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ّ
ٌ
ّ
كل واحد منها هو اكتمال لوجع النكبة
غفران مصطفي
«أواج ـ ـ ــه م ــوت ــك وح ـ ــدي وأجـ ـم ــع ث ـيــابــك وح ـ ــدي وأشـ ـ ّـم
رائحة قمصانك العطرة وحــدي وأصــرخ مثل املجانني
وحــدي .كل الــوجــوه أمامي نحاس وكــل العيون حجر،
فـكـيــف س ــأق ــاوم سـيــف ال ــزم ــان وسـيـفــي ان ـك ـســر .أقـســم
بالله وتــراب األقصى والقمر والحجر ،لن يذهب دمك
ّ
ً
سدى .سنثأر .سنثأر .سنثأر» .هي رسالة طويلة خطت
فلسطيني في مدافن منظمة التحرير
على قبر شهيد
ُ
الفلسطينية ـ شــاتـيــا ،وذ ّي ـل ــت بـتــوقـيــع أصــدقــائــه .ال
ّ
املقسمة إلــى ثــاثــة أقسام
يمكن لــزائــر مــدافــن املنظمة
تقابل بعضها ،أن ّ
يمر على تلك الرسالة مــرورًا عابرًا
ّ
أو أن يستثني ّ ّأيًا من قبور أهلها .فكل واحد منها هو
ٌ
اكتمال لوجع النكبة.
ت ـعـ ّـد مـقـبــرة منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية أو مقبرة
شـهــداء فلسطني مــن ضمن ذاك ــرة بـيــروت .تلك املدينة
ّ
التي ال تخرج إال مــن الـكــل األســاســي ،أي اإلنـســان ،وال
ّ
تستقر إال فــي راح ـتــه .املــديـنــة نفسها الـتــي احتضنت
الفلسطينيني في لجوئهم وفــي موتهم أيضًا .وكانت
مقبرة منظمة التحرير هي بيتهم األخير الذي احتوى
تــاريـخـهــم ال ـطــويــل م ــن ال ـن ـضــال والـ ـث ــورة والـعـمـلـيــات
الفدائية التي خاضوها ضد العدو اإلسرائيلي.
ّ
ثالثينية بني
هـنــاك ،فــي مقبرة الـشـهــداء ،تمشي ام ــرأة
حاملة بيدها اليمنى «نبريش» املياه وباليد
القبور،
ّ
األخـ ــرى «م ـقــشــة» ص ـغ ـيــرة .تـغـســل ال ـق ـبــور واح ـ ـدًا تلو
اآلخر .تقول إن أهلها مدفونون هنا ،وهي تزور املكان

ّ
دائ ـمــا «ألن ه ــدول كلهم أهـلـنــا ،وأن ــا َبـسـمــع إن ــو املـ ّـيــت
ّ
باملي» .تتفاوت أشكال القبور بني قديمة وجديدة،
ِبفرح
ُ
ويمكن تمييز ذلك من لون البالط من أبيض إلى رماديّ.
ّ
ّ
ومن الحجر الذي يتكسر ويتكور على بعضه مع تراكم
ّ
ّ
تجسر
الرمادية منقوشات
السنوات .وتحتل البالطات
املسافة بني املوت وحلم فلسطني .من بني تلك املنقوشات
«استشهد دفــاعــا عــن الـثــورة» و»عــاشــت فلسطني حرة
عربية :املجد والخلود لشهدائنا األب ــرار وإنها لثورة
حتى التحرير والنصر» و»أتمنى أن ال أموت على أرض
ُ ّ
غير أرض فلسطني» .تشكل هذه الجمل مرآة لألجساد
ّ
املخفية خلف البالط ،تنفي عنهم صفة الفناء ،ألنــه ال
ّ
يمكن أن يمر بها أحد وال يسمع معها أصواتًا مرافقة.
ه ــذا الـحـفــر لـيــس عـلــى الـقـبــور ف ـقــط ،إن ـمــا فــي الــذاكــرة
أيضًا .تلك هي بالطات العبور إلى فلسطني.
افتتحت مقبرة منظمة التحرير فــي لبنان بعد فترة
وج ـي ــزة م ــن تــأسـيــس املـنـظـمــة ع ــام  ،1964فـيـمــا كــانــت
ُ
املنطقة قبل وجود املقبرة فيها ،تعرف بحرش شاتيال
أو رمل شاتيال .ومع تطور شكل الحياة ،وتفاقم األزمات
الـتــي عصفت بالفلسطينيني ،ك ــان ال ب ـ ّـد مــن تأسيس
ّ
رسمية خـ ّ
ـاصــة بـهــم« .سـعــت آن ــذاك املنظمة في
مقبرة
عهد رئيسها أحمد الشقيري إلى االتفاق مع مسؤولي
األوقـ ـ ـ ـ ــاف اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت إلع ـط ــائ ـه ــم أرضـ ــا
بـهــدف تحويلها إل ــى مـقـبــرة” ،يـقــول الـبــاحــث وامل ــؤرخ
الفلسطيني صقر أبو فخر .وقد اتخذت اسم «الشهداء»
عام  ،1968مع ظهور العمل الفدائي في لبنان ،حني بدأ
بعض الفلسطينيني يسقطون بالعمليات والدوريات

في مناطق متعددة ،أو أولئك الذين انضموا إلى معركة
الكرامة في غور األردن ضد الجيش اإلسرائيلي.
ّ
ّ
التنوع الطائفي فيها،
التجول في املقبرة ،يلفتك
عند
إذ إن ذلك ال يعد أمرًا مألوفًا في العادة .فيما يطلع هذا
املشهد «كـصــورة عــن فلسطني املستقبلية أو فلسطني
ال ـت ــي ط ـم ـحــت إل ـي ـهــا الـ ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـحــركــة
الــوطـنـيــة .نتمنى أن تـكــون فلسطني املستقبلية على
صورة املقبرة وأن ال تتحول إلى مقبرة» ،يعلق أبو فخر.
يضاف إلى ذلــك ،فهي تضم شهداء «املجلس الثوري»
التابعة لصبري البنا (أبو نضال) الذي اشتهر بخالفه
مع املنظمة ،لكن «عند املوت يتساوى الجميع» ،يتابع
أبو فخر.
ثمة ما يميز تلك املقبرة أيضًا ،وهو أن الشاب اللبناني
خليل عز الدين الجمل أول من استشهد من اللبنانيني
فــي سبيل القضية الفلسطينية فــي األردن عــام ،1968
ودف ــن فــي مـقـبــرة املـنـظـمــة .وك ــان اسـتـشـهــاده ال ـشــرارة
األولى التي شجعت شباب عرب من غير الفلسطينيني
على املشاركة في الكفاح إلى جانب الفلسطينيني .في
ّ
تضم املقبرة أعدادًا كبيرة من الفلسطينيني الشهداء
ما
وغير الشهداء ومنهم من جنسيات عربية مختلفة ،مثل
علي سالمة (أبو حسن) ،قائد القوة  17في حركة «فتح»
وغ ـس ــان ك ـن ـفــانــي ،ال ـكــاتــب وع ـض ــو امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،وبلقيس ال ــراوي
زوجـ ــة ال ـشــاعــر نـ ــزار ق ـبــانــي ،وامل ـف ـتــي وامل ـنــاضــل أمــن
الحسيني ،واملـنــاضــل والـشــاعــر كمال خير بــك وماجد
أبو شرار ،العضو في اللجنة املركزية لحركة «فتح».
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