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ّ
البندقية
مضى .صنوه «حنظلة» في كل مكان ،فوق دفاترنا وصحفنا
وفي وجداننا وضمائرنا… في العالم االفتراضي ،وعلى جدران
شوارعنا واألحياء التي يسكنها الفقراء ،وامليادين الثائرة… في
ّ
مخيمات الشتات ،واملدن الفلسطينية تحت االحتالل ،وعلى جدار
الفصل العنصريّ .
تحية من «األخبار» ّ
وقرائها إلى ناجي ّالعلي
«آخر األحياء» كما رثاه الشاعر أحمد مطر .ناجي الذي يعلمنا
ّ
البندقية… في الطريق إلى فلسطني.
اليوم ،كيف نواصل حمل

ــسطين
ش ـع ـب ــه فـ ــي ال ــدع ــاي ــة وال ـت ـح ــري ــض
والتوعية والـنـقــد والـســرد بطريقة
ل ــم يـعــرفـهــا ال ـع ــرب مـسـبـقــا مـطـلـقــا،
بغض النظر عن أي وزن أضافته له
فلسطني وقضيتها .لهذا ،كان بحق
أع ـجــوبــة عـبـقــريــة فـلـسـطــن وكـفــاح
شعبها بامتياز .كان ناجي ،أيضًا،
الراوي األكثر أمانة واألكثر سالسة
ً
واألكـ ـث ــر وض ــوح ــا واألكـ ـث ــر ش ـمــوال
واألكـ ـ ـث ـ ــر نـ ـض ــوج ــا واألكـ ـ ـث ـ ــر فـهـمــا
ملأساة شعب فلسطني ،وكــان كذلك
األكـ ـث ــر إح ـس ــاس ــا ب ـم ـع ــان ــاة أهـلـهــا
واألقرب إليهم .وبرغم ازدحام حقل
ال ــرواي ــة وب ــرغ ــم ك ـثــرة الـ ـ ــرواة ،كــان
نــاجــي الـ ــراوي الــوحـيــد تـقــريـبــا من
بني كل طبقة الرواة االولى الذي لم
مطلقًا
يساوم أحدًا ولم يداهن قائدًا َ
حني تعلق األمر بحقنا في كل ذ ّرة
مـ ــن ت ـ ـ ــراب ف ـل ـس ـط ـ ِّ ُـن .لـ ـه ــذا أص ـبــح
ضميرنا الذي ُي َعنفنا إن تعبنا أو
ضعفنا أو حـتــى فـكــرنــا بــالـتـخــاذل
ْ
في لحظة َوهن أو نوبة يأس -يكفي
ألي مـتـخــاذل أن يــرى رسـمــا واح ـدًا
حتى يخجل من نفسه ،فناجي كان
يــرســم بـنـصــل س ـكــن اس ـت ـش ـهــادي،
ال بــري ـشــة رسـ ـ ــام .وس ــردي ــة نــاجــي
ع ــن فـلـسـطــن ل ــم ت ـتــرك ُب ـ ْـع ـدًا مهما
صـ ـغ ــر أو كـ ـب ــر إال واس ـت ـك ـش ـف ـت ــه
ب ـت ـف ـص ـيــل وف ـك ـك ـتــه ح ـت ــى ال ـن ـهــايــة
(ال ـ ــدول ـ ــي ،الـ ـع ــرب ــي ،ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
القومي ،االجتماعي ،الــخ) .واألهــم،
ســرديــة نــاجــي عــن فـلـسـطــن ،كانت
ق ـص ــة ف ـل ـس ـطــن ومـ ــأسـ ــاة شـعـبـهــا
كـ ـم ــا ع ــاشـ ـه ــا (ويـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا) وك ـم ــا
رآها (ويراها) أكثرنا فقرًا وأكثرنا
اس ـت ـض ـع ــاف ــا وأك ـ ـثـ ــرنـ ــا اضـ ـطـ ـه ــادًا
وأكـثــرنــا مظلومية ،وأيـضــا أكثرنا
ح ـبــا لـفـلـسـطــن وتـعـلـقــا بــأرض ـهــا–
لــم تـكــن صــدفــة أن «فــاط ـمــة» ،امل ــرأة
الفلسطينية الـفـقـيــرة ب ــال ــذات ،هي
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ــوح ـي ــدة م ــن ب ــن كــل
ش ـخ ـص ـيــات ن ــاج ــي ال ـع ـلـ ْـي ال ـت ــي ال
ُ
تضعف وال تتعب وال تــخـ َـد ْع أب ـدًا،
ح ـ ْت ــى حـ ــن ي ـت ـع ــب أو ي ـض ـع ــف أو
ُي ـ ــخ ـ ـ َـد ُع زوجـ ـه ــا وكـ ــل م ــن حــول ـهــا.
َ
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا كـ ـ ـ ـ ـ َّـسـ ـ ـ ـ ـ َـر ْت س ـ ـ ــردي ـ ـ ــة نـ ــاجـ ــي،
وبـ ـسـ ـه ــول ــة مـ ــده ـ ـشـ ــة ،ك ـ ــل أوه ـ ـ ــام
أيديولوجيا املهزومني والباحثني
عــن ال ــدول ــة امل ـســخ وفـكـكــت سخافة
دعايتهم ببراعة .فناجي كــان يرى
األيديولوجيا واملصالح والسياسة
والدعاية خلف كل ما يقولون ووراء

في رسم واحد قد
يبدو بسيطًا لكل من
يراه ،تجده يجمع بين
عبقرية مونتسكيو
وإبداع ابن المقفع

ك ــل م ــا ي ـف ـع ـل ــون وج ـع ـل ـن ــا جـمـيـعــا
نراها بوضوح الشمس.
وف ــوق كــل ذل ــك ،كــانــت فلسطني هي
ق ـض ـي ــة نـ ــاجـ ــي األول ـ ـ ـ ــى واألخ ـ ـيـ ــرة
والــوحـيــدة .كانت فلسطني قضيته
ال ـع ــام ــة وك ــان ــت ف ـل ـس ـطــن قـضـيـتــه
الـ ـخ ــاص ــة ،ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي أن ت ـكــون
ل ـك ــل ف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ف ـف ـل ـس ـطــن ت ـبــدو
عنده كأنها قضية العصر وقضية
ال ـع ــال ــم ب ـم ـج ـم ـلــه ،ول ـي ـس ــت قـضـيــة
أه ـ ـل ـ ـهـ ــا أو ح ـ ـتـ ــى قـ ـضـ ـي ــة وط ـن ـن ــا
ال ـعــربــي .ففلسطني ع ـنــده تختصر
كــل الـقـضــايــا وتـخـتــزل كــل األه ــداف
وت ـخ ـتــزن ك ــل ال ـ ــدالالت (ف ــي الــوطــن
ال ـعــربــي وف ــي ال ـع ــال ــم ،وم ــن أصـغــر
مـخـيــم إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض) .لـهــذا
كانت فلسطني عنده أم كل القضايا
ومـ ـي ــزان ال ــذه ــب ال ـ ــذي يـ ــزن ب ــه كــل
ش ــيء ويـحـكــم بــه عـلــى كــل شخص.
ك ــان ي ـعــرف أن فـلـسـطــن ه ــي كلمة
ال ـســر ف ــي ه ــذا ال ـعــالــم .ه ــي الـبــدايــة
وهـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة .ك ــل شـ ــيء ف ــي ه ــذا
الـ ـع ــال ــم ي ـ ـبـ ــدأ عـ ـن ــده ــا وكـ ـ ــل ش ــيء
ي ـن ـت ـهــي ف ـي ـه ــا .ع ـ ــرف أن حــري ـت ـهــا
تحمل في طياتها بذور تغيير هذا
العالم .تحمل في ثناياها تأكيدًا أن
هــذا الليل ال يمكن أن يـكــون أبــديــا.
تحمل في أحشائها تأكيدًا بوجود
ش ـمــس .ك ــان مـثــل كــاس ـتــرو إلفيس
ال ـبــرازي ـلــي بـعـبـقــريـتــه ،وبـصـيــرتــه،
وجماله ،وشجاعته ونبوء ته .سقط
وهــو يــرى مــا ال يــراه ولــن يــراه أبـدًا
مــن «خـتــم الـلــه عـلــى قلوبهم وعلى
سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة».
ً
سقط وهــو يــرى عاملًا جميال رائعًا
يلوح هناك في األفــق يستحق حقًا
أن يموت اإلنسان من أجله.
مع كل رسم جديد ،كان ناجي يكسر
حــدود اإلبــداع ويعيد تشكيلها من
جــديــد ،فتبدو أبـعــد مما يمكن ألي
مبدع أن يحلم .مع كل رسم جديد،
ك ـ ــان ن ــاج ــي ي ـع ـيــد ت ـع ــري ــف مـعـنــى
مـ ـف ــردة «امل ــوهـ ـب ــة» ال ـ ـفـ ــذة ،ف ـت ـغــدو
أصـ ـع ــب م ـم ــا ي ـم ـك ــن ألي م ــوه ــوب
ح ـق ــا ح ـت ــى أن ي ـت ـخ ـيــل .ف ـف ــي رس ــم
واح ــد ف ـقــط ،ق ــد ي ـبــدو بـسـيـطــا لكل
مــن ي ــراه ،تجده يجمع بــن عبقرية
مــونـتـسـكـيــو (ال ــرس ــائ ــل الـفــارسـيــة)
وإب ــداع ابــن املـقـفــع (كليلة ودمـنــة).
فـحــن احـتـجــت الـسـفــارة األميركية
ف ــي ال ـكــويــت عـلــى رس ــوم ــات نــاجــي
العلي (في جريدة القبس الكويتية)
وطلبوا منه أن ال يذكر اسم أميركا
م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي رس ـ ــوم ـ ــات ـ ــه ،ع ــاد
إل ــى بـيـتــه ورس ــم الـلــوحــة املــدهـشــة:
«تسقط جارة كندا».
رغــم كل ذلــك ،لم تكن املوهبة الفذة
أو الـعـبـقــريــة واإلبـ ــداع وحــدهــا سر
جــاذب ـيــة نــاجــي الـعـلــي ورســومــاتــه
ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ـ ــل ،وربـ ـ ـم ـ ــا أك ـ ـثـ ــر أهـ ـمـ ـي ــة،
شجاعته الفائقة كذلك .كان فكتور
ج ـ ــارا ،ال ـشــاعــر وامل ـغ ـنــي والـشـهـيــد
التشيلي ،ورفيق سلفادور أليندي
محقًا:
ُ
«األغنية التي تغنى بشجاعة،
ستظل أغنية جديدة إلى األبد».
تسقط جارة كندا.
* كاتب عربي
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