
ـــصـــل بـــعـــمـــق فـــلـــســـطـــن الــــحــــضــــاري عــلــى 
ّ
يـــت

يــصــوغ هّويتها  السنن، والـــذي  امــتــداد آالف 
الــعــربــيــة بــــروح حــداثــيــة تــتــقــاطــع مــع هــوّيــات 
ناهض الغرب 

ُ
جميع الشعوب املقهورة التي ت

ووكــاءه، باعتبار أن التحّرر من هيمنتهم ال 
 عبر تفكيك بنية معرفية تأّسست 

ّ
ق إال

ّ
يتحق

رضت بوصفها حقائق 
ُ
ف أساطير  على جملة 

مات.  أمسك صاحب ديــوان »الغناء في 
ّ
ومسل

أقــبــيــة عــمــيــقــة« )1974( ذلـــك الــخــيــط الــواصــل 
وفنانن  ــاب 

ّ
كــت مــع  بتشابكاتها  ســيــرتــه  بــن 

ــاء الـــعـــالـــم، وبــن  ــاريــــن مـــن مــخــتــلــف أنـــحـ وآثــ
على  وتحّوالته  الفلسطيني  اللجوء  مسارات 
مدار أكثر من سبعن عامًا، فقّدم في ثاثيته 
الروائية »أطفال الندى« و»نص الاجئ« و»أم 
الزينات تحت ظال الخروب« فضاًء محتشدًا 
ــخــذًا من 

ّ
ــار والـــتـــأمـــات، مــت ــكــ بــاألســئــلــة واألفــ

 لسردها وتــوريــط الــقــارئ في 
ً
الحكاية ذريــعــة

مــغــامــرة بحثية وفــكــريــة ال حـــدود لــهــا، فلدى 
الواقعية  رحلتها  عن  تقوله  ما   شخصية 

ّ
كــل

 
ّ

واملــجــازيــة لفلسطن. كـــان األســعــد وفــّيــًا لكل
والشخصيات  روايــاتــه،  شخصيات  بذلته  ما 
الــتــي الــتــقــاهــا فــي حــيــاتــه، مــن اجــتــهــادات في 
فـــي املــاضــي  درٍب طــويــلــة مـــن اآلالم والــنــبــش 

والــحــاضــر، بـــدءًا مــن والــدتــه الــتــي رحــلــت عن 
قصٍص وحكايات كانت كافية إلشعال مخّيلة 
ابنها، ليرسم صورة حّية ال تموت عن قريته، 
وكـــيـــف اســتــطــاعــت أن تــنــتــشــلــه مـــن الــخــوف 
والعتمة وتحّوله من دون أن تدري إلى روايٍة 
فقدتها  التي  ذاكرتها  تسّربت  بحيث  مثلها، 
 يؤرقه 

ّ
لكن ظل واستقّرت في وجدانه وقلبه، 

 واحـــد: »هــل مــن املعقول أنها لــن تكون 
ٌ

ســـؤال
معي حن أعود أو يعود أحفادنا؟«. ويحضر 
في الرواية إدوارد سعيد الذي »كان يفّكر في 
فــي تحديد هوية  لــم يعد ذا أهمية  املــكــان  أن 
ــك شـــاهـــدتـــه قـــبـــل أن يــغــرق  ــ ــع ذلـ ــ الـــكـــائـــن. ومـ
فـــي صــمــتــه، يـــوصـــي مــرتــجــفــًا أن يـــؤخـــذ إلــى 
هــنــاك، إلــى ظــال أرز لبنان، إلــى مكان محّدد 
ُيدفن فيه. لم يقل ادفنوني في الهواء، أو في 
 اتجاه 

ّ
ملتقى تيارات األلفاظ املتدافعة من كل

 اتجاه«. 
ّ

والذاهبة في كل
أّما عاملة اآلثار دوروثي غرود، فيروي األسعد 
ــب عــن آثـــار يهودية 

ّ
قصتها حــن جـــاءت تــنــق

اكتشفت  عــام 1934، حيث  الكرمل  فــي كهوف 
الفاحات  وأن  الخطأ  املــكــان  فــي  ش 

ّ
تفت أنــهــا 

الحفر،  فــي  ساعدنها  اللواتي  الفلسطينيات 
 صاحبات املكان وحافظات 

ّ
ومنهن يسرى، هن

محمود منير

يــكــتــب مــحــمــد األســعــد - الــــذي غــادر 
الثاثاء عــن سبعة  أمــس  أول  عاملنا 
في   -  )2021 -  1944( عامًا  وسبعن 
روايــة »أم الزينات تحت ظال الخروب« على 
يخشون  »إنهم  الفحماوي  بطله سليم  لسان 
عودة املوتى، أو صدى الذاكرة. إنهم يذكرون 
جيدًا كوابيس أّيامهم األولى في قرانا الخالية 
حن جاؤوا بهم من املغرب والعراق وأوكرانيا 
وإيـــــران لــيــســكــنــوا بــيــوتــًا لـــم يــبــنــوهــا وأرضـــًا 
لــم تطأها قــدم سلف مــن أســافــهــم، فأحاطت 
بــهــم الـــكـــوابـــيـــس؛ كـــوابـــيـــس الـــفـــاحـــن الــذيــن 
أبــواب  وعلى  في مضافاتهم  قتلهم جنودهم 
بيوتهم وفي طرقات قراهم بن صخور الوعر 
الحجرية، وهم يسمعونهم  السناسل  وخلف 
يــلــقــون  أو  يـــصـــرخـــون،  أو   ،

ً
ــيــــا لــ يــنــتــحــبــون 

الحجارة على السقوف والنوافذ، فيتهامسون 
في الظام مذعورين: هم لن يتركونا بسام«. 
ــر قصائده ومــقــاالتــه األولـــى، وهــو ال 

َ
منذ نــش

يزال على مقاعد الدراسة في »جامعة بغداد« 
والــروائــي  الشاعر  وعــى  الستينيات،  بــدايــات 
وقائع  تشّكل  أن  معنى  الفلسطيني  والــنــاقــد 
حــيــاتــه وســيــرتــه الــعــائــلــيــة وتـــاريـــخ قــريــتــه أم 
الــزيــنــات بــالــقــرب مـــن حــيــفــا، هــويــة جماعية 
ها، في صــراٍع تلزمه عــّدة الشعر 

ّ
لفلسطن كل

والنقد والترجمة، والبحث في األركيولوجيا 
والعمران واللغة واالستشراق، وذائقة رفيعة 
ــتـــوح مــع  ــفـ ــقــــى؛ صـــــــراع مـ ــيــ ــفــــن واملــــوســ فــــي الــ
املشروع الصهيوني يستمّد جوهر مقاومته 
من املعرفة والذاكرة. وفي تلك املواجهة، أدرك 
 كتاباته، 

ّ
األسعد معنًى أساسيًا كّرسه في جل

جهاد الرنتيسي

الكتابة عن محمد األسعد قبل الصحو من 
م 

َ
صدمة رحيله أقرب إلى محاولة حشر عال

مــقــالــة، وحــن تحمل بعضه يعني أنك  فــي 
جــزء مــن املــطــلــوب حــشــره فــي حــّيــز محدود 
 الكتابة فضاء يستعصي 

ّ
من البياض. وألن

عــلــى الــحــشــر تــجــد نــفــســك مــضــطــّرًا لــتــأّمــٍل 
طويل كي ال تعلق بشجرة وتضيع الغابة. 
املقالة املرفقة طرق بطيء على عوالم اللجوء 

كما عّبر عنه في رواياته.
ــد  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ حـــــــــــِرص الـــــــــروائـــــــــي والــــــشــــــاعــــــر والـ
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي رحـــــل أول أمـــــس عــلــى 
»الجمال«  بن  التفاعل  وتيرة  إيقاع  ضبط 
و»املعرفة« في رواية تحوالت وعي الاجئ 
والــــظــــروف املــحــيــطــة بــــه، لــيــقــدم مـــن خــال 
ثاثيته »أطــفــال الــنــدى« و»نـــص الــاجــئ« 
و»أم الــزيــنــات تحت ظــال الـــخـــروب«؛ رؤى 
ــبـــوءات مــصــاغــة بــلــغــة شــاعــريــة تبقيها  ونـ

على تخوم األساطير.
الثاثية  ــــات  أولـــى روايـ يجمع األســعــد فــي 
قـــــطـــــرات »نـــــــــدى ذاكــــــــــــرة« بـــعـــثـــرهـــا املـــــوت 
ــزمــــن، ويــنــحــت مـــســـاراتـــه نــحــو »ذاكـــــرة  والــ
ــــدى« احــتــفــظــت بــبــعــض خــصــوبــتــهــا فــي  نــ
ــة الـــتـــالـــيـــة لــتــنــمــو الـــحـــكـــايـــات نــبــتــًا  ــ ــــروايـ الـ
ــكــــرمــــل، تـــقـــاوم  بــــريــــًا عـــلـــى ســــفــــوح جـــبـــل الــ
الــبــصــرة والــكــويــت، لتزهر في  فــي  جفافها 
في  التعليب  على  يستعصي  وعيًا  الثالثة 
العواصم األوروبية، ويكّرس فضيلة البقاء 
خــــارج دوائــــر الــتــدجــن والــثــقــوب الــســوداء 
الــتــي ابــتــلــعــت هـــوامـــش وتــفــاصــيــل صـــورة 

الفلسطيني وبرمجت تشّوهات وعيه.
ــــط »أطــــــفــــــال الـــــــنـــــــدى«ـ خـــــــال جــمــعــهــا  ــربـ ــ تـ
بن  ـ  بالنكبة  بعد  فيما  عــرف  مــا  تفاصيل 
بادهم  عــن  بالرحيل  الفلسطينين  تفكير 

نجم الدين خلف اهلل

 العمل الدؤوب 
َ

اختاَر محمد األسعد طريق
الـــصـــامـــت عــلــى الـــشـــهـــرة الـــفـــاقـــعـــة، وأدنــــى 
ــفــيــســة وإراقـــــة مــاء 

َ
ــدُر أوقـــــاٍت ن ــ فــخــاخــهــا َهـ

ـــل »األســــــتــــــاذ« تــمــضــيــتــهــا فــي 
ّ

َوجـــــــــٍه. فـــض
 
َ
القراءات املتنّوعة واملراجعات العميقة. كان

ــعــالــم: 
َ
صــاحــَب مـــشـــروٍع ُمــتــكــامــل واضــــح امل

ة الــتــفــكــيــكــّيــة لــلــفــكــر االســتــعــمــاري ـــ  الـــقـــراء
الغربّي وتعرية ما في ِنظامه من تناقضاٍت 
رحه 

َ
اجت عّما  هه  يبعد توجُّ وتــصــّدعــات. ال 

الله  إدوارد ســعــيــد ومــطــاع صــفــدي وعــبــد 
 أنه تمّيز 

ّ
العروي وغيرهم من ُمعاصريه، إال

ظر التي اختارها.
ّ
عنهما بفرادة زاوية الن

فقد َولج إلى رحابة الحقل الثقافي ـــ واألدُب 
ـــ عبر بــّوابــة ِعلم اآلثـــار، حيث  في َصــدارتــه 
 مــبــادئ تــأويــل املــســتــشــرقــن لــألــواح 

َ
ــل

ّ
حــل

واملــــحــــفــــورات، تــلــك الـــتـــي قـــرأوهـــا مـــن أجــل 
كتابة »تاريٍخ« مائٍع، ينتقون منه ما يائم 
مــا سماه  فّكك  كما  ــزعــاتــهــم. 

َ
ون توجهاتهم 

رافات« بمعنى السرديات االستعائّية 
ُ

»الخ
الــتــي يرسمها هـــذا الــخــطــاب االســتــشــراقــي 
 الغرب »سّيد العوالم«، 

َّ
عن ذاته حتى يظل

ال يشاركه فــي إنــتــاج املــعــارف والقَيم أحــد. 

ورّكـــز فــي كــل ذلــك على مفهوم الثقافة بما 
قيود  الوعَي من  هي عمل تحريرّي، يطلق 
الــخــرافــة والـــزيـــف والــتــفــاهــة. وتــمــّيــز عنهم 
في  ا 

ً
ثابت جــوهــًرا  الفلسطيني  الــهــّم  بحمل 

للمركزّية  ا 
ً
نقًدا رصين التي كانت  مقاالته، 

قافّية، مع أنها صيغت في انفتاٍح الفٍت 
ّ
الث

على صنوف الــقــول وأفــانــن الــكــام، إذ إنه 
ب، على مــدى الخمسن عــاًمــا املاضية،  جـــرَّ
ــا شـــعـــًرا  ــاَرهـ ــمـ  غـ

َ
ــــاض ــ ــنــــاس وخـ ــــة األجــ

ّ
كــــاف

 
ً

 ذاتّية، ناقا
ً
 ومسرًحا وحتى سيرة

ً
ورواية

آالَم املنفى وهشاشة الوجود، ُمصّوًرا ما فيه 
ربة واقتاع.  ولطاملا شّدني أسلوبه 

ُ
من غ

ــه، فـــي أبــنــيــتــه  ــتـ بــوضــوحــه وعــمــقــه وحـــداثـ
وتراكيبه، ال يخادع وال يمالئ، ال يستعمل 
صّور 

ُ
التي ت  تلك 

ّ
إال الكلمات واملفاهيم  من 

ــة عن 
ّ
الــفــكــرة فـــي صـــــدٍق، ولـــم يــتــنــازل الــبــت

ه 
ُ
شــرط الــوضــوح والــّصــرامــة. تــؤّدي عبارات

معناها وقد تحّررت، مثل َوْعيه، من أثقال 
الباغة املهترئة كما من املضامن الجوفاء 
 كلمٍة 

ّ
مير. أّكد بكل

ّ
التي تطمس حرّية الض

ما هو تحرير الوعي 
ّ
 دوَر الثقافة إن

ّ
قالها أن

واالفــتــراء،  والتزييف  االغــتــراب  تبعات  مــن 
ولـــذلـــك جــــاءت كــتــابــاتــه دون ُمــجــامــلــٍة وال 
تــِرُد الفكرة خالها في قالب أدبيٍّ  مبالغة، 

املــعــادالت الرياضّية التي ال  مناسٍب، شــأن 
اقتصاٌد  بــل  تعقيد،  وال  تآليفها  فــي  حشو 
ــة. وبــهــذا األســـلـــوب خـــاض فــي سائر  ــ وداللـ
يــفــارقــه  أن  ــنــــاس دون  واألجــ املـــوضـــوعـــات 
أثــقــالــه ومــراعــًيــا   

ً
الفلسطيني، حــامــا الــهــّم 

كــرامــة قضيته وَعــدالــتــهــا، صــارًمــا مــع ذاتــه 
ومـــع غــيــره، ال يــقــبــل أّي تــهــاون فــي عــرض 
الفكرة وال ُيداهن في طريقة التعبير عنها 
ـــب تــاعــبــات 

ّ
وال شـــكـــل صـــيـــاغـــتـــهـــا، يـــتـــعـــق

فن 
ّ
الــِخــطــاب ويــفــضــح قــصــور أشــبــاه املثق

ولــغــاتــهــم الــخــشــبــّيــة. لــم يــتــنــازل عــن واجــب 
 مــا صــاغــه نــثــًرا، 

ّ
الصياغة الشعرّية فــي كــل

ا 
ً
ــا أم بحث ، نــقــًدا أدبــّيً

ً
 أم تــرجــمــة

ً
ــة أكــان روايـ

فــي حــفــريــات الــعــالــم الــعــربــي. وكــانــت ُحرقة 
لع منها 

ُ
ر في أرض فلسطن التي اقت

ّ
التجذ

 يطوف بن البلدان دون »جواز 
ّ

صغيًرا، فظل
وصفائها،  العبارة  وب 

َ
ذ عن  يبحث  سفر«، 

الدفن  األلــم  بذلك  ُمضّمخة  يخرجها  فكان 
الــذي لم يِلن يوًما. لطاملا  الثابت  والتحّدي 
كنت أتعّجب من رجٍل دَرَس التجارة واختبر 
نظريات األرقام واملقاييس واإلحصاء كيف 
 

ّ
كل كــان  الكلمات حيث  اقتصاد  إلــى  ينتقل 
ــه دون تــضــخــم وال قــصــور، 

ّ
حـــرف فـــي مــحــل

هــــــٍب وأدٍب 
َ
ذ تــقــتــيــر، جــدلــيــة   وال 

َ
إفـــــــراط ال 

حاولُت  ولطاملا  يــكــون.  مــا  َكأحلى  ى، 
ّ
تتجل

تقليَد أسلوبه فلم أظفر بشيٍء، سوى مزيٍد 
كان  وبموسوعّيته  بأسلوبه.  اإلعــجــاب  من 
إعـــجـــابـــي يــكــبــر بـــقـــدر رحـــابـــة اآلفــــــاق الــتــي 
الهايكو،  شعر  إلــى  السينما  مــن  يــرتــادهــا، 
ومـــن بــســاتــن الــبــصــرة إلـــى شــــوارع أميركا 
وحتى واحات الجريد بالجنوب التونسي، 
مروًرا بمعالم العراق التاريخّية وشاهقات 
 شبر من هذه البلدان، كان 

ّ
الكويت، وفي كل

ا، ال يرين 
ً

 فلسطن، قاًعا راسخ
َ
يترّسم تربة

وال يلن عنه الصمود.
ا مشترًكا لنا: 

ً
بسذاجٍة، سألُت يوًما صديق

 التي تناسب 
َ
ملــاذا لم ينل األســتــاذ الشهرة

حــجــَم عــمــلــه؟ أجــابــنــي: إنـــه يــرفــض الــوقــوع 
التي غالبًا ما  املؤتمرات واللقاءات   

ّ
في فخ

ابتعَد عن  أو مهاتراٍت،  إلى مهازل  تتحّول 
ط هو الضوء على 

ّ
 أن يسل

َ
ل

ّ
األضــواء وفض

عارف الزائفة التي يرّسخون بها 
َ
ت امل

ُ
تهاف

.
ً
ا أو تبعية مقيتة

ً
استعماًرا بغيض

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

غادر الشاعر والروائي 
والناقد الفلسطيني البارز 
عالمنا أول أمس الثالثاء 

بعد عطاء زاخر. هنا 
كلمات من أصدقاء 

وزمالء جمعتهم به 
هذه الصفحة التي كان 

من أبرز كتّابها

يضيء األسعد في ثالثيته 
الروائية سيرة الالجئ 

الفلسطيني في مشهد 
مرّكب من التباينات 

الطبقية، وينفذ إلى 
تفاصيل غيبتها شعارات 

وكتابات زائدة عن الحاجة

خمسون عامًا في تحرير الوعي

استطاع توريط قارئه 
في مغامرة بحثية 

وفكرية ال حدود لها

ــن الــكــتــابــة  ــد خــمــســة عـــقـــود مـ ــع ب
الثقافي، ترك محّمد األسعد  واالشتغال 
حقول  في  األعمال  من  طويلة  قائمًة 
النقدي،  البحث  إلــى  الشعر  مــن  تمتّد 
تؤثّر  لم  غزارٌة  والترجمة.  بالرواية  مرورًا 
على مضمون أعماله، بل أظهرت ِسعة 
عليه  نــّوع  الــذي  ومشروعه  طموحه 
الشعري  ديوانه  منذ  كتابًا،   25 قرابة  في 
األّول »الغناء في أقبية عميقة« )1974( 
فاتحة  يتلو  »الفلسطيني  إلــى  وصــوًال 
بروايته  ومــرورًا   ،)2021( الجديد«  القرن 

البارزة »أطفال الندى«.

التجربة في ِسَعتها

2425
ثقافة

محمود الحاج

خـــال ســنــوات مــن الــكــتــابــة فــي هـــذه الــصــفــحــات، صــفــحــات الــثــقــافــة في 
أبــرز أقامها )كــتــَب هنا، بشكل  التي كــان واحــدًا مــن  الــجــديــد«،  »العربي 
مستمّر، منذ انطاق »العربي الجديد« حتى أيام قليلة قبل رحيله(، ترك 
ا عن 

ّ
محّمد األسعد ما يمكن تسميته باألثر. أثٌر ــ كما يتحّدث الواحد من

ب وصف االشتغال الصحافي 
َّ
َجن

َ
ُيت  ما 

ً
أو لوحة أو منحوتة. عادة ِكتاب 

ا بطبع أو إعادة طبع »أعماٍل صحافية« لكاتب 
ّ
بهذه الكلمة. َمن سِمع من

ت اليومي، الذي تقتضيه الصحافة، وهذه املساحة املوَجزة 
ُّ
ما؟ هذا التشت

طلق عليه هذه 
ُ
 أن ن

ّ
 يستحق

ً
ملواّد كتابية موَجزة، ال يمكن أن يصنعا عما

 متناسق، قطعة واحدة أو مجموعة من 
ٌّ

ل
ُ
التسمية ـــ قد ُيقال لنا. العمل ك

القطع، تتصادى بني بعضها وتتكامل ـــ قد ُيقال أيضًا.
شرت هنا 

ُ
لكّن ما تركه محّمد األسعد من مقاالٍت ونصوص ومواقف ن

 
ٌ
. هكذا يمكن وصفه ورؤيته. خريطة

ٌ
لم يِحْد عن هذه القاعدة. أثُره خريطة

إلى  حيل 
ُ
ت التي  واملواقع  التضاريس  ف من عشرات 

ّ
تتأل الِكتابية،  لرغبته 

اهتماماته  ــم 
َ
عــال هــو  واحـــد  واحـــد، ضمن مشهد  مــســار  بعضها ضمن 

وأغراضه الِكتابية.
 إلى تسمية االستعمار 

ً
شير تارة

ُ
ل إبرة األسعد. ت

ّ
على هذه الخريطة تتنق

 إلى مآسي ِعلم اآلثار 
ً
الثقافي وتارة إلى وصف االستشراق الجديد؛ تارة

بلد  وإلـــى  مـــّرة  إلــى فلسطني  شير 
ُ
ت الــهــايــكــو،  إلــى قصيدة   

ً
ــارة وتــ  عربيًا 

عربّي آخر أو إلى الثقافة العربية مّرة أخرى؛ وحينًا إلى هذا الفكرة النقدية 
إلــى هذا  تــوّجــهــات ثقافية معّينة، وحينًا   

ّ
فــي حــق بــّد مــن قولها  الــتــي ال 

النصوص  إلــى هــذه  أو  أن ُيضاء عليه،   
ّ

الــذي يستحق املعرض  أو  الِكتاب 
رَجم.

َ
ت
ُ
 أن ت

ّ
التي تستحق

إْن كان لهذه الخريطة أن تشهد على شيء، فعلى ِسعة اهتمامات األسعد 
ــد )وهــــو، باملناسبة،  ــل مــشــروع واحـ وانــتــظــامــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، داخـ
ه الذي ترسمه خريطة كتبهـ ــ الواسعة أيضًا بدورها(. فاملقاالت 

ُ
املشروع ذات

التي كتبها عن فلسطني، خال االعتداء األخير على أهل غّزة وبيوتها، ال 
تنفصل، في مرماها ومنطِقها، عّما كتبه في نقد مظاهر ثقافية عربية، 
، مــا تــأتــي بــه مقالته 

ً
 وفــي نقد االســتــعــمــار الــِخــطــابــّي واملــــاّدي. هـــذا، مــثــا

التي يقرأ  أيــار/ مايو 2021(،  ُيــقــاوم« )عــدد 14  الــذي  العمق   هــي 
ٌ
 »ثقافة

وفنيًا  أدبيًا  نّصًا  نّصًا،  بوصفهما  العربي،  والواقع  فلسطني،  واقــع  فيها 
ب 

َ
ُيكت أن  لــه  ريــد 

ُ
أ لطاملا  لغٍة  مــن  بتحريره  ُيــنــادي  واجتماعيًا  وسياسيًا 

بها: استعمار العقول. كما أّن الشعر العربي املعاصر، بأحواله وأسئلته، 
إعجابًا  أبــدى  لطاملا  التي  الهايكو،  كتاباته عن قصيدة   في 

ّ
حاضٌر كظل

 اسمها الهايكو«، عدد 
ٌ
، »موجة

ً
بها وبالثقافة التي جاءت منها )انظر، مثا

21 حزيران/ يونيو 2021(.
ــقــة الــتــي 

ّ
 لــهــذه الــخــريــطــة، أيــضــًا، أن تــشــهــد عــلــى الــرغــبــة الــِكــتــابــيــة املــتــدف

 كــانــت ملــحــّمــد األســـعـــد، حــتــى وهـــو فـــي الــســابــعــة والــســبــعــني مـــن الــعــمــر. 
ــراقــب ومخّيلة تعمل 

ُ
 مــن حـــواّس ت

ً
ــهــا ال تنضب، نــابــعــة

ّ
 رغــبــة بـــدْت وكــأن

ر.
ّ
وعقل يفك

أثرٌ في هذه الصفحات

وداع

بقيت  الــتــي  يومياتها  فــي  كما سّجلت  إرثـــه، 
مهّمشة في ذاكــرة الثقافة الغربية حتى وقت 
قريب، فظهرت في ثاثية سيرته لتقول جزءًا 
مــــن حـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخ عـــلـــى أرض فــلــســطــن. 
حيوات وأناس وحوادث يسقط عليها الضوء 
األســعــد حكاية  ليقّص  مــن ماضيها،  فتخرج 
جــّده الــذي عــاد من حــرب البلقان بعد أن بلغ 
تــزّوج سبع نساء، والشيخ حمزة  ثــّم  الستن 
الذي كان طبيبًا يداوي الناس، ونمر السعدي 
ــًا يـــــــروي تـــفـــاصـــيـــل مـــعـــركـــة »َيـــْعـــبـــد«  جـــريـــحـ
ــــــــدت بــطــوالتــهــا 

ّ
ــتــــي ول لـــصـــحـــافـــي عــــربــــي، الــ

حماسًا لدى ثوار في فلسطن ومناطق أخرى 
مــن العالم الــعــربــي، وأكـــرم زعيتر مــؤّرخــًا في 
أوراقه كيف أدرك القّسام باكرًا أن العدو الذي 
يــجــب مــقــاومــتــه هـــو االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
وســـط صــمــت زعــمــاء األحــــزاب آنــــذاك، وأحــمــد 
الــشــقــيــري الــــذي دافــــع كــمــحــاٍم عــن املناضلن 
املــعــتــقــلــن الـــذيـــن اعـــتـــرفـــوا بــحــمــلــهــم الــســاح 
والـــقـــتـــال فـــي ســبــيــل الــلــه والــــوطــــن، مـــا يعني 
التهمة  ــَي 

ْ
نــف يقبلوا  ولــم  نفيهم،  أو  إعــدامــهــم 

عنهم، لتحفيف العقوبة عنهم. حفظ صاحب 
ديــــــوان »حــــاولــــُت رســـمـــِك فـــي جــســد الــبــحــر« 
ــا عـــــن ظــهــر  ــهــ ــخــ ــاريــ جــــغــــرافــــيــــا فـــلـــســـطـــن وتــ
الحكاية،  مــن  الحكاية  فــي توليد  وبـــرع  قــلــب، 
واملعنى من املعنى، وسرد وقائعها ومنحها 
ــــّص األســـاطـــيـــر  طـــابـــعـــًا أســــطــــوريــــًا، ويـــعـــيـــد قـ
والــخــرافــات كأنها جــزء مــن الــواقــع وحقائقه، 
لينام األطفال  ــروى 

ُ
ت وليست مجّرد حواديت 

أّمــهــاتــهــم وجــّداتــهــم، ومنها قصة  فــي حضن 
جبينة؛ الفتاة الجميلة شديدة البياض التي 
عاشت في قرية من قرى الجليل أو بيسان أو 
يافا حتى طلبها ابن األمير للزواج، فغادرت 
ــاء أعــطــتــهــا إيــاهــا  ــ قــريــتــهــا ومــعــهــا خــــرزة زرقـ
لتدافع عنها وتحميها. حَمل األسعد خرزته 
 في ذاكرة 

ُ
الزرقاء وال يزال حتى اللحظة يطوف

الــبــاد. طــواف يستدعي كسر حاجز الصمت 
القاتل الذي غّيب الفلسطيني منذ النكبة في 
في  الرسمي،  والعربي  الفلسطيني  الخطاب 
محاولة لطمس مامحه اإلنسانية وتحويله 
إلـــى مــجــّرد أرقــــام وحــشــد بــا مــامــح، وإفـــراغ 
على  وقدرتها  مــن عناصر حيويتها  الــذاكــرة 
ــر، حـــيـــث تــصــبــح كــلــمــاٍت  ــاضـ ــحـ الـــفـــعـــل فــــي الـ
 با مدلول، على حّد تعبير األسعد في 

ّ
ودوال

عــام 2013. في  أجــريــت معه  مقابلة صحافية 
الشعر أيضًا، تتكّرر مفردة الصمت في معظم 
مــجــمــوعــاتــه لــتــحــيــل إلـــى تـــاريـــخ مـــن الطمس 

ــقــــدمــــات أوصـــلـــتـــهـــم الـــــى قـــنـــاعـــة بــأنــهــم  ومــ
ضحايا لتآمر دولي، حيث يلتقي تاريخ من 
الغزوات مع وعي مّرنه الزمن العثماني على 
إيجاد لذته في تفسير األحداث بسلسلة من 
وكّرسه  الكون،  نشأة  لفهم  تكفي  الخيانات 
االحتال البريطاني الذي يقول أحد بقاياه 
لــثــائــر وجـــد نــفــســه وحـــيـــدًا بــعــد مــواجــهــات 
دامية مع املنظمات الصهيونية »هذه قضية 
كل  على  اتفقوا  لقد  دول،  قضية  منك،  أكبر 
شــيء، ولــم يبق أمامك إال أن ترحل« ليبقي 
الاجئ الفلسطيني منذ هجرته »مضبوعًا« 

في رحلة ممتدة تقوده إلى حتفه.
ــــذي فـــوجـــئ الــشــاعــر  فـــي »نــــص الـــاجـــئ« الـ
املريرة  بشجاعته  يوسف  سعدي  العراقي 
يستحضر األســعــد املــنــســي مــن حــكــايــة ما 
ـــ »قــبــيــلــة فــلــســطــيــنــيــة مــفــقــودة تم  يــصــفــه بـ
ومرج  الكرمل  عن  بعيدًا  وإرسالها  سبيها 
ــع عــن كتابته 

َ
بــن عــامــر« ويــســتــعــيــد املــمــتــن

مــــن روايــــــــات شــفــهــيــة صـــاحـــبـــت الــاجــئــن 
الفلسطينين الذين حملتهم الشاحنات من 
شــمــال بــادهــم إلـــى جــنــوب الــعــراق ليحقق 

فرادة تتشعب خال السرد. 
ــن يــلــتــقــط  ــزمــ ــن نـــقـــد وعـــــي ذلـــــك الــ قـــريـــبـــًا مــ
األســعــد والدة كلمة »الــاجــئ« فــي »جنن« 
و»طـــولـــكـــرم« و»عـــانـــن« لــتــعــبــر عـــن ازدراء 
ــل  ــاحــ ــســ واســـــتـــــهـــــانـــــة بـــــالـــــقـــــادمـــــن مـــــــن الــ
الفلسطيني إلى فلسطن الشرقية ُيخرجان 
ثم  الفلسطينية،  املشرد من صفته  الــقــروي 
يقرن الراوي الفعل الذي شاركت فيه فدوى 
طــوقــان وهـــي تــكــتــب قــصــيــدتــهــا املتعاطفة 
مــع »الــاجــئــة« بــوصــف »الــكــويــتــيــن« الــذي 
أطلقه فلسطينيو األردن على الفلسطينين 
ــويــــت بـــعـــد احـــتـــالـــهـــا  ــكــ ــشـــــّرديـــــن مـــــن الــ املـــ
إلبقائهم خارج السور وإحاطتهم بما يكفي 

من الكراهية والنبذ.
النقدية  الــرؤيــة  لــم يغب عــن  الطبقي  الــفــرز 
للراوي، ففي استطراد ســرده ملظاهر حالة 
التشظي التي أخذت طورًا آخر عند تجميع 
ــئـــن فــــي بــــغــــداد، يــشــيــر إلـــــى شــعــور  الـــاجـ
شيوخ العائات البدوية وباشوات العصر 
مع  لوجودهم  بمهانة  الاجئن  العثماني 
فــاحــيــهــم، مــمــا دفــعــهــم لــلــمــطــالــبــة بنقلهم 
ــى أمــــاكــــن أخـــــــرى تـــلـــيـــق بــــهــــم.  تـــصـــّرف  ــ إلــ
شيوخ العائات البدوية وباشوات العصر 
العثماني في زمن اللجوء امتداد ملمارسات 
أكثر دهاء في زمن الثورة، حيث كان أوالد 
العائات يتوجهون إلى مطار اللد للدراسة 

فـــي هـــارفـــارد وكـــامـــبـــردج فـــي الـــوقـــت الـــذي 
عن  ليدافع  بندقيته  الفاح بحشو  ينشغل 

وجوده الضئيل.  
تأخذ الرواية منحى تشريحيًا حن يتعلق 
الفلسطيني  الــاجــئ  بــســيــكــولــوجــيــا  األمــــر 
في العراق وهو يحاول إخفاء هويته وراء 
الــلــهــجــة الــعــراقــيــة أو مــحــاولــتــه االنـــدمـــاج 
باملجتمع العراقي أو االنتماء للكل العربي 
طــلــبــًا لــقــبــولــه فـــي عـــالـــم غـــريـــب، لــكــن هــذه 
املــحــاوالت تبقى عقيمة على األغــلــب حيث 
انشغل العراقيون عن »الاجئ« مع انهيار 
وقت  فــي  الشائعات  واستحضرته  امللكية، 
الحق باعتباره متورطًا في محاولة اغتيال 
الفلسطيني  الكريم قاسم، ال سيما أن  عبد 
تـــحـــول فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي إلــى 
ــذا الــفــعــل بــعــد قــيــام  مـــشـــروع مــنــفــذ ملــثــل هــ
فلسطيني باغتيال امللك عبد الله األول في 

القدس.
منذ البداية كان الاجئ عنصرًا في معادلة 
بــاإلشــارة  الـــراوي  يفككها  معقدة  سياسية 
إلى تحذيرات أميركية من تحول الاجئن 
ــؤرة خــصــبــة لــلــشــيــوعــيــة، وتــقــمــص  ــ ــــى بــ إلـ
نـــوري السعيد لــهــذه الــتــحــذيــرات وعــروض 
بعض أطراف النظام الرسمي العربي التي 
ــــادة مـــســـاومـــات ســيــاســيــة،  حــولــتــهــم إلــــى مـ
ــــوري األســـبـــق  ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ ــرح الـ ــتــ حـــيـــث اقــ
ألف فلسطيني  الزعيم توطن 350  حسني 
في إطار صفقة مع بن غوريون والشبهات 
التي أحاطت بطريقة ترحيل الفلسطينين 
إلـــى الـــعـــراق وإبــقــائــهــم خــــارج دائــــرة واليــة 
»األونروا«، وال يخرج عن هذا السياق اتفاق 
الثورة  مــن  أدار ظهره لعقود  الــذي  أوســلــو 
واعـــتـــرف بالجليل واملــثــلــث والــنــقــب أرضــًا 

إسرائيلية.
يتحول الفلسطيني إلى سؤال فلسفي خال 
و»اإلسرائيلي«  »الغربي«  اآلخــر  مع  الــحــوار 
في روايــة »أم الزينات تحت ظــال الخروب« 
التي تستعيد مناخات ترجمة »أطفال الندى« 
العبرية، ولــقــاءات مع  إلــى عــدة لغات بينها 
اإلســرائــيــلــي يــوســف الـــغـــازي ســبــقــت كتابة 
السيرة الذاتية املشتركة »أبعد من الجدران« 

التي صدرت بالفرنسية في باريس.
)كاتب أردني(

الفلسطينين  حــبــس  تــقــّصــد  ــــذي  الـ املــتــعــّمــد 
فــي صــور وقــوالــب جــاهــزة منذ أكثر مــن قــرن، 
وحجب أصواتهم عن العالم، فيكتب: »وأخيرًا 
مدّمرة/  قرية   500 الصمت/  أصــوات  سمعنا 
»كلماتكم  آخــر:  تقّص حكايتها«، وفي مقطع 
 من 

ٌ
ــريـــح/ خــالــيــة أيــهــا األجــــــداد/ تــســكــنــهــا الـ

رْسم  العمياء«.  وعصافيرها  قــرانــا/  الصمت 
ال تخطئه  فلسطن  قـــرى  وبــقــيــة  الــزيــنــات  أم 

عن، نرى من خاله أشجار الزيتون والخروب 
ــااًل ُجــبــلــوا مــن ثــبــات وصــبــْر،  ــ والــصــبــار، ورجـ
عن الجمال والحكايات على املاّرة، 

ّ
ونساء يوز

 
ً
ليا األكــتــاف  على  أطفالهم  حملوا  والجــئــن 

ــه، مــتــفــّرقــن فـــي املــنــافــي  ــٍر ال نــهــايــة لــ ــ فـــي وعـ
والــشــتــات. وكــأنــي أنــصــت إلــى األســعــد يقول: 
نــتــذكــر  فــنــحــيــا،  نــتــذكــر  كفلسطينين  »نــحــن 

فيجتمع شملنا«.

تلويحة

نجوان درويش

 حــتــى جــاءنــي 
َ
ــــــوى الـــجـــزيـــرة

َ
»ط

ــُت فـــيـــِه بــآمــالــي إلــى  ــِزعــ ــ
َ
ــٌر/ ف ــ ــَب ــ

َ
خ

الكذب لم يسعفني  ِب«، لكن 
َ
ــذ

َ
الــك

للحظٍة  األسعد.  محمد  يا   
ً
طويا

ــعــــرفــــوك، ألن  ـــم يــ ــن لـ ـــدُت مــ ــسـ حــ
الصفعة  تلك  لــم يصفعهم  الــقــدر 
رًا  ــدَّ ــخــ ــ ــا زلـــــت ُم الـــــبـــــاردة الـــتـــي مــ
مــنــهــا وأنـــــا أرقـــــن هــــذه الــكــلــمــات 
ــِد  املــنــكــســرة الـــتـــي ال تــلــيــق بــســيِّ
أريــد أن أخلو  كلماٍت مثلك. كنت 
بنفسي  أخلو  وأصــمــت،  بنفسي 
وأتذكر، لكن الواجب الصحافي ال 
يسمح. تخّيل أن هذه الصفحات 
سنوات  لسبع  نجمها  كنت  التي 
وأنــي  كغائب  الــيــوم  عنك  تتحدث 

ر! في يوم كهذا أقوم بدور املحرِّ
الطبيعيُّ أن أكون في وداعك على 
 أكتب من بعيد كغريب. 

ّ
األقل، أال

ــذه يــتــحــّســس  ــهــ ــي لـــحـــظـــات كــ ــ فـ
واحـــدنـــا املــســامــيــر فـــي رســغــيــه، 
األلغام  الشائكة،  الــحــدود  أســاك 
ووثائق  والتأشيرات  والكاميرات 
السفر املانعة للسفر، االستعمار 
وأدواتـــــــــه، االســـتـــعـــمـــار وأقــنــعــتــه. 
ــرأى مــن  ــ ــ ــلـــى مـ ــا عـ ــ ــدنـ ــ يـــقـــف واحـ
حدود تمنعه من وداع صديق أو 
م أو أب. لكننا نقف أيضًا أمام 

ّ
معل

التي تمسح مثل  الكتابة، كتابتك 
يــد األب ويـــد األخـــت ويـــد االبــنــة.. 

تمسح كل ذلك.
ــات  ــ ــذه وداعـ ــعـــرف، هــ لــكــن كــمــا تـ
ــة، الــــــــــــــوداع يـــــجـــــري فــي  ــيــ ــ ــل ــكــ شــ
أعـــمـــاقـــنـــا- هــــذه الـــهـــجـــرة الـــتـــي ال 
تنتهي داخلنا حني يغادر أحبتنا، 
واللقاءات أيضًا تجري في داخلنا 
ــيــــرًا. هــــــذا املــــوت  ــثــ وســـنـــلـــتـــقـــي كــ
مسرحية كئيبة وقاسية. ستبقى 
حيًا، في كل كلمة كتبتها، وفيمن 

حّررتهم بكلماتك.
كما تــرى، ها أنــا من جديد أفزع 

بآمالي إلى الكذب.

َطرٌق بطيء على عوالم اللـجوء
طائرٌ حجرّي/ ملّوٌن/ دائٌم في أحالمي/ ربما كان/ في عمق طفولتي/ ربما حلّق معي/ 
ربما علّمني الكالم/ ربما رافقني في أسفاري/ وعند منعطف ما/ في لحظة ما/ أو أمام 

رعٍب ما/ توّقف عن التحليق/ عاد إلى حالته الحجريّة/ في عمق الماضي.

مياديُن العواصم تغصُّ بالمارّة/ وتشهد المطاراُت خليطًا عابثًا/ من رجال ونساء/ ينتظر 
الخروج/ وجوٌه تجيء وتمضي/ ومذيعة تعلن عن طائرة مغادرة/ في  عند بواباِت 
هذه اللحظِة أسمُع اسمِك يترّدد/ أراِك في محّطِة القطار الذاهِب شماًال/ في فينيسيا/ 
عند الغروب/ أرى وجوهًا صامتة وراء نوافذ القطار/ وأنِت في النافذة ذهٌب وأرجوان/ 

وكلُّ ما يغادر إلى األبْد. 

طريٌق صحراوي/ برّية شاسعة/ نجوٌم بال عدد/ والطفولة أفٌق مفتوح/ على بشٍر من 
وبهذا  السّن/  هذه  وفي  السنوات/  هذه  كّل  بعد  عودتي/  ينتظرون  األنواع  مختلف 
المعطف الذي يلّفني/ وهذا الرحيُل تحت النجوم/ وهذا الرفيُق التائُق للوصول/ ليعّجل 
بالعودة/ فالوصول!/ ما الذي بقي من أيامنا؟/ قصيدة أم أغنية؟/ كّل شيء يبدو منتزعًا/ 

من إطارٍ مجهول.
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في مقهى بمدينة الكويت، 2017 )العربي الجديد(
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لم يسعفني 
الكذب
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فنحيا محمد األسعد نتذّكر 

ثالثية األسعد قطرات ندى الذاكرة التي بعثرها الموت والشتات


