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ّ
عين المخيم التي ال تنام
عبدالرحمن جاسم
ـوام ،وب ـعــد اسـتـشـهــاد ناجي
قـبــل أعـ ـ ـ ٍ
العلي فــي لـنــدن ،نحت شــربــل فــارس
ً
ت ـم ـث ــاال ل ـل ــراح ــل (مـ ــن ال ـفــاي ـبــرغــاس
والبوليستر واملـعــدن) ووضـعــه على
مــدخــل مـخـ ّـيــم عــن الـحـلــوة الشمالي
(فـ ــي الـ ـش ــارع ال ـت ـح ـتــانــي ت ـح ــدي ـدًا)؛
ـان شـهـيــد اعـتـبــر
بــاع ـتّـبــاره أث ـ ـرًا ل ـ ّف ـنـ ٍ
األول واألخ ـ ـيـ ــر حـتــى
امل ـخ ــي ــم ب ـي ـتــه
ع ـ ــودت ـ ــه إل ـ ـ ــى ق ــريـ ـت ــه ال ـ ـش ـ ـجـ ــرة فــي
فـلـسـطــن .لــم ي ــدم الـتـمـثــال ألك ـثــر من
أش ـهــر .أطـلــق ال ـنــار عليه (نـعــم أطلق
النار أسفل عني التمثال) ثم سحل في
الشارع ،أعاده أحباء ناجي إلى مكانه
بعد إصالحه ،إال أنه سرعان ما عاد
ّ
املخيم يكره ناجي؟
واختفى .هل كان
حـلــوة من
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ي ـعــرف الـجـمـيــع
ّ
هــو نــاجــي الـعـلــي وم ــاذا يـمــثــل .لذلك
ال يمكن ألحـ ٍـد أن يكرهه .فقط أولئك
املتلمقون ألصحاب ّالنفوذ والسلطة
يكرهونه ،ألنه لم يوفرهم أبـدًا .لذلك
ّ
ح ـ ــدث مـ ــا ح ـ ــدث ل ـل ـت ـم ـثــال (رغ ـ ــم أن
جماعات «تكفيرية» اتهمت باألمر).
ً ٍ
مــرة أسـ ّـر ناجي ألحــد أصدقائه بأنه
ضاق به الحال من أحد «املستزملني»
ّ
املخيم .أشار عليه صديقه
الكبار في
ّ
ب ـ ــأن ي ـت ـح ــدث م ــع أب ـ ــو ف ـ ــان أو أب ــو
ّ
عــان (مــن الــزعـمــاء املحليني فــي تلك
املرحلة) .رد ناجي الغاضب السريع
كـعــادتــه كــان ال ـجــواب الـشــافــي« :بــدك
يــانــي أش ـحــد م ــن هـ ــدول؟ ي ــا وي ـلــي».
ن ـ ــاج ـ ــي ذهـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك املـ ـسـ ـت ــزل ــم
وواجهه؛ ومن الواضح أنه لم يحدث
لـ ـلـ ـك ــاريـ ـك ــات ــوريـ ـس ــت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
األش ـ ـهـ ــر أي شـ ـ ـ ــيء .لـ ــم يـ ـك ــن ن ــاج ــي
ل ـي ـه ــادن أو ي ـم ــرر أو ح ـتــى يـســامــح

ً
ف ــي ح ـي ــات ــه .مـ ـ ــرة أس ـ ــر ل ـن ــا ال ـشــاعــر
الفلسطيني الكبير عز الدين املناصرة
بأنه وأصــدقــاء مشتركني بينه وبني
ّ
ناجي ،عرفوا بأن األخير كان مدعوًا
إلى العشاء عند الرئيس الفلسطيني
ال ــراح ــل أبــوعـ ّـمــار ،ف ـق ــرروا ممازحته
ّ
بأن يمثلوا عليه بأنه «خــان» أفكاره
وب ـ ــاع ن ـف ـســه ل ـل ـس ـل ـطــة .ل ــذل ــك ،بـ ــدأوا
بــال ـخــروج ح ــال وصــولــه إل ــى املقهى
الذي يجلسون فيه ،فاستشاط غضبًا
وبــدأ بالصراخ فيهم ،بأنه لن يخون
«املخيم» الذي أتى منه ،وبأنه سيبقى
ن ــاج ــي ال ـع ـلــي ذا ال ـبــوص ـلــة امل ـح ــددة
ال ــواض ـح ــة .خ ــرج ن ــاج ــي م ــن املـخـ ّـيــم
ّ
ّ
املخيم لم
وتغرب عربيًا وغربيًا ،لكن

فاطمة كانت تشبه أي امراة
ّ
المخيم
فلسطينية من
يخرج من ناجي يومًا .بالعكس ،كان
ّ
كثير من
املخيم من
يوم أقرب إلى
كل ٍ
ٍ
«زعـمــاء» ّادعــوا يومًا بسلطتهم على
القضية الفلسطينية .عاش ناجي 51
ـره»
عــامــا (تـقــريـبــا) ،اه ـتــدى إل ــى «أث ـيـ ّ ً
مقدمة
حنظلة ًفــي عــام  ،1969وكتب
م ــدهـ ـش ــة تـ ـش ــرح قـ ــدومـ ــه .ك ـ ــان ك ــأي
رس ــام «كــومـيـكــس» ي ـقـ ّـدم شخصيته
«الـ ـبـ ـط ــولـ ـي ــة» ل ــآخ ــري ــن كـ ــي ت ـك ــون
«رمزًا» له ولهم .كان حنظلة يقول ما
ال يستطيع ناجي قــولــه ،ويحكي ما
يخشى الرسام البوح به .كان حنظلة
شبيهًا بـ ـ «ال ــرج ــل ال ــوط ــواط» لبوب
كاين وبيل فينغر ،و«كابنت أميركا»
لـسـتــان ل ــي ،و«ت ـ ــان تـ ــان» لـهـيــرجـيــه؛
فـكـمــا كــانــت ه ــذه الـشـخـصـيــات رم ـزًا

ألمـيــركــا وفــرن ـســا؛ ك ــان حنظلة رم ـزًا
لـفـلـسـطــن ولـلـمـخـيـمــات .ك ــان مــؤثـرًا
إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد :ش ــدي ــد االل ـت ـص ــاق
بــالـنــاس الــذيــن يشبههم ويحادثهم
ّ
طفل يمكن
ويتحدث عنهم .يشبه أي ّ ٍ
مـشــاهــدتــه ف ــي أزق ــة امل ـخــيــم الضيقة
(الـشـعــر القصير للغاية ال ــذي كانت
«تفرضه» مدارس الوكالة /األونــروا؛
ّ
ارتديناها
الثياب ّاملمزقة التي لطاملا
ّ
فــي األزق ـ ــة وخـصــوصــا تـلــك املــرقـعــة؛
وأخ ـي ـرًا ع ــدم ان ـت ـعــال ح ـ ــذاء) .فاطمة
ومـحـمــد وال ـفــدائــي وأب ــو ال ـلــوز وأبــو
الـ ـهـ ـم ــم الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى مـ ًـن
رس ــوم ًــات ــه ك ــان ــت ت ـن ـضــح «م ـح ـل ـيــة»
وعاملية في الوقت ذاته .فاطمة كانت
ّ
املخيم
تشبه أي امراة فلسطينية من
أي
في
الفقيرة
(وأي امرأة من األحياء
ٍ
من املدن العربية) ،وكذا كان الفدائي
ومحمد؛ فيما أبــو اللوز وأبــو الهمم
بكروشهم الكبيرة وثيابهم الثمينة
ً
كانوا يقدمون صورة عن «املتسلقني»
و«االن ـ ـت ـ ـهـ ــازيـ ــن» وحـ ـت ــى «امل ـث ـق ـفــن
ََ
زمان ومكان.
الكتبة» في أي
ٍ
م ــن ك ــان ي ـعــرف نــاجــي إبـ ــان حـيــاتــه،
ي ـعــرف ك ــم ك ــان حـنـيـنــه ك ـب ـي ـرًا ألهـلــه
وأص ــدق ــائ ــه ف ــي مـخـ ّـيــم ع ــن الـحـلــوة.
ّ
باملخيم وأه ـلــه .كم
يـعــرف كــم ارتـبــط
كان عني الحلوة يعني له حني ترك كل
ـيء في بيروت خلفه إبــان اجتياح
شـ ٍ
عــام  1982وذهــب إلــى ّ
مخيمه وخرج
َّ
منه بأعجوبة بعدما ظن زمــاؤه في
الرحلة بأنه قد استشهد .اليوم؛ يقبع
ّ
مخيم عني الحلوة تحت النيران من
ّ
ّ
جديد؛ تتغير مسميات القتلة ،وحده
حنظلة ال يــزال ينظر إلــى ما يحدث،
ويـنـظــر ص ــوب فـلـسـطــن ف ــي انـتـظــار
عودته ،ال أكثر وال أقل.

هناك من سيواصل الطريق
طارق حمدان
بينما كانت الرصاصة تقطع الطريق
م ــن فــوهــة امل ـس ــدس إل ــى رأس نــاجــي
العلي ،كانت رصاصات أخرى تطلق
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع تـ ـح ــرر وط ـ ـنـ ــي ،عـلــى
فـلـسـطــن ال ـتــاري ـخ ـيــة وع ـل ــى مــايــن
الفلسطينيني خ ــارج الــوطــن املحتل
وداخ ـ ـلـ ــه .ف ــي واح ـ ـ ــدة م ــن رس ــوم ــات
العلي ،يظهر أحد اإلسرائيليني وهو
يصلي «اللهم ثبت شرعيتهم وأكثر
مــن قــادتـهــم واج ـعــل زعـمــاء هــم بعدد
املستوطنات ..لنطمئن إلى األبد!».
ال ـ ــوع ـ ــي ،ه ـ ــو أخ ـ ـطـ ــر م ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن
يـتـصــوره أي مستعمر أو أي سلطة
شمولية ،فاملطلوب إنسان خانع بال
وعي وال كرامة ،ووجود العلي لم يكن
في مصلحة أي من الالعبني وقتها،
ال االح ـ ـت ـ ــال وال بـ ـع ــض الـ ـقـ ـي ــادات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ف ــرط ــت بــال ـحــق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وال حـ ـت ــى األن ـظ ـم ــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ك ـث ـي ـرًا م ــا لـعـبــت دور
امل ـ ـتـ ــواطـ ــئ .ك ـ ــان ي ــواج ـه ـه ــم جـمـيـعــا
ع ـ ــاري ـ ــا إال م ـ ــن أق ـ ــام ـ ــه وص ـف ـح ــات ــه
البيضاء ،وكان هذا كافيًا لزعزعتهم
ودب الــرعــب فــي قلوبهم .فنان يقلب
الـطــاولــة على الجميع ويــرحــل قــادرًا
ع ـل ــى م ـط ــاردت ـه ــم ح ـت ــى ب ـع ــد ثــاثــة
عقود على رحيله.
ك ـ ــان ـ ــت م ـه ـم ـت ــه أن يـ ـ ـ ــرى ع ـي ــوب ـن ــا،
كفلسطينيني وعـ ــرب ،مـهـنـتــه النقد
وهـ ــذه مـهـنــة صـعـبــة ف ــي مجتمعات
تخاف النقد وتحاربه وتشيطنه .نقد
البيت الفلسطيني السياسي وحتى
الثقافي كان من أولوياته .لطاملا فضح
الزيف والفساد ،ووضع العراقيل أمام
ال ـصــورة الـتــي كــانــت تــريــد ايصالها

ال ـن ـخــب الـسـيــاسـيــة (امل ـع ـصــومــة عن
ال ـخ ـط ــأ) أو ح ـتــى ال ـن ـخــب الـثـقــافـيــة
ال ـت ــي «ي ـح ــق ل ـش ــاع ــره ــا م ــا ال يـحــق
لغيره» .كان مرآتهم التي أجبرهم أن
يــروا فيها عيوبهم ،وهــذا كــان يكفي
ليخلق له الكثير من األعــداء .لم يكن
لديه آلهة وال رموز وال خطوط حمر،
ال يـ ـع ــرف س ـ ــوى خـ ــط أحـ ـم ــر وح ـيــد
هــو الـتـطـبـيــع وال ـحــديــث مــع املـحـتــل.
ك ــان ع ــدو األن ـظ ـمــة امل ـس ـي ـطــرة وتـلــك
الخانعة ،ضد املنظومة الفلسطينية
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة م ـ ـعـ ــامل ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـتـ ـشـ ـك ــل ف ــي
الثمانينيات ،وضد كل املؤسسات ما
دامت فاسدة وذات بوصلة معطوبة؛
كأناركي يقف وحيدًا في مواجهة من

ابن المخيم حافي القدمين
ال أحد تواجد في فلسطين كما
يتواجد فيها اآلن
تحولوا إلى سياسيني ورجال أعمال،
ومنتفعني على شكل موظفني وعمال
مياومة ،هو الناجي بكرامته ،خالفًا
للناجني بالسلطة واملــال .كان يخاف
املال وينظر إليه كمفسدة تحرفه عن
طريق النضال .لم يفكر يومًا بسلطة
وال بأضواء ،الفنان الذي شغل العالم
العربي قاطبة ،قلما نجد له حوارات
ف ــي ج ــرائ ــد أو لـ ـق ــاءات مـ ـص ــورة ،إذ
كـ ــان ي ـع ـيــش مل ـه ـمــة واح ـ ـ ــدة مـتـمـثـلــة
فــي مـقــاومــة املحتل وفـضــح الضعف
والـعـهــر الـسـيــاســي ال ــذي لـطــاملــا كــان
أداة لذاك املحتل.
لهذا نجده اآلن حاضرًا في كل شوارع

فلسطني ،ابن املخيم حافي القدمني ال
أحد تواجد في فلسطني كما يتواجد
فيها اآلن؛ أيقونة للكرامة واملقاومة ال
الخنوع واالستسالم.
مــن قـتــل نــاجــي الـعـلــي س ــؤال قــد يهم
عائلته ،وخــارج ذلك تتضاءل أهمية
ً
اإلجــابــة عليه .ال يهم فعال أن نعرف
مــن قتل نــاجــي العلي بالتحديد ،أو
تـفـصـيــل ُإل ــى م ــن تـنـتـمــي الــرصــاصــة
الغادرة ،قتل الفنان من الخلف حاله
كحال شعب بأكمله ما زال يقتل من
الخلف منذ أكثر من  ٧٠عامًا بأدوات
وج ـه ــات مختلفة كـلـنــا يـعــرفـهــا .من
استهدف ناجي العلي كان يستهدف
ال ــوع ــي الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي .لكن
هــذا الــوعــي الــذي حــورب بالرصاص
واملؤسسات على مدى عقود سيبقى
ق ــادرًا عـلــى مـفــاجــأة خـصــومــه دائـمــا،
س ـت ـنــدلــع االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــد بـ ـضـ ـع ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـلــى
اغ ـت ـي ــال ــه ،ق ـب ــل أن ت ـخ ـمــدهــا ك ــروش
لـطــاملــا ظ ـهــرت فــي رس ــوم ــات الـفـنــان،
ذاتها الـكــروش التي ما زالــت تتحكم
حتى اآلن بمصير شعب تم تشريده
وسرقة أرضه .لكن هذا الوعي سيظل
يـطــاردهــم ،نصادفه كــل يــوم فــي أزقــة
وشـ ـ ـ ــوارع ال ــوط ــن امل ـح ـت ــل ،ش ـهــدنــاه
الـشـهــر املــاضــي فــي ســاحــات الـقــدس
«ي ــدق س ــاري علم فلسطني فــي تــراب
ً
الوطن» متمثال بجيل جديد يرفض
الـهــزيـمــة و«ال ـح ـلــول الـسـلـمـيــة» التي
ّ
وضيعت الحقوق.
طحنت الـكــرامــات
جيل كان للتو قد دخل العالم فاتحًا
أع ـي ـنــه ال ـح ـم ــراء ع ـلــى ح ــدي ــد يـحــرث
السماوات واألرض؛ بينما كان العلي
يرقد فــي مشفاه فــي لندن واثـقــا بأن
«هناك من سيواصل الطريق».

ً
رسوم غير منشورة لناجي العليّ ،
خصت بها عائلة الشهيد ،مشكورة ،جريدة «األخبار»

