شهادات فلسطينية يف معرض الدار البيضاء
تقديم د .صــالح بوســريف
رمزي ،أراد املغرب من خالله ،التعبري عن
الحضور الفلسطيني يف املعرض الدويل للكتاب ،هو تعبري
ّ
العالقات القوية التي كانت تجمع املغرب بفلسطني ،وتجمع ،بشكل خاص ،بني الشَّ ْعبَ نْي املغريب
والفلسطيني .ففلسطني مل تكن بالنسبة للمغاربة ،قضي ًة فلسطيني ًة تَخ ُّص الفلسطينيني َو ْح َد ُهم،
بل إنَّها كانت قضية مغربية ،بامتياز ،ورمبا ،وهذا يعرفه الفلسطينيون أكرث من غريهم ،مل يكن مث َّ َة
ِ
ِ
ونضاالت األحزاب
مواقف
من كانت القضية الفلسطينية حارض ًة يف مدارسه ،ويف جامعاته ،ويف
السياسية ،ميينها ويسارها ،ويف برامج الجمعيات واملؤسسات الثقافية والفنية ،عنده بهذا املعنى،
وبهذا الوعي ،أكرث من حضورها يف عقل وفكر ووجدان اإلنسان املغريب ،العام منه قبل الخاص.
ما ميكنه أن يكون ُمثريا ً ،يف هذا الحضور ،الذي ترأسه الكاتب والروايئ يحيى يخلف ،ويف اللَّحظات
التي فيها انْ َعقَد الحوار ،والنقاش ،وأُتي َح ْت فيها الفرصة لنستمع لألصدقاء ،من كُتَّاب ،وشُ عراء،
السلْس
وقصاصني ،وفنانني ،ومثقفني ،ممن كانوا َم ْد ُع ِّوين للمعرض الدويل لل ِكتاب ،هو ذلك ال ُعبور َّ
والس ْهل ،الذي جعل من امل ُصافَ َحة تكون ِعناقاً ،مبا ييش به هذا ال ِف ْعل ،من أ ُخ َّوة ُمتبا َدلَة ،ومن
َّ
لِ ٍ
قاءات َسبَقَت اللِّقاء.

شخصياً ،يل أصدقاء كُتَّاب ،وشُ عراء ،ومثقفني ،وفنانني ،تع َّرف ُْت عليهم حتَّى قبل زياريت لرام الله،
ٍ
أتاحت يل أن أتع َّرف عىل آخرين ،ممن َربَطَتْ ِني بهم عالقة حوار
سنوات سابقة ،وزياريت ،هذه،
منذ
ْ
شعري وثقايف ،وعالقة قراءة وإنصات ،هذه العالقة التي ازْدادتْ متانةً ،أل َّن ك َُّل ٍ
واحد من هؤالء
األصدقاء ،كان بالنسبة يل أُفُقاً لإلبداع ،وأفقاً لإلنصات ،واختبار املفهوم العميق للصداقة ،حني تكون
مبني ًة عىل اإلبداع ،وعىل الفكر والعقل والخيال ،أعني عىل االبتكار ،واالختالق .فالصداقة اكتشاف
والسخاء.
دائم ،وتبا ُدل ،يَ ْس ِبقُه اإلخاء َّ
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يف املغرب ،حني التَ َقيْ ُت أصدقايئ السابقني ،غسان زقطان ،وزهري أبوشايب ،ويوسف عبد العزيز،
خاص ،ألنَّني ،دامئاً ،أعترب لحظة اللِّقاء ،هي من ال ُف َرص التي يخترب
ووليد الشيخ ،شعرتُ بفر ٍح ٍّ
فيها اإلنسان جسارة صداقته ،وما فيها من وشائج قوية ،ال ميكن أن تذوب يف َغ ْم َرة الغياب ،أو يف
حرضته ،بتعبري الصديق الراحل الشاعر محمود درويش .لكن ،لِقايئ بأصدقاء كانوا عندي نصوصاً،
قبل أن يتح َّولُوا إىل شخوص ،من مثل زياد خداش الذي لَ َم ْس ُت فيه ذلك الطفل الفلسطيني الذي
ِ
ال تزعجه أصوات الطائرات وهي تُحلِّق يف الريح ،بل إنَّه يَ ْستَ ْدرِج ال ِّريح ،لتَ ْع َبثَ
بالطائرات .هذا
القاص الذي يُشْ ِعل النص بني أصابعه ،كمن يُضيِ ء ما ال ت َْسترُ ُه الشمس ،أو تَ ْح ُجبُه ،ألنَّه أ ْد َرك
ملقص ٍ
ات لِ ُنشَ ِّذبَها ،فعني الكاتب ،هي َم ْن ت َْستَ ْب ِطن
ببداهة ال ُبستاين ،أ َّن الحدائق ،ال تحتاج بالرضورة َّ
الجامل ال َّنائم يف اليومي ،وما هو موجود يف حياتنا ،دون أن نكون َو َصلْنا إليه ،أو كان ضمن ما
نفكر فيه .وهذه إحدى َزال َِّت زياد يف ال َح يْك ،وهي َزالَّتُ القاص الذي يعرف كيف ميزج الشِّ ْعر َِي
ِراب واحد ،هو جراب النص ،مبا فيه من دهشَ ة ومتعة وتجريب.
باليومي ،ويجمعهام يف ج ٍ
أتاحت يل القراءات الشِّ عرية ،بشكل خاص ،أن أكتشف شاعرات وشُ عراء ،من الشبان ،ومن غريهم
ْ
من األجيال التي سبقتْ ُهم ممن مل أكن قرأْتُ لهم من قبل ،بحكم الحصار الثقايف املرضوب علينا
أتاحت يل هذه القراءات ،أن أستمتع بنصوصهم ،وبقراءاتهم ،وأيضاً بدواوينهم التي
جميعاً ،كام
ْ
َح َصل ُْت عيها منهم .فأنا ،بدافعٍ من هذه الدواوين ،وما تحفل به من شعرية ُم َميَّ َزة ،ومن اختالف
يف الرؤية ويف ال َّنظر ،كت ْب ُت عن هؤالء ،وعن خصوصيات تجاربهم ،قياساً مبا ك َّونَّاه من صورة منطية
عن الشِّ عر الفلسطيني ،الذي هو شعر فيه اليوم ،تن ُّوع مهم يف االختيارات والتَّجارب ،ويف جرأة
الكتابة ،واختالق ُص َورِها وإيقاعاتها.
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