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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

بالل ف�ضل*

مل اأعد اأفكر يف فل�ضطني كثرياً!

ا ينبغي وقد 
ّ
�أتى عليّ حين من �لدهر، كنت �أفكر فيه في فل�سطين كثير�ً، �أكثر ربما مم

لغير �لفل�سطيني �أن يفكر فيها، ولم �أكن في ذلك وحدي، وللأ�سف ال �أظن �أنني 

�الآن وحدي �لذي لم يعد يفكر فيها، مثلما كان يفكر من قبل.

ال زلت �أذكر حلم يقظة طويل في �لطفولة، ر�ودني بعد �أن قر�أت ق�سة لكاتب �الأطفال 

ن يتناولها من �لقدرة على �لتخفي، لي�سبح قادر�ً 
َ
ن م محمود �سالم، عن حبة �سحرية تمكِّ

على فعل ما ي�ساء من دون رقيب �أو ح�سيب. كنت وقتها حديث عهد باالهتمام بفل�سطين 

و�سوؤونها، وكان �الجتياح �الإ�سر�ئيلي للبنان قد وقع للتو. كنت في �لثامنة وقتها، وبد�أت 

�ض لها �لفل�سطينيون، 
ّ
�أ�سمع من �أبي و�أمي وخالي حديثًا متكرر�ً عن مذ�بح متفرقة تعر

مذ�بح كنت �أحفظ �أ�سماءها قبل �أن �أعرف ملب�ساتها: دير يا�سين؛ تل �لزعتر؛ �لطنطورة؛ 

�سبر� و�ساتيل؛ كفر قا�سم. �أفزعني ما كنت �أ�سمعه وما بد�أت �أقر�أ عنه، و�أ�سبحت �أرى �ل�سر 

�لمطلق متج�سد�ً في وجه مناحم بيغن �لذي كان متكرر�ً في �ل�سحف و�لمجلت �لتي 

تدخل بيتنا، ولذلك لم يكن غريبًا �أن �أحلم مر�ر�ً وتكر�ر�ً بتناول حبة �الإخفاء �ل�سحرية، 

��سه. وفي كل مرة كنت 
ّ
الأقتحم مكتبه و�أقوم بت�سفيته ومغادرة �لمكان و�سط ذهول حر

�أقوم ب�سّد �لثغر�ت �لدر�مية غير �لمنطقية في �لحلم: كيف �ساأ�سل �إلى �إ�سر�ئيل؟ كيف 

�ساأعرف عنو�ن بيغن؟ من �أين �ساأح�سر �ل�سلح؟ وكيف �ساأعود �إلى �لبيت؟

كانت تلك �أول عملية تاأليف در�مي �أقوم بها، ولذلك ��ستغرق �إنجازها في خيالي 

بع�ض �لوقت، وبعد مرور فترة تطورت فيها محاوالتي لتطوير �لحلم، �أ�سفت �إلى �لحلم 

�لطويل بع�ض ''�لتحابي�ض'' �لتي ت�سم م�ساجعة مقاتلت �إ�سر�ئيليات كنت قد ر�أيت �سورة 

لهن في �إحدى �لمجلت. �سعرت بالخجل الأن نيتي لم تكن �سافية لوجه فل�سطين، فتلوث 

حلمي �لطاهر بتحرير فل�سطين باأفكاري �لمدن�سة �لتي لم تدرك �أن ''ع�سق �لروح مالو�ض 

�آخر، لكن ع�سق �لج�سد فاني''. �رتبكت حين عرفت بعد فترة وجيزة �أن بيغن لم يعد يحكم 

�إ�سر�ئيل، لم �أفهم كلمة ''��ستقالة'' �لتي قر�أتها في �ل�سحف، فلم �أكن قد �سمعت عنها من 
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قبل، لكنني ��ستبدلت بيغن على �لفور في �لحلم بخليفته يت�سحاق �سمير. و��ستمر تطويري 

لتف�سيلت حلمي �لذي �سيح�سم �سر�عنا مع �إ�سر�ئيل، حتى وقعت �نتفا�سة �لحجارة فق�ست 

على حلمي �لذي بد� لي �سديد �لتفاهة، وال علقة له بالبطولة وال بالب�سالة. فكيف تحترم نف�سك 

حين تتخفى بفعل حبة �سحرية، كي تقتل رئي�ض حكومة �إ�سر�ئيل، في �لوقت �لذي ترى طفًل 

يو�جه دبابة بحجر؟

من �أجل فل�سطين، �ساركت في �أول تظاهرة في حياتي، لتتكرر م�ساركتي في �لتظاهر�ت 

ر فيها �لفل�سطينيون �سكل �أحلمنا 
ّ
عقب كل مجزرة ترتكبها �إ�سر�ئيل، وعقب كل �نتفا�سة يغي

بتحرير فل�سطين. في �سحف �لحائط �لمدر�سية ومو�سوعات �الإن�ساء ودفاتري �لخا�سة، كتبت 

كثير�ً عن فل�سطين، كتابات خطابية ومتحم�سة و�ساذجة �أحيانًا، لكنني كنت �أ�سدقها و�أ�سعر 

باأنها �أقل ما يمكن فعله لم�ساندة �لطفل �لو�قف �أمام �لدبابة. حين عملت في �ل�سحافة، دخلت 

ن كنت �أعتبر �أنهم ي�ساعدون �لعدو في �غت�ساب فل�سطين �إلى �الأبد، 
َ
في معارك كثيرة �سد م

بحديثهم عن �لت�سوية و�لتفاو�ض و�لتنازالت و�لو�قعية، لكنني �كت�سفت بعدها �أنني كنت 

من�سغًل بالدخول في ''خناقات'' ومعارك عن فل�سطين، �أكثر من �ن�سغالي بمعرفة فل�سطين 

و�لفل�سطينيين، و�أ�سبحت �ألوم نف�سي الأنني لم �أكتب كثير�ً عن فل�سطين، بقدر ما كتبت في 

ن �أر�هم يخونون فل�سطين.
َ
هجاء م

حين زرت �لجنوب �للبناني بعد تحريره، ذهبت �إلى بو�بة فاطمة، ولم �أ�سعر برغبة جارفة 

في تنفيذ ما كنت قد عزمت عليه باأن �ألتقط حجر�ً و�أرميه على �لعدو في �لجانب �الآخر، مثلما 

ر�أيت �إدو�رد �سعيد يفعل من قبل. كنت ال �أز�ل ''مكبو�سًا'' من تاأثير زيارة معتقل �لخيام �لذي 

كنا قد قدمنا منه لتونا، �أحاول مغالبة �سعوري بالفزع بعد �أن �ساهدت �لزنز�نات �النفر�دية، 

و�أحاول �لتوقف عن �لبكاء منذ �أن قر�أت كتابات �لمعتقلين على حيطانها. جل�ست على �أقرب 

ارة 
ّ
نقطة ممكنة من �أر�ض فل�سطين وبكيت مجدد�ً، ثم غنيت مع فيروز: ''كانت لنا من زمان بي

جميلة و�سيعة ظليلة ينام في �أفيائها ني�سان، �سيعتنا كان ��سمها بي�سان''، تلك �الأغنية �لتي 

كانت �أحب �أغنية عن فل�سطين �إلى قلبي، مع �أنني ما زلت حتى �الآن ال �أعرف موقع بي�سان على 

�لخريطة.

تغير كثير في تفكيري عن فل�سطين، حين ع�ست في �سنة 2006 �ختبار �لحياة تحت �لق�سف 

�الإ�سر�ئيلي لبيروت، فقد رف�ست �لخروج من بيروت بعد �أن بد�أ �لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي عليها، 

وتذكرت لحظة �سنة 1982 حين بد�أت علقتي بفل�سطين، وتملكتني رغبة في معاندة قدرة 

�إ�سر�ئيل على فر�ض �الأمر �لو�قع على بيروت، مثلما تفعل في غيرها. بقيت �أنا وزوجتي في 

ا كان يجب، وجربت �لخوف كما لم �أجربه من قبل، ور�أيت حيرة �لنا�ض 
ّ
بيروت وقتًا �أطول مم

فر�ض عليهم �لدخول في معارك لم يختاروها، وبد�أت �أفكر 
ُ
�لعاديين وقلقهم و�سيقهم، حين ي

ب�سكل مختلف في �لفل�سطيني �لذي نت�سامن معه د�ئمًا من دون �أن نختبر م�ساعره، فنطالبه 

بال�سمود و�لت�سدي، ون�ستهجنه لو طالب بالهدنة �أو تحدث عن �ل�سلم؛ نحبه �سامخًا متحديًا، 

ون�ستغربه باكيًا مت�سدعًا، وال نفهم لماذ� ين�سم �إلى �أحز�ب مت�سارعة، مثلما يفعل �لنا�ض في 
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كل مكان من �لعالم، وال نتحم�ض له حين ينتج �أدبًا وفنًا ال علقة له بالمقاومة و�ل�سهد�ء 

و�لكفاح �لم�سلح، وال نبحث في �أي فل�سطيني �إاّل عن �سورة �لفل�سطيني مثلما �ألفناها 

وتعودناها. وعاهدت نف�سي منذ ذلك �لوقت �أن �أفكر �أكثر في �لفل�سطيني ومطالبه و�أحلمه 

ومخاوفه، �أكثر من تفكيري في رغبتي في �لحديث عن مطالب �لفل�سطيني و�أحلمه ومخاوفه، 

و�أ�سبحت حري�سًا على �لكتابة عن فل�سطين وما جرى ل�سعبها وما يفكر فيه �أدباوؤها وفنانوها 

ومثقفوها، �أكثر من حر�سي على كتابة ت�سور�تي �لخا�سة عن فل�سطين.

في �لعقد �الأخير تغير مزيد من �سكل تفكيري في فل�سطين، فاأنا حين �أرى �لجر�ئم �لتي 

يرتكبها �لجنود �الإ�سر�ئيليون بحق �لمتظاهرين �لفل�سطينيين �لعّزل في م�سير�ت �لعودة، 

و�لتظاهر�ت �لمت�سامنة معها في �لمدن �لفل�سطينية �لمحتلة، ال �أ�ستطيع منع نف�سي من �لتفكير 

في �آالف �لمتظاهرين �لعّزل �لذين قتلتهم �لجيو�ض �لعربية بدم بارد في �سورية وم�سر وليبيا 

و�ليمن، و�أقول لنف�سي: لعل بنيامين نتنياهو يح�سد عبد �لفتاح �ل�سي�سي وب�سار �الأ�سد على 

قدرتهما على �لعربدة �لكاملة من دون �أن تهاجمهما �سحافة، �أو ي�سائلهما ع�سو في برلمان. 

�أ�سبحت حين �أ�سمع كلمة مذبحة ال يتبادر �إلى ذهني فقط �لمذ�بح �لتي حفظت �أ�سماءها و�أنا 

طفل، بل �أ�سيف �إليها �الآن �أي�سًا، مذ�بح ر�بعة وحم�ض ودرعا وحلب و�لمن�سة. �أ�سبحت حين 

ن�سر عن �أو�ساع �الأ�سرى �لفل�سطينيين في �سجون �إ�سر�ئيل، �أ�سعر بالخزي حين �أدرك 
ُ
�أرى ما ي

�أنها �أف�سل من �أو�ساع �الأ�سرى �لعرب في معتقلت �الأنظمة �لعربية. �أ�سبحت حين �أ�سمع كلمة 

�الحتلل �أفكر في �الحتلل �الإ�سر�ئيلي لفل�سطين، و�الحتلل �الأميركي للعر�ق، و�حتلل 

�الأنظمة �لعربية �لقمعية لبلدها و��ستحللها لحرمات ومقدر�ت �سعوبها، وبات يملأني �سخط 

خانق مرير لم �أعهده من قبل، على �لجنر�الت �لعرب و�لق�ساة �لعرب و�لمخبرين �لعرب 

و�لمنافقين �لعرب �لذين لم يكفهم كل ما �رتكبوه من جر�ئم �لتفريط في �لحق �لفل�سطيني، 

و��ستخد�م �لق�سية �لفل�سطينية كحجة للنهب و�ل�سلب و�لقمع، فاأ�سافو� �إليها �الآن جريمة غ�سيل 

�سمعة �إ�سر�ئيل، وجعلها، على �لرغم من جميع جر�ئمها ومجازرها، تبدو �أقل وح�سية، مقارنة 

بما يفعله حكام �الأنظمة ''�لوطنية'' ب�سعوبهم، ولذلك �أ�سبحت �أر�هم مثل �إ�سر�ئيل تمامًا: عدو�ً 

و��سحًا �سريحًا، ال خل�ض لي والأبناء �لعرب �إاّل بالتخل�ض من �حتلله �لكريه �لذي يحرمنا 

من حقنا في �لحرية و�لكر�مة و�لعد�لة.

موؤخر�ً �سبطت نف�سي متلب�سًا بحلمي �ل�ساذج �لقديم با�ستخد�م حبة �الإخفاء �ل�سحرية، لكن 

�سعرني حلمي �لجديد بالن�سوة �لغامرة �لتي كان 
ُ
�لهدف لم يكن �إ�سر�ئيليًا هذه �لمرة. لم ي

�سعرني بها حلمي �لقديم، الأنني �أ�سبحت �أعرف �أن طريق خل�سنا ''طويل ويطول''، و�أن 
ُ
ي

فل�سطين لن يحررها �إاّل �أحر�ر، و�أن �أكثر �الآر�ء وجاهة فيما يتعلق بال�سر�ع �لعربي ــ 

�الإ�سر�ئيلي ربما قيل في لحظة ما، في �ل�سبعينيات، لحظة ربما بدت لكثيرين عنترية 

وخطابية، مع �أنها كانت رمية عقلنية من دون ر�ٍم، ر�أي لخ�سته عبارة تقول: ''�لطريق �إلى 

تحرير فل�سطين يبد�أ بتحرير �لعو��سم �لعربية.'' 


