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 ليلى �شهيد: جان جينيه

''الأ�شري العا�شق'' وجمزرة �شاتيال

الأديب  يرافقها  لبيروت  �شهيد  ليلى  ال�شابقة  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  زيارة  تكن  لم 

الفرن�شي جان جينيه، في اأيلول/�شبتمبر 1982، زيارة عادية اأ�شاًل، لأنها تّمت بعد ح�شار 

العا�شمة اللبنانية وخروج منظمة التحرير الفل�شطينية منها. وما زاد في فرادتها، اأحداث 

مترابطة بداأت باغتيال ب�شير الجميل، واحتالل الجي�ش الإ�شرائيلي بيروت على الرغم من 

اأن اتفاق فيليب حبيب ــ يا�شر عرفات، كان قد ن�ّش على عدم دخول الإ�شرائيليين بعد 

ان�شحاب منظمة التحرير؛ بل اإن الأكثر فرادة في تلك اللحظة، والأكثر وح�شية ودموية، 

هو المجزرة التي وقعت في مخيم �شاتيال الذي زاره جينيه وليلى �شهيد مبا�شرة بعد 

ارتكابها، ولمدة 4 �شاعات. وقد كتب جينيه في اإثرها ن�ّشًا بعنوان ''4 �شاعات في �شاتيال'' 

ُن�شر في الن�شخة الفرن�شية من ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية'' في حينه، و�شدر اأي�شًا في 

كتاب بالفرن�شية عن من�شورات ''اأكت �شود'' )Actes Sud(، و�شدر بالعربية في مطلع �شنة 

اأجراه جيروم هانكن�ش مع  ''من�شورات مكتبة الأعمدة''، وت�شّمن حواراً مطوًل  2016 عن 

الدبلوما�شية ال�شابقة، تناولت فيه زيارتها وزيارة جينيه لذاك المخيم، عقب المجزرة، 

الطبعة  تلك  في  ورد  مثلما  بت�شرف  ن�شره  الفل�شطينية''  الدرا�شات  ''مجلة  تعيد  والتي 

العربية، وكما ترجمه محمد برادة.

)مدينة  فيرن''  ''جول  بيكاردي  جامعة  في  الفنون  كلية  في  الم�سرحية  الدرا�سات  في  محا�سر  واأ�ستاذ  مترجم   *
حتى   1991 �سنة  من  ا�ستغل  وقد  ال�سوم(.  )مقاطعة  ''الأداة''  الم�سرحية  للفرقة  الفني  المدير  من�سب  وي�سغل  اأميان(، 

�ساتيال''. في  �ساعات  ''اأربع  جينيه:  جان  لن�ص  الم�سرحي  بالإخراج  قام  الذي  ميليانتي  اآلن  جانب  اإلى   1995  �سنة 

اأجرى احلوار: جيروم هانكنس*
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يغزو   .1991 الثاني/نوفمبر  ت�شرين   16  
ال�شديم بالتدريج ويمت�ش البحر. نعود اأدراجنا 

في الحال، فليلى ]�شهيد[ ترتع�ش من البرد. في 

العام الما�شي، وعلى �شاطئ لهاي هذا نف�شه، 

نجعل  كي  واأ�شراره  بن�ش  اإلينا  تعهد  اأن  ت 
َ
قرر

منه عر�شًا م�شرحيًا، لكن لي�ش لهذا ال�شبب فقط 

كان لقاوؤنا معها حا�شمًا: فقد اكت�شفنا هنا، اآلن 

الع�شايا  في  البروفات  خالل  واأنا،  ميليانتي 

المتوترة، كالمًا ثريًا وجوهريًا على اأعمال ]جان[ 

اللذيذة  الطرائف  ولي�ش  و�شخ�شيته،  جينيه 

الماألوفة، كما هو متوّقع من �شديقة حميمة، عن 

عرفت  فليلى  الكبير.''  للكاتب  الخا�شة  ''الحياة 

كيف تجعل ''جان'' حّيًا، كاأنه اأ�شحى بيننا يقّدم 

بل�شانه تو�شيحات لنا، ولهذا، لم يكن ممكنًا اأن 

تغيب عن هذا الكتاب. *

الرحب  الهولندي  بيتها  الآن.  اإليها  اأ�شتمع 

تزفر فيه النار، وفي الخارج يكمم البرد الليل. 

اأعدت لنا �شلمى، ال�شيدة المغربية التي ُتعنى 

النبيذ  يدعو  باللحم.  فطائر  البيت،  ب�شوؤون 

''جان''  عن  الحديث  لكن  النوم،  اإلى  بالتدريج 

جينيه  اأن  يبدو  هكذا  ينع�شها.  ليلى،  يوقظ 

الأ�شخا�ش  جميع  الأبد  اإلى  وي�شائل  يثري 

كتبه،  واإلى  حياته...  اإلى  ا�شتدرجهم  الذين 

فليلى �شخ�شية مهمة في ''اأ�شير عا�شق'' اأي�شًا. 

يمتزج الكتاب المكتوب والواقع )لكن اأين هو، 

في الحقيقة، هذا الواقع ما اإن ُيكتب الكتاب؟( 

ويهزني  ي�شحرني  اأ�شمعها:  التي  بالكلمات 

منه  فينبعث  يدور  الذي  الت�شجيل  اآلة  �شريط 

رحلة  اآخر  يحكي  ومرح  محتدم  حاد  �شوت 

لرجل مات من �شغفه بالكتابة.

جان جينيهليلى �شهيد

* المق�سود هو كتاب: ''جينيه في �ساتيال'' ال�سادر عن من�سورات ''اأكت �سود'' في �سنة 1992، والذي ُن�سرت فيه هذه المقابلة 
لأول مرة. ]النا�سر[
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 ليلى �سهيد: اأول رحلة كبرى قام بها ]جينيه[ 

اأول  له  كان  وهناك  كجندي،  دم�سق،  اإلى  كانت 

ات�سال بهذه الثقافة العربية التي اأّثرت فيه كثيراً. 

اإلى  المدينة،  اإلى  ينزل  الثكنة كي  كان يهرب من 

الأ�سواق، فكان ي�سعر بنف�سه مقبوًل من النا�ص، من 

اأنه لم يكن ل عربيًا  م�سلمين عرب كانوا يدركون 

ول م�سلمًا، ومع ذلك كانوا يرحبون به كما لو كان 

مقعد  على  جال�سًا  نف�سه  يجد  كان  منهم.  واحداً 

يلعب الورق معهم، ولأول مرة، ي�سعر بنف�سه �سعيداً 

في الو�سط الذي يعي�ص فيه، وكان ذلك اإح�سا�سًا لم 

في  باري�ص،  في  اأو  المورفان،  في  قط  يخالجه 

حقًا  هنا  ال�سجن.  داخل  اأو  فرن�سا،  في  مار�سيليا، 

كانت بداية لقائه مع هذه الثقافة.

الجانب  يمثل  الذي  اأي�سًا،  المغرب  كان هناك 

التمزقات  فيه  يجد  يكن  لم  العربي:  للعالم  الآخر 

الم�سرق،  والآلم نف�سها، ول العنف نف�سه كما في 

واإنما عذوبة كبيرة جداً و�سكينة عارمة وطماأنينة 

متواطئين  واأنا،  هو  كنا،  �سرورية.  كلها  كانت 

هذين،  العربي  العالم  ي 
َ
قطب مع  ال�سيء  بع�ص 

اللذين كانا يجذبان كل واحد منا لأ�سباب مختلفة، 

واللذين جمعانا.

واأنِت، تعرفِت عليه بعد   جيروم هانكن�ش: 
ال�شبعينيات؟

اإلى هناك   التقيته في باري�ص. كنت قد و�سلت 

بن  الطاهر  لي  قالي  يوم،  وذات  �سنة 1974،  في 

�ستحبينه  �سخ�ص  اإلى  اأقدمك  اأن  ''اأريد  جّلون: 

كثيراً.'' كان جينيه يقيم في �سان دوني، اأتذكر ذلك 

حيث  جداً  �سغيرة  �سقة  اإلى  الطاهر  اأخذني  جيداً. 

القطراني.  محمد  خليله  برفقة  يعي�ص  جينيه  كان 

كان جينيه يملك ح�ص الدعابة وي�ساك�ص الطاهر. 

الحال.  في  بيننا  ان�سجام  وحدث  �سريعًا،  توافقنا 

وا�سلنا لقاءاتنا في باري�ص، لكنه كان منعزًل جداً 

على الرغم من ذلك.

مثلما  اأبداً  لي�ص  باري�ص  في  �سخ�سًا  ترى  اأن 

ولقاء  مختلف.  فالزمن  العربي.  العالم  في  تراه 

اأن  معه  للحوار  يمكن  الذي  جينيه،  مثل  �سخ�ص 

يكون مكثفًا، في مدينة كباري�ص، �سيء محبط جداً، 

كما  اللقاء،  �سينتهي  متى  معرفة  دائمًا  يجب  اإذ 

يجب تحديد �ساعة الموعد، لأنك ل تعرف اإن كان 

�سيتحتم  اأم  كله،  الليل  �سيمتد  تبداأه  الذي  النقا�ص 

عليه اأن يقت�سر على اأربع اأو �ست �ساعات، لأن ذلك 

هو الوقت المحدد ل�سرب فنجان �ساي. في حين اأنه 

ربع  يدوم  ربما  لبنان،  في  اأو  المغرب  في  عندنا، 

اأن  الممكن  اإذ من  �ساعات،  �ساعة، وقد يدوم ع�سر 

ن�ستمر في الحديث، كما الآن، ممددين على اأر�سية 

البحر  �ساطئ  على  نتم�سى  ونحن  اأو  ال�سالون، 

طوال فترة ما بعد الظهر. لقد ت�سكلت عالقتنا دومًا 

يدور  والذي  له،  نهاية  ل  الذي  النقا�ص  هذا  من 

حول كل �سيء: الحياة، الموت، الواقع، التاريخ، ما 

نحن عليه. لم يكن هناك اأي اإكراهات، واإنما كانت 

واأدركت  الأ�سياء،  عمق  اإلى  تنفذ  النقا�سات  تلك 

 
ّ
كي

ْ
ح

َ
فيما بعد، اأن ذلك كان اإلى حد ما الكتاب الم

كتب.
ُ
قبل اأن ي

في  الفل�شطينيين  عن  كثيراً  يتحدث  كان   
هذه الفترة؟

الأردن  اإلى  رحلته  عن  لي  يحكي  كان  نعم،   

وعاد  الفدائيين،  برفقة  اأ�سهر  عدة  اأم�سى  حيث 

منبهراً جداً بما راأى، كما اأخبرني عن تجربته اإلى 

يعد  لم  اأنه  يقول  وكان  ال�سود''.  ''الفهود  جانب 

النا�ص من حوله.  با�ستجواب  واإنما يكتفي  يكتب، 

الفل�سطينيون  الأ�سخا�ص.  من  القليل  يرى  كان 

من  بوه 
ّ
قر الذين  هم  بالذات  العرب  والمهاجرون 

عا�سق فل�سطني والثقافة العربية
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لم  متى  ''منذ  له:  قلت  الفل�سطينية؟''  اأنت  المغرب، 

اأجابني:  المغرب؟''  اإلى  الفل�سطينيون يذهبون  يعد 

''اإنك ل تفهمين �سيئًا، ل اأراك بتاتًا تعي�سين هناك''، 

لماذا  وت�ساءلت:  اأدراجي  عدت  ي�ساك�سني.  وراح 

خليطًا  ي�سكالن  وفل�سطين  المغرب  اأن  يعتبر  كان 

غريبًا؟ اأدركت فيما بعد، بعد اأن ع�ست فترة طويلة 

والذي  كثيراً،  قبلي  )الذي عرفه جان  المغرب  في 

ين، 
َ
المجتمع بين  التبايَن  اأعرافه(،  يفهم  كان 

فالفرق كبير في العالقة بالتاريخ وبين العقليتين. 

المغرب،  في  واأقمت  تزوجت  اأنني  لم�سادفة  اإنها 

الذين  الأ�سدقاء  ب�سبب  هنا ــ  اإلى  هو  ياأتي  واأن 

اختارهم، ولأنه لم يكن يحب العي�ص في باري�ص ــ 

خليله  من  بالقرب  ال�ستاء  ف�سول  مجمل  لق�ساء 

في  كان  منزًل.  بنى  اأجله  من  والذي  القطراني، 

الرباط في �سنة 1977، وكان ياأتي لروؤيتي اأحيانًا 

كثيرة. وهكذا با�سرنا نقا�سًا لم ينقطع حتى وفاته.

هذا  هو  كثيراً  يجمعنا  كان  ما  اأن  اأعتقد 

لي�ست  التي  فل�سطين  لفل�سطين،  الم�سترك  الما�سي 

فل�سطين فح�سب، بل اأي�سًا طريقة في الوجود، في 

الأ�سياء. عالوة على ذلك،  اإلى  النظر  العي�ص، وفي 

كّنا  فقط  نحن  فاإننا  اأجنبيين،  كوننا  اإلى  ونظراً 

نحمل النظرة نف�سها اإلى المجتمع المغربي، ال�سيء 

زوجي  ن�ساك�ص  كنا  اأكثر.  متواطئين  جعلنا  الذي 

ا 
ّ
كثيراً، لأننا نحن الثالثة بالذات كنا نتحدث عم

كان يحدث. فجينيه ي�سبه موؤرخًا اأبديًا: يالحظ كل 

ما يحيط به ويملك راأيًا �سخ�سيًا، متفرداً جداً، عن 

اإلى اأن يتحدث عن  كل ما يحدث، وهو في حاجة 

لحياته  اليومي  التاأريخ  هذا  على  يعلِّق  اأن  ذلك، 

هوؤلء  ي�ستجوب  واأن  به،  يحيط  الذي  وللمجتمع 

يحدث.  فيما  راأيهم  لمعرفة  به  يحيطون  الذين 

عدة  يدوم  قد  نقا�ص  منحى  ذلك  ياأخذ  اأن  ويمكن 

�ساعات ب�ساأن حادث وقع عند مفترق �سارعين في 

يعمم  فاإنه  هنا،  من  انطالقًا  نف�سه.  ال�سباح 

عن  الحياة،  عن  مفهومًا  ذلك  من  لي�ستخل�ص 

المجتمع، عن ال�سلطات التي تتناحر، عن معنى اأي 

�سطحية.  بطريقة  �سيء  اأي  ل 
ّ
يوؤو ل  فهو  �سيء... 

القراءة للواقع مذهلة، فالنظرة التي يلقيها  وهذه 

عن  تفكيره  عمق  دائمًا  تالم�ص  العالم  على 

للتو  اأ�سدر  قد  كان  فالطاهر  جّلون،  بن  الطاهر 

ذلك  وبعد  الفل�سطينيين،  اإلى  اأهداه  �سعر  ديوان 

اللوز  ''اأ�سجار  بعنوان  اآخر  ديوانًا  اأ�سدر  بعام، 

الفل�سطينيين  تموت من جراحها'' يتحدث فيه عن 

الإ�سرائيليون  كان  التي  اللوز  اأ�سجار  وعن 

على  اأي�سًا  ا�ستغل  كما  الأر�ص،  من  يقتلعونها 

البوؤ�ص الجن�سي للمهاجرين العرب.

في �سنة 1976، انُتخبت رئي�سة لتحاد الطلبة 

الفل�سطينيين، وكنت حينها ن�سطة جداً، وكان جان 

يهتم بنا كثيراً، وي�ساألني با�ستمرار كي يتحقق اإن 

اإذ كان  اأم كذبًا،  كان ما قراأه في الجريدة حقيقة 

�سديد النتقاد لل�سحافة الفرن�سية، ب�سبب الطريقة 

م بها العالم العربي عامة، وكفاح 
ّ
التي كانت تقد

غنية   1976 �سنة  كانت  خا�سة.  الفل�سطينيين 

فيها  وقع  التي  ال�سنة  فهي  ال�سيا�سية،  بالأحداث 

اأول ح�سار لمخيم فل�سطيني، هو مخيم تل الزعتر، 

في بيروت. وقد دام الح�سار اأربعة وخم�سين يومًا 

جينيه  األتقي  كنت  ولهذا  رهيبة.  مجزرة  وكان 

ا يحدث.
ّ
اأحيانًا كثيرة، وكنا نتحدث عم

اأي�سًا عز الدين قلق، ممثلنا  كان يلتقي كثيراً 

في فرن�سا، وهو رجل جدير بالإعجاب وذو ثقافة 

وا�سعة، وقد اغتاله اأبو ن�سال في باري�ص في �سنة 

الم�سترك  �سديقهما  عن  يتحدثان  كانا   .1978

التحرير  منظمة  مكتب  موؤ�س�ص  الهم�سري،  محمود 

الفل�سطينية، الذي اغتاله المو�ساد في �سنة 1972 

في  قوي  ب�سكل  حا�سراً  يظل  والذي  باري�ص،  في 

''اأ�سير عا�سق''. وذات يوم في �سنة 1977، الموافق 

فيه 1 اأيار/مايو، كان جان في فندق قرب محطة 

بعد  الطائرة  �ساأ�ستقل  وكنت  ليون،  في  القطارات 

الظهر لاللتحاق بمحمد برادة، زوجي الم�ستقبلي، 

وكان هناك تظاهرات في ذلك اليوم. كنت خائفة 

جداً من اأن اأ�سل متاأخرة، لأنني كنت وعدت جان 

باأن اأزوره في الفندق، وكانت ال�سوارع مغلقة، اإّل 

الكعب،  �ص لإ�سابة في 
ّ
اإنني و�سلت. كان قد تعر

طريح  يظل  اأن  عليه  وكان  اآنذاك،  وعيه  وفقد 

لأنني  البقاء طوياًل،  اأ�ستطيع  ''ل  له:  قلت  الفرا�ص. 

لي:  قال  المغرب.''  في  ب�سديق  لاللتحاق  ذاهبة 

في  لفعله  ذاهبة  اأنت  الذي  ما  المغرب؟  ''في 
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ي�سبه كثيراً التاأمل التاريخي، وبالتالي لن يلهمه، 

فتخليت عن الفكرة.

ظل  بيروت  ح�سار  لكن  حزيران/يونيو،  مر 

م�ستمراً. وفي بداية تموز/يوليو، لم يعد في بيروت 

ل ماء ول موؤن. قررت الذهاب اإلى باري�ص؛ وجان 

له:  وقلت  لروؤيته  ذهبت  ال�سهر.  في غ�سون  و�سل 

الذي كنت  الدكتور محجوب  اأن   فكرة. تعرف 
ّ

لدي

�سنة 1970، هو من �سمن  ان في 
ّ
التقيته في عم

اأ�سدقائنا الم�ستركين في بيروت. وكان محجوب، 

وهو طبيب، رجاًل اأحبه جينيه كثيراً؛ فبعد ن�ساله 

التحق  الم�سري،  ال�سيوعي  الحزب  �سفوف  في 

ال�سجن  من  خروجه  بعد  الفل�سطينيين  بالمقاتلين 

عبد  حكم  تحت  المعتقل  في  اأعوام  عدة  )اأم�سى 

النا�سر، وبالمنا�سبة محجوب حا�سر ب�سكل قوي 

في  راأيك  ''ما  عا�سق''(.  ''اأ�سير  جينيه:  كتاب  في 

كتابة ر�سالة مفتوحة اإلى محجوب الذي يوجد في 

نن�سرها  اأن  يمكن  والتي  المحا�سرين،  مع  بيروت 

عاد  قال.  اأفكر''،  ''دعيني  'لوموند'؟''..  جريدة  في 

الر�سالة  في  فكرت  لقد  ''تعرفين،  اأ�سبوع:  بعد 

الفل�سطينيين  ولأ�سدقائنا  لمحجوب  المفتوحة 

اأنني  اأتذكر  �سبيانية.''  الفكرة  اأجد  المحا�سرين. 

�سحكت واأنا اأفكر: ''�سحيح''. لم اأقل �سيئًا، واأدركت 

اأنه كان على حق. �سعرت باأنه لم يكن يرغب في 

الكتابة، فقد قال لي مرات عديدة اأنه لم يعد يكتب، 

في  كان  يكتب.  وهو  قط  اأره  لم  اأنني  والواقع 

اأن  الموقف،  يتطلبه  الذي  بالدور  يقوم  اأن  اإمكانه 

الفل�سطينيين  اأ�سدقائه  خدمة  في  �سهرته  ي�ستغل 

واللبنانيين، لكنه لم يكن مقتنعًا بما يكفي بمغزى 

تلك المحاولت.

)اآب/ كاماًل  �سهراً  بيروت  ح�سار  ا�ستمر 

فع بداية اأيلول/�سبتمبر. فقد 
ُ
اأغ�سط�ص كله(، لكنه ر

اإلى  التو�سل  عقب  الفل�سطينيون،  المقاتلون  تعهد 

واإنجلترا  الأميركية  المتحدة  الوليات  مع  اتفاق 

اأ�سلحتهم  مع  ولبنان  بيروت  باإخالء  وفرن�سا، 

الخفيفة فقط؛ كما َقِبل قادتهم ال�سيا�سيون الإقامة 

الأميركي  للو�سيط  ر�سالة  وفي  اآخر.  مكان  في 

عهد  اأنه  يقول  عرفات،  اإلى  موجهة  حبيب  فيليب 

في  القاطنين  الفل�سطينيين  المدنيين  بحماية 

اإن ذلك يغذي  المجتمعي وال�سيا�سي والإ�ستطيقي. 

حياة برمتها. لقد لحظت كم تاأثرت بطريقته في 

النظر اإلى الأ�سياء، بحيث اإنني خالل اأ�سهر باأكملها 

اآخر. كان  اأي �سخ�ص  اإلى روؤية  اأعد في حاجة  لم 

ذلك غريبًا، لأنه دائمًا كان هناك هذا الخيال ل�سيد 

الرباط،  ي�سير بجانبي في  اأبي�ص  �سعر  عجوز ذي 

اأن  لدينا  الذي  ما  يت�ساءلون  اأ�سدقاوؤنا  وكان 

خالل  و�ساعات،  ل�ساعات  البع�ص  لبع�سنا  نقوله 

تلك الأعوام كلها.

اأ�شيب  ج���داً،  مري�شًا  ك��ان  ذل���ك،  بعد   
بال�شرطان...

 في �سنة 1974، اكُت�سفت اإ�سابته ب�سرطان في 

الذي  الأمر  ال�سينية،  بالأ�سعة  فعولج  الحنجرة، 

ذكر 
ُ
ي �سيء  اأي  يحدث  لم  �سيا�سيًا،  كثيراً.  اأ�سعفه 

الإ�سرائيلي لبنان في �سنة  الجي�ص  اأن اجتاح  اإلى 

في  جينيه  كان  بيروت.  ح�سار  وبداأ   1982

المغرب واأنا اأي�سًا. قلب ذلك كياني لأن كثيراً من 

العا�سمة  اأ�سدقائي واأقربائي كانوا يعي�سون في 

المحا�سرة. لم يكن الراأي العام يفهم ما معنى اأن 

ممنهج،  ب�سكل  ق�سفها  يتم  واأن  بيروت،  تحا�سر 

ليل نهار لثالثة اأ�سهر. كنت اأ�سعر بالمبالة العالم 

كان  العري�ص  الجمهور  لأن  الح�سار،  هذا  اإزاء 

اأو  ع�سكرية  قاعدة  كانت  بيروت  اأن  يظن  ربما 

اأ�سا�سًا  ي�ستوطنه  مخيمًا  اأو  للفل�سطينيين،  ملجاأ 

من  قليلة  قلة  جانب  اإلى  فل�سطينيون  مقاتلون 

المدنيين. اإّل اإن الأمر كان بكل ب�ساطة عك�ص ذلك. 

اأردت اإذاً اأن اأحاول ا�ستثمار وجود جان ومعرفته 

�سنة  في  هناك  عا�ص  اأنه  )بما  وللبنان  لبيروت 

مقالة  كتابة  يريد  كان  اإن  منه  وطلبت   ،)1970

ا يمّثل له ح�سار بيروت. قال لي اأنه م�ستعد اأن 
ّ
عم

يحاول، لكن بما اأنه لم يذهب اإلى هناك منذ �سنة 

اأمده ببع�ص  اأن  اأو  اأ�ساعده،  اأن   
ّ
فاإن علي  ،1970

الوثائق. اأعطيته كتبًا لماك�سيم رودن�سون وفيدال 

ناكي واإيالن هاليفي الذين كانوا يتحدثون كثيراً 

مع  اأيام  لب�سعة  ذهب  التاريخ.  وعن  الذاكرة  عن 

�سديقه محمد، وبعد م�سي اأ�سبوعين قال لي: ''من 

ذلك  اأن  نت 
ّ
خم المقالة.''  هذه  اأكتب  اأّل  الأف�سل 
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للجامعة العربية كي يتدخل من اأجلي، لأن جينيه 

�سنة  منذ  الأردن  في  الإقامة  من  ممنوعًا  كان 

ال�سكرتير  ا�ستقبلنا  التالي،  اليوم  وفي   .1972

اإلى  الأول ل�سفارة �سورية الذي �سرعان ما اأدخلنا 

�سالون ال�سفير الف�سيح، وكنت اأرى في عين جينيه 

بال�ستقبال  م�ستمتعًا  كليًا،  تعافى  اأنه  المتقدة 

�سورية.  �سفير  بها  خ�سه  التي  العظيمة''  ''بالأبهة 

في اليوم التالي، اأخذتنا الطائرة اإلى دم�سق، ومن 

اآخرين  اأنا�ص  مع  ''�سرفي�ص''  �سيارة  ركبنا  هناك 

حواجز  عبور  علينا  كان  بيروت.  اإلى  واتجهنا 

الإ�سرائيلي  والجي�ص  الكتائبيون  غالبًا  يحر�سها 

ب�سورة  ال�سيارة  لركاب  مقلقًا  الأمر  وكان  معًا، 

فل�سطينيًا  كان  )مثلي(  البع�ص  اأن  بما  خا�سة، 

ما  و�سريعًا  لبنانية،  وثيقة  اإّل  حيازته  في  لي�ص 

كانت ال�ستنطاقات تك�سف الأ�سل الفل�سطيني لهذا 

الجبلية  الطرق  من  كثيراً  عبرنا  ذاك.  اأو  ال�سخ�ص 

ممكنًا  يكن  لم  لأنه  باهرة،  مناظر  تتخللها  التي 

�سلوك الطريق الرئي�سية التي تربط دم�سق ببيروت.

مغادرة  بعد  الأحد،  ذلك  بيروت،  اإلى  و�سلنا 

كبيرة  عمارة  ت�سكن  والدتي  وكانت  المقاتلين، 

قبالة البحر: و�سلنا اإلى البيت، لكن والدتي لم تكن 

الق�سف  دمر  �سابة  لبنانية  فتاة  واإنما  هناك، 

الثامنة  الطبقة  اإلى  �سعدنا  اإلينا.  فلجاأت  منزلها 

ومكثنا هناك.

�سباح اليوم التالي )كان ذلك الثنين الموافق 

اأبداً(،  ذلك  اأن�سى  لن  واأنا  اأيلول/�سبتمبر،   13 فيه 

تطل  التي  ال�سرفة  في  وجل�سنا  باكراً،  ا�ستيقظنا 

بيروت  خليج  وكان  القهوة،  لحت�ساء  البحر  على 

تغادر  حربية  �سفن  ثالثة  كانت  اأمامنا.  باديًا 

بيروت،  اإلى  الذهاب  الح�سار، قررت   عند رفع 

اأعتقد  ''لقد توقف القتال،   لجان ذات يوم: 
ُ
واأعلنت

تردد:  دون  ومن  اأجابني،  العودة.''  يمكنني  اأنه 

اأنت  اأوًل،  �ستفعل؟  ''كيف  له:  قلت  معك.''  ''�ساآتي 

�ساقيك،  على  الوقوف  ت�ستطيع  بالكاد  واهن جداً، 

فقد اأتعبك عالجك، ثم لي�ص هناك مطار في بيروت، 

بل يجب الذهاب اإلى دم�سق، ثم العثور على �سيارة 

وقتًا  �سيتطلب  الذي  الأمر  لبنان،  اإلى  للدخول 

طوياًل و�سيكون مرهقًا من دون �سك.'' قال لي: ''اأنا 

كان  �سيئًا،  يقرر  كان جينيه  )عندما  معك''  ذاهب 

ر راأيه(.
ّ
من ال�سعب جعله يغي

يريد  جان  اإن  لزوجي  وقلت  المنزل  اإلى  عدت 

م�سوؤولة  بنف�سي  اأ�سعر  كنت  بيروت.  اإلى  الذهاب 

بع�ص ال�سيء عن �سفر قد يكون متعبًا جداً. قال لي 

ي�سعر  اإنه  جداً.  مكتئب  جان  اإن  ''تعرفين،  زوجي: 

بال�سجر ب�سكل رهيب.'' ثم ذّكرني بحادث وقع في 

اأقنعني في الواقع  نهاية الأ�سبوع ال�سابق، حادث 

مري�سًا  قد وجدناه  كّنا  اأرف�ص مجيئه معي.  باأّل 

للغاية، م�ستلقيًا على �سريره في تلك ال�سقة الفظيعة 

من  �سف  بمعية  وحيداً  ليزاكا�سيا،  ب�سارع 

زجاجات حليب مترا�سة قرب الجدار. ا�سطحبناه 

كان  الذي  )هو  اأونالي  جرمان  �سان  في  للتنزه 

يعد  لم  اأنه  لنا  واأعلن  الريف(،  في  التنزه  يكره 

تكلم هكذا.  اأن  قط  له  ي�سبق  لم  الحياة.  يرغب في 

يجب القول اإن �سديقه محمد لم يكن على ما يرام، 

فقد كان ي�سرب كثيراً، وجان لم يكن يحب روؤيته 

على هذه الحال.

في اليوم التالي، كان علينا تاأمين تاأ�سيرة له، 

وا�سطررت اإلى اأن اأكلم هاتفيًا �سديقًا كان ممثاًل 

فرن�سية، بالمنا�سبة(، وذهب جزء كبير من منظمة 

التحرير الفل�سطينية اإلى اليونان، بينما راح اآخرون 

الفل�سطينيون  المدنيون  اليمن، في حين مكث  اإلى 

في المخيمات.

الجن�سيات  المتعددة  القوات  اإلى  المخيمات 

المتحدة  والوليات  واإيطاليا  فرن�سا  من  المتكونة 

توجه  اآب/اأغ�سط�ص،  نهاية  وفي  الأميركية. 

اإلى تون�ص )بحماية  المقاتلون الفل�سطينيون بحراً 

بريوت يف �سنة 1982
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جان:  لي  فقال  البحر،  عر�ص  في  وتبتعد  الميناء 

جداً.''  غريب  الأمر  اأدري.  ''ل  له:  فقلت  هذا؟''  ''ما 

 المنظار. في الواقع، اإن الوحدة الفرن�سية 
ُ

اأح�سرت

للقوات المتعددة الجن�سيات هي التي كانت ترحل. 

عالمة  ''اإنها  اأبداً(:  ذلك  اأن�سى  )ولن  جان  لي  قال 

�سيئة. لماذا يرحلون قبل التاريخ المحدد؟'' اإذ كان 

اآخر لتوّلي ''حماية''  من المفرو�ص اأن يظلوا �سهراً 

راأيناهم  المخيمات.  في  الفل�سطينيين  المدنيين 

يرحلون.

المدينة  هذه  اإلى  بعودتي  جداً  �سعيدة  كنت 

الخروج  في  اأرغب  كنت  درجة  اإلى  ولدت،  حيث 

�سحافية،  �سديقة  وهي  جاكلين،  هاتفت  فوراً. 

فاأتت لتاأخذنا بال�سيارة. تجولنا في اأرجاء المدينة 

لن�ساهد مدى الخ�سائر بعد ثالثة اأ�سهر من الح�سار 

لنا في كل مكان، بما في ذلك مخيم 
ُ

والق�سف. ج

�ص للق�سف هو اأي�سًا، لكن ل اأقل 
ّ
�ساتيال الذي تعر

ول اأكثر من الأحياء الأُخرى للمدينة. لحظنا وقع 

مريعًا  ذلك  وكان  خا�سة،  المباني  على  الق�سف 

للنظر، لكن ل يمكن ت�سور ماهية ذلك، لأن كثافة 

الن�سيج الح�سري ت�سيع داخل مدينة �سغيرة جداً 

حيث معدل علو العمارات يناهز ع�سر طبقات.

ذلك الثنين، عدنا اإلى المنزل في نحو ال�ساد�سة 

غرفتي.  في  واأنا  غرفته  في  جان  انعزل  م�ساء. 

اأخذت الجرائد لأقراأ اأخبار ال�سباح، ولم اأكن اأعتقد 

التالي. بعد فترة، خرج من  اليوم  �ساأراه قبل  اأني 

غرفته ودخل اإلى غرفتي، ن�سف مغ�سي عليه تحت 

م، 
ّ
منو دواء  وهو   )Nembutal( النيمبوتال  تاأثير 

المنت�سب  و�سعره  محلول،  الن�سف  ب�سرواله 

المنفو�ص، وجل�ص على كر�سي بالقرب من �سريري 

 )لم اأتفوه بكلمة 
ّ
من دون اأن ينطق بكلمة. نظر اإلي

للنوم(  لم يخلد  لماذا  اأفهم  اأن  اأنتظر  واحدة، كنت 

فاأجابني:  ن هم؟'' 
َ
''م قلت:  اأحبهم''.  ''اأنا  لي:  وقال 

''اأحب الفل�سطينيين''. ''نعم. اأعرف ذلك.'' �سحك، ثم 

نه�ص وعاد اإلى غرفته لينام.

اإلى  هنا، �سعرت باأنه كان �سعيداً جداً بعودته 

بيروت، واأنا كنت مرتاحة لأن قرار اإح�ساره معي 

كان قراراً �سائبًا.

 ،
ّ
علي تقلقي  ''ل  لي:  قال  التالي،  اليوم  في 

قومي بزياراتك كما ت�سائين.'' بعد الظهر كنت عند 

المنزل  في  جان  وكان  المدينة،  في  �سديقة 

ب�سحبة ال�سابة اللبنانية، وعلمت اأن انفجاراً هائاًل 

كي  حاًل  جان  هاتفت  الكتائبيين.  مقر  في  وقع 

لأن  المنزل،  اإلى  �ساأعود  باأنني  واأخبره  اأطمئنه 

وفعاًل  للغاية،  متوتراً  كان  المدينة  في  الو�سع 

المنزل، ورحنا ن�سمع طلقات نارية في  اإلى  عدت 

كل مكان. تلّقينا تاأكيدات بعد عدة �ساعات اأنه تم 

هناك  واأن  بالديناميت،  الكتائب  حزب  مقر  ن�سف 

اإن  يقولون  بداأوا  البدء،  في  القتلى.  من  العديد 

كان  الجميل  ب�سير  المنتخب  الجمهورية  رئي�ص 

الم�سابين، ثم انتهى  اإجالء  ًا، واإنه ي�ساعد في 
ّ
حي

بهم الأمر اإلى الإقرار بموته و�سط النفجار. وكانت 

اأ�سابتها،  كهربائية  �سدمة  كاأن  برمتها  المدينة 

جداً،  قريب  عهد  منذ  جرى  قد  كان  انتخابه  لأن 

�سعق  الحرب.  نهاية  يعني  ذلك  اأن  الجميع  وظن 

عن�سر  ب�سبب  كثيراً  المدينة  �سكان  الغتيال  هذا 

الكتائب  حزب  مقر  اأن  وخ�سو�سًا  فيه،  المفاجاأة 

كان محرو�سًا جيداً.

 14 فيه  الموافق  الثالثاء  م�ساء  ذلك  كان 

اأيلول/�سبتمبر.

الخام�سة  ال�ساعة  نحو  في  الأربعاء،  نهار 

باأن  اأ�سعر  كنت  لأنني  الليلة  تلك  اأنم  )لم  �سباحًا 

ي�سل  الجرائد  بائع  راأيت  للتو(،  وقع  رهيبًا  �سيئًا 

على متن دراجة نارية، منفعاًل جداً فقلت له: ''ماذا 

و�سلوا،  الإ�سرائيليون  اأجابني:  هناك؟'' 

وم�سى  بالجرائد  األقى  ثم  و�سلوا!''  الإ�سرائيليون 

ومن  ب�سرعة،  العمارة  �ساللم  هبطت  م�سرعًا. 

والجنود  ت�سل،  الدبابات  لمحت  المدخل 

على  المحمولة  بحقائبهم  ال�سبان  الإ�سرائيليون 

محطات  حيازتهم  في  )كان  وهوائياتهم  الظهر 

اإر�سال �سغيرة( ي�سعدون المنحدر الذي يوؤدي من 

بمحاذاة  يمر  والذي  المدينة،  مركز  اإلى  البحر 

�سقتنا. �سعدت ب�سرعة. وطبعًا، كان جميع �سكان 

الإ�سرائيلية  المدرعات  لأن  مذعورين،  العمارة 

كانت تطلق قذائف فارغة لزرع الرعب في المدينة. 

كان جان منفعاًل ويريد روؤية كل �سيء عن كثب. 

اأقفل الجيران �سياج مدخل العمارة، لكن جان كان 
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برفقة طاقم من الأطباء والممر�سين الفل�سطينيين 

والإ�سكندنافيين، واأنها جاءت كمتطوعة لم�ساعدة 

اأيام  ثالثة  منذ  واأنهم  الفل�سطيني،  الأحمر  الهالل 

جداً:  غريبة  بجروح  م�سابين  ي�ستقبلون  وهم 

الم�سابون  هوؤلء  كان  وبال�سواطير.  بال�سكاكين 

مذعورين ويقولون اأنهم ل يفهمون ما يحدث، واإن 

ما  و�سرعان  المخيم.  داخل  وقعت  رهيبة  مجزرة 

من  بات  بحيث  جداً  مرتفعًا  الجرحى  عدد  اأ�سبح 

اأن الذين كانت  المتعذر العتناء بهم جميعًا، غير 

اإلى  العودة  في  ي�سرعون  كانوا  معالجتهم  تتم 

اأفراد  بقية  عن  للبحث  المجانين  مثل  المخيم 

اأ�سرهم. اإّل اإن رجاًل يرتدون زي التمويه الع�سكري 

دخلوا ذلك الم�ساء بالذات اإلى الم�ست�سفى، فح�سدوا 

لنا،  عند جيران  واأنا  كنا جان  الجمعة،  م�ساء   

على  اأحدهم  رن  عندما  م�ساء،  ال�ساد�سة  نحو  في 

جهاز الت�سال الداخلي في الأ�سفل: ''انزلوا ب�سرعة، 

)كان  م�سرعة  ال�ساللم  هبطت  للغاية.''  مهم  الأمر 

ووجدت  مقطوعًا(،  زال  ما  الكهربائي  التيار 

جولة  في  ا�سطحبتنا  التي  ال�سحافية  �سديقتي 

اليوم الأول. قالت لي: ''اأقدم لك ممر�سة نرويجية 

�ساتيال،  مخيم  في  عكا  م�ست�سفى  من  و�سلت 

وعندها اأ�سياء فظيعة تريد اأن تقولها. يجب، وباأي 

لقد  التحرير:  منظمة  اإلى  ر�سالة  تو�سلي  اأن  ثمن، 

الممر�سة  تلك  دعوت  المخيم.''  في  مجزرة  وقعت 

كانت  اأنها  لنا  حكت  �سقتنا.  اإلى  ال�سعود  اإلى 

ت�ستغل في م�ست�سفى عكا منذ بداية ح�سار بيروت، 

واحدة في ال�سوارع. �سمت مطبق، كان ذلك مفزعًا، 

�سورياليًا تقريبًا.

ي 
ّ

نهار الخمي�ص، خرجت قلياًل اإلى الحي لتق�س

اأ�سدقاء  اإلى  وذهبت  يحدث،  ما  ب�ساأن  الأخبار 

مركزاً  الأميركية  الجامعة  اأمام  يديرون  كانوا 

للمعلومات خالل ح�سار بيروت.

اأن  ولحظنا  اليوم،  ذلك  في  معي  جان  قدم 

للمعلومات،  لجان  في  ينتظمون  كانوا  النا�ص 

لال�ستخبارات  اإ�سرائيلية  دوريات  عن  ويتحدثون 

تت�سمن  ع�سكرية  بخرائط  مدنية،  �سيارات  في 

القيام  يريدون  حيث  لل�سوارع  جداً  دقيقًا  توثيقًا 

الفل�سطينيين  للمنا�سلين  اعتقال  بحمالت 

واللبنانيين، وكانوا يبحثون عن مخابئ لالأ�سلحة 

بحرية  التنقل  يمكنك  ''اأنت،  لي:  قيل  المدينة.  في 

اأنك لم تكوني هنا  اإثارة اأي �سبهات بما  من دون 

�سكان  من  فالمخبرون  المدينة،  ح�سار  خالل 

ل  بالفل�سطينيين  �ُسون 
َ
ي الذين  الغربية  بيروت 

كنت  ولذا  �سغيرة،  �سيارة   
ّ

لدي وكان  يعرفونك.'' 

في  كان  اإن  اأرى  كي  ب�سهولة  التنقل  اأ�ستطيع 

اإمكاني اأن اأ�ساعد النا�ص بطريقة اأو باأُخرى.

ْته 
َ
نهر يقع.  ما  م�ساهدة  يريد  كان  لأنه  يحتج 

الجميع  على  اإن  له  وقلن  العمارة  �سيدات  عندئذ 

الجميع  تعري�ص  ب�سدد  واإنه  المخباأ،  اإلى  النزول 

للخطر ب�سبب اإ�سراره على البقاء خارجًا.

انت�سر الإ�سرائيليون داخل المدينة ثم ق�سموها 

اإلى عدة اأحياء، و�سرعان ما طوقوا المخيمات التي 

تقع جنوب بيروت.

في  متح�سنين  الجميع  بقي  اليوم  ذلك  في 

منازلهم. وخلق بع�ص اللبنانيين جيوب مقاومة، 

لكنها كانت قليلة جداً، بما اأن المقاتلين اللبنانيين 

اإلى  اأ�سلحتهم  �سّلموا  اأغلبيتهم،  والفل�سطينيين، في 

بين  الموّقع  لالتفاق  وفقًا  الأ�سلحة،  جمع  نقاط 

عرفات وحبيب، كما اأن ل اأحد كان يتوقع اجتياحًا 

جديداً لبيروت الغربية.

التي  ال�سماء  م�ساهدة  في  الليلة  تلك  اأم�سينا 

جنوبي  في  �سخمة  م�سيئة  قنابل  تنيرها  كانت 

نفهم  نكن  ولم  المخيمات،  تقع  حيث  اأي  المدينة، 

ما يحدث. لماذا هذا الجزء من المدينة بالذات؟ ول 

ول  مدافع  �سوت  ل  ن�سمع  نكن  لم  اأننا  �سيما 

ر�سا�سات. فقط الهدوء التام. ل كهرباء، ول �سيارة 

جمزرة �ساتيال
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الجميع واقتادوهم اإلى مركز المراقبة الإ�سرائيلي 

عمارات  ثالث  داخل  �ساتيال  مخيم  قبالة  المقام 

تابعة للجي�ص اللبناني.

الم�سلحون  الرجال  اأخرج هوؤلء  الطريق،  وفي 

الطبيب الفل�سطيني من بين تلك المجموعة وقتلوه 

الباقون فكانوا  ا 
ّ
اأم الحتجاجات.  الرغم من  على 

مركز  اإلى  اقتيادهم  جرى  الذين  الأجانب  من 

الكتائب  باأن  اأُخبروا  حيث  الإ�سرائيلي  المراقبة 

ترتكب مجزرة في المخيم، واأن عليهم العودة اإلى 

بالدهم باأي ثمن.

قررنا، الممر�سة واأنا، اأن نبّلغ فوراً ال�سفارات 

القوات  اأن  بما  الغربية  بيروت  في  الأجنبية 

الم�سوؤولة  هي  طبيعيًا  كانت  الجن�سيات  المتعددة 

عن المدنيين الفل�سطينيين.

فرن�سا  قن�سلية  اإلى  اأوًل  ''�سنذهب  لجان:  قلت 

التي تقع قبالة المنزل تمامًا''، فاأجاب: ''بالتاأكيد 

�ستتركنا  هل  م�ساء.  العا�سرة  ''اإنها  له:  قلت  ل''. 

نذهب بمفردنا نحن الثنتين والمدينة غارقة في 

ن يتنقل في المدينة، مع اأفراد 
َ
الظالم، ل نعرف م

''لي�ست  لي:  قال  هوؤلء؟''  الم�سلحين  الميلي�سيات 

غ�سبت  فرن�سا.''  قن�سلية  اإلى  الذهاب  اأنا  مهمتي 

منه، وذهبت اأنا والممر�سة، ولن اأن�سى اأبداً �سجاعة 

كانت  المدينة  )لأن  حاًل  ا�ستقبلنا  الذي  القن�سل 

في  كان  اأحد  ول  التام،  الجنون  من  حالة  في 

له  قالته  ما  ل 
ّ
�سج باأحد(.  يثق  اأن  ا�ستطاعته 

الممر�سة، ووعدنا باأن يفعل �سيئًا. كنا مرتعبتين 

للغاية اإلى درجة اأننا لم نتمكن من ت�سغيل ال�سيارة 

من جديد، فعدنا عدواً، واأعتقد اأننا لم نرك�ص في 

حياتنا بمثل تلك ال�سرعة.

الأمم  اإلى جاري، ممثل هيئة  ذلك  بعد  ذهبنا 

المتحدة، فاأجاب باأنه ل ي�ستطيع م�ساعدتنا لأنه 

يخ�سى اأن يقع في مرمى النيران، فقلت له: ''وماذا 

على  و�سعه  يمكنك  الذي  المتحدة  الأمم  علم  عن 

�سيارتك؟'' لكنه لم يكن يرغب في المغامرة.

ذهبنا  جداً،  مبكر  وقت  وفي  التالي،  اليوم  في 

كانت  التي   )AFP( الفرن�سية  الأنباء  وكالة  اإلى 

خالل  بيروت  في  ن�ساطًا  الأكثر  ال�سحافي  المركز 

الح�سار، لإقناع ال�سحافيين بالذهاب اإلى المخيم، 

الفرن�سي،  القن�سل  دخل  حتى  ن�سل  كدنا  ما  لكننا 

 وهو يقول: ''�سيدة �سهيد، ما حكيته 
ّ
�ساحبًا؛ نظر اإلي

�سر ما �ساهدته هذا ال�سباح في �ساتيال.'' 
ُ
لي ي�سكل ع

''راأيت جثثًا  اأجاب:  راأيته؟''  الذي  ''لماذا، ما  �ساألته: 

جال�سة  وهي  مقتولة  باأكملها  اأ�سراً  راأيت  مكد�سة، 

اأمام التلفزيون، لم اأ�ستطع عبور بع�ص ال�سوارع من 

�سرورة  على   
ّ
األح فيها.''  المتناثرة  الجثث  كثرة 

ممثل  لمح  ثم  هناك،  اإلى  فوراً  ال�سحافيين  ذهاب 

له:  وقال  فا�ست�ساط غ�سبًا  الدولي  الأحمر  ال�سليب 

وقعت  لقد  دولي؟  نداء  لتوجيه  تنتظره  الذي  ''ما 

مجزرة للتو، هناك مئات الجثث تتعفن تحت ال�سم�ص 

واأنت لم تقم باأي �سيء بعد؟'' فجل�ص ممثل ال�سليب 

دولي  نداء  اأول  وحرر  اأمامه  طاولة  عند  الأحمر 

يوجهه ال�سليب الأحمر في تاريخه.

تداول  وبداأ  المخيم،  اإلى  ال�سحافيون  توجه 

الخبر.

جان  حاولنا،  المنزل.  اإلى  ثانية  عدت 

كي  المخيم  من  القتراب  اأميركيان،  و�سحافيان 

اأنف�سنا حظوظًا اأوفر في ا�ستطالع الأمر، ثم  نمنح 

ل�سوء حظهم،  الأميركيين.  افترقنا وبقي جان مع 

في  فذهبت  اأنا  ا 
ّ
اأم الإ�سرائيليون،  الجنود  هم 

ّ
�سد

الممر�سين  كان طاقم  غزة حيث  م�ست�سفى  اتجاه 

الأحمر.  الهالل  ي�ساعد  زال  ما  الأجانب  والأطباء 

المجازر  لأن  الم�ست�سفى،  اإلى  الو�سول  من  نعت 
ُ
م

كانت ما زالت م�ستمرة نهار ال�سبت ذاك.

وا�ستطعنا  جديد،  من  حاولنا  الأحد،  �سباح 

هذه المرة، في نحو ال�ساعة العا�سرة، من الدخول 

مع  جهة  من  جان  دخل  اأخيراً.  المخيم  اإلى 

غزة  م�ست�سفى  اإلى  اأنا  اتجهت  بينما  ال�سحافيين، 

الذين  الأطباء  الإ�سرائيلي منه  الجي�ص  اأجلى  الذي 

المجزرة  حجم  اكت�سفنا  وهنا  فيه،  بقوا  قد  كانوا 

تحت  اأيام  ثالثة  دامت  اأنها  واأدركنا  ومداها، 

مراقبة الجي�ص الإ�سرائيلي الذي كان يطلق قنابل 

م�سيئة طوال الليل. كانت الأ�سلحة الم�ستعملة في 

والمطاوي  الخناجر  من  تت�سكل  الأوقات  اأغلب 

لم  اإذ  �سيء،  اأي  اأحد  يالحظ  لم  ولهذا  وال�سواطير، 

النا�ص  كان  نارية.  طلقات  دوي  هناك  يكن 

ويختبئون  المكان  في  يمكثون  كانوا  يختبئون؛ 
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وخم�سون  متر  بالكاد  طولها  جداً،  �سغيرة 

اإلى  ا�سطحبتها  م�ساء  ال�سابعة  وعند  �سنتيمتراً. 

نت اإجالء الأطباء الآخرين.
ّ
منزلي بعد اأن اأم

الذي  وجهه  وكان  المنزل،  في  جان  كان 

في  وكان  بالبثور،  مليئًا  تمامًا،  ال�سم�ص  حرقته 

الليلة.  اأنه �سيموت تلك  حالة ذهول. كنت متاأكدة 

تحدثنا قلياًل وقال: ''يجب اأن اأنعزل، يجب اأن اأظل 

وحيداً.'' كنت قد ا�سطحبت اإلى بيتي جميع الذين 

وو�سعنا  اإليه،  يذهبون  مكان  لديهم  يكن  لم 

كنت  ليومين  جان  انعزل  ال�سالون.  في  مرتبات 

اأحمل له خاللهما الأكل اإلى غرفته، واأ�سع مرهمًا 

يتعر�ص  لم  اأنه  �سيما  )ول  المحروق  وجهه  على 

كنت  لكني  نقاهته(،  فترة  طوال  ال�سم�ص  لأ�سعة 

مقتنعة باأن ما راآه كان فظيعًا جداً اإلى درجة اأنه 

لن ي�ستطيع البقاء في قيد الحياة. �سرحت له اأنني 

القيام  في  اأرغب  فاأنا كنت  م�سغولة جداً،  �ساأكون 

ن كان م�سوؤوًل عن 
َ
ببحث من اأجل فهم ما وقع، وم

ا هو فبقي في غرفته في البيت.
ّ
المجزرة. اأم

اأنه يرغب في  اأو اأربعة اأيام، قال لي  بعد ثالثة 

في المالجئ، ولم يكن في اإمكانهم اإخبار بع�سهم 

كانت  المعتمدة  ال�ستراتيجيا  اأن  بما  البع�ص 

على  القتلة  وتجميع  اأحياء،  اإلى  المخيم  تق�سيم 

قائد  منها  فرقة  كل  يتزعم  م�ستقلة  فرق  �سكل 

الكتائب.  وحزب  اللبنانية  القوات  لحزب  محلي 

كانت الأحياء اإذاً معزولة بع�سها عن بع�ص، ولهذا 

ال�سبب مات اأغلبية ال�سكان في اأماكنهم.

  كيف التقيتما من جديد، اأنت وجان؟

 كان جان قد عاد اإلى المنزل بو�سائله الخا�سة، 

ا اأنا فكنت اأ�ساعد في اإجالء الأطباء، لأن الذين 
ّ
اأم

بقوا في م�ست�سفى غزة كانوا في حالة من الذعر. 

اأخبرهم  اأن  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  مني  طلب 

باأنه �سيتم اإجالوؤهم عبر دم�سق. قلت لهم: ''ح�سنًا، 

ذلك،  ي�ستطيعون  البقاء  في  يرغبون  الذين  لكن 

فاأنتم ترون اأننا في حاجة اإلى الم�ساعدة.'' عندئذ، 

البقاء.''  اأريد  ''اأنا  الحجم:  �سئيلة  �سيدة  اأجابتني 

 ب�سري بحثًا عنها، راأيت امراأة �سينية 
ُ
وحين اأجلت

�شهداء يف اأحد اأزقة �شاتيال بعد املجزرة
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عائالت  هناك  كان  الركام،  وتحت  بدفنها.  يقوموا 

باأكملها اأو مجموعات من النا�ص الفارين: اكُت�سفت 

مك�سرة،  دمى  مثل  بع�ص  فوق  بع�سها  الأج�ساد 

التي  تلك  هي  منعزلة  كانت  التي  الوحيدة  والجثث 

�سربة  فرارهم،  اأثناء  في  تلّقوا  اأنا�ص  اإلى  تعود 

وكانت  قنا�ص.  ر�سا�سة  اأو  الراأ�ص  في  �ساطور 

زجاجات الوي�سكي والمعلبات متناثرة في المخيم، 

خالل  عا�سوا  القتلة  باأن  النطباع  ترك  الذي  الأمر 

المخيم  �سكان  جثث  مع  ليال  وثالث  اأيام  ثالثة 

الذين كانوا يتعر�سون للقتل )واإّل لماذا كان هناك 

معلبات؟(.

اإلى باري�ص، وكنت   كان جان يلح على العودة 

اأعتقد اأن من المهم اأن ي�ستعيد عافيته بعد التجربة 

مغلقًا،  زال  ما  بيروت  مطار  كان  عا�سها.  التي 

جماعية  اأجرة  �سيارة  اأجد  اأن  من  بد  ل  وكان 

)''�سرفي�ص''( تقّله من بيروت اإلى دم�سق كما اأتينا. 

اأّل يكون وحيداً، فانتظرت اأن  كنت اأريد باأي ثمن 

توافق �سديقة على الذهاب معه، وطلبت منها اأن 

ترافقه حتى �سقته في باري�ص.

للغاية  م�سغولة  كنت  بيروت.  مغادرة  في  الرحيل، 

الم�سوؤولين  من  قليل  اإّل  المدينة  في  يبَق  لم  لأنه 

الفل�سطينيين، وكان يجب باأي ثمن محاولة م�ساعدة 

الموتى.  واإح�ساء  المخيمات  في  اأحياء  بقوا  ن 
َ
م

�سوى  المحلية  ال�سلطات  لدى  يكن  لم  اأنه  فهمت 

ممكن،  وقت  اأ�سرع  وفي  يتم،  اأن  هو  واحد  هاج�ص 

في  زالت  ما  كانت  التي  المتعفنة  الجثث  هذه  دفن 

العراء منذ يوم الخمي�ص، يوم بدء المجزرة، وهي لم 

كان  لقد  الموتى.  اإح�ساء  عناء  حتى  نف�سها  تكلف 

هناك جثث كثيرة متناثرة الأجزاء، الأذرع في جهة 

اإعطاء  يلزم  وكان  اأُخرى،  جهة  في  وال�سيقان 

ن بقي في قيد الحياة 
َ
العائالت الوقت كي تعرف م

لن  اأحداً  فاإن  الجثث  دفن  تم  اإذا  لأنه  مات،  ن 
َ
وم

يتمكن من معرفة ذلك. وكان هناك م�ساهد مروعة 

على  ي�سررن  فكّن  طفل  ذراع  على  يقعن  لأمهات 

العثور على باقي الج�سد لدفن الكل معًا. كان المخيم 

ي�سبه �سطح القمر، تتخلله حفر في كل مكان. وكانت 

الجثث  من  تبّقى  ما  على  البيوت  تهدم  الجرافات 

التي كانت متراكمة لأن النا�ص ب�سبب اختبائهم لم 

''4 �ساعات يف �ساتيال'' و''الأ�سري العا�سق''

  اأظن اأنك قلت لي اإنه كان قد كتب الن�ش 
حينها؟

ي�ستعد  كان  وبينما  مغادرتهما،  يوم  فعاًل،   

للرحيل، تقدمت اإليه بتو�سية اأخيرة )عهدته محبًا 

بالجي�ص  عابئ  وغير  يخاف،  ل  لال�ستطالع، 

الإ�سرائيلي(: ''جان، �ستذهب الآن في �سيارة اأجرة 

جماعية، ومعك جواز �سفرك الفرن�سي، واأنت اأ�ساًل 

زرقاء؛  وعيون  اأبي�ص  ب�سعر  تمامًا،  فرن�سيًا  تبدو 

يجب، ب�سورة خا�سة، اأّل تت�سلى با�ستفزاز الجنود 

الإ�سرائيليين عند الحواجز، لأنه �سيتم التدقيق في 

هويتكما عدة مرات من هنا حتى دم�سق. عليك اأن 

تنفذ الأوامر واأّل تجذب النتباه اإليك كما تعودت 

اإياها،  فاعطني  وثائق،  لديك  كان  واإذا  ذلك.  فعل 

�ساأخرجها عبر الحقيبة الدبلوما�سية.''

اإلى  �سيء  كل  مزقت  فقد  تقلقي،  ''ل  لي:  قال 

الماء  و�سددت  الحمام  في  ورميته  �سغيرة  قطع 

كل  مزقت  ''لماذا  له:  وقلت  راأ�سي  لطمت  عليه.'' 

 باأي �سيء؟'' عندئذ، اتخذ 
ّ
�سيء، لماذا لم تعهد اإلي

�سيئًا  كتب  ما  اإذا  باأنه  واأجابني  الماكرة  هيئته 

غير  اآخر  مكان  في  حفظ 
ُ
�سي فهو  العناء،  ي�ستحق 

الورق. لم اأقل �سيئًا وذهب مع �سديقتي. كانت تلك 

اأنه  فهمت  ما.  �سيئًا  كتب  اأنه  فيها  يذكر  مرة  اأول 

غير  فيها،  انعزل  التي  القليلة  الأيام  خالل  كتب 

اإن  بل  ذلك،  األحظ  فلم  جداً  م�سغولة  كنت  اأنني 

الفكرة لم تخطر حتى على بالي.

ولدى  جان،  رحيل  بعد  بيروت  في  مكثت 

و�سّلمني  لروؤيته،  ذهبت  باري�ص،  اإلى  عودتي 
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اأي كان. اأُ�سبت بالكتئاب، وكنا خالل الفترة من 

�سنة  نهاية  اإلى   1982 الأول/اأكتوبر  ت�سرين 

هذه  اأن  واأعتقد  الذهول،  من  حالة  في   1983

التجربة قربتنا اأكثر من اأي �سيء اآخر، كما لو اأنها 

للعالم  رهيب  رف�ص   
ّ

لدي �سار  م�سيرنا.  ختمت 

العربي ب�سبب ما كنت اأعتبره �سكاًل من الالمبالة، 

الفترة  تلك  واأم�سيت  حدث،  بما  الوعي  عدم  ومن 

تعد  لم  اإذ  ورفقائه،  وجان  زوجي  بين  عزلة،  في 

اإلى روؤية اأي �سخ�ص  تمتلكني الرغبة ول الحاجة 

اآخر.

واأظن  ال�سنة،  تلك  الكتابة  في  جان  ي�ستمر  لم 

هو  ي�ستوعب  كي  الوقت  من  كثير  يلزمه  كان  اأنه 

ين عليه، ذلك باأن على المرء اأن 
َ
اأي�سًا ما كنا �ساهد

يدرك، في مجزرة كهذه، لي�ص فقط ما يب�سره وما 

ي�سدر  ما  اأي�سًا  بل  المذبوحة،  الأج�ساد  تبّقى من 

تحمله  وما  حا�سرين،  كانوا  الذين  الرجال  من 

في  �ساركوا  ربما  اأنا�ص  مع  المتبادلة  النظرات 

والذين  نلتقي،  كنا  الذين  اأولئك  ومع  المجزرة، 

كانوا جبناء اأكثر من اأن يقوموا بردة فعل...

�شلتكما  قطع  �شيئًا  كان  حدث  ما  اإذاً    
بالعالم، وجعلكما في تناق�ش معه؟

دعتني   ،1983 الأول/دي�سمبر  كانون  في   

فيينا  في  ب�سهادة  لأدلي  الدولية  التقدم  منظمة 

جينيه  اإن  لهم  فقلت  بيروت،  في  ع�سته  ما  ب�ساأن 

�ستكون  �سهادته  واإن  هناك،  معي  موجوداً  كان 

اأهم. لم يكونوا على علم بح�سوره في �ساتيال، مع 

وقبل  وه 
َ
فدع بالألمانية،  �سدر  قد  كان  ن�سه  اأن 

هذه  اأجل  من  معًا  فيينا  اإلى  وذهبنا  الدعوة، 

ال�سهادة.

كان ذلك اأي�سًا بمثابة دائرة اكتملت بالمجزرة. 

لأنهم  جينيه  لقاء  في  يرغبون  ال�سحافيون  كان 

لم  واأنه  وخرفًا،  مري�سًا  كان  باأنه  واثقين  كانوا 

وقد  التعبير،  على  ول  الكتابة  على  قادراً  يعد 

حا�سرنا ح�سد منهم كان يطالبنا بمقابالت. كنا 

نازلين في ''اأمبريال''، هذا الفندق الرائع الذي كان 

اأوروبا،  عبر  تجواله  خالل  جينيه  يفتن  دائمًا 

عندما كان ل يملك قر�سًا، وقد َقِبل المتثال لهذه 

المخطوطة التي كان قد ن�سخها على الآلة الكاتبة 

نونها ''اأربع �ساعات في �ساتيال''.
َ
وع

  راأيِت اأنه ا�شتاأنف الكتابة حقًا؟

فاأنا  ق، 
ّ
ي�سد ل  بذلك  �سعور   

ّ
لدي كان  نعم.   

بعدما  القوى،  خائرة  بيروت  من  خرجت  بنف�سي 

محاولة  وفي  الناجين،  مقابلة  في  �سهراً  اأم�سيت 

فهم الأحداث. لكن، عندما �سّلمني هذا الن�ص وهو 

غمرني  قراأته،  وعندما  ال�سرير،  على  م�ستلق 

اإح�سا�ص بحيوية خارقة للعادة، بالنت�سار تقريبًا 

اأن  كما  �ساهدناه،  ما  فظاعة  على  الموت،  على 

باأن هذا  �سعرت  اأدبية عالية.  بقيمة  يتمتع  الن�ص 

قلت  الإبداع.  اإلى  الحياة،  اإلى  بمثابة عودته  كان 

له ذلك على الفور، وكنت اأ�سعر باأنه كان يعلم في 

اأعماقه باأنه ربح معركة ا�ستثنائية. �ساألني: ''كيف 

منذ  مثله  تكتب  ''لم  فاأجبته:  الن�ص؟''  هذا  تجدين 

ثالثين عامًا. لقد زعزع كياني''، فقال لي: ''تريدين 

ن�سره؟ ت�ستطيعين ذلك، اإنه لك. خذيه.''

''مجلة  اإلى مقر  �ساأذهب به فوراً  اأنني  له  قلت 

 Revue الفرن�سية  ]الن�سخة  الفل�سطينية''  الدرا�سات 

ب�سدد  كانوا  حيث   ]d’Etudes Palestiniennes
الن�ص،  العدد. ولدى �سدور  ا�ستكمال  النتهاء من 

لكنه  كتابته،  باأ�سلوب  وخ�سو�سًا  النتباه  اأثار 

اأزعج كثيرين اأي�سًا. لم ن�سف اإليه اأي تعليق، ولم 

اأن  ي�ستطع  لم  اأحداً  اأن  كما  اإي�ساحات،  باأي  نقم 

في  هناك  يكون  اأن  لجينيه  ت�سّنى  كيف  يدرك 

اللحظة المالئمة )فالمخيم لم يكن متاحًا اإّل خالل 

اأنه  حين  في  �ساهداً،  ليكون  جداً(  قليلة  �ساعات 

باري�ص  في  الموت  اإلى  طريقه  في  كان  مبدئيًا 

ب�سبب ال�سرطان. كان العتقاد ال�سائد هو اأنه كتب 

اأنه تخيل ما  اأو  هذا الن�ص وهو ي�ساهد التلفزيون 

.
َ
وَقع

بالن�سبة اإلى كثيرين من النا�ص، لم يكن ممكنًا 

اأن يكون ذلك اإّل عماًل تخييليًا.

  وعدتما اإلى الرباط.

 لم يعد لدينا القوة على الحديث، ول على روؤية 
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باأنني اأرى عرو�سًا بف�ستان اأبي�ص تمامًا، فقد كان 

النور كانت تحيط به.  اأن هالة من  لو  م�سعًا، كما 

كنت �سعيدة جداً لأنني تركته في �سريره في غرفته 

عدت  ثم  لها،  يرثى  حالة  في  وهو  الحديقة،  في 

ووجدته م�سيئًا.

التحول  كان  اإليه...  وتطلعت  نحوه  توجهت 

ب�سكل  عليه  ينعك�ص  كان  اأنه  �سيما  ول  باهراً، 

اإلى  الكتابة  لته 
ّ
حو الجمال.  من  بنوع  ملمو�ص، 

ال�سيء نف�سه الذي كان يكتبه عن الفدائيين: تمردهم 

اإ�ستطيقي، لأن ما يحدث في داخلهم له وقع فوري 

على هيئتهم وحركتهم، وعلى ت�سرفهم، وطريقتهم 

الإ�ستطيقا  التمرد  يخلق  باعتدال.  الوقوف  في 

الخا�سة به، وبالن�سبة اإلى جان، فاإن ذلك تمّثل في 

الرغبة في الإبداع، في الكتابة.

الماكرتين،  عينيه  في  وراأيت  �سوبه  �سرت 

المدورتين تمامًا، اإدراكه اأنه بخير، واأنه هو بنف�سه 

اأراه ب�سحة جيدة.  باأن  كان يرى كم كنت �سعيدة 

الماكرة  وبهيئته  عرو�ص.''  مثل  ''تبدو  له:  قلت 

اللطيفة، اأدخل يده في جيب �سترته ال�سغير واأخرج 

الطائرة، بع�سها ل�سق بالبع�ص  رزمة من تذاكر 

حتى  نحوي  ها 
ّ
ومد اأكورديون،  �سكل  على  الآخر 

التذكرة  فتحت  هذا؟''  ''ما  ف�ساألته:  اأحييه،  اأن  قبل 

ان، 
ّ
الأولى فراأيت: الرباط ــ القاهرة، القاهرة ــ عم

عن  كتابًا  اأوؤلف  ''اأنا  لي:  قال  بيروت...  ان ــ 
ّ
عم

البالد  هذه  اإلى  ''�ستذهب  له:  قلت  الفل�سطينيين.'' 

اأ�سدقائي؟''  يوجد  هناك  ''األي�ص  فاأجابني:  كلها؟'' 

)كان دائمًا ي�ساألني عن اأخبار فالن اأو غيره وغيره 

في  اليمن،  اأو  ال�سودان  في  الآن  يعي�سون  الذين 

تعّقب  تذكرة  لنف�سه  �سنع  لقد  اأثينا...(.  اأو  تون�ص، 

من خاللها من جديد م�سار جميع المقاتلين الذين 

كان يعرفهم، والذين كان يرغب في لقائهم ثانية. 

اأجابني:  ن الذي جلب لك هذه التذاكر؟'' 
َ
''م �ساألته: 

''كلود غاليمار. لقد نجحت في اإقناعه باأن يتكفل 

قال  جداً.  م�سروراً  كان  الرحلة.''  هذه  بم�ساريف 

''لكن،  له:  قلت  �سترافقينني.''  ''�ست�ساعدينني،  لي: 

لن  عملي.   
ّ

لدي ال�سفر.  من  للتو  عدت  لقد  جان، 

اأ�ستطيع مرافقتك لكنني �ساأ�ساعدك، ل تقلق.'' قال 

نين لي تاأ�سيرات اإلى هذه البالد كلها؟'' 
ّ
لي: �ستوؤم

ح�سريًا  الأ�سئلة  تدور  اأن  ب�سرط:  لكن  المقابالت 

اأنه في �سنة 1983  الفل�سطينيين، ول �سيما  حول 

منظمة  داخل  انق�سامًا  تخلق  اأن  �سورية  حاولت 

تمرد  م�ساندة  عبر  عرفات  ت�سّفي  واأن  التحرير، 

طرابل�ص.  في  محا�سراً  )عرفات(  كان  اإذ  �سده، 

الو�سع  كان  ال�سحافيين  اأغلبية  اإلى  وبالن�سبة 

الفل�سطيني تراجيديًا للغاية، وميوؤو�سًا منه تقريبًا. 

لم  عرفات  اإن  القول  على  كثيراً  ي�سر  جينيه  كان 

�سورية.  �سد  معركته  في  ي�سانده  واأنه  قط،  ينته 

لإجبار  المقابالت  لعبة  يلعب  اأن  اإذاً  َقِبل 

ال�سحافيين على التحدث عن الفل�سطينيين ك�سعب 

ي�ستمر في المقاومة ويرف�ص اأن ي�ست�سلم للموت.

كان هناك ب�سورة خا�سة، اللقاء الذي جمعه 

فيينا،  راديو  من  في�سنبارت  روديغر  بال�سحافي 

والذي وجدته جمياًل ب�سورة ا�ستثنائية. وانطالقًا 

من هنا، من هذه ال�سل�سلة من المقابالت التي كان 

هذا  كتب  )لماذا  دقيقة  اأ�سئلة  عن  فيها  يجيب 

الذي  ما  بالفل�سطينيين،  عالقته  كانت  ما  الن�ص، 

قاده اإلى الكتابة...(، انطلق �سيء ما، تفكير ما. لم 

ي�سل بعد اإلى الرغبة في الكتابة، واإنما التفكير في 

اأهمية عالقته بالفل�سطينيين ودللة ذلك.

ت�سرين  اأواخر  في  الرباط،  اإلى  العودة  بعد 

الحوادث  من  ل�سل�سلة  �ص 
ّ
تعر الثاني/نوفمبر، 

اأ�سيب  ثم  ظهره،  يك�سر  وكاد  �سقط  ال�سحية: 

في  م�سكالت  وعانى  الهوائية،  عب  ال�سُّ بالتهاب 

اأ�سنانه. اقترحت عليه اأن يغادر الفندق واأن ياأتي 

اأن   
ّ
علي كان  الذي  اليوم  وفي  بيتنا،  في  ليعي�ص 

�سيئة  حالته  كانت  ان، 
ّ
عم اإلى  رحلة  في  اأذهب 

اأراه  لن  باأنني  اإح�سا�ص  امتلكني  اإنه  حتى  للغاية 

حيًا من جديد.

لي  قال  حزيران/يونيو،  في  عودتي  لدى 

معنا.''  الغداء  اإلى  دعوته  لقد  هنا،  ''جان  زوجي: 

تمامًا،  ال�سرفة  يحاذي  الذي  ال�سالون  اإلى  دخلت 

عندما  راآني  )لأنه  ينه�ص  بعيد  من  جان  وراأيت 

لجان  ال�ستثنائي  الم�سهد  فاجاأني  و�سلت(. 

�سروال  القدمين:  اإلى  الراأ�ص  بالأبي�ص من  مت�سحًا 

اأبي�ص، قمي�ص اأبي�ص مكوي بعناية )ال�سيء الذي 

انطباع   
ّ

لدي توّلد  اأبي�ص.  حذاء  تمامًا(،  ي�سبهه  ل 
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تلّقيت فيه في مكتبي في الرباط برقية جان )التي 

لك 
ّ
اأقب حمزة.  على  ''عثرت  بها(:  اأحتفظ  زلت  ما 

كثيراً. اأنا متوجه اإلى األمانيا''، فاأدركت اأن الدائرة 

اأُغلقت.

ان حيث عثر على اأثر لحمزة توجه 
ّ
اإذاً، من عم

اإلى اأثينا حيث  اإلى دم�سق، ثم اإلى بيروت، واأخيراً 

األمانيا  اإلى  ذهب  ذلك،  غ�سون  وفي  كتابه.  بداأ 

اإلى هذا البلد  اأتى  اأخيراً بحمزة )الذي  حيث التقى 

لعالج جروحه(، حمزة الذي تزوج واأ�سبح اأبًا. عاد 

اللحظة،  تلك  من  وانطالقًا  الرباط،  اإلى  ذلك  بعد 

تقطع  حاجة  بمثابة  ذلك  كان  كتابته.  تدفقت 

الأنفا�ص. لم اأره قط �سعيداً هكذا. كان يقطن فندقًا 

يملوؤها  دفاتر  يقتني  وكان  قطارات،  قرب محطة 

ا�ستثنائيين،  وو�سوح  بنظافة  تتميز  بكتابة 

وفو�سى  بو�ساخة  قارناهما  ما  اإذا  وخ�سو�سًا 

ال�سقق اأو غرف الفنادق التي اأقام بها، فلي�ص هناك 

مكان اأكثر ات�ساخًا من غرف نوم جان جينيه. لقد 

كانت غرفًا واإ�ستوديوهات يتكد�ص فيها كل �سيء، 

الممزقة،  الجرائد  مع  الفارغة  الحليب  زجاجات 

وفي  الو�سخة،  للجوارب  القذرة  الرائحة  و�سط 

بكتابة  تام،  ب�سكل  النظيفة  الدفاتر  تلك  الو�سط، 

رائعة، م�ستقيمة دائمًا، وب�سفحات مرّقمة.

كان  الذي  الكتاب  هذا  باأن  اأي�سًا،  اأنا  �سعرت 

الجثث  رائحة  الرعب، بعد  ي�سكل ولدة بعد  يكتبه 

لمدة  روؤو�سنا  في  بها  احتفظنا  التي  المتحللة 

الواقع،  وفي  ذاك.  اأيلول/�سبتمبر  بعد  جداً  طويلة 

فاإن جينيه يمتاز بهذه الخا�سية كذلك، ذلك باأن 

بمعنى  مكتوبة،  بحياة  يتعلق  اإليه  بالن�سبة  الأمر 

اأن حياته، كتابته، الحلم والحقيقة، ت�سّكل اإلى حد 

بعيد جزءاً من كل، حتى اإنه ي�سعب عليه اأن يكتب 

اإلى   )physique( اإذا لم يكن هناك حاجة ج�سدية 

ذلك. ولهذا، برزت الحاجة اإلى الكتابة في اللحظة 

اآلم  ال�سرطان، م�سحوبًا باآلم حقيقية.  التي عاد 

من  تمنعه  اأن  المفرو�ص  من  كان  جداً  حادة 

من  فتمّكن  ت�سميمًا،  اأكثر  جعلته  لكنها  الكتابة، 

ت�سليم مخطوطته اإلى غاليمار في ت�سرين الثاني/

نوفمبر 1985، اإذ كان يخ�سى من اأّل ي�سعفه العمر، 

 على اأن ي�سحح هو الم�سودات بنف�سه.
ّ
وكان ي�سر

فيه  بما  م�ستعد  اأنت  هل  لكن  ''نعم،  له:  قلت 

له:  قلت  تجدينني؟''  ''كيف  �ساألني:  الكفاية؟'' 

''م�سرقًا. م�سى زمن طويل لم اأرك هكذا.''

ن، 
ّ
اأعتقد الآن اأن هذا الكتاب كان في قيد التكو

خالل ال�سنة التي كان فيها مري�سًا للغاية، ويو�سك 

ن�ص  اأن  واأظن  فيزيولوجيًا.  ذلك  كان  يموت.  اأن 

التمهيد  بمثابة  كان  �ساتيال''  في  �ساعات  ''اأربع 

الذي فر�ص نف�سه عليه تقريبًا، لأنه وجد نف�سه، هو 

الذي كان ي�سعر بال�سجر، والذي كان يحدثني عن 

اللحظة  في  المالئم  المكان  في  وجوده،  عبثية 

فالكتابة  اإذاً،  المالئم.  ال�سخ�ص  مع  المالئمة 

من  ينتظم  كان  العالم  اأن  لو  كما  نف�سها،  فر�ست 

اأجله، وكما لو اأن هذا المخيم كان م�سرحًا اأُقيم كي 

يتمكن من اأن يكون �ساهده. اأعتقد اأن هذه التجربة 

كانت قوية اإلى حد بعيد، حتى اإنه لم يفكر لثانية 

اأم ل. كتب بال توقف. فقد  اأن يكتب  اإن كان عليه 

خلق هذا التمهيد الحاجة اإلى الإبداع، وخلق لديه 

مرتبطة  ظلت  التي  رحلته  يعيد  اأن  في  الرغبة 

عميقًا بالبحث عن �سخ�ص التقاه في �سنة 1970، 

ا�سمه حمزة. كان يقول لي في اأحيان كثيرة: ''يجب 

اإنه مقاتل، �ساب في الثانية  اأن اأعثر على حمزة.'' 

والع�سرين من عمره، تنّقل معه في الأردن واأم�سى 

بعيد  حد  اإلى  مذهوًل  كان  الليل.  من  جزءاً  عنده 

لحمزة،  اأثر  عن  طويلة  لمدة  بحثنا  اللقاء.  بهذا 

وقال لنا العديد من الم�سوؤولين اإنه توفي بالتاأكيد، 

بما اأن المقاتلين الذين عا�ص معهم جينيه ب�سعة 

اأ�سهر في عجلون ُقتلوا، في معظمهم، في المعارك 

مع الجي�ص الأردني.

كانت هذه الرحلة تهدف اإلى اللقاء من جديد، 

بذلك المقاتل. لم اأكن اأعلم جيداً لماذا، ول هو كان 

يعلم، لكنه كان في حاجة اإلى ذلك ليوؤلف كتابه، 

ل�ستئناف الكتابة؛ لإغالق الدائرة نوعًا ما.

على  له  ح�سلت  بعدما  ان 
ّ
عم اإلى  �سافر 

ي�ساعدونه  ربما  اأ�سدقاء  به  واأو�سيت  التاأ�سيرة، 

في العثور على اأثر لحمزة. ومثلما يقول في كتابه 

حمزة  والدة  على  اأخيراً  عثر  فاإنه  عا�سق''،  ''اأ�سير 

كانت  لأنها  والدته،  اأنها  البداية  في  اأخفت  التي 

ن يكون جينيه. ولن اأن�سى اأبداً اليوم الذي 
َ
تجهل م
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حياته،  عن  جينيه  من  كبيراً  اعترافًا  �سيء  اأي 

وكتابته، وكل ما كان مهمًا له، كما اأن الفل�سطينيين 

وه 
ّ
اأد حا�سرون في هذا الكتاب ب�سبب الدور الذي 

في حياته. لقد اأراد، اأمام الموت، اأن يفكر في �سبب 

في  الفل�سطينيون  اكت�سبها  التي  الأهمية  هذه 

ربحه جينيه في مواجهة  كبير  اإنه رهان  حياته. 

نف�سه، وفي مواجهة العمر والموت.

وكان من دواعي �سروري اأن اأعي�ص اإلى جانبه، 

واأن اأقوم بدور المالحظ عن بعد بحب كبير.

عليه  كان  ما  كل  يلخ�ص  عا�سق''  ''اأ�سير  اإن 

اإلى الحياة؛ عالقته  جينيه: كتابته؛ �سعره؛ نظرته 

 )couple( الزوج  هذا  ثم  والحب؛  والموت  بالواقع 

اأوؤكد على كلمة زوج لأنه ذات  الذي لحقه كثيراً. 

مرات  اآتي  كنت  حيث  روبن�ص  فندق  في  يوم، 

ال�سغيرة،  غرفته  في  الظهر  بعد  فترة  لتم�سية 

العينان  م�ستلقيًا(،  )ولي�ص  معتدًل  جال�سًا،  وجدته 

''تبدو  له:  وقلت  جديد،  من  ولمعتان  ماكرتان 

اليوم على ما يرام''، فقال لي: ''لقد وجدت''. �ساألت: 

حمزة  بل  حمزة،  ''لي�ص  فاأجابني:  وجدت؟''  ''ماذا 

واأمه. اإنه الزوج. ذلك الذي كنت اأبحث عنه. وجدت 

اأنه  اأ�ستمع، لكنني فهمت  نواة كتابي.'' طبعًا كنت 

لم يكن من الالزم اأن اأطرح اأي اأ�سئلة.

من  الأخيرة  ال�سفحات  اأقراأ  واأنا  اإّل  اأفهم  لم 

القذر  الفندق  هذا  في  جان  وفاة  بعد  المخطوطة 

الواقع في ''بال�ص ديتالي'' )Place d’Italie(. حمل 

قرب  وجدها  التي  المخطوطة  جاكي  �سديقه   
ّ
اإلي

ال�سرير. نظرت اإلى ال�سفحة الأولى ولحظت، واأنا 

لأنه  الفتتاحية  الجملة  اأُخرى  مرة  ر 
ّ
غي اأنه  اأقراأ، 

كان قد قراأ لي، قبل وفاته، جملة مختلفة تقع الآن 

في ال�سفحة رقم 14: ''يدين مجد الأبطال بالقليل 

لعظمة الفتوحات، لكن بكل �سيء لنجاح الحتفاء 

بها.''

الأولى.  الفتتاحية  الجملة  هي  تلك  كانت 

اليوم  في  المخطوطة،  جاكي  اأعطاني  وعندما 

نف�سه الذي توفي جينيه، فتحتها تلقائيًا كي األقى 

جان من جديد. قراأت: ''ال�سفحة التي كانت بي�ساء 

اأ�سفل  اإلى  اأعلى  من  الآن  تخترقها  البداية،  في 

وعالمات  وحروف،  �سوداء،  �سغيرة  عالمات 

يولي  اأن  الكتاب  هذا  في  يريد  كان  لأنه    
اأهمية  ال�شفحة  على  والف�شاء  البيا�ش  بنية 

خا�شة.

 �ساألته: ''لماذا ت�سر اإلى هذه الدرجة على ت�سليم 

تن�سيدها؟''  في  ال�سروع  وعلى  الآن،  المخطوطة 

الكتاب،  الف�ساء مهم كثيراً في هذا  ''لأن  اأجابني: 

على  الن�ص  وترتيب  الكتاب،  اإخراج  اأود  واأنا 

فيها  اأُدخل  التي  الأماكن  اأختار  اأن  اأود  طريقتي. 

اإن  القول  ويجب  واأُخرى.''  فقرة  بين  البيا�ص 

األف  هناك  كان  اإذ  �سخمة،  كانت  المخطوطة 

ذلك،  دفاتر. عالوة على  �سفحة موزعة على عدة 

كان يكتب بخط �سغير جداً، لكنه كان في حاجة 

''المجموعة  في  �ستتخذه  الذي  ال�سكل  يرى  اأن  اإلى 

البي�ساء'' �سمن من�سورات غاليمار.

الذي  الوقت  في  الم�سودات  ت�سحيح  في  �سرع 

اإنه  اأكثر فاأكثر. قال له طبيبه  بداأ �سرطانه يوؤلمه 

يمر بانتكا�سة، لأنه في واقع الأمر لم يتوقف عن 

حتى  ال�سجائر  يرت�سف  كان  واإنما  قط،  التدخين 

الأعقاب، حتى حرق اأ�سابعه. وا�ستمر ي�ستغل على 

م�سوداته خالل الفترة كلها التي بداأ فيها ح�س�ص 

تناول  يرف�ص  كان  لكنه  بالأ�سعة،  العالج 

حيويته  ت�سعف  اأن  يخ�سى  كان  لأنه  الم�سكنات، 

وقدرته على القراءة ويقظته.

في  راقداً  كتابه،  على  ي�ستغل  جينيه  ا�ستمر 

�سريره، اإّل خالل ال�ساعات القليلة التي كان يقوده 

''فيل  م�ست�سفى  اإلى  ومحمد  جاكي  اأثنائها  في 

العالجية،  الح�س�ص  وبعد   .)Villejuif( جويف'' 

روبن�ص  فندق  غرفة  اإلى  �سريعًا  يعودون  كانوا 

حيث كان لوران بوبي ينقل له حزمًا من الأوراق 

مطبوعة على الآلة الكاتبة، في الوقت المحدد ومن 

دون التاأخر ولو ثانية، لأن ل اأحد كان يجروؤ على 

ينهي  اأن  جينيه  ا�ستطاع  الم�سودات.  تاأخير 

كافيتين  اإليه  بالن�سبة  تكونا  لم  ربما  مراجعتين 

راأيي،  اإن ذلك في  اإّل  الت�سحيح،  اأو حتى  للترتيب 

كان كافيًا كي يكون هذا الكتاب، ومن دون �سك، 

واحداً من اأجمل كتبه، اإن لم يكن الأجمل، وخاتمة 

 يظل قبل 
ّ
لأعماله، لأن ''اأ�سير عا�سق'' بالن�سبة اإلي
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حب  ق�سة  الفل�سطينيات  والن�ساء  جينيه  بين   

عظيمة. اأول مرة رغب فيها اأن يكتب عن التجربة 

التي عا�سها في �سنة 1970 في الأردن، كتب ن�سًا 

بالعربية وبالإنجليزية في  ُن�سر  الفل�سطينيين  عن 

�سلم  قد  كان  بيروت.  في  فل�سطينيتين  مجلتين 

الن�سخة الأ�سلية لداود تلحمي، رئي�ص اتحاد الطلبة 

اإلى  ا�سطحبه  والذي  فرن�سا،  في  الفل�سطينيين 

فيها  اأقراأ  مرة  اأول  تلك  وكانت  ان، 
ّ
وعم بيروت 

جان  �ساألت  الفل�سطينيين.  عن  جينيه  كتبه  �سيئًا 

هذا  من  بن�سخة  احتفظ  قد  كان  اإن  مرات  عدة 

اأجل  من  اأّلفته  ن�ص  اإنه  ''ل،  لي:  قال  الن�ص، 

الفل�سطينيين، فاأعطيته للفل�سطينيين.''

)بحثت طوياًل عن الن�سخة الأ�سلية لهذا الن�ص. 

منفى  من  يعي�ص  كان  الذي  تلحمي  مع  توا�سلت 

ان، بيروت، دم�سق، قبر�ص... وعندما 
ّ
اإلى منفى: عم

اأو  الأ�سلية  الن�سخة  اأين  يتذكر  اأن  على  اأ�سررت 

في  ''ربما  يقول:  وهو  �سحك  الم�سورة،  ن�سختها 

غنمها  التي  الوثائق  �سناديق  مئات  من  واحدة 

الأبحاث  مركز  ح�سار  خالل  الإ�سرائيلي  الجي�ص 

التابع لمنظمة التحرير.''(.

في  الفل�سطينيين  مع  لجينيه  ات�سال  اأول  اإذاً، 

كان  اأيلول/�سبتمبر،  مجازر  وبعد   1970 �سنة 

قويًا عاطفيًا. ول �سك في اأنه كان اأكثر تواطوؤاً مع 

الن�ساء، و�ساأقول اإنه كان يجمعه بهن مكر م�سترك 

وتوا�سل حقيقي. عليك اأن تدرك اأن المخيمات هي 

يحملها  التي  فل�سطين  بمثابة  ما  حد  اإلى 

الفل�سطينيون في منفاهم. اإنها حياتهم، ذاكرتهم، 

اإلى  ا�سطروا  عندما  معهم  حملوها  التي  القرى 

كانوا   .1948 �سنة  في  قراهم  تدمير  بعد  الرحيل 

يرحلون  اأنهم  اللحظة  تلك  في  جميعًا  يعتقدون 

فييتنام  بالجئي  اإ�سوة  القتال،  مناطق  من  هربًا 

اإلى  �سيعودون  واأنهم  ال�سلفادور،  اأو  وكمبوديا 

تهداأ  عندما  اأ�سهر،  بب�سعة  ذلك  بعد  ديارهم 

من  الأدنى  والحد  رراً 
ُ

�س معهم  حملوا  الأو�ساع. 

كانوا  الأوقات،  اأغلب  )في  الحياة  �سروريات 

ياأخذون مفاتيح بيوتهم، معتقدين اأنهم �سيعودون 

قريبًا(، لكنهم لم يعودوا قط.

خالل هذا المنفى الدائم، كانت المراأة هي التي 

التعجب، والفوا�سل، وبف�سلها ُتعتبر هذه ال�سفحة 

قابلة للقراءة. ومع ذلك، وعند نوع من القلق الذي 

القريب جداً من  الذهن، عند هذا ال�سمئزاز  ي�ساور 

في  اأتردد  يجعلني  الذي  الطفو  عند  الغثيان، 

العالمات  هذه  مجموع  هو  الواقع  هل  الكتابة... 

�سفافية  محل  تحل  و�سيلة  هنا  البيا�ص  ال�سوداء؟ 

هذا  الطين؛  لألواح  الترابي  واللون  ّق، 
َ
الر لفافة 

اأقوى  اللون النافر و�سفافية البيا�ص لهما حقيقة 

من العالمات التي ت�سوههما.''

جينيه  لأن  ج�سدي  تخترق  بق�سعريرة  �سعرت 

تلك  اأ�سمع  كنت  ذلك  ومع  هامدة،  جثة  اأ�سبح 

كلمات  الموت.  من  اأقوى  ب�سيء  ت�سدح  الكلمات 

مغزاها،  اإدراك  النا�ص  من  كثير  على  �سي�سعب 

�سفحات  اأنها  لم 
ُ
ع اإذا  كثيراً  اأف�سل  �سُتفهم  لكنها 

األم ج�سدي ل  اأيام قبل وفاته و�سط  كتبها ب�سعة 

اأن  اأحيانًا  مني  يطلب  كان  اأنه  لدرجة  يطاق، 

اأ�سغط باأ�سبعي على ع�سب �سدغه وفكه الم�ساب 

بال�سرطان، للتخفيف عنه قلياًل.

�سدى  ال�سفحات  لهذه  يكون  قد  اأنه  ندرك 

الموؤلف  نف�سه  الوقت  في  ت�سائل  لأنها   
ّ
�سوفي

حقيقة؟  والأكثر  واقعية  الأكثر  هو  ما  والقارئ: 

مرئي  هو  ما  ال�سفحة؟  على  ال�سواد  اأم  البيا�ص 

للعيان، اأو الالمرئي الذي يفلت مّنا دائمًا؟

الثاني  الجزء  الثاني/نوفمبر:  ت�شرين   17  
من المقابلة. ال�شاعة العا�شرة �شباحًا. طلبت 

اأن اأرى الف�شاتين الفل�شطينية التي تحتفظ بها 

فل�شطين  مثل  البيت،  علّية  في  معلقة  ليلى، 

التي  المغربية  )ال�شيدة  �شلمى  اأنزلت  متنقلة. 

منها،  اأربعة  اأو  ثالثة  البيت(  ب�شوؤون  ُتعنى 

وغنية  زاهية  مزارعات،  مثل  و�شلبة  م�شدودة 

بالألوان وبزرك�شات معقدة ل يمكن اأن ُت�شلب 

و�شط  تلمع  ال�شالون،  خلفية  في  اأبداً.  منها 

�شم�ش ال�شباح المائدة الم�شنوعة من الخ�شب 

مثل  الرقيقة  اللوؤلوؤ  باأوراق  المطّعم  ال�شوري 

قطرات. وكما عند فجر الليلة الحادية والألف، 

ربما تف�شي لي امراأة ب�شر النت�شار على الموت.
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في  الالجئات  من  كبير  جزء  نجح  ذلك،  ومع 

اإعادة خلق فل�سطين �سغيرة داخل هذه المخيمات، 

واأنا عثرت على فل�سطيني هناك، في مخيم �ساتيال. 

فل�سطين  من  تقريبًا  اأقوى  المخيم  فل�سطين  كانت 

يقول  اأن  اأجد جمياًل جداً  ال�سبب،  ولهذا  الحقيقية، 

''ما  عا�سق'':  لـ ''اأ�سير  الأولى  ال�سفحات  في  جان 

هو الأكثر حقيقة؟ ال�سطر الأ�سود على ال�سفحة، اأم 

البيا�ص على الجانب؟ فل�سطين، الأر�ص نف�سها، اأم 

في  الحق  منك  �سلب 
ُ
ي عندما  خلْقَته  الذي  الوطن 

العي�ص على هذه الأر�ص؟''

جديد،  من  المخلوقة  هذه،  فل�سطين  داخل  اإذاً، 

ان 
ّ
كان هناك قوة �سعر بها جينيه عندما مر بعم

في مخيم الالجئين ال�سخم الذي ي�سمى الوحدات، 

والذي يذكره جينيه في ''اأ�سير عا�سق''. لقد اكت�سف 

على  ال�سخرية،  بروح  احتفظن  الن�ساء  اأن  هناك 

تجربة  ب�سبب  تمامًا  المحبطين  الرجال  عك�ص 

المنفى و�سلب الأر�ص. فعندما تدخل مخيمًا، فاإن 

ن ت�سادفه، بذهن يقظ واأكتاف معتدلة، هن 
َ
اأول م

وخ�سو�سًا  فالرجال،  الرجال.  ولي�ص  الن�ساء 

اأكتافهم مقو�سة  الم�سنين، يبدون جامدين تمامًا، 

وكوفياتهم متدلية، بينما الن�ساء قويات اإلى جانب 

اأبنائهن الفدائيين؛ هم ما زالوا واقفين لأن لديهم 

القوة  اإليهم، نوعًا ما،  البنادق تعيد  بنادق، وهذه 

التي كان الح�سور على اأر�سهم قد اأعطاهم اإياها. 

كن  لأنهن  يذهلن جينيه  الن�سوة  هوؤلء  كانت  اإذاً، 

يمتلكن القوة والكرامة... ول اأحد تحدث عن الن�ساء 

مثل جينيه، عن الن�ساء عامة، ون�ساء العالم الثالث 

من  يفهمهن  كان  لأنه  الفقيرات،  الن�ساء  خا�سة، 

بينه  تواطوؤ  هناك  كان  الكلمات؛  اإلى  حاجة  دون 

العربية  يتكلم  يكن  لم  اإنه  القول  يجب  وبينهن. 

وهن لم يكّن يتكلمن الفرن�سية، ولذا، فاإن التوا�سل 

عبر  ته 
ّ
برم يمر  كان  الفل�سطينيات  وبين  بينه 

الغمزات. هو كان يفهمهن، وهن كن يرين اأنه كان 

يفهم. اأروع ما في الأمر اأنه اتجه نحو هذا ال�سرق 

في  فرن�سية  مدر�سة  في  كبر  اأنه  نن�سى  اأّل  )يجب 

المورفان، ودر�ص التعاليم الم�سيحية، كما اأنه كان 

�سبي المذبح في الكني�سة؛ كان مت�سبعًا بالثقافة 

ال�سرق  له  تقدم  كانت  التي  الم�سيحية  اليهودية ــ 

الثقل،  من  الأكبر  القدر  كاهلها  على  دائمًا  تحمل 

لأنها هي التي ت�سكل النواة داخل المجتمع العربي، 

ا 
ّ
اأم الأ�سرة،  داخل  الأمور  زمام  ت�سد  التي  وهي 

الرجال، فعا�سوا المنفى كاأكبر اإهانة تعر�سوا لها 

ا 
ّ
مم يعي�سون  كانوا  مزارعون  فهم  تاريخهم،  عبر 

مزارع  من  الأر�ص  ت�سلب  وعندما  اأر�سهم،  تنتجه 

وفقد  ُخ�سي  اأنه  لو  كما  بالخزي،  يح�ص  فاإنه 

روحه.

ن 
َ
كان للن�ساء موقف مختلف، لأنهن لم يكّن م

والقرية  الأر�ص  ا�ستبطّن  ولهذا  الأر�ص،  يزرع 

طبعًا  كان  المنفى  اأن  من  الرغم  على  والثقافة، 

ماأ�ساة كبيرة بالن�سبة اإليهن. لقد تعّلمن اأن يتحملن 

الأر�ص،  على  وح�سورهن  هويتهن،  اإنكار 

َن ي�ستبطّن هويتهن الفل�سطينية، 
ْ
ر وجن�سيتهن، ف�سِ

ويحملنها معهن اإلى مخيمات الالجئين في لبنان 

و�سورية والأردن، بعد اأن كّن قد اأعدن ا�ستثمارها 

في اأ�سكال تعبير اأُخرى، ثقافية في اأغلب الأحيان، 

كانت بمثابة جذور تربطهن باأر�سهن.

كان التطريز بالخرز على قما�ص الف�ستان كله 

الن�ساء  ا�ستبطنتها  التي  الهوية  هذه  اأ�سكال  اأحد 

في  يقت�سر  كان  التطريز  لأن  ترجمتها،  واأعدن 

فالمزارعات  الف�ستان.  �سدار  على  الأ�سل 

الفل�سطينيات كّن يرتدين ف�ساتين طويلة �سوداء اأو 

زرقاء اأو بنف�سجية، ويبداأن بالتطريز باكراً لأنهن 

عمر  عند  زفافهن  يوم  الف�ساتين  هذه  �سيرتدين 

ال�ساد�سة ع�سرة اأو ال�سابعة ع�سرة. وابتداء من عمر 

خيوط  تجميع  في  الفتيات  ت�سرع  ع�سرة،  الثانية 

�سورية  من  ياأتي  الذي  الحرير  خيط  )ثمن  الحرير 

زنها 
ّ
ليطر الف�ساتين  بن�سج  يقمن  ثم  جداً(،  باهظ 

بع�ص  ترمز  و�سادات  زن 
ّ
يطر كّن  كما  بعد،  فيما 

ال�سيء اإلى منزل الزوجية.

اإذاً، عندما اأخذت الن�ساء طريق المنفى في �سنة 

و�سط  وطبعًا،  ف�ساتينهن،  معهن  اأخذن   ،1948

الحياة  هذه  في  المخيمات،  في  المنفى  فظاعة 

القذرة لمدن ال�سفيح، اندثرت تلك التقاليد تقريبًا. 

بخيوط  التطريز  اإمكان  لديها  بقي  التي  هي  ن 
َ
فم

اأغلب  في  كان  الأ�سا�سي   
ّ
الهم باأن  ذلك  الحرير، 

الأوقات، البقاء في قيد الحياة.
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بدي 
ُ
الذي ي�سل بعد المجزرة، بعد الق�سف، والذي ي

رغبته في البقاء، على الرغم من الرعب والفو�سى 

جان  ل�سروط  ير�سخ  اأن  عرفات  واختار  العارمة. 

اأتمتع  اأن  �سرط  البقاء،  في  ''اأرغب  له:  قال  الذي 

بحق التنقل في كل مكان داخل القواعد الفل�سطينية. 

�سمح لي بروؤية بع�ص الأ�سياء، وباأن 
ُ
لن اأقبل باأن ي

اأعطاه  ثم  نعم،  عرفات  فقال  اأُخرى.''  عني  تخفى 

مخل�ص  اإن�سان  جان  بالمرور.  ال�سهير  الإذن  ذلك 

ا قد يت�سوره البع�ص، وعندما 
ّ
جداً، على الرغم مم

�سق 
ُ
يتعلق الأمر بق�سايا مهمة، فاإن اإخال�سه ل ي

جمعه  الذي  الوحيد  الت�سال  ذلك  كان  غبار.  له 

فاأعطاه ما  بعرفات، لكن عرفات و�سع فيه ثقته 

جيداً.  ذلك  جينيه  فهم  لأحد.  ليعطيه  يكن  لم 

يتنقل  اأن  ا�ستطاع  ذاك،  المرور  اإذن  وبوا�سطة 

وعيونه  الأبي�ص  �سعره  من  الرغم  على  مثلهم، 

القواعد  هذه  في  اأ�سهر  �ستة  عا�ص  وهكذا  الزرق(. 

التي لم يكن في داخلها �سوى المقاتلين، وكان في 

�سعيداً  حقًا؛  �سعيداً  حياته،  في  مرة  ولأول  راأيي، 

''اأ�سير  من  الرائعة  ال�سفحات  تلك  تحكي  كما 

عا�سق''، مع حفيف اأوراق ال�سجر في الليل وال�سماء 

المر�سعة بالنجوم...

ي�سف جان في كتابه �سعادة لم ي�سعر بمثلها 

نف�سها  ال�سعادة  هي  تكون  وربما  حياته،  في  قط 

في  كان  ولهذا  الفل�سطينيون،  بها  ي�سعر  التي 

الموت  اإلى  يذهبوا  اأن  راأيه،  بح�سب  اإمكانهم، 

بالرموز  دائمًا  مفتونًا  جان  كان  �ساحكين. 

المخيم ل ت�سدق  والعالمات، وكانت تجربته في 

هذه  بجميع  الم�سبع  الم�سيحي  هو  اإليه،  بالن�سبة 

تلك  اأ�سبحت  اإذ  المقد�سة،  الأر�ص  على  الإحالت 

الرموز التوراتية كلها بيئة ملمو�سة فجاأة، بما اأنه 

كان ينام على �سفة نهر الأردن، وكان المقاتلون 

يذهبون اإلى الموت في فل�سطين )فل�سطين التوراة 

هذه التي قراأها عندما كان فتى( وهم يعبرون نهر 

الأردن ال�سهير هذا الذي كان يف�سلهم عن فل�سطين 

المحتلة. كانت تنبعث من جديد، في خليط مفاجئ، 

اأي  يتحملن  ل  محجبات  الن�ساء  حيث  كبير  كلغز 

�سنة  في  اإليه  وو�سل  المجتمع(،  داخل  م�سوؤولية 

''الرجال''  اأن  اكت�سف  حيث  الأردن،  اإلى   ،1970

الن�ساء. هن هناك، قويات، ياأخذن  الحقيقيين هم 

المبادرة، يقدن الرجال، في حين اأنهن ر�سميًا ل�سن 

�سوى مجرد ن�ساء.

الفل�سطينيات  الن�ساء  وجد  جداً...  مذهوًل  كان 

الجي�ص  اأمام  بقوتهن  الأمر  تعلق  �سواء  رائعات، 

الأردني، اأم بجانبهن الماكر عندما يعبثن بجدية 

هالة  ِزلن 
ُ
في العلبة''،*  في  و''ي�سعنهم  الرجال 

الخرافة عن فحولتهم، وي�سخرن منهم ويقلن لهم: 

موؤخرته  م�سحت  كبيراً،  مقاتاًل  تح�سبه  الذي  ''هذا 

من  اأخرجته  التي  فاأنا  اأعرفه،  اإنني  وغ�سلته، 

بطني.''

اإذاً، التقى جينيه فعاًل الفل�سطينيين عن طريق 

من  وانطالقًا  فاأحبهن.  اأذهلنه  اللواتي  الن�ساء 

هناك، من ذلك المخيم، ذهب اإلى القواعد حيث ل 

وجود للن�ساء، حيث لم يكن �سوى الرجال، وحيث 

منظمة  لأن  وعجلون،  جر�ص  في  الخيم  في  عا�ص 

اأن  بعد  الع�سكرية  القواعد  في  تح�سنت  التحرير 

ان عقب ال�سراع مع الجي�ص الأردني 
ّ
ُطردت من عم

)اإن الأمر لي�سبه اإلى حد بعيد المعجزة في اأن يتم 

لأي  اأحد،  لأي  ممكنًا  يكن  لم  لأنه  هناك،  قبوله 

عرفات  لدى  كان  القواعد.  اإلى  يدخل  اأن  اأجنبي 

بعد  ان 
ّ
عم اإلى  جينيه  جاء  حين  �سحيح:  حد�ص 

المجزرة، كان قليلون جداً من الأجانب هم الذين 

الأ�سود''،  ''اأيلول  قبل  البقاء.  في  يرغبون  كانوا 

كانت المخيمات مالأى بالي�سار الأممي. راأيت في 

�سنة 1970 دانيال كوهن بنديت، األبرتو مورافيا، 

اآنيا فرانكو�ص... كل الي�سار الأممي الأوروبي الذي 

كان ي�سعر باأن �سيئًا مهمًا من وجهة نظر تاريخية 

يحدث هناك، اإّل اإنهم رحلوا جميعًا مع اأول طلقة 

ن ذا الذي �سيكون لديه الرغبة في البقاء 
َ
نارية. م

في مدينة تدور فيها رحى حرب مدافع من تّل اإلى 

تل؟ راأى عرفات هذا ال�سيد الم�سّن ذا ال�سعر الأبي�ص 

* ''و�سع اأحد ما في العلبة''، عبارة فرن�سية تعني ازدراءه وال�سخرية منه.
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الفل�سطينية ومقاومة اإنكار هويتهن اأي�سًا.

هكذا كان جان يرى، وهو جال�ص في بيتي في 

ز ل�ساعات )لقد عا�ست اأمي حرب 
ّ
الرباط، اأمي تطر

فل�سطين بكامل ف�سولها، وكذلك حرب لبنان، وقد 

التطريز  فكان  لبنان،  ومن  فل�سطين  من  ُنفيت 

في  الإبرة  فيها  تغرز  مرة  كل  وفي  لها.  عالجًا 

العالقة  تجدد  باأنها  انطباع  لديك  يتولد  القما�ص، 

تلك  كانت  عقدة.  مثل  فالخرزة  ما،  �سيء  مع 

طريقتها في المقاومة. قاوم جيلي بالثورة، بينما 

يت�ساءل، وهو  بالتطريز(، وكان جان  قاوم جيلها 

جال�ص في �سالون بيتي في الرباط، عن مغزى اأن 

تقوم �سيدة فل�سطينية في المغرب بن�سج زرك�سات، 

على  راآه  قد  كان  �سدار  م�سدرها  و�سادات،  على 

البقعة  ي 
َ
مخيم في  فل�سطينيات  ن�ساء  �سدور 

بين  العالقة  يفهم  اأن  يحاول  كان  والوحدات. 

الأردن و�سالون بيتي في  مخيمات الالجئين في 

الرباط واإبرة اأمي التي تطرز القما�ص، فيكت�سب هذا 

التاريخ بالن�سبة اإليه، وهذه الحياة التي تحاك )ل 

يمكن عدم التفكير في الأ�ساطير الإغريقية، بمفهوم 

الذاكرة  وفي  بينيلوبي،  وتطريز  اأريان  خيط 

عداً رمزيًا للغاية. 
ُ
والهوية، وفي الزمان والمكان( ب

لقد اأقام مع اأمي ــ اأمي التي كان من المفرو�ص اأن 

اأ�سولها  ب�سبب  وذلك  عميق،  ب�سكل  تغيظه 

الجتماعية ــ عالقة جميلة جداً، لأنه وجد عندها 

بطريقة  ذلك  عن  يتحدث  هو  )بالمنا�سبة،  الكرامة 

عن  يحدثني  كان  عا�سق''(.  ''اأ�سير  في  جداً  موؤثرة 

لأنه  الخلف''،  من  جميلة  هي  ''كم  ويقول:  كتفيها 

اللواتي عرفن كيف  الن�ساء  لديها كرامة  كان يجد 

الأر�ص  �سلب  طريقتها،  على  واحدة  كل  يقاومن، 

فكانت  تطرزه،  كانت  ا 
ّ
عم ي�ساألها  كان  والمنفى. 

تحكي ق�سة �سناعة الف�ساتين، وكان يطرح عليها، 

طفولتها  وعن  القد�ص،  عن  اأ�سئلة  كلل،  دون  ومن 

وعائلتها والتاريخ.

قد  وكان  بيروت،  اإلى  ذهبنا   1982 �سنة  في 

ن�سي التطريز.

ت�سكن  كانت  التي  المراأة  عن  حدثتك  اأن  �سبق 

هذه  كانت  �سقتها.  فقدت  لأنها  بيروت  في  بيتنا 

ب�سبب  التجاهات  جميع  في  نرك�ص  ترانا  المراأة 

كلمات طفولته، كلمات التوراة والترانيم التي كان 

الرجال  ي�ساهد  كان  الكني�سة.  كور�ص  مع  يغنيها 

يذهبون اإلى الموت كما لو اأنهم يذهبون اإلى لقاء 

ع�سيقاتهم...،  لقاء  اإلى  يحبون،  اللواتي  الن�ساء 

وكان �سيء ما يحدث في تلك اللحظة، �سيء يتميز 

تتميز  يومية  حياة  في  ويتوحد  عظيمة،  بقوة 

بكثافة عاطفية كبيرة.

اأول  اأنه  اأذكر  بالتطريز،  افتتانه  اإلى  بالعودة 

مرة راأى فيها من جديد �سداراً مثل �سدار الف�ساتين 

عند  الرباط  في  كان  ان، 
ّ
عم مخيمات  في  الريفية 

والدتي التي كانت ت�سكن عندي في تلك الحقبة. وقد 

القد�ص، وعا�ست  ولدت والدتي في �سنة 1920 في 

على  �ساهدة  وكانت  فل�سطين،  في  كلها  طفولتها 

و�سد  البريطاني  النتداب  �سد  الفل�سطيني  الكفاح 

اإن�ساء دولة اإ�سرائيل، كما اأن اأباها نف�سه كان على 

حب�سه  )بالمنا�سبة،  الوطنية  بالحركة  عالقة 

اإبان  في  اإنها  اإّل  اأعوام(،  لأربعة  ونفوه  الإنجليز 

�سنة  في  العربية  والدول  اإ�سرائيل  بين  الحرب 

راأت  المنفى  طريق  وفي  ان، 
ّ
عم في  كانت   ،1967

ليجدن  وف�ساتينهن  الذهبية  اأ�ساورهن  يبعن  ن�ساء 

المتحدة  الأمم  تاأتي  اأن  انتظار  في  به  يقَتْتن  ما 

ب�ساحنات الزاد.

الن�ساء  اأمي ينفطر وهي ترى هوؤلء  كان قلب 

يبعن ف�ساتينهن، لأن ذلك كان كما لو اأنهن يفقدن 

اإثر  وفي  لهذا،  واأر�سهن.  جذورهن  اأُخرى  مرة 

اجتماعية  بطواقم  ات�سلت  بيروت،  اإلى  عودتها 

كانت تهتم ب�سوؤون مخيمات الالجئين، وبدًل من 

اإحياء  عليهن  اقترحت  المعتادة،  الكنزات  حياكة 

التقاليد الوطنية للتطريز، واإنقاذ الثقافة المتمثلة 

الأزياء  تلك  تطريز  ولأن  المزارعة.  المراأة  زي  في 

�سناعة  اقترحت  فاإنها  اأعوام،  عدة  ي�ستغرق 

الرئي�سية  و�سادات �سغيرة مربعة تكون زرك�ستها 

اأختيها  مع  در�ست  وقد  الف�ساتين،  من  ماأخوذة 

المنفى،  طريق  في  الم�ستراة  الف�ساتين  زرك�سات 

هذه الزرك�سات التي تعود اإلى اآلف ال�سنين، والتي 

اأنها  وا�سمها، ف�ساًل عن  لكل واحدة منها دللتها 

تذّكر بقرية، اأو بمنطقة. ولم يكن الق�سد من الفكرة 

الثقافة  اإحياء  بل  فح�سب،  بالتطريز  القيام 
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الذي  رو 
ّ
ال�س ب�سجر  تذّكر  اإنها  مثاًل:  الزرك�سة  هذه 

في  كلها  والقرى  بالمزارع  عادة  يحيط  كان 

البيئة  من  م�ستمدة  الزرك�سات  جميع  فل�سطين. 

المح�سو�سة وتذّكر بها.

مغزى  لي  ي�شيء  تقولينه  مّما  كثيراً   
''اأربع  في  جينيه،  به  قام  الذي  الكت�شاف 

�شاعات في �شاتيال''، لبنية متميزة من �شاأنها 

اأن تعيد ر�شم مختلف فترات الزمن وكذا فترات 

اأنِت  ببع�ش.  بع�شها  تت�شل  وجعلها  حياته، 

الوقت  في  هو  ال�ّشرو  �شجر  اأن  لي  تو�شحين 

نف�شه، عن�شر تج�شيدي وُموؤ�شَلب، ي�شمح بربط 

الما�شي ب�شور من الحا�شر، وكذلك  �شور من 

بمنح الإن�شان نظام زرك�شات مطرزة، وت�شكيل 

من  ا�شتوحى  جينيه  اأن  لو  كما  فنية،  مادة 

التطريز طريقة في ربط الأ�شياء وحرية التحرك 

في الزمن، وهذا هو ال�شيء الذي يف�شر التركيب 

وفي  �شاتيال''  في  �شاعات  ل� ''اأربع  المتداخل 

''اأ�شير عا�شق''، في نظام لالأ�شداء وللتطابقات، 

وبن�شيج مركب لمختلف م�شتويات الذاكرة.

كذلك  هو  الأمر  اأن  مع  قط،  ذلك  في  اأفكر  لم   

جان  كان  لماذا  البداية  في  اأفهم  اأكن  لم  تمامًا. 

الحقيقة،  وفي  كبير.  حد  اإلى  بالتطريز  مفتونًا 

نغرز  حين  فنحن  تفتنه،  كانت  التي  هي  الحركة 

الإبرة في القما�ص، نقوم بر�سم دائرة، وهو ما كنت 

اكتملت  الدائرة؛  اكتملت  حياته:  عن  دائمًا  اأقوله 

دائرة حياة جان، فقد بداأت في مكان ما في اإحدى 

بالتمرد  ومرت  الحكومية،  الرعاية  موؤ�س�سات 

كان  عندما  ال�سرق  نحو  توجهت  ثم  وال�سجن، 

الفل�سطينيين،  ب�سحبة  ال�سرق  اإلى  عادت  جنديًا؛ 

في  اأقدامه  عند  التي وجدها  الجثث  اأمام  وانتهت 

بالحركة  يقوم  نطرزه  عندما  الخيط  اإن  �ساتيال. 

الدائرية نف�سها.

اإنه  عا�سق''.  ''اأ�سير  اإلى  بالن�سبة  �سيان  الأمر 

تقريبًا ن�سيج حياته. ففي هذا الكتاب الذي هو قبل 

اأي �سيء كتاب عن جينيه وعن الفل�سطينيين اأي�سًا، 

ا كان مهمًا له، كان ذلك كما لو اأنه يقول لنا: 
ّ
وعم

ت�سبح  اأن  تود  وكانت  الغربية،  بيروت  اجتياح 

اأنها  لو  كما  بنف�سها  ت�سعر  كانت  لأنها  مفيدة 

اإحدى  من  واأنا  جان  عدنا  يوم،  ذات  دخيلة. 

اأمي  ت�سكن  حيث  العمارة  المدينة.  في  جولتنا 

قليلة العر�ص وطويلة، على حدود البحر، واأمامها 

�سارع منحدر. و�سلنا اإلى اأعلى ال�سارع )الذي نرى 

طبقة(،  ع�سرة  الثنتي  ذات  عمارتنا  اأعاله  من 

�سقة  �سرفة  على  المن�سور  هذا  ما  عيني...  ورفعت 

اأمي في الطبقة الثامنة؟ ع�سرات وع�سرات الف�ساتين 

الزجاجي.  �سَتْنبت 
ُ
الم على  المتدلية  الفل�سطينية 

تلك  اإلى  نظرنا  ليلى''.  ''انظري،  جان:  لي  قال 

نزلنا  ثم  وال�سرفة،  النوافذ  من  المتدلية  الف�ساتين 

ونحن  الثماني  الطبقات  و�سعدنا  ب�سرعة  ال�سارع 

ن�سرخ: ''اأدخلي الف�ساتين، اأدخلي الف�ساتين.'' كان 

والف�ساتين  المدينة  في  الإ�سرائيلي  الجي�ص 

�سَتْنبت الزجاجي. قلت 
ُ
الفل�سطينية متدلية على الم

الف�ساتين  تتدلى  لماذا  فعلت؟  ''ماذا  المراأة:  لتلك 

 ما اأ�سغل به 
ّ

من ال�سرفة؟'' فقالت لي: ''لم يكن لدي

وجدت  هنا.  وتركتموني  جميعكم  ذهبتم  نف�سي. 

اأمك في غرفتها. قلت  الف�ساتين في �سندوق  هذه 

'ياأكلها  ل  كي  قلياًل  تهويتها  يجب  اإنه  لنف�سي 

الف�ساتين كانت مثل  اأن هذه  العث'. لم تكن تدرك 

التابعة  �سياراتهم  الإ�سرائيليين، في  واأن  الرايات، 

لال�ستخبارات، �سيح�سبون هذه الف�ساتين المتدلية 

اأعالمًا فل�سطينية من�سوبة.''

اأ�سحكت هذه الحادثة جان، واأدرك من خاللها 

العالقة بين الأ�سياء، ودللة هذه التطريزات التي 

كان قد راآها اأوًل على �سدار الن�ساء الفل�سطينيات 

في  بيتي  �سالون  في  اأمي  مع  ثم  ان، 
ّ
عم في 

لحظة  بيروت  �سرفات  على  جديد  من  ثم  الرباط، 

الإ�سرائيلي.  الجي�ص  طرف  من  بيروت  اجتياح 

من  حذقًا  اأكثر  تعبير  �سكل  التطريز  في  �ساهد 

على  وكالم  توا�سل  �سكل  الرجال،  تعبير  اأ�سكال 

ال�سيا�سية  الخطابات  عبر  يمر  يكن  لم  فل�سطين 

اأنه كان خطابًا ي�سمل كل ما يمكن  المعتادة، مع 

اأن يقال عن عالقة المرء باأر�سه وهويته وذاكرته، 

اإّل اإنه لم يكن مكونًا من كلمات بديهية، واإنما من 

اإلى  انظر  واإ�ستطيقا.  رمزي  وبعد  واألوان  عالمات 
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�سبق اأغلبية الراأي العام الفرن�سي والعالمي، لأننا 

خطابًا  ال�سيا�سيين،  نحن  بعد،  اأعددنا  قد  نكن  لم 

هذا  اإلى  حاجة  في  جان  يكن  لم  مقنعًا.  يكون 

بالكلمات،  ر عنه 
ّ
نعب اأن  قبل  �سمعه  الخطاب: فهو 

لأنه �سعر به عند النا�ص، ولأنه علم اأن الخطابات 

�سوى  لي�ست  �سوغها  يمكننا  التي  كلها  ال�سيا�سية 

ا و�سعه النا�ص مو�سع التنفيذ منذ اأمد 
ّ
التعبير عم

في  ودريدا:  جينيه  فكر  بين  تقارب  هناك  طويل. 

واحد  كل  اأحدثها  التي  الفو�سى  وفي  حداثتهما، 

منهما على حدة، الأول في المجال الأدبي والثاني 

اأدرك  فاإنه  جينيه،  اإلى  وبالن�سبة  الفل�سفة.  في 

ذلك  وكان  حياته،  في  جداً  مبكراً  الكتابة  اأهمية 

بمثابة ثاأر من كونه يتيمًا ولقيطًا.

اأخذ نهايته مع حكاية حمزة.  اأن ذلك  واأعتقد 

الأم  مجدداً  التقى  ان، 
ّ
عم اإلى  عاد  عندما  فجينيه 

تعرف  ل  اأنها  تقول  الأم  واأخذت  البن،  دون  من 

اأحداً يدعى حمزة، اإّل اإنه ذّكرها بثقب فوق الفرا�ص 

الأم  بداأت  وهنا  م�سد�سه،  فيه  يخبئ  حمزة  كان 

تبكي، فاأدرك اأنها اأم حمزة الحقيقية، واأنها كانت 

اعتقله  الأردني  الجي�ص  لأن  ابنها  تحمي  اأن  تريد 

وعذبه، ولهذا كانت تنكر.

وجد  الدفاعي،  الفعل  هذا  خالل  ومن  هنا، 

العالقة مع الإح�سا�ص الذي خالجه تلك الليلة من 

المراأة  هذه  دخلت  عندما  اإربد،  في   1970 �سنة 

لأنه  القهوة،  ومعها  ال�سينية  جانبه  اإلى  لت�سع 

بل  حمزة،  لي�ص  عليه  ي�ستحوذ  كان  ما  اأن  اأدرك 

عالقة حمزة باأمه؛ هذه العالقة التي لم يختبرها 

جينيه، هو الذي لم يكن له اأم، والذي لم يود قط اأن 

مدير  عليه  )اقترح  اأمه  عنه  تخّلت  لماذا  يعرف 

ال�سبب  له  يك�سف  اأن  الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سة 

حاجة،  في  كان  والذي  العر�ص(،  رف�ص  اإنه  اإّل 

حياكة  البداية  من  ي�ستاأنف  اأن  اإلى  الموت،  اأمام 

له  يعنيه  كان  الذي  ما  اأخيراً  يفهم  واأن  حياته، 

التي  ال�سفحات  فاإن  ال�سبب،  ولهذا  الأم.  غياب 

مايكل  لوحة  عن  واأمه،  حمزة  عن  فيها  يتحدث 

البن،  الأم مع  )Pietà(، عن �سورة  ''بييتا''  اأنجلو 

وعنه هو نف�سه مع اأم حمزة، هي �سفحات تلم�ص 

ما هو اأكثر حميمية بالن�سبة اإليه هو بنف�سه.

''لقد كنت اأكذب عليكم دائمًا. لي�ص �سحيحًا اأنني ل 

اأحب اأن اأكتب. لي�ص �سحيحًا اأنني كتبت م�سرحيات 

تحت الطلب'' )ال�سيء الذي لم يكّل عن ترديده(.

�سعر  الدائرة،  اكتملت  عندما  الموت،  واأمام 

ائه، 
ّ
قر مع  الحقيقة  م�ساركة  في  بالرغبة  فجاأة 

اأن يبوح بجميع ما  اأحبهم، وفي  الذين  الوحيدين 

اأخفاه طوال �سبعين عامًا، واأن يحكي لنا هذا كله 

وهو يحيك حياته.

قبل  جينيه  اأعمال  قراءة  فاإن  ال�سبب،  لهذا 

''اأ�سير عا�سق'' لي�ست كقراءتها بعده، وفكرة  كتاب 

اأمر  هي  ن�سه  بنية  األهمه  الذي  هو  التطريز  اأن 

الكتاب  لهذا  ال�سيئ  التلّقي  اأن  اأظن  لأنني  جميل، 

غاليمار  �سّلم  فعندما  له.  النا�ص  فهم  عدم  �سببه 

والقراء  والنقاد  المحافظون  اأراد  المخطوطة، 

ومدراء المجموعات اأن يعرفوا على الفور: ''ما هذا؟ 

هل هو درا�سة؟ �سيرة ذاتية؟ ريبورتاج؟ ق�سيدة؟'' 

لقد اأزعجهم كثيراً لأن ذلك كان بمثابة ما ي�سميه 

جان: ''الفو�سى ال�سغيرة داخل النظام.''

ولأنهم لم يتمكنوا من اإيجاد تعريف يل�سقونه 

لقد  مثيراً.  ذلك  لي�ص  يهم.  ''ل  قالوا:  الن�ص،  بهذا 

من  عبره  جينيه  ي�سخر  ن�ص  اإنه  َخِرفًا.  اأ�سبح 

العالم.'' لم يدركوا اأن الأمر عك�ص ذلك تمامًا. اإنها 

يواجه  الذي  هذا  جينيه  جعلت  التي  ال�سفافية 

�سبعين  خالل  به  القيام  رف�ص  بما  يقوم  الموت، 

عامًا. اإنه يتعرى كليًا، بو�سوح و�سفافية ل يمكن 

اأن اأ�سفهما اإّل بال�سوفية. ومن المهم جداً اأن يفهم 

الكتاب،  هذا  لأن  �سعب،  الأمر  اأن  مع  ذلك،  اوؤه 
ّ
قر

على غرار ن�سيج كل حياة، يت�سم بغنى غير م�سبوق 

الكتابة  باأهمية  اعترافًا  يمنح  اأنه  كما  ومركب، 

بالن�سبة اإلى جينيه.

من  دريدا  جاك  يتحدث  باأن  اآمل  ال�سبب،  لهذا 

ي�ستطيع  ن 
َ
م اأف�سل  اأنه  اأعتقد  جينيه.  عن  جديد 

التحدث عن بنية كتاب ''اأ�سير عا�سق'' ومعناه. كان 

النقدي  الكتاب   )Glas( �ص'' 
ْ
ر

َ
''الج يعتبر  جان 

وفي  اأعماله؛  اإلى  ما  �سيئًا  اأ�ساف  الذي  الوحيد 

عنه  دافع  الذي  الوحيد  الكتاب  هو  كان  المقابل، 

اأو  اأن ينقل، بطريقة  له. ربما ي�ستطيع دريدا 
ّ
وتحم

باأُخرى، موقف جان من الفل�سطينيين، والذي ربما 
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الرحيل  ''مو�سع  في  دائمًا  نف�سه  جينيه  و�سع 

بغتة'' كما يقول في �ساتيال، كي يتخلى عن الثقافة 

التي ولد داخلها، اللغة التي ولد فيها ليذهب نحو 

بين  الما  في  توجد  الحقيقية  الأ�سياء  لأن  اأُخرى، 

بين، في البيا�ص بين الأ�سودين.

الأ�سا�سي  الأثر  الت�سقق  في  يرى  جينيه  كان 

الذي يهمه، فهناك بالذات �سيء ما يك�سر النظام.

فل�سطين،  عن  الجميع  اإلى  كثيراً  اأتحدث  اإنني 

بها  قمت  التي  الختيارات  من  جزءاً  ي�سكل  فذلك 

اآلن  للقائي،  جئتما  عندما  لكن  حياتي،  في 

ميليانتي واأنت )لم اأكن اأعرفكما من قبل، ولم اأكن 

ل،  اأو  نعم  لكما  اأقول  اأن  في  الحق  لي  باأن  اأ�سعر 

حتى لو اأن جان �سلمني هذا الن�ص واأن دار الن�سر 

غاليمار كانت تعتبر اأن الأمر متروك لي في قول 

هل يجب تحويله اإلى م�سرحية اأم ل(، فاإن ال�سيء 

�سك  اأن جان كان من دون  اأقنعني حقًا هو  الذي 

يود اأن يعلم اأن قراءة هذا الن�ص منحتكما ال�سجاعة 

على و�سع بع�ص الفو�سى في نظام الم�سرح. فاأن 

تكون لديكما الرغبة في القيام بذلك، واأن تجروءا 

على فعله، كانا كافيين كي اأ�ساندكما.

هذا ما يجب فعله مع كتابات جينيه: ال�ستلهام 

باإخال�ص  المتثال  بال�سرورة  ولي�ص  عمله  من 

''اأ�سير عا�سق'' الذي  اأو الر�سالة. ففي  �سكلي للن�ص 

عن  )واأي�سًا  والإبداع  الكتابة  عن  كتابًا  ي�سكل 

من  كنز  هناك  والفل�سطينيين(،  ال�سود''  ''الفهود 

في  يتجذر  الذي  الإبداع  الإبداع؛  عن  المقترحات 

بالفل�سطينيين،  بالبي�ص،  بال�سود،  اليوم:  عالم 

بالمتثال،  بالم�سيحية،  بالإ�سالم،  بالعرب، 

يقت�سر على حدود وطنية، ول  والذي ل  بالثورة، 

 
ّ
تهم التي  تلك  على  ول  الفل�سطينيين،  ق�سية  على 

.
ّ
�سود اأميركا. اإنه كوني

ن يظن اأن ذلك مقيد بحدود معينة.
َ
وغبي م

الحياكة،  هذه  وفي  والإياب،  الذهاب  هذا  في 

للجميع،  متاح  الختيار  برمته.  الكون  هناك 

�سيء  هناك  والإبداع.  الكتابة  اإلى  دعوة  وهناك 

مثل الخط ال�سوئي يخترق الف�ساء والزمن، ويجعل 

بلغة  تتمتع  ال�سباغة  وفن  والمو�سيقى  الأدب 

م�ستركة تتجاوز الب�سر في حياتهم اليومية.

''اأ�سير  قراءة  اإعادة  يجب  كلها،  الأ�سباب  لهذه 

عا�سق'' بغير الطريقة التقليدية، اأي من دون التقيد 

كما  بالأحرى  بل  الأخير،  اإلى  الأول  من  بقراءته 

دفاتره  اأرى  كنت  فعندما  جان:  ذلك  يتمنى  كان 

العديدة، النظيفة للغاية والمرقمة �سفحة ب�سفحة 

''لي�ص  لي:  يقول  كان  فارغة،  �سفحات  ثم 

اإلى  الأولى  ال�سفحة  الكتاب من  قراءة  بال�سرورة 

تريدين  حيثما  افتحيه  بل  الأخيرة،  ال�سفحة 

اإليه  اتركيه جانبًا، ثم عودي  وابدئي بقراءته، ثم 

فالمرء  اأقراأه.  وهكذا  هذا �سحيح جداً،  بعد.''  فيما 

ي�ستطيع اأّل يلقي عليه نظرة ل�ستة اأ�سهر، ثم ي�سعر 

قراءة  اإلى  ال�سهاد  ب�سبب  ليلة  ذات  بالحاجة 

باأنه  حقًا  وي�سعر  اإليه  فيعود  معينة،  �سفحات 

نظر  وجهة  عن  ر 
ّ
يعب لأنه  العي�ص،  على  ي�ساعده 

معينة ب�ساأن الواقع والحياة، واأ�سلوبه مختلف وذو 

حداثة ا�ستثنائية في التعبير عن وجهة النظر تلك، 

اأن  اأي�سًا  اأعتقد  ولأنني  لالأ�سياء،  الإدراك  وذاك 

المرء يجد في �سور الحياكة و�سور ال�سبكة ون�سيج 

في  الأحيان  من  كثير  في  تعود  التي  العنكبوت 

عليها  �سار  التي  المتميزة  الطريق  عا�سق''،  ''اأ�سير 

من  خرج  العالم:  داخل  بموجبها  وعا�ص  جينيه 

باري�ص. وفي  اإلى  ليعود  اإلى دم�سق  ال�سجن، ذهب 

باري�ص، دخل من جديد اإلى ال�سجن، وعندما خرج 

ثم  اليونان  اإلى  ذلك  وبعد  األمانيا،  اإلى  ذهب  منه 

اإلى طنجة. عاد اإلى باري�ص، ومن باري�ص ذهب اإلى 

ان ثم ذهب اإلى 
ّ
اأميركا، ومن اأميركا رحل اإلى عم

بيروت،  اإلى  الرحال  �سد  الرباط  ومن  الرباط، 

واأخيراً اإلى باري�ص.

قارات  عبر  حياته  حياكة  في  عمره  اأم�سى 

ذهابًا  وكان  مختلفة،  ولغات  وثقافات  و�سعوب 

واإيابًا يدمر الف�ساء والزمن مثل كتابه.

م�سار  المنفى،  في  الفل�سطينيين  ترحال  في 

فل�سطينيو  فتَنُه  ولذلك  نف�سه،  هذا  الدائم  الترحال 

في  بقوا  الذين  هوؤلء  فتنه  ا 
ّ
مم اأكثر  ال�ستات 

ي�سميها  التي  الدائمة  الحركة  هذه  ففي  اأر�سهم. 

لوك  جان  فيلم  عنوان   
ْ
ر )تذكَّ والإياب  الذهاب 

اآخر''(، هناك دائمًا رف�ص  ''هنا وفي مكان  غودار 

بمفرده.  الآخر''  وللـ ''مكان  بمفردها،  للـ ''هنا'' 
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وبالتاأكيد  ى 
ّ
م

ُ
الح ال�سفحة،  على  البيا�ص  وفي 

الموت،  و�سك  على  كان  الذي  جان  يد  ارتعا�سة 

''اأ�سير  اأن يخّط على �سدر  اإلى  والذي كان بحاجة 

األف مرة، وقلت  عا�سق'' هذه الأ�سطر. قراأتها ربما 

اأعبر جدار الموت هذا الذي يف�سل  اأن  واأنا اأحاول 

 اأن تقول لنا؟''
َ

بيننا: ''ماذا اأردت

اأن  عن  الإبداع،  فعل  عن  الآن  نتحدث  ونحن 

اأفهم فجاأة  يكون المرء وراء انبثاق ما هو جديد، 

في  توجد  ال�سور  اإن  مختلف.  ب�سكل  الجملة  هذه 

 
ّ
تحد اإنه  عنها.  للبحث  الذهاب  يجب  حيث  الخالء 

اآخر،  البحث في مكان  دائمًا  المبدعين: يجب  لكل 

هناك حيث الخالء. 

اأو  جينيه  مع  �سواء  اآخرون،  يتحلى  اأن  اأتمنى 

اأ�سياء  اآخرين، بال�سجاعة نف�سها لإبداع  مع كّتاب 

كان  كما  الخالء،  في  العدم،  في  هناك  تنتظر 

ع ال�سور كلها في  جينيه يوؤكد على نحو لفت: ''�سَ

الخالء  في  �ستكون  لأنها  وا�ستخدمها،  اآمن  مكان 

حيث يجب الذهاب للبحث عنها.''

�سديقه  �سّلمني  عندما  راأيتها  الجملة  هذه 

وفاة  من  �ساعات  ب�سع  بعد  المخطوطة  جاكي 

المعرفة،  حق  جينيه  يعرف  الذي  وجاكي،  جان. 

والذي فارقه البارحة كي ل يراه من جديد في قيد 

هذه  تكن  لم  غريب،  اأمر  ''اإنه  لي:  قال  الحياة، 

اأم�ص.''  يوم  هنا  اليد،  بخط  المكتوبة  المالحظة 

العالمات،  في  حتى  هناك  وكان  النظر،  اأمعنت 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين

من أرشيف األمانة العامة للجامعة العربية

المجموعة األولى

1915 ـ 1946

إعداد وتحرير: أمين عقل

تقديم: وليد الخالدي

475 صفحة              20 دوالراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


