
077 امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

هدى بركات*

هذيان

اأقول لل�سديق اليا�س خوري: ''يا اليا�س، �سي�سفر هذا الملف عن بيان الإفال�س، كدت 

وعن الخ�سارة الأكيدة، وربما النهائية لجيل كامل، بل اأكثر من جيل؛ عن 

اإعالن ر�سمي بالفقد الثقافي النوعي؛ عن موت �سريري لق�سية اأخالقية ت�سيع بعد اأن 

�ساعت متونها الأخرى...''

اأو: ''يا اليا�س، لماذا تريد التاأريخ لهذا الياأ�س الذي بات مكتماًل كبي�سة؟ دع لالأمر 

بع�س ال�سكوك اأو بع�س اللتبا�سات لأنا�س ربما قادمين ياأتون بما لم ن�ستطع اأو ي�ستطع 

�سوانا...''

اأو: ''يا اليا�س، �سيكون ملّفك ورقة نعوة، واإعالنًا وا�سحًا عن التخلي، وعن النكران 

 على المعنى الذي لفل�سطين في �سمير ثقافتنا 
ّ
الذي لن ي�سيح بعده ديك، و�سيبدو الم�سر

احًا رومنطيقيًا غلبه التيار 
ّ
العربية مطربًا فولكلوريًا منقر�سًا من دون جمهور، اأو �سب

وهو في الرمل ما زال يتخبط متوهمًا اأنه يعارك اأمواج واأوهام الزمن...''

اأو: ''يا اليا�س، يا اأخي، ِافتح جريدة، اأي جريدة، من اأي تاريخ، �سيطلع في وجهك 

م�سل�سل ل ينتهي من الخالفات والخناقات والخيانات الفل�سطينية/الفل�سطينية، حتى 

العظم، حتى القتل. فهل يريد ملفك ت�سغيل الفيلم اإياه؟ عن الغدر ال�سهيوني والتواطوؤ 

الدولي؟ والخناجر العربية في الظهر وقد �سارت في البطن �سراحة؟؟

ة، اأي... لم ي�سبق اأن �سهدنا في تاريخنا هذه 
ّ
''ِافتح اأي جريدة، اأي قناة تلفزيوني

المجموعة الهائلة من الـ 'مفكرين'، الفهمانين الموكلين باإفهامنا وبتفهيمنا، الأذكياء 

اللماحين ال�سارحين المحذرين الم�ست�سرفين الم�ستقبل، جميع اآفاق الم�ستقبل. ماذا لو 

جمعتهم في غرفة واحدة؟ اأي مذبحة ومن دون �سالح؟''

اأو: ''يا اليا�س خل�س، لم تعد فل�سطين على المو�سة، ل عند ال�سباب العرب، ول حتى 

عند ال�سباب الفل�سطينيين. حتى المفردات في ر�سالة دعوتك اإلى الكتابة في المجلة 

عه اأو خّفته بالبائد. هل نحمد 
ّ
اأ�سبحت اليوم اإ�سكالية، ومن ع�سر ي�سفون ثقله وعدم تنو

* روائية لبنانية.
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اللـه اأن دروي�س مات قبل اأن يقراأ بع�س المتحررين، الطاعنين في 'رطانته'؟ اُنظر اإلى عالمهم 

ن �سيقراأ ملفك منهم؟ وبالعربي؟! اأنت في فيلم عربي قديم، لكنه بال تلك 
َ
ما بعد الحداثي، م

النو�ستالجيا العائدة بحنان اإلى اأ�سماء المطاعم الجديدة...''

لكن اليا�س خوري يعرف هذا كله...

تبقى اإذاً حلقة النادبات. اأي تبقى التراجيديا، اأو احتمالتها.

التراجيديا هي اأ�سمى درجات العراك مع الأقدار، والتي من عنا�سرها الأولية اأن ت�سّد النا�س 

واأن تثّقفهم ــ بح�سب اأر�سطو ــ با�ستثارة الخ�سية وال�سفقة. هي قبل اأي �سيء بحاجة اإلى جمهور، 

اأي لخ�سبة م�سرح، ول�سخ�سيات بطولية ت�سقط في حربها مع اأقوياء غا�سمين فيت�سرج ال�سمير 

ا اأخذته اليونان من التراجيديا، ثم الأديان، ثم ثقافات العالم. نحن 
ّ
بدماء الأبرياء. دعك مم

غير موجودين في الم�سرح، نحن ل ن�سقط م�سرجين باأي من ال�سوائل. ونحن ل تاأخذنا خ�سية 

ول تعّلم. والذين ماتوا في معارك التراجيديا �سقطوا كاأن �سهواً في حروب نحن انت�سرنا فيها 

على الدوام، وفي التح�سيل الأخير... فيما عدا النك�سات ال�سغيرة التي �سححناها بحروب فّذة 

رّدت العتبار... يلال خل�س. كل واحد عا بيتو.

''�سنقف اإذاً كالغربان. �سنقف لننعي في عبث الغياب، من دون غابتنا. في �سديم الفراغ 

الكوني، نحن اأرباب النعي. هو موهبة في الجينات مذ ِقفا نبِك...

''اأو �سنقف لنقول اإن فل�سطين �سارت جزءاً مجزاأ من 'ثقافة عربية' لي�ست ملزمة اأن تكون 

واحدة، وهي اأنهت فعل التجزيء والجميع بخير، ولو متفرقين. �سرنا نفهم في فل�سفة الن�سبية، 

ه. هل �سنردد مجدداً وتكراراً اأن خ�سارة فل�سطين هي 
ّ
وفي حرية التفرد واأحقيته. كل راح اإلى هم

اأم الخ�سارات التي تلتها؟! يعني لو لم نخ�سر في فل�سطين لما ف�سد الملح في لبنان، ولما وقعت 

�سورية على ركبتين مطحونتين؟ ول اليمن ال�سعيد؟ ول العراق العلماني؟ ول ليبيا الجماهير؟ 

. هذا اأ�سبه بالكوميديا يا 
ّ
ول م�سر التحرير؟! �سيقول لك الجمهور 'هذا كالم غير دقيق يا عم

رجل. لقد ا�ستغفلتم اأبانا طوياًل؛ يكفي'.''

ته اآياًل اإلى الخراب بعد خم�سين عامًا 
ّ
ثم: ''اأين اأنت من هموم الع�سر اإن كان الكوكب برم

على اأبعد تقدير بفعل الحتبا�س الحراري؟ اأفل�سطين اأهم لالأر�س من الدب القطبي الذي ينقر�س 

اأمام اأعيننا؟؟''

�سّقْتنا فل�سطين ك�سيف الف�سيحة. و�سعت الكتابة على �سفرة حادة، و�سار المعنى موقعًا 

ا�سطفافيًا. اأنت تكتب هنا؟ مع جماعة قطر؟ اأم هناك؟ مع جماعة ال�سعودية ــ الإمارات؟ واإن 

حاولت البتعاد عن حّدة ال�سوؤال فاإنها تكون على الأغلب في نيات التطبيع الم�ستترة، المتلطية 

ك المتاآمرون.
ّ
وراء ''العالمية''. وفي اأف�سل الأحوال اأنت اأبله ل تعي اإلى اأين يجر

ن ينبري 
َ
حتى لو ذهبَت اإلى اآخر كهف في اآخر غابة على �سفير اآخر الأرا�سي �ستجد هناك م

ك. ما عالقة الن�س؟! ما عالقة 
ّ

ك اإلى خريطة الأفخاخ من دون اأن يقراأ ن�س
ّ
اإلى ا�سطيادك.. لجر

 بحرب داح�س والغبراء؟!
ّ

الن�س

 فل�سطين. نن�سى... لكنها تعود من بوابات بعيدة. يبّث التلفزيون الفرن�سي اأفالمًا 
َ

ِان�س
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قتل اأولد يرفعهم �سبان اإلى 
ُ
ت�سجيلية، فيها قرى �سغيرة تتظاهر عند �سريط �سائك اأو جدار، وي

اأهاليهم ويعودون في اليوم التالي. ثم يعودون في اليوم التالي. بعد الفيلم ُتعقد حلقة نقا�س 

مع �سيوف اأجانب اأوروبيين من الم�سهورين بوقوفهم مع ق�سايا اإن�سانية عادلة. ل اأحد يبكي 

غمى عليه اأو يعلن اإ�سرابًا عن الطعام حتى الموت. مي�سيل خليفي بدا اأم�س في اإحداها 
ُ
اأو ي

�ساب بذبحة قلبية.
ُ
 بقوله، �ساحبًا وعلى و�سك اأن ي

ّ
دخياًل، ل اأحد يفهم ما يقول اأو يهم

ِان�سي فل�سطين. ما لك ولفل�سطين؟ قالت الأم الرئي�سة التي علمت بهربي اإلى التظاهرة بعد 

ْلت على نف�سي، وبعد اأن ذهبت اأمي ت�ساأل عني في المدر�سة حين 
ُ
اأن تهت في و�سط البلد وب

تاأخرت عن العودة اإلى البيت.

ال التبغ في 
ّ
ثم، لماذا فل�سطين؟ ما لك اأنت والكتابة عن فل�سطين؟ األ يكفيك ما يح�سل لعم

الجنوب؟ ف�ساد اليمين اللبناني؟ معركة الجبل؟ مذبحة الدامور؟ الحرب اللبنانية؟

****
تبقى خ�سارة واحدة. ف�سل وحيد ومرارة بال حدود. اللغة الم�سروبة بعبث المعاني.

ذلك ال�سمت في الخيال المنك�سر. حين اأكلم اأ�سدقاء فل�سطينيين.

''فـ'' لم يعد يرّد على الر�سائل الإلكترونية التي اأُر�سلها مو�سميًا لالطمئنان على �سحته.

''تـ'' تقول بن�سف الحروف: ''ماذا اأقول عن و�سعنا؟'' وت�سكت لتنتقل اإلى مو�سوع ل يكدر 

ال�سباح.

''ي'' لم تعد تريد ح�سور اأي عر�س اأو عزاء ''هناك''.

''اأ'' اأقلع عن تعليم حفيدته العربية، وزوجته الأجنبية ن�سيت و�سفة طبق الم�سّخن ثم قالت 

اإنه طبق خليجي.

''ع'' قال اأنه ل، لم يكتب رواية فل�سطينية، بل رواية عربية بالمقايي�س كافة.

''ن'' قالت اإن النا�سرين الأجانب ل يطلبون روايات فل�سطينية للترجمة حاليًا. يريدون 

مو�سوعات.. معا�سرة.

.. وفي اآخر الأخبار المفرحة في جميع ال�سحف العربية، اأن رئي�س اإل�سلفادور من اأ�سل 

فل�سطيني.

****
ماذا يفيدني اأن اأكرر لحفيدتي يا�سمين ما �سبق اأن قلته لأمها عندما كانت طفلة في 

المنا�سبة نف�سها، وا�سعة اإ�سبعي على نقطة هي نف�سها، على الخريطة نف�سها: هنا تقع بالد 

ميالد الطفل الذي ا�سمه ي�سوع، في هذه النقطة المه�سمة بالألوان التي ا�سمها فل�سطين. وما 

زال. قولي للمعلمة.

هاتي اإ�سبعك يا�سمين. 


