160

جملة الدراسات الفلسطينية 123

�أحالم

صيف 2020
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الفل�سطيني يف عزلته نقّار خ�شب ل�شجرة حياته

بعد

�شهر من العزلة التي فر�ضها
الوباء ،بدا الأمر ك�أن الوقت حان
لأبد�أ كالجميع بالتذمر .و�إن كان هناك
دواء ُي�سكت هذا التذمر �إذا ما بد�أ ،فهو دواء
''االعتياد'' ،ف�أبد�أ ،في حركة ا�ستباقية م�ضادة،
باالعتياد على خلق الم�سافات ،وا�ستبدال
ال�صمت بالكالم ،ثم ي�صبح االعتياد نف�سه لغة.
و�أول �صفات الهيئة �أن تمتلك المالمح ،و�أول
المالمح ال�صوت ،و�صوت االعتياد ال�صمت،
وهكذا ،في تطور �سريع ودراماتيكي� ،أعطني
�صوت ًا ،ودعني �أ�صرخ ب�صمت ،فيعلم العالم �أن
هذه العزلة �أ�صبحت حياة!
ي�ستطيع الرائي ،من الخارج ،ر�ؤية ال�صورة
تمحي ثم تختفي تمام ًا ،لكن جميع ما
وهي ّ
ي�شغل بال ال�سائق ،من الداخل ،هو �أن هناك
�ضباب ًا يتكاثف فوق زجاج �سيارته ،و�أن الأمر
بات مرهون ًا بقراره هو عندما يبد�أ بتحريك
الم�ساحتين فتفككان الهواء المتكاثف،
ّ
وتنك�شف �أمامه الر�ؤية� ،أو �أن يوقف �سيارته
فيوقف رحلتهّ � .أما غاية الذهاب� :إلى �أين
* روائية وكاتبة فلسطينية.

يم�ضي في هذه ال�ساعة المت�أخرة من الليل،
في هذا الجو العا�صف؟ فهو مو�ضوع �آخر،
فالب�شرية فج�أة توقفت عن التفكير في
وجهتها ،حتى ليبدو ك�أنها لم تكن ،قبل هذا
الوباء ،ذاهبة �إلى �أي مكان ،وهذا مثير للعجب!
من الخارج الإرادة �صفر ،ومن الداخل
الإرادة  100على  ،100لكن ال هذا وال ذاك
حدث ،فما �أحدثه الوباء ال ي�ص َّنف على �أنه
اختبار �إرادات على عك�س ما قد يبدو فع ًال .فما
يبدو فعال �أنه حقيقي يمكن ال�شك فيه �أي�ض ًا،
وهذا على الأقل فيما يخ�ص الفل�سطينيين
واالحتالل الإ�سرائيليّ � ،أما فيما يخ�صني
ب�ش�أن ما يجري بين الفل�سطينيين واالحتالل
الإ�سرائيلي ،فعزلتي ما زالت توا�صل �سيولتها
العذبة في اليوم ال�سالب ال�ساد�س ع�شر ،بعد
م�ضي �شهر ويومين .هذا الغطاء الفانتازي
الكثيف الذي � ّأمنه لي الفايرو�س ،كي �أن�سحب
خلف باب بيتي ،ومن دون لوم ،ي�ضع كل
�شيء تحت عد�سة ال�شك ،ومن داخل هذا ال�شك
�أ�صبح كل ما يحدث خارج المنطق� ،إنما
يحدث ب�شكل م�ضاعف لغياب المنطق ،لكن،
وللمفارقة ،تتم محاكمته بالأدوات القديمة -

مقاالت

�أدوات ما قبل الفيرو�س  -فهل هناك منطق
يحمي هذه ال�صورة مثال؟
في �صباح اليوم الأول ()2020/3/23
لإغالق �أبواب البيوت على �أ�صحابها ،لتوفير
الحماية لهم من عدو غير مرئي ،وا�ستجابة
لدعوة الحكومة الفل�سطينية ،تقتحم قوة
احتالل مكونة من � 15إلى  20مجنداً ومجندة،
بلدة �سنيريا ،ق�ضاء قلقيلية ،وتعتقل مواطنين
بري.
من البلدة :عالء �صادق وممدوح ّ
�س�ألوا عالء :عندكم كورونا في البيت؟
وبعد �أن �أجابهم بالنفي طلبوا منه تجهيز
نف�سه لالعتقال.
منظر الكمامات التي تحمي وجوه بع�ض
الجنود ،عالوة على البنادق التي ترافقهم
لحمايتهم ،في مقابل �صورة الفل�سطيني الذي
دخل في عزلته وهو �أعزل ،والذي �س ّلم نف�سه
لجنود االحتالل ،ومن دون كمامة تحميه،
واقتيد �إلى المجهول غير المحمي ،ي�ضاعف
�صورة الخوف لدى المحتل ،ويزيد في الأدلة
تجرمه ،بينما الفل�سطيني ،في �صراعه مع
التي ّ
ما�ض في عزلته منذ �سنة
االحتالل ،هو هوٍ ،
 ،1948مثلي تمام ًا ،منذ تاريخ ميالدي في
�سنة � ،1975إلى الرقم �صفر ،و�صو ًال �إلى
الأرقام ال�سالبة.
�إنني على نحو �شخ�صي ،ومنذ اليوم الأول
للعزلة ،ك�أنني� ،أنا وحياتي ،في مهب الريح،
� ّأما ما يجب �أن تكون عليه الحق ًا هذه الحياة
فمو�ضوع �أ�ؤجل التفكير فيه!
والفل�سطينيون و�أحالمهم واالحتالل
و�أطماعه ،هل هذا مو�ضوع يمكن ت�أجيل
التفكير فيه؟
تحدث عزلتي في بيت م�ساحته 110
�أمتار ،بطابو مختوم من �سلطة الأرا�ضي
الفل�سطينية في مدينة رام اللـه ،وب�شرفة تطل
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على �شرفة بيت �آخر من دون طابو لأنه يقع
في المنطقة ''ج'' .هذه فل�سطين وهذه
فل�سطيني! وهما محتلتان � ،اّإل �إن اتفاق �أو�سلو
مع االحتالل �أعطى كل مكان في فل�سطين
حرف ًا غير الآخر ،فهل �أحدثت هذه الحروف
فرق ًا في طعم العزلة في فمي وفم جارتي
الفل�سطينية؟
لم تجعل العزلة جارتي ،لو �أ�صابها
الفيرو�س� ،أكثر قوة مني ،ولم تجعلني �أكثر
�ضعف ًا منها .فنحن االثنتان ما زلنا مثلما
نحن ،حتى لو �أُ�صبنا بهذا الوباء
كفل�سطينيتين ،غير �أننا نحمل هويتين بلونين
مختلفين ،فواحدة خ�ضراء والثانية زرقاء،
والحرفان مختلفان ،فهي ''ج'' و�أنا ''�أ''ّ � ،أما
ف�سيعد الفل�سطينيون والإ�سرائيليون
العدد،
ّ
جارتي في عداد مجموع الإ�صابات بالوباء،
عد
مرتين ،و�سي�صبح رقمها م�ضاعف ًا لأنه ُي ّ
مرتين ،مرة لدى وزارة �صحة االحتالل
الإ�سرائيلية ،ومرة لدى وزارة ال�صحة
الفل�سطينية .وفي مقابل رقمها �س�أ�ساوي
نف�سي لكني �س�أنق�ص الن�صف ،غير �أن هذا لن
يقلل من حجم عزلتي� ،إذ �ستظل عزلة مكتملة
ومتباهية بنف�سها ،فهي ربما ت�ساوي عزلة
جارتي ،وربما تتقدم عليها بح�سب حبي لهذه
العزلة وامتناني لها ،بل ربما تتقدم جارتي
علي فتزيد عزلتها �أ�ضعاف ًا لو و َق َعت في
ّ
غرامها وربما يزيد امتنانها على امتناني� .أنا
وجارتي ''الفل�سطينية'' في مناف�سة قوية على
االنتماء �إلى عزلتنا الطارئة ب�سبب الفيرو�س
الذي �أُعلنت �أولى حاالته في ووهان ال�صينية
في الأول من كانون الأول/دي�سمبر ،2019
وعلى االنتماء �إلى داخل العزلة الطارئة
والأطول عمراً في الع�صر الحديث ،والتي
�سببها االحتالل الإ�سرائيلي للفل�سطينيين في
ّ
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� 15أيار/مايو  ،1948وهذا كله طبع ًا من
تدون ال�سلطة الفل�سطينية ذلك على �أنه
دون �أن ّ
رقم جديد في الإ�صابة ،وال االحتالل
يعدها
الإ�سرائيلي وهو يتخلى عن فل�سطينية ّ
وال يقدم لها العالج ،مع �أن قوانينه المدنية ال
تمنعه من ذلك ،فت�صل �إلى جارتي ر�سالة
م�سجلة على هاتفها النقال الذي يحمل
�شريحة ل�شركة �سيلكوم� :أنت م�صابة ،احجري
نف�سك في بيتك.
قال �صديقي �إن هذا الوباء جاء تحديداً
تعرف �إلى �صبية قبل
ليخرب خطته هو ،فقد ّ
ّ
�أيام فقط من انت�شار المر�ض ،و�أراد �أن يبد�أ
معها ق�صة حب .هكذا يفعل �صديقي دائم ًا،
يقرر �أن يبد�أ ق�ص�ص حبه ،لكن ،هذه المرة،
وبد ًال من �أن يلتقيا في مقهى �ساعدته �آخر مرة
في اختياره ،انقلب كل �شيء فج�أة ،فا�ضطر
�إلى �أن يت�سلل �إلى بيت عزاء والدها الذي �شاءت
له الأقدار �أن يموت في هذا الزمن ال�صعب،
ك�أن الوباء جاء ليخرب خطة الأب �شخ�صي ًا:
كيف تنتهي حياته! تخطى �صديقي قرار
الحكومة الفل�سطينية ليثبت لحبيبته المرتقبة
�أنه جاد جداً في هذه الق�صة ،وقد ت�صل جديته
�إلى �أن ي�صبح عر�ضة للخطر لو تط ّلب الأمر،
فعاد م�ساء من بيت العزاء� ،إلى البيت ،ب�آالم
�شديدة ا�ستمرت يومين ،فا�ضطرت عائلته �إلى
َحجره في غرفته  14يوم ًا ،وهكذا انتهت ق�صة
الحب ،على نحو م�أ�سوي ،قبل �أن تبد�أ.
كانت خطتي قبل الوباء تتلخ�ص ب�أن �آخذ
قطعة �أر�ض �صغيرة في قرية الجفتلك
الزراعية على الحدود الغربية لنهر الأردن ،في
الأغوار الفل�سطينية المهددة �أرا�ضيها
بالم�صادرة ،حيث ولدت و�أنفقت طفولتي في
أنفقت
زراعة الذرة والفا�صولياء ،وقبلها � ْ
عائلتي �أعوامها ،في زراعة الملوخية.

فكرت في �أن �أحرر بقعة �صغيرة من هذه
الأر�ض على طريقتي� ،أن �أ�ست�صلح قطعة منها،
و�أبني عليها بيت ًا من خ�شب �أزرع �أمامه �شجرة
كف الأ�سد التي �ست�صعد �شاهقة لو �سقيتها ماء
و�سقتها ال�سماء �شم�س ًا ،و�أربي كلب ًا كنعاني ًا
وبقرة من نوع هول�شتاين ببقع �سوداء
وبي�ضاء موزعة على �سطحها ب�شكل ال ت�شبهها
فيه �أي بقرة �أُخرى على �سطح الأر�ض ،و�أدعو
�إلى هذا المكان فنانين من �أماكن مختلفة من
العالم ،ي�ساندون المزارعين في قطف الثمار،
وزراعة البذور ،وج ّز الح�شي�ش من الم�ستنبت،
في�ساندونني وي�ساندون �أنف�سهم ،وي�صبحون
كما الفل�سطيني في �أ�صل الحكاية ،ن ّقار خ�شب
ل�شجرة حياته.
كنت �أريد �أن �أ�سعى لت�أ�سي�س عزلة فنية في
بقعة �أر�ض يهددها االحتالل ،و�أ�سميها با�سم
�شجرة الحياة ،و�أجعلها متاحة بكل ما فيها
والحر
من الأفكار والنا�س الختبارات الريح
ّ
والذباب والنامو�س والأفاعي والأع�شاب
والفطر المو�سمي وطيور ال�شنار والغزالن،
ومقارعة االحتالل الذي يقارع المزارعين في
حقولهم ،ويهددهم على الدوام بالطرد ،لكن
الفيرو�س جاء ،و�سرعان ما توقفت هذه الخطة
وغيرها من الخطط ،فلففت خطة المجابهة
بالفن كورقة بردة وحولتها �إلى بيت بابه
مغلق داخل عمارة مكونة من ثماني �شقق.
غير �أن �سيالن ماء �شتاء 2020 - 2019
�سبب رطوبة بالغة
الكثيف فوق �سطح العمارة ّ
في �سقف �شقتي التي تقع في الطبقة الأخيرة
من المبنى ،وكلما عاينت الرطوبة و�أنا �أحدق
في العزلة ،خفت على هذه العزلة من �أن
تت�شقق ،وكلما خرجت �إلى البلكون لأط ّل على
عزلة جارتي الفل�سطينية ،خ�شيت على حرفينا
ق�سمتنا هذه العزلة
�أن يت�شققا .وت�ساءلت هل ّ
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ق�سمنا االحتالل داخل عزلتنا
الجديدة ،بعد �أن ّ
القديمة؟
كنت ذاهبة �إلى خلق العزلة في �أخف�ض
بقاع الأر�ض ،محاولة �إيجاد �شكل من �أ�شكال
المقاومة؛ عزلة ال تقاوم لأجل حياة فرد
مثلما يحدث الآن ،بل فرد يغامر بنف�سه لأجل
جماعته التي هي الفل�سطينيون في �شتات
العالم ،و�سكان العالم في �شتاتهم وغربتهم
عن وجهاتهم .فمنذ احتالل  1948وعزلة
الفل�سطيني ما زالت تت�شكل ،وهي في زمن
الوباء تبدو �أكثر و�ضوح ًا ،فت�أخذ ال�شكل الذي
يبد في البداية �أنها �ستذهب �إليه� .إن عزلة
لم ُ
الفل�سطيني ت�شبه خلية النحل التي تبد�أ دائرية
ثم ت�صبح �سدا�سية ..لأن الحرارة الناتجة من
ن�شاط النحل الذي ُي�ضرب به المثل في
الن�شاط ،يذيب ال�شمع فيزيح ال�شكل عن م�ساره،
ثم يكت�سب الع�سل داللته من ال�شمع ،بل ي�صبح
مركبه،
جزءاً ،في حال الملكة وغيره ،من ّ
ف�أذهب �إلى البائع قائلة� :أريد ع�سل �شمع
الملكة.
�إننا الآن �شعب ي�أكل عزلته .بدوت نحلة
دورت الدائري و�أنتجته في �شكل �سدا�سي،
ّ
لكني لم �أبتعد عن الغاية ،بل حتى جارتي
الفل�سطينية لم تكن � اّإل جزءاً من هذا البناء،
�إنها �أحد �أ�ضالع ال�شكل .وعلى عمق  250متراً
تحت �سطح البحر ،هناك مكان مالئم لعزلة
عميقة �أزرعها كقنبلة تفجر االحتالل من
وتهرب طريق ًا لممار�سة الحياة من
ناحيةّ ،
ناحية �أُخرى.
الآن �أنا هنا ،في مدينة رام اللـه ،على
ارتفاع  880متراً فوق �سطح البحر ،وفي
تتكوم في
الجوال ّ
حافظة هاتفي ّ
 2020/4/22هذه الأخبار :ا�ست�شهاد �أ�سير
في �سجن النقب في �إثر تدهور حالته ال�صحية،
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ثم ين�شر نادي الأ�سير ت�سا�ؤل والدة الأ�سير
ال�شهيد ثائر البرغوثي:
 ''هل تعتقدون �أنه ا�ست�شهد اليوم فقط؟''وت�ضيف:
 '' 188يوم ًا تركوه في الزنازين ..هذهم�ش �شهادة يعني؟''
وثمة ر�سالة �أُخرى تقول �إن االحتالل
ي�صيب �شاب ًا بحجة تنفيذ عملية ده�س وطعن
قرب م�ستعمرة معاليه �أدوميم ،ثم ت�صل ر�سالة
تعلن فيها وزارة ال�صحة الفل�سطينية ا�ست�شهاد
�شاب بعد �إ�صابته بر�صا�ص االحتالل على
حاجز الكونتينر ،والر�سالتان ال تذكران ا�سم
ال�شهيد ،وهو ال�شهيد �إبراهيم هل�سةّ � .أما
بالن�سبة �إلى الحواجز ،فهناك الآن حواجز
�أطلق عليها الفل�سطينيون ا�سم حواجز المحبة،
كي يميزوها من حواجز االحتالل � ،اّإل �إنها،
وهي ال�شبيهة بما ارت�سم على مدار �أعوام في
واقع الفل�سطينيين وع ّذب حركتهم ،وهم في
طريقهم خارج بيوتهم ،ت�شبه �أي�ض ًا حواجز
االحتالل.
�سمى البع�ض هذه العزلة مركب ًا ،وقال
لقد ّ
�إنه �سيغرق هذه المرة بالفل�سطينيين
مهب
والإ�سرائيليين مع ًا� ،إذ ما زال مركب'' ّ
الريح'' يحكمه َمن حكم مركب ''الطريق'' ،لكن
مهب الريح ،فيما يتعلق
ال الطريق وال ّ
بالفل�سطينيين �أو الإ�سرائيليين� ،سي�ؤدي �إلى
حل .غير �أن الب�شرية كلها في مركب واحد
ت�شغل المخاوف جميع َمن هم في داخله ،ولو
كان َمن يقوده رجل �سيا�سة �أو اقت�صاد ،لربما
ال ي�شغل باله بغرق َمن فيهّ � .أما لو قاده
�شاعر ،فلربما حلم ب�أن ينجو الجميع ،ثم
�ستتاح الفر�صة للجميع لأن يقتتلوا ثانية،
فيحلم ال�شاعر مرة ثانية ب�أن ينجو الجميع
مرة �أُخرى ،ف�أي �شاعر ي�ستطيع �أن يعي�ش من
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دون �أحالم ونا�س يتعر�ضون للمخاطر ثم
ينجون بف�ضل خياله؟! ولو ف ّكر �إن�سان واقعي،
مثلما فكر �أحد الأ�صدقاء ،القترح �أن يحمل
المركب الأغبياء فقط ،لأنهم وحدهم القادرون
على �أن يبد�أوا من جديد من دون �أن يحرموا
البداية قوتها.

�أقف على �شرفتي و�أطل على �شرفة جارتي
''الفل�سطينية'' و�أفكر في كيف �أن هذه العزلة
الإجبارية لم ت�سبب لي الده�شة ،ولم ُت�شعرني
بالخوف من العي�ش فيها �أكثر .فالإن�سان الذي
ي�أتلف مع خوفه ،ي�صبح فيما بعد �إن�سان ًا
جديداً.
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