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عالء حليحل *
حراك ثقافي نشيط بحاجة إلى
مؤسسات حاضنة

يشهد

ال من الركود ،
احلراك الثقايف يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة  1948حا ً
قياس ًا بالعامين األخيرين اللذين سبقاه ،ومر ّد ذلك يف بعضه وليس كله ،إىل تراجع
دور مسرح "امليدان" يف حيفا ،وتوقّف برناجمه الفصلي "جمعة يف امليدان" الذي اهتم بعرض ما ُأجنز
من األعمال املسرحية واألدبية والفنية ،إىل جانب مشروع "فلسطينما" الذي ركد مؤخراً أيض ًا .هذا ال
يعني أن الثقافة توقفت يف الناصرة ويافا وشفاعمرو وكفر قرع واللد ،لكنه يشي بأن حاجة احلراك
الفلسطيني الثقايف إىل مؤسسات متينة هي أمر أساسي ،وأن أي عطل يف مؤسسة ما يلقي بظالله
الثقيلة فوراً على املشهد كله.
لكن ،على الرغم من ذلك ،فإن احلصاد الثقايف يف السنة املنصرمة ( )2012يحوي التنوعات
املمتازة ،مثل اإلصدارات األدبية املستمرة يف دار "راية" للنشر يف حيفا ،واملتفاوتة يف مستواها
أحيان ًا ،والنشاط املسرحي يف عدة مدن ومسارح ،وبعض النشاطات السينمائية مثل تصوير فيلم
هيام عباس الطويل األول" :اإلرث" ،وتصوير فيلم جديد لهاين أبو أسعد ،إىل جانب عروض للرقص
املعاصر ونشاطات على مستوى مهرجانات وندوات وخالفه.
سأركّ ز يف هذا التقرير على نشاطين مهمين ،أحدهما مل ينظّ مه فلسطينيون ،لكنه شأن فلسطيني
ثقايف صرف ،وهو معرض "نحو أرشيف مشترك" الذي نظمته مؤسسة "زوخروت" [ذاكرات] ،وهي
مؤسسة حقوقية إسرائيلية هدفها تخليد ذكرى النكبة والرواية الفلسطينية بالعبرية وللمجتمع
افتتح يف مدينة أم الفحم يف  19كانون الثاين /
اإلسرائيلي ،والنشاط الثاين هو معرض فني تشكيلي ُ
يناير  2013حتت عنوان" :ذاكرة وهجرة".

أفكار عن الفن التشكيلي يف الداخل الفلسطيني
كأغلبية النشاطات الثقافية التي تخص الفن التشكيلي يف فلسطين التاريخية ،كان احلضور ،يف
معظمهم ،من الفنانين أنفسهم ،وكان احلضور نفسه ممتازاً (قرابة  50شخص ًا) ،واليوم كله متميز
ومثير للتساؤالت احلقيقية ،تمام ًا مثلما يجب أن تفعل أي ندوة ثقافية .كما أن قضاء يوم طويل
مفعم بالفن التشكيلي الفلسطيني يف مدينة أم الفحم له نكهة ُأخرى ،وخصوص ًا بعد تسطيح هذه
* كاتب ومسرحي فلسطيني.
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املدينة الكبيرة واملركزية يف املثلث الشمايل إىل "مدينة تابعة للحركة اإلسالمية" .وسيقول لك سعيد
تبرع حديث ًا بقطعة أرض كبيرة لبناء أول متحف
أبو شقرة ،مدير ومؤسس غاليري أم الفحم ،إن من ّ
للفن الفلسطيني يف فلسطين التاريخية (وخارجها ربما) هو قيادة احلركة اإلسالمية التي تدير بلدية
أم الفحم .ولذلك ،يزداد الوضع تركيب ًا يف سياق املكان والزمان ،إىل جانب التعقيدات الفنية األُخرى
التي ُطرحت يف الندوة االفتتاحية.
قيم ًا
وكان
جمعه،
الذي
وهجرة"
"ذاكرة
وكتالوج
ملعرض
ا
وإطالق
ا
ً
وشمل هذا اليوم الطويل توقيع ً
ّ
النص املرافق له ،إسماعيل ناشف ،احملاضر والباحث يف األدب والفن التشكيلي وغيرهما،
عليه وكتب
ّ
وشارك فيه الفنانون :أسامة سعيد؛ زهدي قادري؛ حممد فضل؛ مهند يعقوبي؛ إسماعيل بحري؛ الفنانة
قيمي مدروس يستند إىل
أنيسة أشقر .ومن خصوصيات هذا املعرض املمتاز أنه يأتي وفق
تصور ّ
ّ
ومعمق ،األمر
ومنهجي
طويل
واستكشايف
نص حتليلي
ثيمة معينة تأتي من ّ
ويكتب له ّ
ّ
القيم نفسهُ ،
تيب مرافق ملعرض" فيه صور لألعمال وتعريف بالفنان
الذي يضع الفارق الواضح
واجللي بين ُ
"ك ّ
ّ
نص
ومقدمة عن املعرض ،وبين كتاب مرافق للمعرض فيه ،إىل جانب عرض األعمال والفنانينّ ،
معريف وحتليلي وتنظيري ومسهب (قرابة ثلثي صفحات الكتاب ،بالعربية واإلجنليزية) ،يحاول فهم
األعمال والثيمة ،ووضعهما يف السياق املعريف العام الذي ال غنى عنه من أجل توفير النقد الفني
الصحيح.
ال فنية للمشاركين ،هي كالتايل :ألسامة سعيد أربع لوحات
جند يف كتاب "ذاكرة وهجرة" أعما ً
تتميز بلغة فنية تعتمد املالمح األساسية للتعبيريين اجلدد ،وإن بتحويرات وتركيبات لها عالقة
بمحوري الفلسطنة ،كما يكتب ناشف .ويعرض زهدي قادري أربعة أعمال مميزة ،بينما
مباشرة
َ
يعرض حممد فضل ثالث لوحات من جمموعته "عسل" ،وفضل يمثل ظاهرة الفنان املوهوب فطري ًا
يف سياق احلقل الفني الفلسطيني ،إذ إنه مل يتلقَّ أي تدريس أو تثقيف فني .ويتطرق عمل أنيسة أشقر:
"احفظ التاريخ :بعد الظهر" املسجل على الفيديو ،وهي الفنانة التي ُعرفت مؤخراً بالكتابة على اجلسد
والوجه بشكل يومي ،إىل الغياب والتغييب عبر عمل إنشائي خرجت به من متحف حيفا إىل وادي
أما مهند يعقوبي فيشارك بعمل فيديو اسمه "اجلسر" ،بفكرة
النسناس برفقة عشرة مؤدين ومؤدياتّ .
تتبع مسارات هجرة
أساسية فحواها أننا نستطيع إعادة تركيب أحداث من الذاكرة الفلسطينية عبر ّ
أجزاء متعددة من املدونة البصرية الفلسطينية ،ومن املدونة الفيلمية حتديداً .ويشارك إسماعيل
بحري التونسي بعمل فيديو بعنوان "أورينتيشن" ،كسياق عربي إسالمي أوسع لقراءة هذا املعرض
التشكيلي الفلسطيني.
وسبقت توقيع الكتاب وإطالقه ندوة شارك فيها الفنانون عبد عابدي وأسد ع ّزي وزهدي قادري،
وأدارها إسماعيل ناشف ،وتمحورت حول استشراف وتتبع التجارب الشخصية لهؤالء الفنانين
الثالثة ،والتعرف من خاللها إىل تطور الفن الفلسطيني التشكيلي يف املناطق احملتلة منذ سنة .1948
وحتدث الفنان عبد عابدي ،وهو من اجليل املؤسس لهذا الفن ،وربما هو املؤسس ،عن مالمح الفن
الفلسطيني بعد النكبة ،فذكر فنانين مثل أحمد البياري (يافا) وإبراهيم هزيمة (عكا) وإبراهيم إبراهيم
(الرينة) ،ثم ،عن السبعينيات ،حتدث عن وليد أبو شقرة ،وأسد ع ّزي ،وعبد يونس الذي قال عنه عابدي
ّ
إنه أول فنان فلسطيني أكاديمي يف الداخل.
أما أسد عزي نفسه فقال يف مداخلته إنه "لو مل يكن عبد عابدي موجوداً يف الطابق الثالث من
ّ
ال للمحاكاة ،ويف سنتي األوىل
جريدة 'االحتاد' يف حيفا ،لربما مل أكن فنان ًا اليوم .كان نمودج ًا جمي ً
يف اجلامعة اكتشفت أن اجلميع يعرف عابدي وكأنه علم أدبي من األعالم األدبية الفلسطينية التي
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برزت يف تلك الفترة ".ويقول عزي إن ثيمة الهوية شغلته منذ بداياته ،وليس الهوية القومية فقط ،بل
الهوية الفنية أيض ًا ،التي حاول يف بداياته أن يتقنها وفق النموذج الغربي (شكل ولون وتركيب).
ويتحدث ع ّزي عن خوضه غمار النقاش االجتماعي والسياسي عبر املعرض الذي نظّ مه يف "رامات
غان" بشأن مسألة كون والده جندي ًا يف اجليش اإلسرائيلي ،لكنه يتحدث عن خيبة األمل ألن امللف
يلق جتاوبا كما كان يأمل ،وهو يعزو ذلك إىل غياب الصحافة النقدية
الشخصي والعام الذي فتحه مل َ
يعبر عن
فهو
خمتلف،
بتوجه
ي
ز
ع
يبرز
األخيرة،
األعوام
يف
اجملند
اجلادة .ومع أفول األدب والفن
ّ
ّ
لدي" ،ويقول
سام ّ
نتيجة ما يؤمن به" :مستقبلنا أن نكون حماربين ،بمعنى أن جنيد اللعبة .هذا هدف ٍ
هم جماعي وغير حمسوبين على
إن الفن الفلسطيني يف الداخل يختلف عن فن "اآلخر"" ،نحن لدينا ّ
الفن اإلسرائيلي .نحن يف اخلارج ..لديهم نزعة لفهم كل كلمة نستعملها يف اللوحة من باب :هل هذا
إرهاب أم ال؟ ..نحن دائم ًا حتت اجملهر والفحص ...كنت أرى نفسي كحالة أنثوية مغتصبة تمثل قصة
ال لغة (إجنليزية)
شعب كامل ،وكنت من خالل اللغة التشكيلية أرى تمردات غير علنية ،حيث أوجدت مث ً
ال على لوحة".No able talk :
غير مفهومة ،فكتبت مث ً
للفن التشكيلي يف أواسط تسعينيات القرن املاضي ،فقال:
وروى قادري جتربته يف روسيا كطالب ّ
"جئت من خلفية تكاد تكون معدومة فني ًا ،ودرست مع طالب متمرسين .أذكر أن أحد التحديات كان
مطب أنني عربي ويف نفس الوقت إسرائيلي بحسب األوراق الرسمية .ولعظم البلبلة معي أذكر
تفسير
ّ
واجهت التعامل النمطي معي من باب
أنهم كتبوا يف بطاقة الطالب عندي :اسم األب  .Israelكما
ُ
عالقة 'عربي ـ جمل' ،وأثناء الدراسة والعمل صاروا يشككون بأنني عربي ،فيقولون إن 'الكونتور'
(اخلط الكفايف) عندي يهودي .ولكي يفهموا َمن أنا ،قلت لهم أنني من 'األبروجينيلز' ،سكان أستراليا
األصالنيين .وبعد تخصصي يف الفن املسيحي واجلداريات املسيحية ،مل أستطع العمل يف الكنائس
تقوت
ألنني مسلم ،ويف السعودية مث ً
ال رفضوا عرض أعمايل ألنني 'إسرائيلي' .بعد عودتي إىل البالد ّ
ثقتي بنفسي يف مواجهة 'بتسالئيل' (إحدى أهم أكاديميات الفن اإلسرائيلي) ،وض ّد أهمية الفن
اإلسرائيلي املفتعلة".
وت َت ُّبع مالمح الثيمة
ويف نصه
املطول يطرح ناشف نقاط ًا مفصلية لقراءة املعرض واألعمالَ ،
ّ
توحده" :يقوم معرض ذاكرة وهجرة على الفكرة األساسية أن تقنيات التدوين السردية والبصرية
التي ّ
مبني على فكرة رصد التحوالت
للمأساة الفلسطينية ليست ثابتة بل متحولة .ومن ثم فإن املعرض
ّ
يف تقنيات التدوين ووسائطه بغية فحص احلمولة الفنية اجلمالية املنبثقة عنها كمداخلة يف
إعادة تشكيل الفهم السائد للمأساة الفلسطينية ".ومن هناك يربط بين نشوء وتطور الفن التشكيلي
الفلسطيني عبر حمورين أساسيين :النكبة كحدث مؤسس والعودة إليها (احلدث نفسه وجممل األحداث
التي تلت) ،وسياق تطور اللغة الفنية والتعبيرية من مكتوبة ومطبوعة إىل بصرية ورقمية يف السياق
االستعماري الشامل يف عصرنا احلداثي .يربط ناشف بين هذين األمرين بشكل وثيق ،األمر الذي
يعيد التجربة الفنية الفلسطينية بشكل مستمر إىل أصولها االستعمارية ـ الغربية ،حتى من الناحية
الثقافية على مستوى التأسيس األملاين ـ الروسي للثقافة اإلسرائيلية يف الكيان الوليد .وبكلماته" :إن
احلسي اإلدراكي يف النظام الرأسمايل املتأخر انعكست ،أو ـ توخي ًا للدقة ـ
التحوالت يف تقسيم العمل
ّ
جرفت الفعل الثقايف الفلسطيني كما سائر الثقافات من العهد السابق".
تنوع مشارب التجربة الفلسطينية وانحناءاتها ،كما يمثل
ويرى ناشف أن املعرض يعرض ّ
الفنانون املشاركون "بداية فلسطنة من نوع آخر غير مألوفة يف املشهد الفني الفلسطيني على أطواره
اخملتلفة ".لكن إىل جانب هذه األسئلة واإلضاءات ،يعود اجلميع إىل طرح األسئلة األساسية لوضع
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الفن الفلسطيني التشكيلي اليوم ،وقد طرحتها على ناشف أيض ًا ،على النحو التايل:
 هل تعتقد أن للفن الفلسطيني تأثير ًا على الذائقة الفلسطينية وخطابها الثقايف والسياسي
واجملتمعي يف ظل أن االنكشاف عليه حمدود جد ًا ،ويكاد يكون غير حمسوس؟
للفن الفلسطيني تأثيراً يف النخب ،وبدرجة أقلّ يف َمن ليس لديهم اهتمام بالثقافة.
 أعتقد أن
ّ
من نافل القول أن هناك فوارق بين فلسطينيي الداخل واملناطق احملتلة منذ سنة  1967والشتات.
أما من حيث
ال يخلق مزيج ًا من حيث الذائقة
مما ال شك فيه أن هناك تفاع ً
احلسيةّ ،
فمن حيث النخبّ ،
ّ
اجملاالت السياسية واالجتماعية فأعتقد أن التأثير أويل ،وذلك لغياب مؤسسات وأجهزة تقوم بتأطير
الفن وإعطائه معنى يف احلياة اليومية.
 ما هو الدور الذي يجب أن يؤديه ق ّيم(ة) املعارض اليوم يف املشهد الفلسطيني الفني؟

الفني
ين ،أي أنه يعمل كجسر عبور بين املشهد
قيم املعارض هو مؤرخ للمشهد البصري اآل ّ
ّ 
ّ
والصراعات االجتماعية ،كي يعيد تشكيلهما من خالل دمج تشكيلي ما ،أي بحسب موقعه يف النظام
احلسية النظامية.
القائم .ومن هنا أهمية رفضه للذائقة
ّ
 أنت كتبت النص املؤسس للمعرض .هل يمكن اعتباره شبيه ًا باملعيار الفكري الختيار
األعمال املشاركة؟ وملاذا برأيك وضع النقد الفني هزيل إىل هذا احلد؟
 ما كتبته هو تمرين لتطبيق معايير فكرية ذات مقولة يف بنية التناقضات القائمة ،أي أنني مل
أطرح معايير ،وإنما مارستها نقدي ًا .موضوع غياب النقد يف املشهد الفلسطيني هو أخطر ما لدينا
حتول يف أي اجتاه ممكن؛ أي يبقى احلدث اخلام من دون
من خصائص ،ألنه يمنع أي حركة أو
ّ
أما يف املشهد الثقايف عامة ،والفني خاصة ،فإن غياب
أن
يصب يف جماعية اجلماعة أو أفرادهاّ .
ّ
النص النقدي يسحب املشهد ويقوقعه بحرفية بغيضة ال ترى عبرها سوى قزمية يف نوعية اإلنتاج،
وعالقات ال تتعدى حسد أصحاب الصنعة الواحدة لزمالء املهنة .هذا حتت سقف األب الواحد  /املبدع
سبب ذلك فيبدو أن سطوة اجملال السياسي األبوي ،بتجلياتها األسوأ ،منعت أي إمكان
أما ما ّ
األوحدّ .
من هذا القبيل ،أو على األقل هذا ما يبدو يل.
كخالصة ،فإن االنطباع السائد هو أن املعارض التي تأتي حتت ثيمة فكرية مرجعية ،هي قليلة،
قياس ًا باملعارض الفردية أو اجلماعية التي تأتي لعرض أعمال فنانين من دون خلفية فكرية
واضحة .وهنا يوافق ناشف ويقول" :تقريبا ال توجد معارض بحسب ثيمة فكرية .يف العادة املعارض
اجلماعية تتسم باحتفال يرمز إىل الهوية الوطنية ،أو الهوية بذاتها".

يصرون على تذكّ ر النكبة
زوخروت :إسرائيليون
ّ

من غير املفهوم ضمن ًا أن تتأسس جمعية يف إسرائيل مثل جمعية "زوخروت" ( ،)Zokhrotأي
ذاكرات بالعربية .ففي كيان يعتمد يف أساسه على رواية جتنيدية مغلقة ُينشئ عليها أبناءه وبناته
جنوداً يف اجليش وأفراداً يؤمنون بالصهيونية ويدعمون النظام اإلسرائيلي بشكل أعمى ،فإن من
الصعب بمكان اختراق هذه الدائرة املغلقة التي تنبني على جمهودات كبيرة وبارزة يف اجملتمع
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اإلسرائيلي :األناشيد يف الروضات واحلضانات؛ املناهج الدراسية يف املدارس؛ الرحلة احلتمية إىل
بولندا لالطالع على معامل الهولوكوست؛ اخلدمة العسكرية اإللزامية؛ مناهج التدريس يف الكليات
واجلماعات؛ اإلعالم السلطوي (حتى التجاري منه) .هذه األجهزة واملنظومات كلها تعمل على بناء
الفرد اليهودي ـ اإلسرائيلي بغية السيطرة عليه وتكوينه وفق مقومات ال غنى عنها الستمرار املشروع
الصهيوين :الطاعة شبه العمياء؛ العيش وفق فكرة "نحن على حق دائم ًا"؛ التنكّر لكل رواية أو معلومات
أو رأي يمكن أن يصدع ،ولو بقليل ،اإلجماع املؤسساتي والشعبي على ما حدث هنا ،يف الديار املقدسة،
منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى اليوم.
من رحم هذه األجواء املغلقة واحلريصة ُولدت "زوخروت" ،وهي مكونة من جمموعة من اليهود
اإلسرائيليين الذين يسعون لتصديع الصهريج الفوالذي الذي حبست فيه الصهيونية "شعب الله
احليز الثقايف واإلعالمي والشعبي ببعض التفصيالت
اخملتار" ،وعبر هذه التصدعات الدخول إىل
ّ
املنسية :النكبة الفلسطينية ،واللجوء الفلسطيني ،والثمن الدامي الذي دفعه شعب آخر من أجل رفاهية
الشعب اليهودي.
ال إن اجلمهور اليهودي
تقول "زوخروت" عن أهدافها" :تعريف اجلمهور العام بالنكبة الفلسطينية .إ ّ
عما اقترفه جتاه الشعب الفلسطيني يف نكبته .إن الضحية
يف إسرائيل مطالب باالعتراف بمسؤوليته ّ
مقومات
األوىل للنكبة هي الشعب الفلسطيني ،والالجئون منه على وجه اخلصوص ،الذين خسروا كل ّ
احلياة يف وطنهم .لكن اليهود يف إسرائيل يدفعون أيض ًا ثمن كونهم حمتـلين لهذه البالد منذ ،1948
بحياة رعب مستديم وانعدام األمل .فقد صنعت النكبة من اإلسرائيليين جنود احتالل ،وأفسدت
العالقات التي كانت سائدة بين العرب واليهود يف هذه البالد عبر التاريخ".
ملج ّند
إنها حرب سيزيفية ليست سهلة ،أن يخرج إسرائيليون من رحم اجملتمع اإلسرائيلي ا ُ
بأغلبيته الساحقة ،وأن ينتظموا من أجل التعريف بالنكبة ونتائجها املدمرة على الفلسطينيين .لكن
ال بهذه اجملموعة الصغيرة من
"زوخروت" مواظبة على هذه املهمة ،األمر الذي يثير اإلعجاب فع ً
"الدون كيشوتيين" الذين خرجوا ضد مفاهيم شعبهم ،ورفضوا أن يظلوا جنوداً (بما حتمله الكلمة من
معنى) لدى دولة اليهود .ولذلك يبدو املعرض األخير الذي أجنزته "زوخروت" أمرا مفاجئ ًا ومتوقع ًا
يف الوقت نفسه :مفاجئ ألنه نادر احلدوث يف املشهد اإلسرائيلي العام ،ومتوقع ألنه جزء طبيعي
ومتواصل من عمل "زوخروت".
هكذ جاء املعرض الذي ُسمي "نحو أرشيف مشترك" ،و ُن ِّظم بالتعاون بين "زوخروت" واخملرج إيال
سيفان واملؤرخ إيالن بابه .ثالثية مميزة على جميع الصعد ،وكل ضلع منها يأتي برغبة واضحة
يف كسر الصنمية اإلسرائيلية يف كل ما يخص النكبة" :زوخروت" باجلهد اإلعالمي والشعبي؛ سيفان
توجه بكتابه" :التطهير العرقي يف فلسطين".
بأفالمه املمتازة؛ بابه بمجهوده البحثي األكاديمي الذي ّ
افتتح املعرض يف  2تشرين األول  /أكتوبر  ،2012وانتهى يف  31منه ،وقد ُعرض يف صالة
ُ
العرض يف جمعية "زوخروت" يف تل أبيب .وشمل املعرض موا ّد بصرية وسمعية هي شهادات مصورة
ملقاتلين صهيونيين يف سنة  ،1948وجاء كجزء من مشروع أكبر يهدف إىل إنشاء أرشيف يجمع
شهادات الالجئين الفلسطينيين مع شهادات جنود وقياديين كانوا ضالعين يف سنوات  1947ـ
 1949يف طرد قرابة  700,000فلسطيني ،واقتالعهم من فلسطين وحتويلهم إىل الجئين من أجل
تأسيس الدولة اليهودية .وتقول "زوخروت" إن هذا األرشيف املشترك لضحايا النكبة ومقترفيها
سيكون عنصراً مهم ًا يف استكمال الصورة التاريخية التي رافقت النكبة ،كما سيكشف عن الديناميكية
البشرية من ورائها بالشكل الذي تعجز عنه أي وثيقة ،أو شهادة ضحية.
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وهنا بالذات يكمن أحد جوانب املعرض املهمة على الصعيد الفلسطيني :رؤية مقتريف النكبة
بالصوت والصورة ،واالستماع إليهم مباشرة ،بال وسيط أو نقل مطبوع جامد .إنها قفزة عظيمة
سيقوي الضحية جلهة انكشافها على مقتريف
يف اجتاه فهم الضحية جلالدها ،وهذا بالضرورة،
ّ
سيؤ ْن ِسن اجلالد على شاكلة إنسان له تخبطات ومشاعر وقيم ،لكن
مصيبتها .وقد يرى البعض أن هذا َ
هذا ليس أمراً سيئ ًا أبداً .يجب أن ُتكسر هالة "اليهودي اخلارق" لدينا ،وأن نتعرف إليه كشخص مثلنا،
مروعة
وأن نستكشف مواطن الضعف والقوة والتضليل والكذب التي قادت شعب ًا خارج ًا من حمرقة ّ
إىل سرقة وطن كامل ،بما فيه.
يف أحد األشرطة املصورة يقول جندي الـ "بلماح" ،أوري فينكرفيلد ،عن نكبة " :1948كانت هذه
حرب حياة أو موت ...السؤال الذي كان مطروح ًا هو النجاح يف البقاء وإقامة الدولة أو انتهاء هذه
القصة ...كانت األوامر باحتالل هذه التلة أو تلك التلة أو تلك القرية .احتالل القرية ...أطلقوا النار إىل
أن يستسلموا أو يهربوا "...ويتحدث فينكرفيلد عن تفصيالت متعلقة بقرى ،أو مناطق معينة ،مثل قرية
خربة زكريا التي ُه ِّج َرت ،وعن املعركة الكبيرة يف  14كانون الثاين  /يناير ضد عبد القادر احلسيني
وجنوده الذين ُيطلق عليهم وصف "عصابات منطقة القدس ويهودا" .لكن ما تسمعه أساس ًا ،وصراحة،
حق ،وكان علينا أن نفعل ما فعلناه ،وإذا اضطررنا
ويف املعنى املضمر من حديثه" :لقد كنا على ّ
سنفعله مرة أخرى ".وعندما يسأله أحد حم ّدثيه عن شعوره بخلو خربة زكريا من أهلها ،يقول ببساطة
السؤال هنا؟ هم تركوا ،احتللنا املكان ،وصنعنا منه موقع
كبيرة" :مل يكن هناك أي مشكلة ...أين ّ
قيادة كي ندافع عن املنطقة ".كما ال يهت ّز له رمش وهو يقول عن السلب والنهب" :طبعا ،كانت هناك
سميناها 'املفككون' ..فككنا أسطح ًا ..كل ما كان يمكن استخدامه ...من أحاديث مع رجال
جمموعة ّ
تنظيمي 'إيتسل' (اإلرغون) و'ليحي' (عصابات شتيرن) قالوا إن فعل ذلك (جمزرة دير ياسين) كان أمراً
َ
صحيح ًا ..كان أمراً مهما من أجل زيادة اخلوف والهرب ...غالبية حاالت الهروب نبعت من اخلوف
الذي ازداد بعد عملية دير ياسين ـ ال شك ".ثم يقول فينكرفيلد بإصرار كبير" :أنا لن أترك املنطقة هنا
كي يعود أهايل قرية عين حمة إىل هنا".
ال على األُخرى ،يتكلم بثقة وإيمان مطلق بأخالقية
يجلس فينكرفيلد طوال اللقاء معه وهو يضع رج ً
ما يقوله ،ويحمل عصا صغيرة بيده كأنه أستاذ ُيملي على الرجل واملرأة اللذين قاباله (عامي آشر
ورنين جريس) درس ًا يف التاريخ .زوجته التي إىل جانبه انتبهت بالتأكيد إىل "الصورة السيئة" التي
تبثها العصا ،فسحبتها من يده .وبعد كل ما رواه ببرود وثقة يقول أمراً مثيراً للحيرة ألول وهلة:
ال نتنكر له ،ولذلك أنا أق ّدر ما تفعلون (أعضاء 'زوخروت') ...رؤية ما حدث
"يجب أن نتذكر ما حدث وأ ّ
واالستمرار قدما"" ...قدم ًا إىل أين؟" سيسأل الالجئ يف خميم عين احللوة؟
املثير يف مثل هذه األقوال هو االزدواجية التي يعيشها هذا اجليل :إيمان مطلق بصدقية ما فعلوه
يف النكبة ،والرغبة ـ من جهة ُأخرى ـ يف التعايش واالستمرار قدم ًا .إن أغلبية قيادات إسرائيل
التاريخية ،العسكرية والسياسية والثقافية ،شاركت يف طرد الشعب الفلسطيني واحتالل وطنه ،لكنها
ُتعتبر اليوم "حمائم سالم" ،أو على األقل أشخاص ًا "عمليين" يرغبون يف اتفاق سالم ،وإقامة دولة
فلسطينية إىل جانب إسرائيل ،لكن بشرط واحد :ال رواية ُأخرى ملا حدث يف النكبة .ويتجلى هذا يف
يعبر عن تلك املرحلة ،مع
املؤسسات التربوية والثقافية أساس ًا ،ويف النتاج األدبي واملوسيقي الذي ّ
بعض االستثناءات النادرة مثل رواية "عزبة دجاين" أللون حلو ،ورواية تومر غاردي "حجارة ،ورق"
التي تروي قصة قرية هونين والكيبوتس الذي قام على أنقاضها .كما ُيسجل كاستثناءات احملاوالت
الفردية التي يقوم بها باحثات وباحثون من أجل كسر الصمت واختراق الصهريج الفوالذي الذي
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قيمة
يحمي الرواية الصهيونية ،مثل جمهود أريئيال أزوالي ،الباحثة يف التصوير ،ورونه سيلعّ ،
املعارض والباحثة التي اضطرت إىل ترك إدارة املعارض يف متحف مدينة حيفا الرسمي بعد عام
واحد فقط ،ألنها رغبت يف طرح موضوعات "خالفية" تتعلق بتاريخ املدينة الفلسطيني.
ص ّوروا لهذا املشروع خاصة ،مثل اللقاءات مع
ويشمل املعرض  30شهادة ملقاتلين صهيونيين ُ
بنيامين عيشت ويرحميئيل كهنوفيتش ،املقات َلين يف "بلماح" ،وفيه أيض ًا مقاطع تسجيلية لفنانين
إسرائيليين تعرض شهادات ملقاتلين وتمثيالت للنكبة من أفالم روائية تشكل بحد ذاتها شهادات
حية ،وشهادات ألبناء وبنات اجليلين الثاين والثالث ،إىل جانب بث "إنترنتي" لشهادات فلسطينية
وصهيونية جنب ًا إىل جنب .كما ُنظمت يف أثناء املعرض جوالت إىل الل ّد ،وإىل مواقع ُأخرى مذكورة يف
الشهادات ،وغيرها من الفاعليات .ويتماشى هذا املعرض وتفصيالته بشكل دقيق مع تعريف النكبة
الذي تورده "زوخروت" يف موقعها اإللكتروين" :النكبة هي أعمال التهجير والتدمير والسلب واجملازر
واالغتصاب التي أملـّت بالشعب الفلسطيني ،ومنع عودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم بعد انتهاء
ّ
وتذكـرها ،واالستمرار بهدم
احلرب ،وذلك بهدف إقامة الدولة اليهودية .النكبة هي أيض ًا منع تعليمها
البلدان الفلسطينية وجتاهل حقوق املهجـّرين والالجئين .أول هذه احلقوق هو حق العودة".
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