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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

حجي
ّ

جابر*

بني فل�سطني و�إريرتيا

الحديث

عن فل�سطين ي�ستدعي عندي بال�ضرورة اال�ستهالل بالكالم على �إريتريا،
�أو بالأحرى بالحديث عن العودة �إليها.
بعد ثالثة عقود في اغتراب بد�أ ق�سري ًا ،ثم ا�ستحال طوعي ًا لينتهي �إلى ما بد�أ منه،
عدت بذاكرة م�ستعارة ،وهوية حائرة ،ولكنة �ضائعة في منت�صف الم�سافة بين البحر
ُ
وال�صحراء .وقبل ذلك كله عدت بال حكايات.
ن�شدها �إلينا
ما �أ�سو�أ �أن نكون فارغين من الحكايا .ال معنى لأ�شيائنا ما لم ّ
بالحكاياتُ .نحكم وثاقها فال يعود �شيء قادراً على افتكاكها .لهذا عادة ما نكون �أكثر
قدرة على مغادرة الأ�شخا�ص والأماكن والعادات من دون عناء متى ما غابت الحكايات
التي ت�صلنا بهم .حكايات الآخرين ال تكفي ..تظل �شيئ ًا خارجي ًا تمام ًا مهما نعتقد
العك�س.
م�صوع ،بعد �شارعين ربما� ،أو �أقرب ،لكن من دون
كنت على الدوام قريب ًا من مدينة
ّ
�أن �أ�صلها .ظلت تلك الم�سافة الفا�صلة هي التعريف الأكثر مالءمة لعالقتي الملتب�سة
بم�سقط ر�أ�سي� .أقول ملتب�سة لأني ال �أعرف على وجه الدقة ما �إذا كان لفظها لي بمجرد
علي ،و�أنا المولود تحت ق�صف الطائرات الإثيوبية والكوبية� ،أم هو مح�ض
والدتي خ�شية ّ
تخ ٍّل ،مثلما تفعل بع�ض الأمهات لأ�سباب �شتى.
�أ�ستعيد ذلك كله ،لأن زيارتي لفل�سطين ت�شبه العودة �إلى مكان يخ�صني ،بذلك
االلتبا�س كله؛ ذلك االلتبا�س ،ون�صف المعرفة بالم�سافة بين المكان الذي نراه في ن�شرات
الأخبار ،ونظن �أننا نعرفه لكثرة ما يتحدث عنه الجميع ،وبين ذلك الم�ستع�صي على
الو�صف .ومثلما هي الحال حين عدت من �إريتريا ،غادرت فل�سطين و�أنا �أت�ساءل �إن كان
وم�صوع وكرن؟ بالقد�س ورام اهلل
كل ما جرى حقيقي ًا� .إن كنت قد مررت بالفعل ب�أ�سمرا
ّ
وبيت لحم؟
مما ظل على الدوام
لكني الآن على الأقل �أملك يقين قهر الم�سافة ،واالقتراب �أكثر ّ

* روائي و�صحافي �إريتري.
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متخي ًال �سامق ًا .الآن �أ�ستطيع القول �إن الوطن ال ي�صبح كذلك من تلقاء نف�سه ،و�إنه لي�س ذلك
الذي ي�سكن ر�ؤو�س الثوار و�أل�سنة ال�سيا�سيين و�أمنيات الب�سطاء .و�أ�ستطيع القول �إن فل�سطين
مكان حقيقي للغاية ،و�إن �أهله ب�شر طبيعيون ت�سكنهم �آمال وخيبات ،فهم في ر�أيي ،يفرحون
ويت�ألمون ويختنقون من حالة الأ�سطرة التي ن�سجنهم فيها ونزهو بالأ�سطرة؛ الأ�سطرة التي
ن�سجنهم فيها من دون �أن ننتبه .نخنقهم ونحن نرتدي الكوفية ونزهو ب�إ�ضافتها كلم�سة �أنيقة
لي�س �إ ّال .نخنقهم ونحن ال نر�ضى منهم �إ ّال بالت�ضحيات الكبيرة ،والموت المجاني.
فل�سطين مكان حقيقي للغاية ننحاز �إلى نا�سه ،و�أولى درجات االنحياز �أ ّال نقوم بت�شكيل
�صورتهم بالإنابة ،و�أن نترك ذلك لهم ،فن ًا و�أدب ًا و�أ�سلوب حياة� .أن نقبل �صورة فل�سطين مثلما
هي ومن دون �إطار ،ولي�ست بال�ضرورة تلك التي ت�سكن خيالنا ،وتقتات عليها محاوالتنا كلها
للتطهر من عجز مقيم.
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