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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

كمال الرياحي*

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

يمكن اأن ت�سقط فل�سطين من الذاكرة العربية الجمعية؟ ال يبدو ذلك ممكنًا. هل 

والالحتمال هنا منوط بخ�سو�سية فل�سطين في الوعي الجمعي الميتافيزيقي، 

وباختالف النمط االحتاللي ارتباطًا بجذور دينية تاريخية عميقة. وال يبدو ذلك محتماًل 

في ال�سياق االنفعالي الجمعي، اإذ ما تنفك فل�سطين م�ستمرة كف�ساء محتل يتجدد في 

قلوبنا واأذهاننا ك�سرورة تعيد دائمًا اإنتاج مفهومنا لالنتماء، وال نزال نحن نتاأمل 

 االأزمات المفتعلة هنا وهناك لتحجبها اأو ت�سرق منها 
ّ
اأزماتها المتوا�سلة في خ�سم

االهتمام. اإاّل اإنها تعود من جديد اإلى قلب الحدث االإعالمي باعتبارها اأم الق�سايا 

االإن�سانية، فال عدل �سيتحقق في ال�سرق االأو�سط اأو غيره قبل اأن يوجد حل عادل و�سامل 

فتح ملف من تلك الق�سايا اإاّل 
ُ
لهذه الق�سية التي تنبت الق�سايا االأُخرى كتلوين لها، فال ي

والق�سية الفل�سطينية ماثلة في االأذهان تنادي باأحقية وجودها. من هنا، يح�سر نموذج 

فل�سطين كحتمية واقعية، ال كخيار تاأملي اإمبيريقي داخل هذا الوعي، لي�سكل الدينامو 

الفاعل في تحريك اأي ا�ستعداد للتغيير، ومنه تنبثق االأحالم االإن�سانوية والهوياتية 

العربية.

ال يمكن، اإذاً، اأن ت�سقط فل�سطين من اأذهاننا فجاأة، وهي التي ا�ستوطنت ال وعينا 

وطفولتنا، وكانت متن اأ�سعارنا االأولى ونحن نجرب، كجميع االأطفال والمراهقين، 

�سناعة المعنى واإعالن عواطفنا. ففل�سطين، عاطفيًا، هي اأولى حبيباتنا التي ع�سقناها 

ونحن �سغاراً، وهي ج�سد الحبيبة الن�سرة الفاتنة اأبداً.

على الرغم من اإقالعي عن نظم ال�سعر الإيماني باأن ال �سيء اأ�سيفه اإلى ال�سعر جماليًا، 

 الذي اأراد 
ّ
فاإنني اأعود اأحيانًا اإلى قراءة ذاك النظم القديم، فقط الأتباهى بذلك الفتى الغر

لقلمه في حداثته اأن يحمل هموم فل�سطين ويحلم بتحريرها.

* روائي وناقد تون�سي.
** الكيت�ش: كلمة األمانية تحولت اإلى م�سطلح ي�سير اإلى اأ�سلوب �سيئ الذوق اأنتجته الثقافة الراأ�سمالية ال�سائدة.
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تح�سرني هنا ذاكرة دموية درامية تجمع التون�سي بالف�ساء الم�سمى فل�سطين، فهي ال 

ت م�سهد دماء التون�سيين والفل�سطينيين في 
َ

�سرح
َ
يمكن اأن ت�سقط من ذاكرة التون�سي التي م

حمام ال�سط كلما ُذكر المكان، في حادثة الغارة االإ�سرائيلية التي ا�ستهدفت المكان وا�ستهدفت 

الفل�سطينيين. فهنا تقبع الذاكرة التون�سية ــ الفل�سطينية التي ترغب في الحفاظ على خ�سو�سية 

التجربة االأليمة ومعراجها اإلى عوالم االإح�سا�ش بوحدة الدم بين الطرفين، وهو االألم الذي يولد 

في النهاية متعة االنغما�ش في �سراكة مقاومة االحتالل.

وال نن�سى منظمة التحرير التي لم تفتح لها بالد عربية اأرا�سيها مثلما فعلت تون�ش، وما زال 

التون�سيون يلوحون في حلق الوادي لباخرة الحبيب، لالأبطال القادمين من بيروت. هنا، ذاكرة 

ت�سبح في عراء الج�سد المحتل وتتوحد معه؛ ذاكرة مح�سو�سة ُت�سعر بال�سعادة المخلوطة باالألم.

لم ي�سهد العالم العربي زلزااًل مثلما �سهد منذ الت�سعينيات اإلى اليوم، ومع ذلك، فجميع 

التحوالت ال�سيا�سية الُقطرية ُترفع فيها االأعالم الفل�سطينية موؤكدة اأنها الق�سية االأم للق�سايا 

كافة. لقد حافظت ق�سية فل�سطين على بكارتها ون�سارتها، وزادتنا ارتباطًا روحيًا 

ميتافيزيقيًا بها، مج�سدة مفهوم البطولة اليونانية الماأ�سوية، البطولة التي تاأ�سرك حتى 

النهاية... ففي حرب الخليج االأولى كنا نحمل االأعالم الفل�سطينية، وفي الثانية كذلك، وفي 

االنتفا�سات العربية كانت االأعالم الفل�سطينية مجاورة لعلم كل دولة تنتف�ش ــ واإن كانت تلك 

رقت واحدة واحدة، فاإن رافعي راية فل�سطين ظلوا يم�سون ولم يعودوا اإلى 
ُ

االنتفا�سات قد �س

بيوتهم. الربيع الذي تمخ�ش اأي�سًا عن انتكا�سات في االأنظمة العربية اأ�سد بوؤ�سًا واأ�سد تخّلفًا 

من �سابقاتها، يوؤكد قول عبد اللـه الق�سيمي: اإذا العربي ثار على نظام، فاإنه �سياأتي بنظام اأ�سد 

بط�سًا وتخلفًا من الذي ثار عليه.

لقد �سربت الكونية العالم وجعلته اأكثر براغماتية وزرعت في �سعوبه االأنانية، ومع ذلك لم 

تنجح في اإ�سقاط الق�سية الفل�سطينية من اأذهاننا، واإنما جعلت منها الحلقة ال�سحرية التي تعيد 

ع فيها من 
ّ
�سم العقد، وتجعل لكل هوية خ�سو�سية. فكل هوية �سغرى ال تت�سكل اإاّل بما تجم

مواقف وروؤى للق�سية الفل�سطينية، ذلك باأن فل�سطين لم تعد ماثلة في تلك الكلية التي تجمعنا، 

دها في االأذهان كهاج�ش دائم.
ّ
واإنما اأ�سبحت مكونًا من الجزء نف�سه، وهذا موؤ�سر اإلى تاأب

لكن األي�ست فل�سطين فعاًل في خطر؟

اإن هذا الح�سور الكبير لفل�سطين في وجداننا ال يمكن اأن يحجب عنا خطورة ما تمر به 

ق�سيتها من ان�سداد االآفاق، وو�سول اأنظمة راديكالية اإلى الحكم في اأميركا يدفعها حقد 

تاريخي وعن�سري اإلى الق�ساء عليها ب�سكل عنيف وخارج عن االأعراف، م�ستندة في هذا اإلى 

واقع العنف الذي يعي�سه العالم باأنظمته و�سعوبه، وهو ما جعل العالم يبدو من بعيد كاأنه 

يتمرغ في بركة وحل داخل معركة وح�سية. اإن حرب ''الكل �سد الكل''، ق�ست على �سورة بقايا 

''العاَلم ال�سريف''، وهذا م�سهد عبثي �سوريالي، وجنون ب�سري، و�سهوة ل�سفك الدم، تقودها 

كيانات اقت�سادية دولية، وم�سانع اأ�سلحة، ومافيات عالمية.

 الق�سية فيها �سيئًا 
ّ
لكن الخطر الذي يتهدد فل�سطين اأكثر قادم منا ومن الكرنفالية التي نزج
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ف�سيئًا، بتحويلها اإلى منا�سبات معزولة متمثلة في قراءة �سيء من ال�سعر الرديء، وا�ستعرا�ش 

للبا�ش التقليدي الفل�سطيني، وبع�ش حماالت المفاتيح التي تحمل خريطة فل�سطين وحنظلة 

ج في مراكز ثقافية فل�سطينية اأو �سفاراتها هنا وهناك. هذا 
َّ
العلي، وبع�ش الحلويات التي ترو

ما يجعل فل�سطين ت�سقط من الذاكرة �سيئًا ف�سيئًا عندما نحولها اإلى كيت�ش واحتفال ر�سمي 

�ش يوميًا. ت�سقط فل�سطين عندما ن�سّلها ون�سلبها ونبترها عن 
َ
مو�سمي، ولي�ش مادة ثقافية تمار

جدالنا الوجودي الماهوي مع اأنف�سنا فكريًا.

ت�سقط فل�سطين عندما نتاأمل هذه المفارقة الم�سحكة لالأنظمة العربية التي تحتفي في 

وها يرتدون الكوفية 
ّ
جميع الف�سول بفل�سطين، فتقول اإنها ق�سيتنا وفل�سطين نحن، ويظهر ر�سمي

الفل�سطينية، بينما تطارد تلك االأنظمة نف�سها الفل�سطيني في مطاراتها، وُترجعهم من حيث اأتوا 

خوفًا من اأن ينتموا اإليها. ت�سقط فل�سطين حين نت�سامح مع الن�سو�ش العربية الرديئة التي 

ج لها وُنك�سبها ح�سانة.
ّ
تتغنى بفل�سطين، فنرو

 اأكثر تاأثيراً في االآخر ال�سهيوني من �ساروخ، 
َ
م اإلى العبرية لهو

َ
اإن ن�سًا عربيًا جيداً يترج

الأن ذلك ي�سرب االأكاذيب كلها التي يروجها الكيان ال�سهيوني ــ اال�ستعماري عن العرب 

ب�سفتهم متوح�سين ال عالقة لهم بالتح�سر والثقافة، واأنهم ب�سعة ماليين يقفون على حدود 

الدول المتقدمة باأحزمة نا�سفة. وقديمًا قال دروي�ش منتقداً االحتفاء بالكتابات الرديئة 

الفل�سطينية: ''ارحمونا من هذا الحب القا�سي''.

فاأي اأدب فل�سطيني نحتاج اإليه اليوم؟

ته اأن يتباهى بما كتبه جوزيه �ساراماغو في محمود دروي�ش الذي 
ّ
يحق لالأدب العربي برم

�سبهه ببابلو نيرودا، فقد قال: ''اإن قراءة دروي�ش، اإ�سافة اإلى كونها تجربة جمالية ال ُتن�سى، 

هي الركوب على متن 'درب االآالم' )Via Dolorosa(، على امتداد طرق اأر�ش فل�سطين المنك�سرة 

اءهما الفل�سطينيون بوح�سية على اأيدي االإ�سرائيليين.''
ّ
ظلمًا و�سلوكًا مخزيًا عانى جر

اإن حاجتنا اإلى اأدب يدون ماأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني وتخليد ن�ساله �ستظل حاجة ملحة اإلى 

اأن يجد العالم حاًل لهذه الق�سية االإن�سانية والمظلمة التاريخية. اأدب متجذر في االأ�سواق 

االأبدية لل�سعب الفل�سطيني، ذلك ال�سعب الذي ''خ�سع لال�ست�سهاد على مدى االأعوام ال�ستين 

المن�سرمة'' مثلما ي�سفه �ساراماغو، لكننا في حاجة اإلى اأدب اآخر مع تعّقد الم�سهد الفل�سطيني 

ق الخ�سو�سية؛ اأدب ينتقد التفكير الفل�سطيني ــ الفل�سطيني، والعربي ــ 
ّ
يقول هذا االختالف ويعم

الفل�سطيني في الق�سية نف�سها؛ نحتاج اإلى اأدب يقاوم ب�سخريته الداخل مثلما الخارج، 

لد من �سلبها طغاة اأ�سد بط�سًا اأحيانًا على �سعوبها من اال�ستعمار نف�سه، 
ُ
فالق�سايا الكبرى و

ولنا فيما اآلت اإليه دولة اال�ستقالل في الجزائر مثال.

كم نحن في حاجة اإلى اأدب ي�سخر منا جميعًا، اأدب �سبيه في روؤاه بتلك اليوميات التي كان 

غ�سان كنفاني ين�سرها في جريدة ''المحرر'' اللبنانية تحت عنوان: ''باإيجاز''، موّقعة بـ ''اأ. ف.'' 

)اأبو فايز(؛ تلك الكتابات التي كان ي�سخر فيها من الخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني والعربي 

والدولي في �ستينيات القرن الما�سي.
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والحق اأن هذا االأدب بداأ يت�سكل واإن كان ال يزال في بداياته مع اأجيال جديدة تقول الق�سية 

اه اللبناني اليا�ش 
ّ
في توليفات جديدة بعيداً عن المنبرية. فهل هذه بداية نتاج مرحلة ما �سم

خوري مرحلة ''ما بعد الياأ�ش''، تلك المرحلة التي لم يعد فيها من معنى النتظار الحلول 

القديمة واللغة القديمة، والمراهنة على االأ�سئلة القديمة التي اعتقدنا اأنها اأ�سئلة ورهانات 

اأبدية، وعلينا في مرحلة ما بعد الياأ�ش، تجديد خطابنا وتجديد طرحنا للق�سية؟

رمون 
ُ
�سغى اإليهم وال ي

ُ
فهل نخل�ش اإلى اأن الق�سية الفل�سطينية تحتاج اإلى اأذكياء جدد ي

بالطماطم؟

وهل هذا يعني اأن الوقت حان لتخلي�ش فل�سطين من ''تحالف االأغبياء''؟

هل حان الوقت لنزع القدا�سة الم�سللة عن فل�سطين كي يناق�ش الفل�سطينيون ق�سيتهم من 

دون تابوهات، ويكّفوا عن التعامل مع فل�سطين ك�سريح مقد�ش وم�سهد والئمي تعتا�ش منه 

بع�ش الجمعيات وب�سعة اآالف من االأفراد هنا وهناك في العالم تحت م�سميات كثيرة: منا�سل 

 قديم و�سديق للق�سية و�سجين �سابق ورئي�ش جمعية �سد التطبيع؟ كتب غ�سان كنفاني في

8 ني�سان/اأبريل 1965:

على ذمة راويين جاءا اأم�ش من القاهرة ودم�سق معًا، ذكرا معًا، اأنهما �ساهدا على اأبواب 

المقاهي في القاهرة ودم�سق االإعالن التالي )وقد �ساهده راٍو ثالث في بيروت(:

''المطلوب زبائن جدد لطاوالت ثابتة ذات مواقع ا�ستراتيجية. خ�سم على الطلبات 20 في 

المئة. الموؤهالت المطلوبة: ق�س�ش ن�سالية قديمة ذات تف�سيالت دقيقة ومثيرة، يمكن اأن 

 الزبون 
ّ
لم

ُ
ُتروى مرة اأو مرتين وع�سر مرات على م�سامع �سخ�ش واحد، وكذلك المطلوب اأن ي

بخطط نظرية للم�ستقبل يمكن �سرحها بالتف�سيل. االأوراق الثبوتية: �سهادة بال�سجن مدة 

�سهر واحد على االأقل، ق�سا�سة من جريدة قديمة تحمل مقااًل عنيفًا للزبون الم�سار اإليه، 

في  المراجعة  مجدد..  غير  �سفر  جواز  مطارد،  الزبون  باأن  االأقل  على  �سخ�سين  �سهادة 

الداخل، وبالثياب الر�سمية.''

الموؤكد اأن فل�سطين باقية، لكن اأين حظها من البقاء في ظل توا�سل هذا الخطاب الذي هجاه 

غ�سان كنفاني منذ ال�ستينيات، هذا الخطاب الذي اهتراأ وبات هناك حاجة م�سيرية اإلى تجديده 

ا يتهددها خارجيًا وداخليًا: االحتالل والكيت�ش المقد�ش. 
ّ
الإنقاذ فل�سطين مم


