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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

كمال

الرياحي*

فل�سطني بني االحتالل والكيت�ش املقد�س**

هل

يمكن �أن ت�سقط فل�سطين من الذاكرة العربية الجمعية؟ ال يبدو ذلك ممكن ًا.
والالحتمال هنا منوط بخ�صو�صية فل�سطين في الوعي الجمعي الميتافيزيقي،
وباختالف النمط االحتاللي ارتباط ًا بجذور دينية تاريخية عميقة .وال يبدو ذلك محتم ًال
في ال�سياق االنفعالي الجمعي� ،إذ ما تنفك فل�سطين م�ستمرة كف�ضاء محتل يتجدد في
قلوبنا و�أذهاننا ك�ضرورة تعيد دائم ًا �إنتاج مفهومنا لالنتماء ،وال نزال نحن نت�أمل
خ�ضم الأزمات المفتعلة هنا وهناك لتحجبها �أو ت�سرق منها
�أزماتها المتوا�صلة في
ّ
االهتمام� .إ ّال �إنها تعود من جديد �إلى قلب الحدث الإعالمي باعتبارها �أم الق�ضايا
الإن�سانية ،فال عدل �سيتحقق في ال�شرق الأو�سط �أو غيره قبل �أن يوجد حل عادل و�شامل
لهذه الق�ضية التي تنبت الق�ضايا الأُخرى كتلوين لها ،فال ُيفتح ملف من تلك الق�ضايا �إ ّال
والق�ضية الفل�سطينية ماثلة في الأذهان تنادي ب�أحقية وجودها .من هنا ،يح�ضر نموذج
فل�سطين كحتمية واقعية ،ال كخيار ت�أملي �إمبيريقي داخل هذا الوعي ،لي�شكل الدينامو
الفاعل في تحريك �أي ا�ستعداد للتغيير ،ومنه تنبثق الأحالم الإن�سانوية والهوياتية
العربية.
ال يمكن� ،إذاً� ،أن ت�سقط فل�سطين من �أذهاننا فج�أة ،وهي التي ا�ستوطنت ال وعينا
وطفولتنا ،وكانت متن �أ�شعارنا الأولى ونحن نجرب ،كجميع الأطفال والمراهقين،
�صناعة المعنى و�إعالن عواطفنا .ففل�سطين ،عاطفي ًا ،هي �أولى حبيباتنا التي ع�شقناها
ونحن �صغاراً ،وهي ج�سد الحبيبة الن�ضرة الفاتنة �أبداً.
على الرغم من �إقالعي عن نظم ال�شعر لإيماني ب�أن ال �شيء �أ�ضيفه �إلى ال�شعر جمالي ًا،
الغر الذي �أراد
ف�إنني �أعود �أحيان ًا �إلى قراءة ذاك النظم القديم ،فقط لأتباهى بذلك الفتى ّ
لقلمه في حداثته �أن يحمل هموم فل�سطين ويحلم بتحريرها.
* روائي وناقد تون�سي.
** الكيت�ش :كلمة �ألمانية تحولت �إلى م�صطلح ي�شير �إلى �أ�سلوب �سيئ الذوق �أنتجته الثقافة الر�أ�سمالية ال�سائدة.
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تح�ضرني هنا ذاكرة دموية درامية تجمع التون�سي بالف�ضاء الم�سمى فل�سطين ،فهي ال
�سرحت م�شهد دماء التون�سيين والفل�سطينيين في
يمكن �أن ت�سقط من ذاكرة التون�سي التي َم َ
حمام ال�شط كلما ُذكر المكان ،في حادثة الغارة الإ�سرائيلية التي ا�ستهدفت المكان وا�ستهدفت
الفل�سطينيين .فهنا تقبع الذاكرة التون�سية ــ الفل�سطينية التي ترغب في الحفاظ على خ�صو�صية
التجربة الأليمة ومعراجها �إلى عوالم الإح�سا�س بوحدة الدم بين الطرفين ،وهو الألم الذي يولد
في النهاية متعة االنغما�س في �شراكة مقاومة االحتالل.
وال نن�سى منظمة التحرير التي لم تفتح لها بالد عربية �أرا�ضيها مثلما فعلت تون�س ،وما زال
التون�سيون يلوحون في حلق الوادي لباخرة الحبيب ،للأبطال القادمين من بيروت .هنا ،ذاكرة
ت�سبح في عراء الج�سد المحتل وتتوحد معه؛ ذاكرة مح�سو�سة ُت�شعر بال�سعادة المخلوطة بالألم.
لم ي�شهد العالم العربي زلزا ًال مثلما �شهد منذ الت�سعينيات �إلى اليوم ،ومع ذلك ،فجميع
التحوالت ال�سيا�سية ال ُقطرية ُترفع فيها الأعالم الفل�سطينية م�ؤكدة �أنها الق�ضية الأم للق�ضايا
كافة .لقد حافظت ق�ضية فل�سطين على بكارتها ون�ضارتها ،وزادتنا ارتباط ًا روحي ًا
ميتافيزيقي ًا بها ،مج�سدة مفهوم البطولة اليونانية الم�أ�سوية ،البطولة التي ت�أ�سرك حتى
النهاية ...ففي حرب الخليج الأولى كنا نحمل الأعالم الفل�سطينية ،وفي الثانية كذلك ،وفي
االنتفا�ضات العربية كانت الأعالم الفل�سطينية مجاورة لعلم كل دولة تنتف�ض ــ و�إن كانت تلك
االنتفا�ضات قد ُ�سرقت واحدة واحدة ،ف�إن رافعي راية فل�سطين ظلوا يم�شون ولم يعودوا �إلى
بيوتهم .الربيع الذي تمخ�ض �أي�ض ًا عن انتكا�سات في الأنظمة العربية �أ�شد ب�ؤ�س ًا و�أ�شد تخ ّلف ًا
من �سابقاتها ،ي�ؤكد قول عبد اللـه الق�سيمي� :إذا العربي ثار على نظام ،ف�إنه �سي�أتي بنظام �أ�شد
بط�ش ًا وتخلف ًا من الذي ثار عليه.
لقد �ضربت الكونية العالم وجعلته �أكثر براغماتية وزرعت في �شعوبه الأنانية ،ومع ذلك لم
تنجح في �إ�سقاط الق�ضية الفل�سطينية من �أذهاننا ،و�إنما جعلت منها الحلقة ال�سحرية التي تعيد
تجمع فيها من
�ضم العقد ،وتجعل لكل هوية خ�صو�صية .فكل هوية �صغرى ال تت�شكل �إ ّال بما ّ
مواقف ور�ؤى للق�ضية الفل�سطينية ،ذلك ب�أن فل�سطين لم تعد ماثلة في تلك الكلية التي تجمعنا،
و�إنما �أ�صبحت مكون ًا من الجزء نف�سه ،وهذا م�ؤ�شر �إلى ت� ّأبدها في الأذهان كهاج�س دائم.
لكن �ألي�ست فل�سطين فع ًال في خطر؟
�إن هذا الح�ضور الكبير لفل�سطين في وجداننا ال يمكن �أن يحجب عنا خطورة ما تمر به
ق�ضيتها من ان�سداد الآفاق ،وو�صول �أنظمة راديكالية �إلى الحكم في �أميركا يدفعها حقد
تاريخي وعن�صري �إلى الق�ضاء عليها ب�شكل عنيف وخارج عن الأعراف ،م�ستندة في هذا �إلى
واقع العنف الذي يعي�شه العالم ب�أنظمته و�شعوبه ،وهو ما جعل العالم يبدو من بعيد ك�أنه
يتمرغ في بركة وحل داخل معركة وح�شية� .إن حرب ''الكل �ضد الكل'' ،ق�ضت على �صورة بقايا
''العا َلم ال�شريف'' ،وهذا م�شهد عبثي �سوريالي ،وجنون ب�شري ،و�شهوة ل�سفك الدم ،تقودها
كيانات اقت�صادية دولية ،وم�صانع �أ�سلحة ،ومافيات عالمية.
نزج الق�ضية فيها �شيئ ًا
لكن الخطر الذي يتهدد فل�سطين �أكثر قادم منا ومن الكرنفالية التي ّ
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ف�شيئ ًا ،بتحويلها �إلى منا�سبات معزولة متمثلة في قراءة �شيء من ال�شعر الرديء ،وا�ستعرا�ض
للبا�س التقليدي الفل�سطيني ،وبع�ض حماالت المفاتيح التي تحمل خريطة فل�سطين وحنظلة
تروج في مراكز ثقافية فل�سطينية �أو �سفاراتها هنا وهناك .هذا
العلي ،وبع�ض الحلويات التي َّ
ما يجعل فل�سطين ت�سقط من الذاكرة �شيئ ًا ف�شيئ ًا عندما نحولها �إلى كيت�ش واحتفال ر�سمي
تمار�س يومي ًا .ت�سقط فل�سطين عندما ن�ش ّلها ون�صلبها ونبترها عن
مو�سمي ،ولي�س مادة ثقافية َ
جدالنا الوجودي الماهوي مع �أنف�سنا فكري ًا.
ت�سقط فل�سطين عندما نت�أمل هذه المفارقة الم�ضحكة للأنظمة العربية التي تحتفي في
ر�سميوها يرتدون الكوفية
جميع الف�صول بفل�سطين ،فتقول �إنها ق�ضيتنا وفل�سطين نحن ،ويظهر
ّ
الفل�سطينية ،بينما تطارد تلك الأنظمة نف�سها الفل�سطيني في مطاراتها ،و ُترجعهم من حيث �أتوا
خوف ًا من �أن ينتموا �إليها .ت�سقط فل�سطين حين نت�سامح مع الن�صو�ص العربية الرديئة التي
فنروج لها و ُنك�سبها ح�صانة.
تتغنى بفل�سطينّ ،
لهو �أكثر ت�أثيراً في الآخر ال�صهيوني من �صاروخ،
�إن ن�ص ًا عربي ًا جيداً َ
يترجم �إلى العبرية َ
لأن ذلك ي�ضرب الأكاذيب كلها التي يروجها الكيان ال�صهيوني ــ اال�ستعماري عن العرب
ب�صفتهم متوح�شين ال عالقة لهم بالتح�ضر والثقافة ،و�أنهم ب�ضعة ماليين يقفون على حدود
الدول المتقدمة ب�أحزمة نا�سفة .وقديم ًا قال دروي�ش منتقداً االحتفاء بالكتابات الرديئة
الفل�سطينية'' :ارحمونا من هذا الحب القا�سي''.
ف�أي �أدب فل�سطيني نحتاج �إليه اليوم؟
برمته �أن يتباهى بما كتبه جوزيه �ساراماغو في محمود دروي�ش الذي
يحق للأدب العربي ّ
�شبهه ببابلو نيرودا ،فقد قال�'' :إن قراءة دروي�ش� ،إ�ضافة �إلى كونها تجربة جمالية ال ُتن�سى،
هي الركوب على متن 'درب الآالم' ( ،)Via Dolorosaعلى امتداد طرق �أر�ض فل�سطين المنك�سرة
جراءهما الفل�سطينيون بوح�شية على �أيدي الإ�سرائيليين''.
ظلم ًا و�سلوك ًا مخزي ًا عانى ّ
�إن حاجتنا �إلى �أدب يدون م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني وتخليد ن�ضاله �ستظل حاجة ملحة �إلى
�أن يجد العالم ح ًال لهذه الق�ضية الإن�سانية والمظلمة التاريخية� .أدب متجذر في الأ�شواق
الأبدية لل�شعب الفل�سطيني ،ذلك ال�شعب الذي ''خ�ضع لال�ست�شهاد على مدى الأعوام ال�ستين
المن�صرمة'' مثلما ي�صفه �ساراماغو ،لكننا في حاجة �إلى �أدب �آخر مع تع ّقد الم�شهد الفل�سطيني
ويعمق الخ�صو�صية؛ �أدب ينتقد التفكير الفل�سطيني ــ الفل�سطيني ،والعربي ــ
يقول هذا االختالف
ّ
الفل�سطيني في الق�ضية نف�سها؛ نحتاج �إلى �أدب يقاوم ب�سخريته الداخل مثلما الخارج،
فالق�ضايا الكبرى ُولد من �صلبها طغاة �أ�شد بط�ش ًا �أحيان ًا على �شعوبها من اال�ستعمار نف�سه،
ولنا فيما �آلت �إليه دولة اال�ستقالل في الجزائر مثال.
كم نحن في حاجة �إلى �أدب ي�سخر منا جميع ًا� ،أدب �شبيه في ر�ؤاه بتلك اليوميات التي كان
غ�سان كنفاني ين�شرها في جريدة ''المحرر'' اللبنانية تحت عنوان'' :ب�إيجاز'' ،مو ّقعة بـ ''�أ .ف''.
(�أبو فايز)؛ تلك الكتابات التي كان ي�سخر فيها من الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني والعربي
والدولي في �ستينيات القرن الما�ضي.
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والحق �أن هذا الأدب بد�أ يت�شكل و�إن كان ال يزال في بداياته مع �أجيال جديدة تقول الق�ضية
�سماه اللبناني اليا�س
في توليفات جديدة بعيداً عن المنبرية .فهل هذه بداية نتاج مرحلة ما ّ
خوري مرحلة ''ما بعد الي�أ�س'' ،تلك المرحلة التي لم يعد فيها من معنى النتظار الحلول
القديمة واللغة القديمة ،والمراهنة على الأ�سئلة القديمة التي اعتقدنا �أنها �أ�سئلة ورهانات
�أبدية ،وعلينا في مرحلة ما بعد الي�أ�س ،تجديد خطابنا وتجديد طرحنا للق�ضية؟
فهل نخل�ص �إلى �أن الق�ضية الفل�سطينية تحتاج �إلى �أذكياء جدد ُي�صغى �إليهم وال ُيرمون
بالطماطم؟
وهل هذا يعني �أن الوقت حان لتخلي�ص فل�سطين من ''تحالف الأغبياء''؟
هل حان الوقت لنزع القدا�سة الم�ضللة عن فل�سطين كي يناق�ش الفل�سطينيون ق�ضيتهم من
دون تابوهات ،ويك ّفوا عن التعامل مع فل�سطين ك�ضريح مقد�س وم�شهد والئمي تعتا�ش منه
بع�ض الجمعيات وب�ضعة �آالف من الأفراد هنا وهناك في العالم تحت م�سميات كثيرة :منا�ضل
قديم و�صديق للق�ضية و�سجين �سابق ورئي�س جمعية �ضد التطبيع؟ كتب غ�سان كنفاني في
 8ني�سان�/أبريل :1965

على ذمة راويين جاءا �أم�س من القاهرة ودم�شق مع ًا ،ذكرا مع ًا� ،أنهما �شاهدا على �أبواب
المقاهي في القاهرة ودم�شق الإعالن التالي (وقد �شاهده راوٍ ثالث في بيروت):
''المطلوب زبائن جدد لطاوالت ثابتة ذات مواقع ا�ستراتيجية .خ�صم على الطلبات  20في
المئة .الم�ؤهالت المطلوبة :ق�ص�ص ن�ضالية قديمة ذات تف�صيالت دقيقة ومثيرة ،يمكن �أن
ُتروى مرة �أو مرتين وع�شر مرات على م�سامع �شخ�ص واحد ،وكذلك المطلوب �أن ُي ّلم الزبون
بخطط نظرية للم�ستقبل يمكن �شرحها بالتف�صيل .الأوراق الثبوتية� :شهادة بال�سجن مدة
�شهر واحد على الأقل ،ق�صا�صة من جريدة قديمة تحمل مقا ًال عنيف ًا للزبون الم�شار �إليه،
�شهادة �شخ�صين على الأقل ب�أن الزبون مطارد ،جواز �سفر غير مجدد ..المراجعة في
الداخل ،وبالثياب الر�سمية''.
الم�ؤكد �أن فل�سطين باقية ،لكن �أين حظها من البقاء في ظل توا�صل هذا الخطاب الذي هجاه
غ�سان كنفاني منذ ال�ستينيات ،هذا الخطاب الذي اهتر�أ وبات هناك حاجة م�صيرية �إلى تجديده
مما يتهددها خارجي ًا وداخلي ًا :االحتالل والكيت�ش المقد�س.
لإنقاذ فل�سطين ّ

