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لق��د أظه��ر الحوار 
ف��ي المح��ور االول  
داخل ه��ذه الندوة 
اهمية وج��ود رؤية 
لليسار العربي تحدد 
دوره في استراتيجة 
الص��راع التح��رري، 
ربم��ا البح��ث ع��ن 
مكان��ة تعن��ي افتقاد 
هذا ال��دور بصورة 
وش��املة،  جماعي��ة 
حينما ينطلق المحور 
بالحدي��ث  الثان��ي 
عن ض��رورة التفعيل 
والبناء والتغيي��ر االجتماعي إذا المطلوب هو أن 
يكون بمقدور اليسار وان يتصدى بمهمة وطنية 
وان آلي��ات البحث بوضعية ق��ادرة على خوض 
النضال الوطني و التحرري ، وهذا ما يدفعنا إلى 
خوض النضال الديمقراطي الداخلي وفق مقولة 
بناء من اجل المقاومة ومقاومة من اجل البناء  ، 
وبالتالي يطرح على اليسار أهمية  تجديد رؤيته 
وتنظيم قواه و تحفيز طاقاته على كل المستويات 

للدخول في هذا االشتباك المفتوح .
خط��ر تقديس الواقع، اي يج��ري الحديث  عن 
ان النظرية الماركس��ية ه��ي التحليل الملموس 
للواق��ع الملموس، ولك��ن الملموس ليس بمادة 
نصي��ة يقينية جام��دة، النه في األم��ور البديهية 
وم��ن منطل��ق اس��تراتيجي، يق��ال، إن اله��دف 
ثاب��ت إن اتفقنا على تحديد الهدف  والوس��ائل 
المناس��بة لها صفة مرنة كما هو معروف  ولكن 

الواقع متحرك .
 ق��راءة التحوالت التي تج��ري بين ظهرانينا في 
الواق��ع المتغي��ر باس��تمرار، يف��رض الكثير من 
االس��تحقاقات علينا وأولها تغير الوسائل، بمعنى، 
لقد فرضت المتغيرات التي استجدت على واقعنا 

العربي الكثير من الظواهر التي لم تكن مألوفة في السابق، وهذا 
اثر على مس��توى التجانس السياس��ي والثقافي واالجتماعي داخل 
كل تجم��ع رغم اختالف ظاهري يحف��ظ الخصوصية في كل بلد. 
يطل��ب بعد كل ما عصق من تحوالت ان نس��أل من نحن؟ وهو 
سؤال مستحق والواقع الفلسطيني اردته الة  القياس خارج مشهد 
المواجه��ة ذات الطرفين المتقابلين، بمعن��ى نحن/  العدو، والتي 
نعني فيها النضال التحرري أي المعركة التي يخوضها ش��عبنا ضد 
االحتالل وذلك لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة والتي تتلخص 

ب�" تحرير فلسطين".
نحن.. م��ن نكون بعد كل ما أفرزته الحصيل��ة اإلجمالية للصراع 
واقع يضطرنا إلى خوض عشرات المعارك الداخلية على المستوى 
الديمقراطي الداخلي لكي نستطيع االستمرار في مواصلة النضال 
التحرري ، وهي تحديات جديدة وهي تؤشر إلى حجم المتغيرات 
التي استجدت على مس��توى البنية المجتمعية الفلسطينية، والتي 
تستدعي قراءة جديدة للواقع الذي نعيش تحت عنوان " إعادة 
صياغة المش��روع الوطن��ي " وهي قراءة تحت��اج إلى تدقيق في 
طبيعة المعركة الديمقراطية ف��ي وجه التحديات الداخلية والتي 
تش��كل مواقع جديدة للعدو ال يمك��ن التعامل معها باعتماد نفس 
وس��ائل التي نعتمده��ا في مقاومة الع��دو الصهيوني رغم إنها ال 

تقل خطورة.
لذا فان النظرة للصراع والوس��ائل المس��تخدة من العدو اوسع 
بكثير من االساس الطبقي رغم انه يشكل حجرا محوريا فيه ، إن 
التحلي��ل الذي يعتمد الصراع الطبقي يق��وم بمهمة غير مكتملة، 
حيث يقدم التحليل على المستوى الشامل  لكنه ال يفيد من ناحية 
آليات الصراع وطرائقه، هذه الدراسات قد تكون مهمة لتشريح 
الواقع ومعرفة اتجاهات س��ير القوى وبالتالي الوضعية التي نقف 

عنده��ا ، وبالطبع هو ضروري للربط بين مس��توين من النضال 
الديمقراطي، والهجوم المجتمعي الش��امل، والمقصود به التأثير 

في إعادة صياغة العالقات داخل المجتمع بشكل شامل .
ولك��ن ، هل يمكن اعتب��ار أن التحليل الطبقي األحادي  كاف لفهم 
طبيعة ما يجري داخل المجتمع، على أس��اس أن الصراع يجري 

بين مكونات متداخلة وأشكال هجينة ومشوهه وغير مكتملة .
 اي نحتاج الى مالمسة حقيقية لمفهوم التخلف، وهل نحن  نمتلك 
حقا مفهوم التقدم؟ وم��ا نقصده بالتداخل هو أن طبيعة الصراع 
على مكون��ات الهويات الحضاري��ة والمنظوم��ات القيمية، وهذا 
يعن��ي أنها ال تقف عند حدود الطبق��ات، ربما يكون من خصائص 
النيوليبرالية، والعولم��ة، إنها تتوغل وتدخل إلى عمق التناقضات 
الداخلي��ة لكل مجتم��ع فتحفز آليات الدفاع بأدنى مس��توى لها، 
والمرتبطة بالثقافة الدينية والشعبية السائدة والتي كانت راكدة، 
مما يدعوها لتستنفر من جديد ، حيث أن هناك تراكيب شرائح 
اجتماعية غير مكتملة المالمح حتى لو كان الصراع بجوهره يأخذ 
منحى الظل��م االقتصادي واالجتماعي والسياس��ي، إال انه لم يرَق 

إلى مستوى صراع طبقي. 
يعيش الش��عب الفلس��طيني في كل أماكن تواج��ده وكما الواقع 
العرب��ي مؤثرات م��ن مصدرين ، األول غربي يس��تهدف تحقيق 
جملة من األهداف ذات الطبيعة سياس��ية بأبعاد حضارية، والثاني 
أصول��ي تس��تهدف اس��لمة المجتم��ع وهي م��ن طبيع��ة ثقافية 

متخلفة.
إذا نحن وس��ط فكي كماشة االس��تالب، المتماهي مع قيم غربية، 
ذات مس��ميات تحديثية، والداخلي األصولي والمتخلف والمغلق 

واالستبدادي.
في ما مضى كانت المعركة أكثر بس��اطة وبين طرفين واضحي 
المعالم، مش��روع وطن��ي تحرري، وآخ��ر المحتل االس��تيطاني 

االحاللي . 
ربما يصح لوصف ما نحن بصدده ما أطلق عليه غرامش��ي اسم " 
ح��رب المواقع " الن المعركة ال تجري عند الحدود الجغرافية أو 
حتى ضمن ح��دود معنوية "بمعنى نحن والعدو" أو ضمن حدود 
طبقي��ة ، بل إننا حقيقة نخوض غمارها داخل مجتمعنا ورغم إنها 
تتمظهر أحيانا بلب��وس ظلم اقتصادي واجتماع��ي وثقافي، فإنها 
تقرر الخي��ارات الوطنية فيما يتعلق بالمش��روع الوطني وبالتالي 

تستهدف فكرة التحرر الوطني .
إن فكرة حرب المواق��ع هي الحرب التي تخاض لتحقيق الهيمنة 
الثقافية في المجتمع ، وهي تس��بق الحرب الش��املة أي ما أطلق 

عليها المتحركة .

ألن الفكر- حس���ب فهمنا- مكّون أساسي 
واملوس���يقى  األدب  كم���ا  متام���ًا  للثقاف���ة 
والتش���كيل... وتواطؤ ذلك الفهم مع تاريخ 
انعقاد اللقاء اليساري العربي الذي دعا إليه 
احلزب الش���يوعي اللبنان���ي، وتواطؤهما مع 
مداخلة األديب والسياسي الفلسطيين مروان 
عبد العال الذي ألق���ى مداخلة كتبت عنها 
جريدة األخبار بأنها »تغريد خارج الس���ياق 
الرتيب للنقاش���ات«، ثم حصولي من مروان 
على ورقته اليت، بعد قراءتها، أدركت بأنها 
ال ميك���ن إال أن يكون كاتبها خارج الس���رب 
مع س���بق اإلصرار، كعادة مروان يف نقاشاته 
السياس���ية والفكرية.. وه���ل للمثقف إال أن 
يك���ون خمتلفًا بالض���رورة كما ق���ال إدوارد 
س���عيد؟ ومروان املختلف دائما عن السائد 

البّد أن يعّكر صفو مياه راكدة حيثما حل.
سلس���لة التواطؤات هذه قادت إىل أن تكون 
مادة غالف هذه الرّمانة أحد أجرأ النصوص 
الفكرية الراهن���ة اليت تتناول/تفّس���ر حالة 
ع���ن  –اس���تثنائية  االس���تثنائية  ال���رّدي 
االس���تثنائيات السابقة حلالة الرّدي هذه: أي 
العربي  لليسار  بتطّرفها فقط-  اس���تثنائية 

عامة، والفلسطيين خاصة.
بع���د انقط���اع دام أش���هر أرج���و أن تكون 
–نس���بيًا- قليلة )3 أش���هر بس(، بسبب 
السفر واملرض واملشاغل اليومية والكسل.. 
ترجع رّم���ان مبادة غالف دمس���ة، إضافة إىل 
مواد ثقافية متنّوعة آمل أن تشفع، عندكم، 

هلذا االنقطاع.
ستواصل رّمان مشروعها الثقايف الفلسطيين/
العربي. قد تتأخر قليال، قد يصيبها حاالت 
جزر، قد »أي إشي«. لكنها ستتواجد دائما 
يف مكان ما، حيث تكونون. وسنحاول احلفاظ 
)ال يكّلف اهلل نفسًا إال وسعها( على أمانتكم 
هذه عندنا، ومبا نستطيعه من الصدق معها 

ومع قرائها.

الغالف
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ربما يصح لوصف ما نحن بصدده ما أطلق عليه غرامشي اسم " حرب المواقع " 
الن المعركة ال تجري عند الحدود الجغرافية أو حتى ضمن حدود معنوية "بمعنى 

نحن والعدو" أو ضمن حدود طبقية ، بل إننا حقيقة نخوض غمارها داخل 
مجتمعنا ورغم إنها تتمظهر أحيانا بلبوس ظلم اقتصادي واجتماعي وثقافي، 

فإنها تقرر الخيارات الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني وبالتالي تستهدف 
فكرة التحرر الوطني .

النص الكامل للمداخلة اليت ألقاها مروان عبد العال يف اللقاء اليساري العربي املنعقد يف بريوت يف 24 أكتوبر 2010 
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نحن حقيقة نعيش وسط حرب دائرة بين طرفين للهيمنة الثقافية 
في المجتمع الفلسطيني وهي بين التمويل الغربي من جهة والذي 
يفرخ المؤسس��ات الثقافية االجتماعية والتربوية واالقتصادية ..الخ 
والذي يسعى لتعميم نموذجه بشكل مشوه وهجين وتابع وبالتالي 
ض��رب كل إمكاني��ة للتحرر الوطني أمثال ذل��ك الرفاهية مقابل 

السالم والسالم االقتصادي.

إن أهداف المش��روع الغربي اكب��ر وأعمق من غاية  القضاء على 
المش��روع الوطني الفلسطيني انه بحق يس��تهدف ضرب إمكانية 

قيام امة عربية أو نهوض مشروع قومي بكل أبعاده وأشكاله .
وفي المقابل فان ما ذكرناه عن طبيعة العولمة يس��تنفر الس��لفية 
اإلس��المية والتي تعم��ل على إطالق حملتها لص��د الهجمة الغربية 
والعم��ل عل��ى الهيمنة عل��ى المجتم��ع وتعميم ثقافته��ا األصولية 

والمتخلفة .
لقد أّهل الطرفان ما يمكن أن نس��ميه بتعبير غرامش��ي مثقفين 
عضوين وأنش��ؤوا عش��رات بل مئ��ات المؤسس��ات والجمعيات 
والنوادي والمنظمات في ش��تى مجاالت وعلى مختلف األصعدة، 
لق��د أدرك الطرفان أن المعركة ال تخ��اض من فوق، وان كانت 
تنته��ي فوق، ولكنها تبدأ بما أطلقنا عليه حرب عصابات مجتمعية، 
تخاض ف��ي كل زاوية وعند كل مفترق في المدرس��ة والجامعة 
والن��ادي والمنظمات الحقوقي��ة والصحية ومع األطفال والنس��اء 

والشباب والشيوخ ...الخ. 
إننا أمام اس��تحقاق خوض معركة  بن��اء تنموي مجتمعي حقيقي، 
إم��ا أن تكون بأفق خارجي،أي ما تفرض��ه جهات التمويل الغربية 
والت��ي تعتبر برأي الكثيرين امبريالي��ة جديدة، أو تنمية األصولية 
اإلس��المية والتي تستند إلى ثقافة س��ائدة وتعول عليها في رواج 
نموذجها، أو نسعى لتحقيق تنمية بأفق وطني تحرري وفي سياق 

مشروع قومي تحرري ويساري .

إن هذا االس��تحقاق يفرض علينا التحضير لخوض  معركة الوعي 
بما نردده كش��عار احيانا باسم مقاومة ثقافية، أي حرب العصابات 
المجتمعية" والتي تعني إننا أمام استحقاق فتح أفق العمل اليساري   
ليكون ق��ادرا على التقدم والعمل على أس��اس الرؤى المجتمعية 
في ش��تى المجاالت، وهو يتطلب تخصصا لتش��كيالتنا الحزبية من 
ناحية ومرونة للبنية الحزبية من ناحية أخرى وذلك لتكون قادرة 

على االنطالق والتغلغل والتصدي لحاجات الناس وقضاياها .
 

اليسار تفعيل الجماهير أم وظيفة مجتمعية؟ 
إن البدء بنقاش هذا الموضوع يفترض منا طرح سؤال عن طبيعة 
أدائنا الس��ابق، فهل كنا كيسار  نقوم بوظيفة لها ادوار مجتمعية؟؟ 
واإلجابة يتوقف عليها الكثير، فإذا كنا نقوم بهذه المهمة، فقد يكون 
المطل��وب هو بعض الجهد إلضافة أو تعدي��ل أو تفعيل، وبرنامج 

عملي .
اعتقد أن الكثيرين منا وفي هيئات ومس��تويات مختلفة يجمعون 
أن احزاب اليس��ار ال تقوم بدور مجتمعي، وان س��احتها موجودة 

وتضيق ولكنها فارغة من دور نلعبه.
لق��د تراكم وعبر س��نوات طويل��ة ذهنية  س��لبية  ضربت الفهم 
الحقيقي لدور اليسار في مهمة تبشيرية فقط، أي مناشدة أنظمة 
البرجوازية الهجينة الس��تخدامه في مهم��ة التعبئة والتوعية حين 

نتحدث عن توعية وتعبئة وتاطير الجماهير.
تطرح هذه المس��ألة س��ؤاال منهجيا عن كيف يتشكل الوعي لدى 
اليس��ار نفس��ه والجماهير، وكيف يق��وم الحزب اليس��اري بتعبئة 

تأطير الجماهير؟
لق��د فرضت االس��تحقاقات اآلنف��ة الذكر والتي تحدثن��ا عنها في 
العنوان الس��ابق توجها آخر ف��ي تعاملنا مع ه��ذه العناوين، حيث 
ما ع��ادت طري��ق العم��ل الحزبي تس��تجيب لطبيع��ة التحديات 
المطروحة، وحت��ى األطر الجماهيرية م��ن منظمات في مختلف 
المجاالت فقدت جدواها، فقد تقلص دورها إلى مس��توى ملفت 
نعتق��د جازمي��ن أن الس��بب ال يع��ود فقط إلى تقصي��ر أو ضعف 
اإلمكاني��ات المادية، بل هو يتعل��ق بطبيعة التحديات والتي فرضها 
تدخ��ل التمويل الغربي بش��كل س��افر والعمل على إع��ادة إنتاج 

تركيبة مجتمعية جديدة.
لقد طرح التمويل الغربي الذي يطلق عليه حزب العولمة، والذي 
يعمل الحتالل المجتمع عب��ر تمويل وتطويع وإعادة تصميم وفق 
نمط الجمعيات الغربية واليات عملها وبالطبع وفق أولويات صناع 
القرار في الغرب، مع اإلش��ارة إلى تصديه لبعض االحتياجات ذات 
الطاب��ع الحيات��ي التنموي والمغل��ف بالغايات اإلنس��انية والمرتبط 
بالمنظوم��ة الثقافية والقيمية الغربية، اس��تحقاقات همش��ت دور 
وفاعلية النمط الذي كان سائدا مثل المنظمات الجماهيرية واليات 
عمل األحزاب في الواقع الفلسطيني والعربي على وجه العموم. إن 

قوة وحضور هذا النمط من العمل كان بحكم طبيعة المنافسة التي 
كان��ت تجري بين أطراف ف��ي ذات النمط من العمل الجماهيري 
والذي كان يعتمد بشكله األساسي على الجانب الكفاحي والمقاومة 
المس��لحة بتصديه للعدو الصهيوني، حيث يتوقف على ذلك قوته 

وحضوره ويبين ذلك استجابة الجمهور له ولسياساته .
إذا فان العمل الجماهيري هو في الحقيقة عمل سياس��ي ومباشر، 
بينما الس��مات الجماهيرية والمجتمعية هي شكلية لم تكترث فعليا 
لحاج��ات الناس ولم تطرح مهمة التنمية ببعدها الوطني وكمهمة 
بن��اء منظومة العالقات االجتماعية لتواك��ب النضال التحرري ضد 
االمبريالية واحالفها وقواعدها المادية العسكرية وادواتها التدميرية 

في الوعي المجتمعي.
ما وصلنا إليه ه��و أن المهمة المجتمعية أي وظيفة بناء المجتمع 
كقاعدة ضرورية للسياس��ة لم تكن حقيقية بل هي شكلية، بمعنى 
أنه��ا لم تكن صدي حقيقي لبن��اء منظومة العالقات االجتماعية في 
سياق مشروع تنموي  ديمقراطي و ضمن مشروع وطني مقاوم، 

بل تستهدف ما كنا نطلق علية تعبئة الجماهير.
إن صعود األحزاب والتيارات اإلس��المية كان بسبب اعتمادها على 
مرتكزين هامين في عملها، فهي اعتمدت بش��كل فعلي وملحوظ 
فك��رة الهيمنة التي صاغها غرامش��ي و أنش��أة بن��ى كاملة وخاليا 
مجتمعي��ة في كل مج��ال، وخاضت على أساس��ها معركة الهيمنة 
الثقافية والتي لم تترك منبرا إال وطرقته، من األفراح إلى األتراح، 

الغالف

إن هذا االستحقاق يفرض علينا التحضير لخوض  معركة الوعي بما نردده كشعار احيانا باسم مقاومة ثقافية ، أي حرب 
العصابات المجتمعية" والتي تعني إننا أمام استحقاق فتح أفق العمل اليساري   ليكون قادرا على التقدم والعمل على 

أساس الرؤى المجتمعية في شتى المجاالت

إن صعود األحزاب والتيارات اإلسالمية 
كان بسبب اعتمادها على مرتكزين 

هامين في عملها ، فهي اعتمدت 
بشكل فعلي وملحوظ فكرة الهيمنة 

التي صاغها غرامشي و أنشأة بنى 
كاملة وخاليا مجتمعية في كل 

مجال ، وخاضت على أساسها معركة 
الهيمنة الثقافية والتي لم تترك منبرا 
إال وطرقته ، من األفراح إلى األتراح ، من 

منبر الجمعة إلى روضة األطفال ، من 
تحفيظ القران إلى الجامعات.

إن البنية الحالية لليسار عموما  تقوم 
بوظيفة يسارية  تقليدية وداخلية وال 

اريد ان اقول انها اكثر سلفية من 
السلفيين ، والمطلوب إجراء عملية 

قطع منهجي حيث ينبغي القيام بتغير 
ايجابي و جوهري،



من منبر الجمع��ة إلى روضة األطفال، م��ن تحفيظ القران 
إلى الجامعات.

أم��ا المرتكز األخر ف��كان التمويل، حي��ث أوجدت مصادر 
تموي��ل غير مش��روط وهو بش��كل أساس��ي م��ن مصادر 
إس��المية، دول أو جماعات أو أنش��طة ومؤسس��ات مالية 

واقتصادية.
لقد حققت هذه السياس��ة نجاحا جديا ولمسنا تأثيرها على 
نم��ط العالقات االجتماعية  وس��جلت اختراق��ا كبيرا لمعاقل 
اليمين واليس��ار التقليدية على حد س��واء، ووجدنا ش��رائح 
اجتماعية كبيرة تلتحق به وأنتج تحقيقا للهيمنة في أوس��اط 

المجتمع، توج بتسلم السلطة في االنتخابات األخيرة .
 

نح��و بناء مرتك��زات مجتمعية للمش��روع 
اليساري:

اإلس��تالبي  الغربي  الحالي��ن  في 
إنن��ا  المتعص��ب،  واإلس��المي 
أمام عملية إجهاض للمش��روع 
المدى  البعيد  اليساري، والتوجه 
الوطنية نحو  بالمجتمعات  يدفع 

مشاريع أخرى .
ف��ي ه��ذا الس��ياق ف��ان مهمتنا 
أصبحت أكثر ملموس��ية، وهي 
تتمثل في أن المشروع المواجهة 
ووفق رؤية جديدة  ليس معلقا 
ف��ي الفراغ،  انه يق��وم على بنى 
يج��ب أن ال تترك عل��ى اعتقاد 
إنها تس��ير معنا من تلقاء نفسها 

ألننا األفضل .
مرهون��ة  األفض��ل  فك��رة  إن 
باعتماد سياس��ة إلثباتها واعتماد 
توجه مجتمعي، يس��ير لألس��ف 
بس��رعة فائقة نحو االندثار، إن 
لم تتوف��ر مرتك��زات مجتمعية 
، وه��ذا يتطل��ب االنتق��ال نحو 
خ��وض المعرك��ة الثقافية والتي 

تحتاج إلى توفير متطلباتها.
إن متطلبات هذه المعركة وقبل 
أن تكون التمويل، هي البنية، إن 
عدم قيامنا بهذه المهمة س��ابقا، 
يجعل من القيام بها مهمة ليست 
س��هلة ولكنها ليس��ت مستحيلة 
أيض��ا، فه��ي تحتاج إل��ى إعادة 
تكيي��ف الوس��ائل وكما أس��لفنا 
في فكرة اإلس��تراتيجية  حيث " 
الهدف ثابت والوسائل متعددة 

ومتحركة  لواقع متغير " .
إن السؤال الضروري هو: 

ه��ل باإلم��كان القي��ام بوظيف��ة 
جديدة بوسائل قديمة؟؟

ج��دي  مش��روع  م��ن  كان  ان 
بالض��رورة ان يس��تند الى وعي 

تقدم��ي وعلم��ي وقيادة كف��وءة الدارة المهم��ة، هل هي 
موج��ودة؟ وم��ن اكثر جدية مش��روع ح��زب اهلل مثال في 
المقاوم��ة الت��ي حققت انجازات ملموس��ة واس��تندت الى 
مجتمع ومس��تويات علمية وايمانية بالمش��روع، بالمقارنة 
البعي��دة عن االيديولوجيا تب��دو اإلجابة المنطقية هي ال، إن 
البنية الحالية لليس��ار عموما  تقوم بوظيفة يسارية  تقليدية 
وداخلي��ة وال اريد ان اقول انها اكثر س��لفية من الس��لفيين، 
والمطلوب إج��راء عملية قطع منهجي حي��ث ينبغي القيام 
بتغير ايجابي و جوهري، بمعنى دفعها للتوجه خارجيا، وهذا 
ال يت��م بق��رار، أو بعملية تثقيف س��طحية، أو ح��ث الرفاق  
على العمل في أوس��اط الناس، بل يحتاج إلى إعادة هيكلة 
كاملة تبدأ من التأس��يس لفهم يس��اري جدي��د باعتبار إنه 
ي��ؤدي وظائ��ف مجتمعي��ة، وان العضوية هي عب��ارة عن 
ادوار مجتمعية، تمارس سياس��ات ثقافية وتربوية في إطار 
الوظائ��ف وليس خارجها وان ه��ذه وتلك تعتمد على رؤى 
مجتمعية تستهدف ش��رائح وفئات اجتماعية واسعة تتجاوز 
حدود العضوية الحزبية أو للمنظمات الجماهيرية، بل هي 
تش��مل كل أوس��اط المجتم��ع، إنها التوجه الجدي إلنش��اء 

الشرعيات لتحقيق الهيمنة .
إن تش��كيل نموذج الخاليا المجتمعية النشطة والتي يقودها 
الكادر المجتمعي هو األس��اس المنهجي للمش��روع الثقافي 
وفيم��ا أطلقنا علي��ه حرب عصابات مجتمعي��ة، ويعني ذلك 
تفعي��ال جدي��ا للمنظمات الحزبي��ة وترجمة عملي��ة لتفعيل 
الجان��ب الثقافي الذي يش��كل ج��زءا م��ن كل، ال يمكن أن 
يستوي إال بالعمل المتناسق والمتكامل مع األجزاء األخرى.

الماركسية ومنهجية التفكير:
ه��ل نح��ن يس��ار ناق��د ام ناق��ل، منت��ج للفك��رة ام يكرر 
ويس��تهلك؟برأينا ه��ي تنطل��ق م��ن معرفة م��اذا تريده 
الماركسية أصال؟ فهل هي مجرد مقوالت وقوانين مجردة؟ 

وأليس��ت هي من وصفت بأنها ال تحلل الواقع وحس��ب، بل 
تسعى إلى تغيره أيضا، إنها بعمق فلسفة التغيير.

إن ما نقدمه يس��تهدف أوال اس��تكمال مهم��ة فهم وتحليل 
الظواهر، بحيث نوفر عوامل التغيير، ونهيئ األدوات القادرة 

على القيام بمهمات التغيير.
واإلجابة عن ما تقدم من سؤال، تتضمن بالعمق اإلجابة عن 
الس��ؤال األسبق:  هل نريد مركس��ة المجتمع؟؟ او قيادته؟    
اليس الش��رط الموضوعي والضروري يبدأ من بناء ذهنية 
تفكي��ر نقدي وتغيي��ري  أليس هو أس��اس المنهج المادي 

الجدلي ؟
الشك أن اليسار  يقوم بمهام متعددة المجاالت والمستويات، 
وف��ي المه��ام ذات الطبيعة المنهجية فان مس��تويات معينة 
تس��تطيع التص��دي له��ا، وهي أصال م��ن اختصاصه��ا، وهذا 
المعنى فإنها المعنية بمهمة قراءة الظواهر وتحليلها، وعلى 
أرضي��ة ذلك تق��وم بصياغة األهداف 
ووضع الرؤى والبرام��ج، بينما هناك 
مس��تويات أخرى معني��ة تقوم بمهام 
م��ن نف��س الطبيع��ة ولكنه��ا تتعل��ق 
بالتحلي��ل الملموس والمباش��ر، وهو 
من نوعية اإلنتاج االجتماعي أكثر من 

كونه إنتاج فكري.
إن إع��داد وتأهيل الكادر والنش��طاء 
المجتمعيي��ن يتم من خ��الل تمكينهم 
من امت��الك وس��ائل والي��ات العمل 
والمتخص��ص  المباش��ر  المجتمع��ي 
في العمل بالقضاي��ا المجتمعية والتي 
يت��م اش��تقاقها م��ن الواق��ع وارتباطا 
بالمش��كالت االجتماعي��ة واالقتصادية 
والثقافية، وهي تتعلق بقضايا الطفولة 
والمرأة والش��باب والمسائل التربوية 
الصغيرة  القضايا  والحقوقية ومختلف 
الكبي��رة م��ن مش��اكل اإلدم��ان إلى 

التسرب المدرسي ..الخ.
لتك��ن بع��د ذل��ك وظيف��ة المثقفين 
المجتمعيين والسياس��يين  الحزبيي��ن 
التق��اط ص��دى الفاعلي��ة المجتمعية، 
لصياغة الخطاب السياسي واالجتماعي 
للجماهي��ر  ب��ه  والتوج��ه  والفك��ري 

باعتباره سياسات الحزب الشاملة.
إذا كن��ا أم��ام تجدي��د للماركس��ية 
فه��و تجدي��د منهجي ولي��س فكري 
فحس��ب، بل هو انقالب ف��ي منهجية 
التعام��ل معه��ا، هو تجدي��د وإضافة، 
وما الحياة س��وى اإلضافة؟ هو إبداع 
يطلق ديناميات التفكير، لكسر الجمود 
والتكلس في ذهنيات وطرائق وآليات 
عملنا السابقة، وذلك الستكمال عملية 
الفه��م والتحليل وترجمته��ا لتوجهات 
ورؤى وآليات عمل في سياق مشروع 
يهدف لتحقيق الهيمنة الثقافية وصواًل 
النتقال للح��رب - الحرك��ة على حد 

قول غرامشي.
إن الصراع على الجبهة الثقافية هو األهم وهي آخر الجبهات 
المطلوب إس��قاطها، لكن العملية الثقافية يجب أن ال يغيب 
عنها معرف��ة مع من يج��ري الصراع، ولذلك بني��ة الثقافة 
تكون ف��ي قلب الصراع أي انطالقًا م��ن الموقع المجتمعي 
الخ��اص ارتباط��ًا بالوظيفة الوطني��ة العام��ة، مهمتها تفنيد 
الوع��ي الزائف الهادف إلى طمس الحق، قبل ان تش��ير الى 
قناعاتنا الحقيقية والمترسخة بداخلنا، فالثقافة  عملية صراع  
تاريخ��ي، مدركين له��ا أو غير مدركين لربم��ا، وهي التي 
بالضرورة تحدد خطابنا أفرادًا وش��عبًا وقيادة بمحتوياتها 

السياسية واإلقتصادية والثقافية منه.
إن رؤيتن��ا وتقديرن��ا ألنفس��نا ولقوتنا ضمن ص��راع الحق 
الذي نعيش��ه مع المحتل ورؤية حقيقة ذلك المحتل ضمن 
مقايي��س انتم��اءه لثقافة الغ��رب المنتصرة ورؤية أنفس��نا 
بالمقاب��ل كج��زء كأصحاب ثقاف��ة  مهزوم��ة، أي بما قاله 
مه��دي عام��ل : مادمت أق��اوم فأنا لس��ت مهزومًا. تلك 
الرؤية التي تؤس��س لوعي الفش��ل، يقع عل��ى عاتقها مهمة 
البحث في عناصر الضعف والقوة  نقدًا ودراسة، وتداعياتها 
في الواقع المجتمعي روحًا وممارس��ة وخطابا ومعركة من 
جهة، واإلحس��اس بالدونية ليس فقط على الصعيد السياسي 
ب��ل وعلى كل األصعدة من جهة أخ��رى. إن الوعي العميق 
بقوتنا لكونن��ا أصحاب حق وبزيف ق��وة االحتالل وخطاباته 
على أنواعها بالضرورة سيؤسس للحلقة المغيبة في الصراع 
وهو الخطاب اليس��اري المقاوم والواث��ق والواضح والقوي، 
في المجتمع العربي وعلى منابر السياسة واالقتصاد والثقافة 

كذلك.
ف��ي الخت��ام ال بد من التذكي��ر ولو على وجه الس��رعة إن 
مشروعنا يس��عى لطرح فكرة التقدم  في مجتمعاتنا، ولكنه 
يتعام��ل معها باعتباره��ا كل متكامل، بنية متع��ددة األبعاد، 

يسار مقاوم بأفق ثقافي تقدمي وعمق اجتماعي .

كن��ت أجلس م��ع  بع��ض األصدقاء 
المقربين في إحدى مقاهي الكولونية 
األلماني��ة ف��ي حيف��ا ، حي��ن داهمت  

مائدتنا
المش��بعة برطوبة الصيف القاتلة فتاة 
ثالثيني��ة تعمل في أدغ��ال الجمعيات 
األهلية التي تركز على الهم اإلجتماعي 
للعب��اد ، وهي فتاة والحق يقال تحمل 
وعيا ذاتي��ا منقطع النظي��ر كما انها ال 
تتعاطى اال بالفن الملتزم وهي تؤدي 
كاف��ة  فروض اإلس��تماع لمارس��يل، 
وزياد وجوليا إضافة الى سعاد ماسي  
واله��ام المدفع��ي ...وه��ي ال تف��وت 
لألخي��ر اي حفلة يقيمها في بيت لحم 
أو رام الل��ة، اقتربت »س��راب عفان« 
من المائ��دة وقالت باس��تعراضية ال 

تجتهد كي تكون مستترة:
اووف تعبانه كنت برام اهلل   -

مالحظ��ة: مج��رد تردي��د كلمة رام 
الل��ة  او رميها  بالصدفة في اوس��اط 
المثئفين في الناصرة وحيفا يش��كل مدعاة للفخر ويرس��م البسمة والبريق 

الخاص في عيون الحاضرين

نيالك شو كنتي تساوي هناك   -
كن��ت عند اصح��اب )هذا يعني ان الفتاة نافذة ايضا في اوس��اط   -

المثقفين في رام اللة (
وكيف كان؟  -

بيجن��ن )اتمن��ى ان يق��ول احده��م ان زيارت��ه لرام الل��ة كانت   -
مقرفة(

يتدخل ش��خص من اصول اعجمية لم يزر الضفة الغربية في حياته ويسأل  
»سراب عفان« بنبرة انتروبولوجية

وكيف الوضع اإلقتصادي هناك في ظل اإلنقسام  -
واووو لو تشوفوا ش��و عايشين المطاعم والقهاوي بتجنن ...حياه   -

...هناك حياة مش زي هون

تقول احدى الفتيات التي ال تقل وعيا ذاتيا عن »سراب عفان« كما انها تعشق 
احالم مس��تغانمي وتصر على تذكيرنا بخيبتنا المتمثلة بعدم متابعة مسيرة 
مس��تغانمي بع��د »عابر س��رير«...الى ان قل��ت لها ذات عصر وفي س��اعة 
غضب...لقد س��ئمت من س��ماع جمل نزار قباني التي ترددها مستغانمي، 

سئمت وهذا من حقي...

اه الحياة هناك بتجنن ، مفكرة انقل لهناك  -
أسأل »سراب عفان«

حلو ، يعني كل الناس هناك عايشين!  -
اه كلهم   -

دخلك رحتي عبرونتو ، وسنجريا؟  -
**

لم أفهم مرة ما س��ر السحر الرامالوي هذا عند نس��اء الشمال العزباوات 
منه��ن وغير العزباوات صاحبات الوعي الذاتي المرتفع ...هل الرجال هناك 
أجمل أو أكثر فحولة وحضورا من رجال القدس مثال...أم ان المرافق التي 
أنشأت خصيصا لرجاالت ونسوة السلطة أوهمت هؤالء الفتيات الساذجات 
أن رام الل��ة ه��ي نيويورك » والكل هناك عايش��ين« ...فإذا كانت القدس 
مدينة حقيقية بنس��يج مديني واضح ومثير فإن العاصم��ة البديلة رام اللة 
هي مخيم لل-VIP من السلطة وابنائهم الذين ال يتكلمون سوى اإلنجليزية 
مع انهم يتقنون العربية إضافة الى الوافدين الغربيين من منظمات ال-إن-

ج��ي-اوز ويختبيء  جميع هؤالء في المقاهي والمطاعم  المغروس��ة على 
تالل ال يمكنك بلوغها اال بالس��يارة بسبب الطبيعة الطوبوجرافية العشوائية 
للمدينة التي كانت مصيف ابى والملك حس��ين المفضل قبل ان تعيد رياح 
اوسلو تشكيلها من جديد وتحولها الى مركز سياسي- ثقافي يمارس ابوية 
ل��م يطلبها أحد من��ه. كما يجتهد بخلق رقابة سياس��ية-اخالقية –اجتماعية  
لي��س من الطبيعي ان تتواجد في مكان ه��و اصال تحت احتالل كبير بحيث 
يقرر لنا ما هو دخيل على المشهد الفلسطيني مما نكتبه وما هو متناغم مع 

المشروع الوطني المتهاوي أصال.
يزدحم مركز مدينة رام اللة بأبناء المخيمات والبلدات المحيطة كما يكتظ 
بالفتي��ات الخجوالت بمعظمهن واللواتي يلتزمن بالثياب الش��رعية وجميع 
هؤالء ال يملكون ثمن القهوة أو س��تيك األنتريك��وت في مقاهي ومطاعم 
المحيط  بل ان الكبت الجنس��ي والش��عوري هو س��يد الموقف هناك حتى 
ان��ك تكاد تعبيء التوتر الجنس��ي داخ��ل رزمة من الق��ارورات أما عندما  
تطأ قدم��اك مركز المدينة فيبهرك الزح��ام والصخب حيث تعتقد ألول 
وهلة ان الجادات المش��جرة بانتظارك وان شوارع المتاجر والمكتبات لن 
تنتهي ...الى ان تكتش��ف انك ما زلت تدور حول نفسك بين المنارة وشارع 

ركب. 

وين ع رام اهلل  إذا كنا أمام تجديد 
للماركسية فهو تجديد 

منهجي وليس فكري 
فحسب، بل هو انقالب في 

منهجية التعامل معها، 
هو تجديد وإضافة، وما 
الحياة سوى اإلضافة؟ 

هو إبداع يطلق ديناميات 
التفكير، لكسر الجمود 
والتكلس في ذهنيات 
وطرائق وآليات عملنا 

السابقة، وذلك الستكمال 
عملية الفهم والتحليل 

وترجمتها توجهات ورؤى 
وآليات عمل في سياق 

مشروع يهدف لتحقيق 
الهيمنة الثقافية وصواًل 
النتقال للحرب - الحركة 

على حد قول غرامشي .

الغالف



أدب

فيصل دراج

استهل الش��عراء محاوالتهم، بسيرة ذاتية طليقة، 
تصاف��ح العالم الروائي كما تري��د، مقتربين من 
جن��س كتاب له منظور ش��عري ومالمح روائية، 
وباحثين عن بقعة تتس��ع للغ��ة المجاز وتعددية 
األصوات. أعطى الش��اعر الفلس��طيني المتجدد 
مريد البرغوثي »رأيت رام اهلل«، منجزًا شهادة 
وجدانية تؤالف بي��ن الواحد والكل، وكتب عبده 
وازن »قل��ب مفتوح« الن��ص النثري القريب من 
الف��رادة، وج��اء، أخي��رًا، أمجد ناص��ر بروايته 
»حيث ال تس��قط األمط��ار«، )دار اآلداب، 2009( 
يش��ّكل نصا عب��ده وازن وأمجد ناص��ر إضافة 
نوعي��ة إلى النث��ر العربي الحدي��ث، تصالح بين 
جنس��ين كتابيين، وتلغ��ي الحدود بي��ن أجناس 
كتابي��ة متعددة. يت��راءى وراء هذي��ن النصين، 
أو فوقهم��ا، عمل محمود دروي��ش الكبير »في 
حضرة الغي��اب«، ال بمعنى المحاكاة المبدعة، بل 
بمعنى توس��يع الفضاء الكتابي اإلبداعي، وإضافة 

إبداع جديد إلى إبداع سبق.
ال تس��تقيم ه��ذه المقدم��ة الصغي��رة إال بقول 
لدرويش رّدده مرتاحًا: النثر فضيحة الشاعر، كما 
لو كان في النثر ما يختبر الشاعر، وما يفصل بين 
شاعر مفترض يعبث بالكالم، وآخر يصوغ العالم 
بأكثر من مجاز. وبس��بب ذل��ك ال ُيقرأ ما كتبه 
وازن وأمجد ناص��ر على ضوء روايات محفوظ 
والغيطاني والبس��اطي وه��دى بركات، وغيرهم 
من الروائيي��ن، إنما يقرأ في نثره المدهش، إذ 
كل كلم��ة تتكاثر بظاللها، وإذ ف��ي الكلمات التي 
تص��وغ المعنى ما يفيض عل��ى الكلمات والمعنى. 
إنه النثر الجوهري، الذي يفصح عن الخبيء في 
ما ُيرى، ويس��تدعي عين القل��ب قبل أن يتوّجه 
إل��ى »عيون« أخرى، كما لو كان النثر الجوهري 

يخلق العالم قبل أن يستأنس بعالم موجود. 
م��ا الذي يريد قوله أمج��د ناصر في روايته، أو 
في كتابه »حيث ال تسقط األمطار«؟ السؤال مبتور 
منذ البداية، بسبب ذلك »المتبقي العنيد«، الخافق 
بين صفحات الكتاب، حتى لو تأملها القارئ صفحة 
صفحة. إنه حديث الروح في كالم، نقرأه ونفهمه 
ويظل فيه ما يمكر بالفهم بعد انتهاء القراءة. أو 
أنه اإلبداع الذي ُينطق الزمان باإلنس��ان، مصيرًا 

الزم��ن إل��ى إنس��ان له 
قامة الجبل وفم المحيط، 
ومصي��رًا اإلنس��ان إل��ى 
»نث��ار«، بوابات��ه األف��ول 
والمتالش��ي  والراح��ل، 
والمتغضن،  والمتداع��ي 
وكل ما ج��اء وارتحل بال 
عودة. يبدأ أمجد روايته 
له��ا  متكّس��رة  بكلم��ات 
جْرس الهش��يم: »ها أنت 
تع��ود أيها الرجل الهارب 
من عواقب اس��مه أو ما 
فعلت يداه..«. عودة، بعد 
ووقوف  عامًا،  عش��رين 

على أط��الل األصوات والروائ��ح، ووجع يخالطه 
صمت يجعله أكثر اتساعًا. يشّكل مفهوم العودة، 
الذي تس��تهل ب��ه الرواي��ة، المرجع - األس��اس 
لعالقات الرواي��ة المختلفة، ألن��ه النهاية األخيرة 
لتل��ك »الرحل��ة المضنية«، التي اس��تقبلت ش��ابًا 
مفتون��ًا بالوعود، وتركته ركامًا يعالج ما ال يعالج 

بالكلمات.
تأمل أمجد ناصر، ف��ي روايته، اغترابًا مزدوجًا: 
اغتراب اإلنس��ان عما كانه ش��ابًا، واغتراب اللغة 

عن تجسير المسافة بين الراحل والمتبقي. وصل 
وهو يصوغ م��ا ال يمكن صوغه إلى نثره البديع، 
ال��ذي يهّم��ش المس��ّميات، ويت��رك ألصحاب 
الش��عر  بي��ن  المدرس��ي  التميي��ز  االختص��اص 
والنثر والس��يرة الذاتية والرواي��ة. ولعل مفهوم 
االغتراب، أو الغربة ع��ن الزمن وفيه، هو الذي 
أطلق على لس��ان السارد األول بوحًا يحتكم إلى 
وج��ع الذكريات، ويزهد بالزمن المس��تقيم وما 
يش��تق منه. وهو الذي عّين هذا الس��ارد مجازًا 

لكل إنسان أرعبه الزمن.
»حيث ال تس��قط األمطار« س��يرة ذاتية ورواية، 
ربما، أو سيرة ذاتية روائية، ربما. لكنها قبل هذا 
وذاك ح��وار مفت��وح بين الموضوع واإلش��ارة، 
حي��ث الرواية موضوع محدد يمت��د من بداية 
إل��ى نهاية وبينهما »حبك��ة«، أو حكاية تتوالد في 
حكايات، وحيث الس��يرة الذاتية جملة إش��ارات 
تفيض على الموضوع، لها لغة أخرى وحّيز واسع 
ال يقبل التسييج، ألن في »أسرار الروح ما يتجاوز 
أسوار الصين«. يتفّرد الس��ارد بلغته ال بتجربته، 
وباختيار إشاراته، ألن في اإلشارة فردية أخرى. 
يحيل الموضوع الروائي، عند أمجد، على المكان 
المتعدد، وعلى شخصيات تلتف وتدور وتسقط 
في التداعي واألفول، وعلى أزمنة حنونة خش��نة 
مرهقة، تمت��د من حلم »الدول��ة والثورة« إلى 
زمن تديي��ن الجهل والتكفير المس��تريح، وعلى 
»عبرة أخيرة«، بلغة س��احرة، تش��هد أنه ال بقاء 
إال للموت والس��لطة المميت��ة. تباطن الموضوع 
الخارج��ي، إن ص��ح التعبير، إش��ارات الس��يرة 
الذاتي��ة المتالحقة، أو اختناق��ات الروح المكتهلة، 
التي تستعيض عن المكان والزمان والشخصيات 
بأطي��اف الم��كان والزمان وما خف��ق بينها، ذات 
مرة. فال مكان للمواضي��ع والمكان كله ل� »اآلثار 
الحارق��ة«، وال مكان للزمان بل آلثاره، وال موقع 
للوجوه، فالموقع كله لم��ا أصبحت عليه. وعلى 
اللغة أن تعيد بن��اء »اآلثار«، من دون أن تدري 
أن لغ��ة اآلث��ار مزيج من حروف وف��راغ، ومن 

صور ترهق الذاكرة وتقودها إلى حيث تشاء.
ولعل »س��طوة األثر« على ذاكرة توقظ التذّكر 
وتخش��اه، هو الذي يترك األمكن��ة ناقصة، تدل 
عليها الروائح واخت��الج العينين، وهو الذي يبّدد 
إمكانية الزمن المس��تقيم، م��ا دام الزمن يصدر 
عن خف��ق الذاك��رة ال عن 
إيقاع النه��ار. يجعل اختالط 
كل شيء بكل شيء الزمن 
دائريًا، تس��تريح نهايته في 
بدايته، إعالن��ًا عن حضور 
الع��دم، أو ترق��د بدايت��ه 
في بدايت��ه، تصريحًا بحلم 
تالمح وانته��ى قبل اليقظة. 
ليس الزمن الدائري، الذي 
يح��ّول الحياة إلى ش��ظايا، 
المس��تمر،  الماض��ي  إال 
الذي يوحي بحاضر ما هو 
بالحاضر، فهو رهينة لزمن 
س��بق، ويص��ادر مس��تقباًل 
فق��د داللته قب��ل أن يجيء. س��ار أمجد ناصر 
في »ماضيه المس��تمر« وصاغ��ه نثرًا أقرب إلى 
الشعر، أو ش��عرًا أقرب إلى النثر، أو صاغه بلغة 

ثالثة عنوانها: الموهبة التي صقلها االجتهاد.
يستطيع قارئ »حيث ال تسقط األمطار« أن يتعامل 
معها بمقولة: االغتراب، إذ الغريب خارج ما أراد 
أن يكونه، أو بمقولة االنقسام، التي توزع السارد 
األساسي، وهو بطل الرواية، على مكان أو أمكنة، 
وعلى زمنين أو أزمنة، أو على شخصيتين وأكثر 

السارد في طفولته والسارد في شيخوخته. شيء 
قريب من والدة مستمرة يساكنها موت مستمر 
... والواض��ح في الحاالت جميعًا هو: النفي، )انتفى 
الَش��ْعر لغويًا تس��اقط( أو ذلك الذي يسقط إذا 
حان األجل، أو يس��قط قبل أن يتوق��ع »المنفي« 

سقوطه.
وض��ع »النف��ي الالمتوق��ع«، في رواي��ة »حيث ال 
تسقط األمطار«، مقولة مهيمنة مسيطرة عنوانها: 
الاليقين، التي تالزم زمنًا ال يراهن عليه، والزمت 
»س��اردًا مس��يطرًا« راه��ن على حيات��ه وخرج 
خائب��ًا. صاغ أمجد ناصر مفه��وم الاليقين آخذًا 
بصيغة المتع��دد، إذ التعدد ه��و الاليقين، بعيدًا 
من األح��ادي المطمئن إلى حقيقة أخيرة. ولهذا 
انقس��م السارد، أي تعّدد، إلى شخصيتين وأكثر، 
فه��و قائم ف��ي ذاته وفي صبي يش��بهه وفي أب 
يضم��ه التراب آخذًا بصي��غ المتكّلم والمخاطب 
والغائب، والنحن ربما... ال يتوسل السارد تقنيات 
توسع أشكال الكالم، بقدر ما يحاول توحيد الشكل 
والمعنى: كل ما جاء كأنه اندثر قبل مجيئه، وكل 
ما أتى لم يأِت تمامًا، فالحياة في سهولها وجبالها 

مزيج من حلم وكابوس.
تصدر القيمة الفنية العالية لرواية »حيث ال تسقط 
األمطار« ع��ن البنية الداخلية للن��ص التي تحّول 
المواضيع إلى إشارات، واألشياء المحددة المعنى 

إلى فضاء ال يقول بمعن��ى أخير، كما لو كان في 
»لغ��ة اإلش��ارة« ما يضي��ف إلى العال��م المعيش 
عوال��م محتملة متع��ددة. تأخذ مدين��ة الميالد 
اس��م »الحامية«، التي هي موضوع محدد تحّرر 
من ح��دوده، ويأخذ غيرها من المدن أس��ماء 
مختلف��ة: »مدين��ة الش��مس« ومدين��ة رمادية 
حمراء، ومدينة البحر... كأن في اللغة ما يش��تق 
المجهول من المعلوم، وم��ا يضيف إلى المعلوم 
مجه��واًل قاباًل للمس��اءلة. وواقع األم��ر أن عالم 
أمج��د ناصر، ال��ذي قد يقبل بترجمة مباش��رة 
حس��يرة، عالم من اإلش��ارات، يحّول الواحد إلى 
المتع��ّدد، ويصّير المأل��وف إلى غريب، ويضيف 
إلى حزن العالم المديد »حزنًا طازجًا«، نش��ربه 
ونتس��كع فيه ونقف أمام من يصوغه بموهبة ال 
يعوزه��ا االجتهاد. إنها اللغة المبدعة التي توس��ع 
»األن��ا« والعالم، وتعطف الملموس على الرمزي، 
فيبدو الواقع مرئيًا رغم تجويفاته الكاسرة، بقدر 
م��ا يتالمح »اإليمان الحدي��ث« مؤجاًل، في انتظار 

»آثار« ال تقود إلى سراب.
مالحظتان أساس��يتان ال بد منهم��ا: في مواجهة 
العال��م المري��ض المرف��وض الذي يغ��وي بلغة 
محايدة باردة، تساوي بين الكلمات ومواضيعها، 
آث��ر أمجد ناصر أس��لوبًا يحتج عل��ى العالم وال 
يرثي��ه، تعبيرًا ع��ن منظور إنس��اني يجمع بين 

أجمد ناصر يكتب رسالة يف االغرتاب

استقبلت  الماضي،  القرن  سبعينات  منتصف  منذ 
الرواية  حاولوا  شعراء،   - وافدين  العربية  الرواية 
مرة وانصرفوا إلى شعرهم من جديد، حال سميح 
الذي  بيضون،  وعباس  يوسف  وسعدي  القاسم 
بين  من  تفّرد  عالية.  رهافة  يكتب  ما  إلى  يضيف 
الذي أعطى  المجتهد  الشاعر  هؤالء سليم بركات، 

أكثر من رواية جديرة بالقراءة.

أمجد ناصر - خاص رّمان

سار أمجد ناصر في 
»ماضيه المستمر« 

وصاغه نثرًا أقرب إلى 
الشعر، أو شعرًا أقرب إلى 
النثر، أو صاغه بلغة ثالثة 
عنوانها: الموهبة التي 

صقلها االجتهاد



حاورته لجريدة السفير: عناية جابر

هل على كل شاعر أن يكتب رواية، هل هذا أمر 
ال بد منه؟ 

هناك من يقول إن النثر غواية الش��عراء وربما 
ح��دث العكس أيضًا، لكني ل��م آت، في كل حال، 
إلى الرواية من القصيدة مباش��رة، فقد وضعت، 
كما تعرفين، نحو أربعة كتب في أدب األمكنة )أو 
ما يس��مى »أدب الرحلة«( وهذه كتابة ال تختلف 
كثي��رًا، من حي��ث بعض اإلج��راءات الس��ردية 
والعوال��م، ع��ن الرواية بوصفه��ا عم��اًل تخييليًا. 
يمكن��ك أن تقولي إنني تدرب��ت طويال في النثر 
والسرد المباشرين، إلى جانب وجود السرد في 
أعمالي الشعرية، حتى أن أحد أعمالي يتخذ من 
السرد عنوانًا ومادة له هو »حياة كسرد متقطع«، 
إضاف��ة ال��ى عمل��ي الش��عري الس��ردي األخير 
»فرصة ثانية«. ليس هناك ش��اعر، على ما أظن، 

لم يجرب شكال من أشكال 
السرد أو الذهاب المباشر 
ال��ى النثر، كم��ا أن هناك 
كثيرًا م��ن الروائيين، في 
الغ��رب على األق��ل، بدأوا 
ش��عراء أو لهم كت��اب أو 
أكثر في الش��عر، هذا عدا 
ع��ن مرونة الحدود اليوم 

بين األجناس األدبية. 
توسيع الحدود 

م��ا الذي يمك��ن أن تقوله 
الرواية وال يقوله الشعر؟ 

أعتق��د أن كتابتي للرواية 
تتعل��ق برغبة في توس��يع 
ح��دود التعبير الخاص بي. 
كتابة عالم ربما ال يستطيع 
الش��عر، بما له من طبيعة 
االحاطة  واشارية،  اختزالية 

به عل��ى هذا النح��و العريض. هناك س��رد في 
الشعر، هناك يوميٌّ وتفصيليٌّ وهناك موقف من 
العالم وهن��اك موضوعات لكن حدود القصيدة، 
على هذا الصعيد تحدي��دًا، مختلفة عن الرواية 
بما ه��ي إطار فضف��اض. وعندم��ا أتحدث عن 
توس��يع حدود التعبير وبسطه على نحو عريض 
فأنا أفترض ش��يئا من توسيع حدود التلقي. هذا 

مجرد ظن ولست متأكدًا تمامًا من وجاهته. 

هذا عملك الروائي األول، هل كتبتُه لرغبتك في 
بناء روائي ُمحكم، أم تركت للسرد أن يأخذك 

ويتشكل كيفما يشتهي؟ 
ال، لم أترك للس��رد أن يأخذني حيث يريد. فأنا 
ال أكت��ب على هذا النحو. كان��ت لدي رغبة في 
كتابة عمل روائي ذي بنية خاصة. واشتغلت على 
هذا األس��اس لكن ذل��ك ال يعني انني اش��تغلت 

بالمسطرة والفرجار، لقد تدفق السرد في أكثر 
م��ن اتجاه في حدود اإلطار الع��ام للعمل. كانت 
لدي فكرة عامة عن الرواية عندما بدأت العمل 
عليه��ا ثم راحت تتضح حدوده��ا ومقاصدها مع 

تقدم العمل أكثر فأكثر. 

إل��ى أي ح��د اس��تخدمت س��يرتك الذاتية في 
روايتك؟ 

سيرتي الش��خصية حاضرة على نحو شبحي في 
الرواي��ة. هناك خي��ط واحد، ربما، من س��يرتي 
الشخصية اس��تثمرته في كتابة الرواية، لكن من 
ل��ه إطاللة عل��ى س��يرتي الش��خصية يعرف أن 
معظ��م ش��خصيات الرواية وأحداثها ليس��ت لها 
عالقة بش��خصي وال بسيرتي، معظمها متخيل أو 
مختل��ق. لكن الكاتب، في هذا الن��وع من الكتابة، 
ال يمكن أن يف��ر، نهائيًا، مما عرف وخبر. فنحن، 
في نهاية المطاف، نكتب معرفتنا وخبراتنا، وهذه 
واحدة من مميزات الرواية، 
فهي تتس��ع لشوارد عديدة. 
هناك كتاب روائيون عظام 
لم يفعلوا ش��يئا سوى كتابة 
المباشرة.  وخبراتهم  حياتهم 
م��اذا تس��مين »البحث عن 
لبروست؟  المفقود«  الزمن 
نفص��ل  أن  يمك��ن  كي��ف 
الش��خصي ع��ن الع��ام ف��ي 
هلسا؟ هذان  غالب  روايات 
مجرد مثالي��ن على اختالط 
والش��خصي  بالعام  الخ��اص 
بالموضوع��ي. ما أرغب في 
قوله، هن��ا، والتأكي��د عليه، 
أنن��ي ل��م أكت��ب س��يرتي 
كتابة  أردت  لو  الش��خصية، 
لفعل��ت ذلك  ذاتية  س��يرة 

بطريقة مختلفة كليًا. 

نزع األلفة 
أول م��ا يخط��ر ف��ي ب��ال م��ن يق��رأ روايت��ك 
اس��تخدامك ضمير المخاطب، لم��اذا لجأت الى 
هذا الضمي��ر النادر في الس��رد الروائي تقريبا؟ 
هل لألمر عالقة بالشعرية التي تريدها للرواية؟ 
لق��د اخترت ضمي��ر المخاطب لن��زع األلفة عن 
فعل الس��رد على حد تعبير دارس للس��رديات 
يدعى بريان ريتشاردس��ون. واس��تمرارًا أقول 
إن األم��ر يتعلق، ربما، بفتح آفاق جديدة للوعي 
وإضفاء طابع درامي على الشخصيات واألحداث. 
كتبت قسما معتبرا من هذه الرواية، في البداية، 
بضمي��ر الغائب فلم أجد الوقع الذي أبحث عنه. 
لقد اس��تخدمت هذا الضمير في كتابي »فرصة 
ثانية«، الذي هو بمثابة س��رد شعري، وأعطاني 
نتائ��ج أرضتني. وعلي أن أش��ير إلى انني كتبت 
الرواية و»فرصة ثاني��ة« في فترة متقاربة فظل 

إيقاع ضمي��ر المخاطب مالزما لي، وقد الحظت 
خالدة س��عيد تداخل الشعري بالحكائي في نص 
»فرصة ثانية« من دون أن تعلم أنني كنت أكتب 
رواي��ة. قد يك��ون هذا أحد األس��باب، لكن ليس 
لألمر عالقة بمنسوب الشعرية وال بفائضها. ليس 
في الرواية ش��عر، بالمعنى الدارج للكلمة، بقدر 
م��ا فيها، على ح��د تعبير الياس خوري، ش��عرية 
قادم��ة من انضباط لغوي وس��ردي يقتصد حينا 
ويسترس��ل حينا آخ��ر، لكن االقتض��اب له الغلبة 
عل��ى ما أظ��ن، فأن��ا ال أطي��ق الثرث��رة اللغوية 
والص��ور الطائش��ة والمج��ازات المرس��لة على 
عواهنها، وهذا ليس ضد ما هو روائي، فليس��ت 
الكتاب��ة الروائية، كم��ا أفهمها وأفضله��ا، ثرثرة 
لغوي��ة وركاكة في التعبير بحج��ة قولها لليومي 
والمعي��ش والعادّي، أال يمك��ن أن ينكتب اليومّي 

والعادّي بلغة منضبطة ودقيقة؟ 

ليست حدوتة 
لكن هناك من يرى ان الرواية اكثر انبس��اطا في 
عالقتها باللغة والعالم على أس��اس صلتها بالواقع 

وهي بذلك تختلف عن القصيدة؟ 
االنبس��اط ال يعني الثرثرة والركاكة. نحن بذلك 
نحدد لغ��ة حاكمة للعمل الروائ��ي من الدرجة 
الثانية، من يكتب رواي��ة بركاكة لغوية وتعبيرية 
يفع��ل ذلك ألن لغته ركيك��ة ومهلهلة، ليس ألنه 
يرغ��ب في االقتراب من ال��كالم اليومي واالمور 
العادية، الرواية عمل فني، عمل يس��عى إلنش��اء 
عالم وال يمكن انشاء عالم او فهم عالم بلغة ركيكة. 
هذا ال يعني أن تك��ون الرواية ذات لغة معجمية 
أو متقعرة، هذا اس��تعراض أو ادعاء مزعج في 
أي ن��وع أدبي. الرواية ليس��ت بالض��رورة نثرا 
يومي��ا مترهال مرس��ال ب��ال ضوابط حت��ى عندما 
تستثمر إمكانات العامية والكالم اليومي وتخوض 
في النافل والمهمل، كما أنها ليست وصفا خارجيا 
للعال��م وال هي حدوتة ت��روى، لقد تجاوز تاريخ 

الرواية كل ذلك على ما أظن. 

هن��اك مالحظة أخرى تتعلق بتجهيلك ألس��ماء 
األمكن��ة أو إطالق أس��ماء أخرى عليها ليس��ت 
متداول��ة مث��ل الحامي��ة، المدين��ة المطلة على 

البح��ر، المدينة الرمادي��ة والحمراء إلخ.. ما هو 
تفسيرك لذلك؟

 لع��ل جوابي موجود ف��ي الرواية نفس��ها حيث 
يتح��دث بطله��ا، أو ش��خصيتها الرئيس��ية، عن 
رغبت��ه في التحرر م��ن األس��ماء، بوصفها نقاط 
ارتكاز اكتشف كم هي هشة وغير 
مجدي��ة. ل��م أخطط، ف��ي الواقع، 
لهذا التدبير، جاء بمحض الصدفة 
واعتمدته ف��ي كل الرواية تقريبا. 
لعله نوع من المباعدة عن الواقع 
الفعلي وربما محاولة لتكثيف هذا 
الواقع أو التع��رف إليه، لكن ليس 
من خالل ش��اخصات جاه��زة، أو 
لعله محاولة إلعادة تس��مية بعض 
األشياء بطريقة مختلفة. كما أنني 
لس��ت كاتبا واقعيا رغم انخراطي 
الت��ام ف��ي ش��ؤون الواق��ع م��ن 
خالل عملي في السياس��ة س��ابقا، 
العام  بالش��أن  اهتمامي  ومواصلة 
عب��ر مقاالتي او عمل��ي الصحافي. 
ليست هناك وصفة واحدة لكتابة 
الواق��ع، هذا عدا ع��ن كون الواقع 
أكثر مراوغ��ة ومكرًا مما نتصور 
ومما يمكن للكتابة أن تلقي القبض 
علي��ه، للواق��ع وجوه��ه المتغيرة 
والمتع��ددة تعددا يص��ل الى حد 
االستحالة. أن نكتب الواقع ال يعني 
بالض��رورة أن نفهمه أو أن نقدم 
خدمة فكرية وابداعية في فهمه. 

لرحل��ة  اقتف��اٍء  مالم��ح  هن��اك 
الرحل��ة  الرواي��ة:  ف��ي  عولي��س 
نفسه، محاوالت  الزمن  المتشعبة، 
العودة الفاش��لة، الندبة، رولى وبنلوبي، هل هذا 

مقصود؟ 
كان عنوان الرواية حتى قبل شهرين من طباعتها 
هو »ندبة عوليس«. ه��ذا يعني أن هناك اقتفاء 
أو اس��تثمارًا للهيكل العام للرحلة، فليس صدفة 
فع��اًل أن يكون زمن الرحلة عش��رين عامًا، وأن 
تكون عالمة الش��خصية الرئيس��ية ه��ي الندبة، 
التي لها ش��كل صليب على بطنه، وأن يكون ثمة 
ش��به بين »رولى« الشخصية النس��ائية الرئيسية 
وبنلوب��ي خصوصًا من حي��ث االنتظ��ار. الرحلة 
العوليسية دخلت في عدد ال حصر له من األعمال 
األدبية بوصفها نموج��ا للرحلة الكلية، رحلة التيه 
ومح��اوالت العودة المضنية إلى الوطن. المثقف 
العربي، ف��ي عصر األنظمة الط��اردة لمن يفكر 
فيها، عاش رحلة تيه تش��به رحلة عوليس، حيث 
الرحلة تمتد وتمتد، والتيه يتس��ع وال تلوح إيثاكا 
عبر األمواج المتالطم��ة. لقد غيرت العنوان بناء 
عل��ى نصيحة من دار النش��ر وبع��ض األصدقاء 
الذي��ن اطلعوا على مخطوطة الرواية ورأوا فيها 

مباشرة وإحالة على عمل شائع. 

هل تتفق م��ع القول بوجود تش��ابه بين روايات 
المثقفي��ن الع��رب المنفيي��ن أو المقيمين خارج 
أوطانهم؟ وهل يمكن الحدي��ث اآلن عن رواية 

منفى؟ 
كتاب��ة المنفى س��تظل موجودة، بص��رف النظر 
ع��ن تغير الظروف السياس��ية، فالمنفى، بالمعنى 
الفلس��في والوجودي، أعمق وأكث��ر مرارة من 
المنف��ى ال��ذي يفرضه ظرف سياس��ي عابر. قد 
ال تك��ون الظروف السياس��ية الراهن��ة في العالم 
العربي وميل معظم االنظمة الى االنضواء الكاذب 
في عقيدة حقوق االنسان مماثلة لما كانت عليه 
ف��ي عق��ود الس��تينيات والس��بعينيات حيث زج 
مئات الكتاب والمثقفين في الس��جون أو اجبروا 
عل��ى مغ��ادرة بالدهم، لكن هذا ال يعني س��يادة 
أدب عك��س المنفى إذا ج��از التعبير، فالش��عور 
باالغتراب بالمعنى الفلس��في بل والحياتي س��ائد 
في الكتابة العربية سواء كانت في داخل األوطان 
أم خارجها، بل لعله س��ائد ف��ي كل كتابة أصيلة. 

حيث ال تسقط األمطار.. روايته األوىل وكل ما كتبه يف حياته ليس إال رواية كبرية 
أجمد ناصر: اقتفيت رحلة عوليس ألنها رحلة التيه اليت يعيشها املثقف العربي

»حيث ال تس��قط األمطار« رواية هي األولى للشاعر 
األردن��ي أمج��د ناص��ر ص��درت حديثًا ع��ن »دار 
اآلداب«، ولقي��ت ف��ور صدورها، مقارب��ات نقدية 
قّيمة. ناصر في خوضه الروائي، يرغب في توس��يع 
حدود تعبيره الخاص، األم��ر الذي ُيقّصر عنه ربما، 
الش��عر بما له من طبيعة اختزالية وإش��ارية. مزيج 
من حضور ش��بحي لسيرة شخصية مع توظيف ُمتقن لشخصيات مختلقة 
اس��تدعاها الخيال، الى أح��داث في خدمة العمل رغ��ب ناصر من خاللها 
مجتمع��ة، إضافة جديد إلى عالم الرواية العربية. عن جديد ناصر كان لنا 

معه هذا الحديث: 

الي��أس واألمل معًا، على رغ��م المفارقة العابرة. 
إضافة إل��ى ذلك أنتجت الرهاف��ة اللغوية، التي 
تنقض المستقيم المباشر بالمتشظي والمجزوء، 
»تزامن��ًا« مدهش��ًا، يمحو الحدود بي��ن الراحل 
والولي��د، كما ل��و كان زم��ن ال��روح الجريحة، 
المفت��وح على جميع الجهات، هو الزمن - األصل 

الذي ال يحتاج إلى غيره.
اإلنسان هو أسلوبه، داخل الكتابة وخارجها، وفي 
فضاء الشعر والنثر معًا. أبدع أمجد ناصر، الذي 
أقام حوارًا واس��عًا بي��ن المواضيع واإلش��ارات، 
أس��لوبًا يحّرر اإلنس��ان المنفي من ضيق المكان 
والزم��ان، ويحّرر اللغة من دالالتها المس��تقيمة، 

منجزًا ما »يحّرر الفك��ر« وال يحّرره، فوراء كل 
رغبة منطفئة رغب مش��تعلة، وعل��ى ركام كل 
مدين��ة فاضلة تتخايل مدين��ة جديدة. جمع في 
نص��ه الكبير، الذي رصد رحل��ة فردية وجماعية 
معًا، بين س��ارد هادئ النشيج وجمع من األحياء 
واألموات، وبين تجربة فرد وس��مات مرحلة. ما 

العالقة بين الجنس الكتابي واألس��لوب؟ هذا هو 
السؤال الذي تطرحه كتابة جديرة بمكان لها في 

»مكتبة اإلبداع«.
----------

عن الحياة

فليست الكتابة 
الروائية، كما أفهمها 
وأفضلها، ثرثرة لغوية 

وركاكة في التعبير 
بحجة قولها لليومي 
والمعيش والعادّي، 
أال يمكن أن ينكتب 
اليومّي والعادّي بلغة 

منضبطة ودقيقة؟

أدب



أدب

فيصل دّراج

دأبت س��حر، حال كثير من 
الروائيين العرب، على ترجمة 
أح��وال الس��ياق إل��ى رواية: 
ففلس��طين الموح��دة تحت 
روايتها،  بعد 1967،  االحتالل، 
رواي��ة  األول��ى  ولالنتفاض��ة 
»أوس��لو«  ولعث��ار  موازي��ة، 
الذي ال ينتهي حكايته الكبرى: 
»الميراث«، التي رفعت الواقع 
الكابوس،  المهزوم إلى مقام 
به  ال��ذي ج��اءت  ولل��ركام 
صورت��ه  الثاني��ة  االنتفاض��ة 
الكتابي��ة، كتبت س��حر رواية 
تص��ف المعي��ش وتح��اوره، 
وال تضيف إلى الفلس��طينيين 
هالة مس��تعارة، وإن كان في 

موضوع »المرأة المقموعة« أس��ئلة متطايرة. غير 
أن الس��يدة الروائية، التي كتبت ع��ن مكان عرفته 
وعاش��ت في��ه )نابلس(، آث��رت في عمله��ا ما قبل 
األخير »أصل وفصل« االرتداد إلى الوراء، فلسطين 
ف��ي ثالثين��ات الق��رن الماض��ي، باحثة ع��ن جذور 

خلل قدي��م، وآث��ار بطوالت 
تس��اقطت في الطري��ق. ومع 
أن الرواي��ة الجدي��دة اكتفت 
بعنوانه��ا، م��ن دون إضافات، 
فه��ي امت��داد للرواي��ة الت��ي 
سبقتها، أو لجزئها الثاني، الذي 
يتناول نهاي��ات الثورة الكبرى 
1936- 1939، ويتق��دم إلى 
األمام عقدًا من الزمن، حيث 
»النهاي��ات« تنفت��ح على ضياع 
فلسطين. يذيب الجزء الثاني، 
التاريخية في  الوثيقة  كسابقه، 
المتخيل الروائي، ويستولد ما 
ش��اء من الص��ور، مازجًا بين 
وأخرى  متخيل��ة  ش��خصيات 
ومحاه��ا  عاش��ت  حقيقي��ة، 
للكتابة.  الموت وصّيرها مادة 
بيد أن م��ا يمّيز الجزء الثاني 
ه��و ذلك الش��جن المتصادي 
ال��ذي يوج��ع ال��روح، راثي��ًا 
العش��ق  جمياًل مض��ى، وذلك 
لمخلوقات فلسطينية تالمعت، 
الخ�ي�بة.  ذات مرة، ووأدت�ها 
إنها فلسطين األخرى، المنبعثة 

من »وثائق« ال يميل إليها المؤرخون، والمتجّس��دة، 
ذات م��رة، ف��ي بط��والت مجهولة، أو ف��ي أبطال 
»فقراء األصول«، ال يعرفون األلقاب، أو اقتربوا منها 

وقذفوا في عيونها الغبار.
إذا كان��ت ف��ي كل س��رد روائي للتاري��خ »وثائق« 
تذاب ف��ي العالقات الروائية، فما هي وثائق س��حر 
خليف��ة، الت��ي تبّدلت من لغ��ة أولى إل��ى لغة ثانية 
ال تفتق��د األري��ج؟ الوثائ��ق متع��ددة: الش��خصيات 
الحقيقية المعروفة األس��ماء، الت��ي قاتلت من أجل 

فلس��طين ورحلت، وبس��طاء البش��ر الذين امتّدوا 
في »قادتهم« وامتّد القادة الصادقون فيهم، ومشوا 
إلى الخسارة والموت البطولي: عبدالقادر الحسيني 
المثقف المتم��رد والكيميائي الالمع، الش��اعر الفنان 
الذي يعش��ق غيره ويعشقه الصادقون، ويحكم عليه 
بالموت »موظف عربي« عالي المقام، يريد »تحرير 
فلس��طين« بعد فناء أهلها... 
كشفت سحر خليفة، معتمدة 
وثائق حقيقية، للمرة األولى، 
البطل،  عن خصوصية ه��ذا 
الكتاب��ات  تهّمش��ه  ال��ذي 
الرسمية، وينظر إليه ما هو 
كبير.  باس��تخفاف  »رسمي« 
إنه، وكما عبدالرحيم الحاج 
)أبو كمال(، صورة عن تاريخ 
يهمل��ه  فلس��طيني،  ش��عبي 
»المؤرخ��ون« ويمس��ح عنه 
اإلبداع األدبي الحقيقي الغبار. 
وإلى جانب ص��ور »األبطال 
المهزومي��ن«، وم��ا يش��تق 
منها من مخلوقات متنوعة، 
يحض��ر »الزم��ن التاريخي« 
ف��ي وقائعه األساس��ية، منذ 
نهاية ثالثينات القرن الماضي 
وص��واًل إل��ى اليوم س��ائرًا، 
المتتالية، من  ف��ي فجائع��ه 
كجغرافيا،  فلسطين،  سقوط 
إلى مأزق »فكرة فلسطين«، 
الكفاح وقّوضها  التي جّددها 
»وثيق��ة  وهن��اك  العب��ث. 
الم��كان«، الممت��دة من نبات��ات حفظته��ا الذاكرة 
وقرى متوارثة دارس��ة، إل��ى ركام راهن يحتضن 
البش��ر والذكريات و »المسالخ« والس��جون،... غير 
أن الوثيق��ة األكبر، الت��ي صاغتها الروائي��ة بجمالية 
عالي��ة ماثلة في »الحاضر المس��تمر« ال��ذي يماثل 
بين أزمنة فلسطينية مختلفة توّزع عليها، وال يزال، 
حص��ار مجتهد متج��دد العافية و »تخّلف نش��يط« 
يهزم الزمن وال يهزمه الزمن، وبطولة فلس��طينية 
تأت��ي وتذه��ب، وإن كان ال��ركام الراه��ن أربك 

المعايير كلها.
جمعت الروائية »وثائقها« وأنطقت وجهًا ماضيًا من 
وجوه فلس��طين، وجهًا جمياًل راق��دًا بعيدًا، أقرب 
إل��ى الحلم واالحتمال. أيقظت س��حر خليفة أطيافًا 
نائم��ة، موحدة بين الش��جن والجمال والمس��اءلة، 
مطمئن��ة إلى ق��درة الجميل على مح��اكاة القبيح 
وطرد الكوابيس. ولعل ه��ذا المنظور، الذي يؤمن 
بالحق وال يخذل األموات، هو الذي وضع في عملها 
عناص��ر فنية غنائية، تقترب من »الغناء المهموس«، 
ومن بوح مجروح فِرح تخالطه الدموع. فالس��ارد 
األساس��ي امرأة وحيدة تقارب الس��بعين عاش��ت 
حي��ث أرادت، وعادت إلى »بي��ت العائلة« المهجور 
ف��ي فلس��طين حي��ث ال أح��د إال آثار الخ��راب، و 
»أوراق منسية«، سّجل فيها فلسطيني نجيب »وقائع 
حقيقية« وانطفأ، وبقايا ياس��مين وأغنيات وش��غف 
بالرس��م وكثير من الحصار. استعاد السارد »التاريخ 
المنقضي« متكئًا على ذاكرة مزدوجة: ذاكرة ذاتية 
تضيف إلى الزمن التاريخي أشياء من زمن الروح، 
فف��ي الماض��ي أصداء عش��ق قديم، وف��ي الماضي 
المس��تمر حكايات األهل، أو حكاية »األصل القديم«، 
ال��ذي مهما غف��ا يظل يقظ��ًا. و »ذاك��رة مكتوبة« 
تركها مثقف نزيه، عِرف العش��ق والسياسة ومارس 
القي��م، والتحقق بنداء قلبه ورحل إلى بيروت. صاغ 
السارد قوله من عناصر الجمال والموت، إذ للموت 
نصيبه ال��ذي ال ينازعه فيه 
أح��د، وإذا الجم��ال يهّون 
من الموت ويصاحب مبدأ 
الروائي��ة،  خلق��ت  األم��ل. 
وه��ي تصالح بي��ن الجمال 
روائي��ًا  فض��اء  والم��وت، 
مرك��ب العناص��ر، ينتش��ر 
في��ه المنس��ي والمنطف��ئ 
والراح��ل  والمغت��رب 
والش��يخوخة،  والم��رض 
للورد  وفيه م��كان واس��ع 
والش��عر  والموس��يقى 
والش��باب والوفاء وجمالية 

العشق في كل األزمنة.
تاري��خ  الروائي��ة  ق��رأت 
فلسطين في تاريخ القيم، ال 
في ثنائية النصر والهزيمة، 
ذل��ك أن الصادق المهزوم 
منتصر رغم هزيمته، وأن 
البنادق من غي��ر قيم قطع 
من خشب. واجهت س��حر خليفة الحاضر المستمر، 
كم��ا يفعل اإلب��داع الحقيقي بفكرة الجم��ال ومبدأ 
األم��ل، اللذْي��ن يجعالن م��ن الفالح البس��يط قائدًا 
حقيقي��ًا، ال يعرف البالغة وال يكثر من األس��ئلة. عثر 
المعنى الروائي على ما يوّطده في مقولتين فنيتين 
أساس��يتين: التماهي المتعدد الطبقات، الذي يحّول 
الكل الجميل إلى واحد جميل، ويوّزع المفرد الجميل 
عل��ى األزمنة والبش��ر واألمكنة: تتماهى الس��اردة، 
التي قاربت الس��بعين، بالبيت الجميل القديم العابق 
بالذكري��ات وال��ذي يحت��اج إلى ترمي��م، وبالعائلة 
النجيبة المنقضية، التي احتضنت مقاتاًل نزيهًا ومثقفًا 
وطني��ًا حداثيًا وج��دة متدّينة ممل��وءة بالبصيرة، 
وبطبيعة فلسطين المنسوجة من الخضرة والمحبة، 
وبالمثقف المقاتل الذي زهد بعائلة تقليدية، وبروح 
»صاح��ب األوراق«، ال��ذي يقود خطاه��ا إلى ماض 
كريم يلتب��س فيه الض��وء بالعتمة،... وم��ا التماهي 
إال الذاكرة الس��اردة، التي تمحو المس��افة، بالمعنى 
الروح��ي والقيمي والجمالي، بين المرأة الس��بعينية 
والش��خصيات الحية في ذاكرتها، والتي تجمع الكالم 
المختلف وتطلقه في كالم واحد ال تنافر فيه. ولهذا ال 
تبدو السيدة الساردة، أو السارد األساسي، شخصية 
في شخصيات، بل شخصية واحدة موحدة متعددة 
الطبق��ات، تحمل ف��ي طياتها وقائع من فلس��طين، 
اجتهدت كثيرًا وخانها المس��ار. أو أنها ذاكرة األمل، 
الت��ي يحتاجه��ا المحتاجون إلى األم��ل، أو أنها، بلغة 
أخرى، ص��واب الكتاب��ة، ذلك أن ال��ذي يكتب عن 

خطئه مرتين يضعف قوة الخطأ القادم.
اشتق الس��رد الذكي من التماهي المتعدد الطبقات 
مقول��ة فنية موازي��ة عنوانها: تبادلي��ة المواقع بين 
الش��خصيات الروائية، التي يوّحد الجمال بينها كلها، 
ويجع��ل منها مرايا متقابلة، تعك��س كل منها وجهها 
الش��خصي والوجوه الحاضرة والغائبة معًا. إنه الكل 
المتماثل األجزاء، الذي ش��اءته روائية ترى الجمال 
في فلس��طين وتهمش نقيض��ه، أو أنها تلك األجزاء 
الالمعة المحتشدة في أرواح تعشق المحبة والوطن 
والغن��اء. ولهذا تختلف الفتاة ع��ن أمها، قبل معرفة 
أسرارها، وتشاركها عشقها بعد تبّدد األسرار، وتبتعد 
عن خالها، قبل قراءة »األوراق«، وتعود وتلتحف به 

سحر خليفة توقع فلسطني يف جماز العشق

تستمر س��حر خليفة منذ أربعة عقود، في كتابة »رواية 
فلس��طينية«، آخ��ذة بمعادل��ة قلقة، تس��اوي بين تحّرر 
الم��رأة وتحّرر فلس��طين، كما ل��و كان القمع الذكوري 
صورة أخرى عن االحتالل اإلسرائيلي. وعلى رغم معادلة، 
ال تس��تقيم إال بش��يء من المبالغة، أنجزت س��حر أكثر 
من عم��ل روائي ممّيز: »مذكرات ام��رأة غير واقعية«، 
المص��اغ بنثر عامي خصيب مثير للدهش��ة، و »الميراث«، الرواية الفلس��طينية 
األفض��ل، بعد رحيل الثالثة الكبار )غس��ان كنفاني وجب��را ابراهيم جبرا وإميل 
حبيب��ي(، وقبل ظهور حس��ين البرغوثي، الذي كتب روايتي��ن تتاخمان الندرة، 
ورحل. وسواء كان هذا الحكم دقيقًا، أو يفتقر إلى شيء من الدقة، فإن عملها 
األخير »حبي األول« يمنحها مكانًا مميزًا في تاريخ الرواية الفلس��طينية، ويعّينها 
صوت��ًا روائيًا عالي��ًا، ذلك أن »حبي األول« )ع��ن دار اآلداب - بيروت( صدفة 

سعيدة من صدف الكتابة الفلسطينية.

من يريد معرفة خصائص كتابة 
المنفى عليه العودة الى تأمالت 
ادوارد سعيد على هذا الصعيد. 
مع ذل��ك هناك م��ن يرى أن 
الكتاب��ة ه��ي، بحد ذاته��ا، تعبير 
عن منفى أو ممارس��ة للمنفى. 
ال أتذكر اآلن من هو الكاتب أو 
المفكر الذي تحدث عن اإلبداع 
بوصفه ممارسة األقلية أو إنتاج 
األقلي��ة، وهذا يفت��ح على منفى 
داخل اللغة نفس��ها. من الطبيعي 
أن تكون كتابة المثقفين العرب 
المقيمين في الخارج، سواء في 
أوروبا أم في أميركا، متش��ابهة 
ظ��روف  تش��ابه  إل��ى  نظ��را 
خروجهم من أوطانهم وعيشهم 
في مجتمعات جديدة لم يتمكنوا 

من االنخراط فيها تماما. 

تداخ��ل الكتابة اإلبداعية عندك 
موج��ود في األس��اس في أكثر 
من نتاج لك، في الشعر كما في 
الكتاب��ة الذاتية وف��ي تلك التي 
تدّون فيها أس��فارك وعالقتك 
باألمكنة. هل تريد من روايتك 
»حيث ال تسقط األمطار« تسجيل 
نقطة حاسمة لصالح اكتمال، إذا 
صّح التعبير، كتابت��ك على تمام 

األصناف اإلبداعية؟ 
لست هاوي جمع طوابع وال باحثا 
عن أرق��ام قياس��ية. منذ وقت 
طوي��ل اقتنعت بتجاور األجناس 
األدبية وتداخلها رغم الس��مات 
الخاصة لكل جن��س أدبي. هذه 
الكتاب��ة  القناع��ة جعل��ت فع��ل 
عندي هو األس��اس. ومع ذلك 
فاألمر يتعلق كما قلت من قبل 
برغبة في توسيع حدود التعبير. 
هناك موضوعات وقضايا يمكن 
أن تنكتب في القصيدة وهناك 
ما يمك��ن أن ينكت��ب في أدب 
المكان أو الرحلة، وهناك ما هو 
مطرحه اليومي��ات أو المقاالت 
أو حت��ى الش��ذرات. عملي في 
الصحافة جعلني على تماس مع 
طيف واسع من أشكال الكتابة، لم 
أختر كتاب��ة المقاالت ولكن كان 
ال بد لي أن أكتب مقاالت، ألنها 
تضمن التعليق على الشأن العام 
بالمعن��ى المباش��ر، ولك��ن حتى 
ف��ي كتابتي للمق��االت وجدتني 
وأحيانا  أس��حب معي مفردتي 
أس��لوبي ف��ي كتاب��ة القصيدة. 
كتابتي لهذه األشكال الكتابية التي 
تبدو مختلفة، تنطلق عندي من 
منطقة واحدة تقريب��ا، غير أن 
هذا ال يعني أنني نجحت في كل 
ما كتبته وجّربته. تنتابني، أحيانًا، 
رغبة ف��ي اللعب، لك��ن ينتابني 
أحيان��ا أخ��رى ش��عور بالن��دم 
على تس��رعي في النش��ر، ألنني 
أكتش��ف، مثل بطل روايتي، أن 
لهذه الكتابات التي تسرعت في 
نش��رها متفرق��ة لحمة س��رية 
واحدة ال تتبين لي إال بعد حين، 
مث��ل أحجار الجكس��و المتفرقة 
الت��ي تضم��ر خطتها، أو ش��كلها 
السري الذي ال يتضح إال عندما 
تضعه يد ماهرة، أو بصيرة، في 
موقعها الصحي��ح. كل ما كتبته، 
وربم��ا ما س��أكتبه، عب��ارة عن 
أجزاء متفرقة ومبعثرة، أحيانًا، 
لرواي��ة كبي��رة، أو لكتاب��ة هي 
أّم كل الكتاب��ات عن��دي، الكتابة 
وتجربت��ي  لخبرت��ي  النهائي��ة 
وزمن��ي وش��هادتي علي��ه. لكن 
ه��ذا ال يتض��ح ل��ي ف��ي حين��ه 
ولست نبيهَا، على ما يبدو، كفاية 
ألرى هذا الجس��د وهو يحاول 

استجماع أطرافه المشتتة. 

خلقت الروائية، وهي 
تصالح بين الجمال 

والموت، فضاء روائيًا 
مركب العناصر، ينتشر 
فيه المنسي والمنطفئ 

والمغترب والراحل 
والمرض والشيخوخة، 

وفيه مكان واسع 
للورد والموسيقى 

والشعر والشباب والوفاء 
وجمالية العشق في كل 

األزمنة.



سينما

بشار إبراهيم

كان فيل��م ' نه��ر البارد' تجرب��ة س��ينمائية مميزة، 
ومثيرة، إذ أن المخرج قاسم حول، القادم من العراق 
محماًل برؤى وأفكار، وطموحات سينمائية، أراد من 
خالل هذا الفيلم تبيان أهمية وقدرة النص السينمائي 
عل��ى القول والتعبي��ر!.. وأن يضع تل��ك التجربة بين 
أيدي قيادة الثورة الفلس��طينية، فاختار الحديث عن 
المخيم الفلس��طيني، وعن دور المخيمات والالجئين، 
في المعاناة والثورة، على السواء.. ومن المعروف أن 
المخيمات والالجئين كانت الهم الذي يش��غل غسان 
في القص��ة والرواية.. فهل لم تح��ّرك تلك التجربة 
السينمائية ش��يئًا في اهتمامات غسان نحو هذا الفن 

الجديد في الميدان الفلسطيني؟..
غسان كنفاني، الناطق والمسؤول اإلعالمي، والمتحّدث 
بطالق��ة بأكثر م��ن لغة، عرف مهم��ة الجلوس أمام 
الكاميرا الس��ينمائية، الوس��يلة الوحي��دة تقريبًا، التي 
كانت تسجل المناسبات الفلسطينية، خاصة المؤتمرات 
الصحافية، والبيانات السياسية، واالنطالقات الفصائلية.. 
فلماذا لم تقدر تلك الكاميرا الس��ينمائية على إشعال 
ن��ار الغواية ف��ي جوانحه، وتدفعه إل��ى التعامل معها 
أكثر م��ن الش��كل ' البروتوكولي' المرتب��ط بمهمة، 

وطبيعة عمل، ال بد منه؟..

غواية السينما!..
المثي��ر في األمر، أنه منذ العام 1968، وكان غس��ان 
ق��د أنجز غالبي��ة أعمال��ه الروائي��ة والقصصية، بدأ 
االتجاه الملفت للتعامل، فلسطينيًا وعربيًا، مع القضية 
الفلس��طينية، من خالل فن السينما، ففضاًل عن والدة 
س��ينما الثورة الفلس��طينية، ظهرت ف��ي لبنان أفالم 
أنط��ون ريمي ' القدس في البال' 1967، و' فداك يا 
فلسطين' 1969، وفالديمير تماري ' القدس' 1968، 
ورض��ا ميس��ر ' الفلس��طيني الثائ��ر' 1969، وغاري 
غاربيدي��ان ' كلنا فدائيون' 1969، وس��مير نصري ' 

الجنوب في براثن األعداء' 1970..
كم��ا ظهرت في س��ورية أفالم نبيل المال��ح ' إكليل 
الش��وك' 1969، و' نابال��م' 1970، وقي��س الزبيدي 
الزي��ارة' 1970،  و'  الوط��ن' 1969،  بعي��دًا ع��ن   '
وفيصل الياس��ري ' نحن بخي��ر' 1969، ونبيل المالح 
ومروان ش��اهين ومروان مؤذن، ف��ي ثالثية ' رجال 
تحت الش��مس' 1970.. وع��رف األردن العديد من 
المحاوالت السينمائية، بدءًا من فيلم ' وطني حبيبي' 
لمحم��ود كعوش 1964، وأف��الم علي صيام ' زهرة 
المدائن' 1967، و' الخ��روج' و' كتاب لك' 1968، و' 
األرض المحروقة' 1969، وس��مير حس��ن في ' بعد 
النكسة' 1968، وعدنان الرمحي في ' عشرون عامًا، 
لقاء في عجلون، الش��ريف حسين' 1969، ومصطفى 
أبو علي في ' الحق الفلس��طيني' 1968، و' ريبورتاج' 
1969، وص��واًل إل��ى فيلم��ي عبد الوه��اب الهندي ' 
الطريق إلى الق��دس' 1969، و' كفاح حتى التحرير' 

1969، الروائيين الطويلين..
كل ه��ذا ناهيك عن التح��والت الكب��رى التي كانت 
السينما المصرية قد بدأت تشهدها، منذ ثورة تموز 
1952)يولي��و(، وتصاع��دت بعد النكس��ة الحزيرانية 
1967، ووصلت إلى ذروتها بتأسيس ' جماعة السينما 
الجديدة' 1968، واألفالم الروائية والتس��جيلية التي 
هي أكثر من أن نعدها.. وكذلك بالتوافق مع شروع 
العدي��د من وفود الس��ينمائيين األجان��ب، ليس من 

العالم االش��تراكي، فقط، ب��ل من أوروبا 
الغربي��ة وأمريكا الش��مالية، بالتوّجه إلى 
قواعد الثورة، وف��ي مقدمتهم المخرج 
ج��ان ل��وك غ��ودار، ومانفري��د فوس، 

ولويجي بيريللي، وفرانسيس روسير..
ث غسان كنفاني  كل هذا!.. فلماذا لم يتلوَّ
بغواية السينما، ولم يتعامل معها، بما هو 
أكثر من مس��توى المش��اهد المتابع، أو 
المراق��ب عن كثب، ودون أن ُيؤثر عنه 

أنه كتب عن السينما، أو كتب لها؟!..
إنه أمر غير مفهوم تمامًا!.. وال نستطيع 
ث عنه بعض  إحالته إلى ما يمكن أن يتحدَّ
النقاد الس��ينمائيين اليوم، من تهافت في 
مستويات تلك األفالم، وضعفها الفني، أو 
عن خطابها السياسي المباشر، خاصة وأنه 
من المأثور عن غسان ابتعاده عن الشعار 
السياس��ي المباش��ر، في غالبي��ة أعماله 

اإلبداعية، ومحاولته الجادة في التأمل في 
الش��أن الفلس��طيني، دون أن يفلت تمامًا من رؤيته 
الذهني��ة المضّمخ��ة بالمق��والت األيديولوجية، على 
األق��ل في مقدمته القصيرة، التي وضعها لروايته ' أم 

سعد' 1969، أو في قصته القصيرة ' قرار موجز'..
بل ال بد من بحث أس��باب عزوف غسان كنفاني عن 

السينما في مجال آخر، ال عالقة له بكل ذلك.

غسان.. حالة شغف
كان غس��ان كنفاني ف��ي حياته القصي��رة ) 36 عامًا( 
أنموذجًا طافحًا لحالة الش��غف. نستطيع االنتهاء إلى 
هذا االستنتاج من خالل العديد من التفاصيل المتفرقة، 
التي نلتقطها في الحياة اليومية لغسان، كما من ذلك 

العديد  على  الجميل  التناثر 
من األنس��اق اإلبداعية التي 
بها، من القصة القصيرة،  جرَّ
إلى الرواية، إلى المس��رح، 
التش��كيلي، وربما  الفن  إلى 
البح��ث  وم��ن  الش��عر.. 
النق��د  إل��ى  والدراس��ة، 
األدبي، إلى الكتابة الصحافية 
والتحلي��ل السياس��ي، إل��ى 

الكتابة الساخرة..
م��ن ت��راه ينتب��ه إل��ى أن 
غس��ان كنفان��ي كان ُمولعًا 
بشراء المحار، خالل إقامته 
وعمل��ه في الكوي��ت، وهو 
ما يش��به تمامًا ولع البعض 
اليانصي��ب،  أوراق  بش��راء 
اليوم؟!.. بل من تراه يجيب 

على س��ؤال ما إذا كان غس��ان قد انتقل إلى ش��راء 
ط��راز هذا األوراق في لبنان، نظير ما كان يفعله من 

شراء المحار في الكويت؟!..
هل هذه أس��ئلة تافهة؟.. ربم��ا!.. لكنها حتمًا تفيد في 
قراءة طبيعة تلك الشخصية الفذة واالستثنائية، خاصة 
إذا م��ا ربطناها بحقيقة أن غس��ان كنفاني كان على 
اضط��رار للتعايش مع مرض الس��كري، ومع وخزات 
حقن األنسولين، منذ فترة مبكرة في حياته.. وحقيقة 
أن غس��ان ش��هد محنة النكبة واللجوء، وهو غرٌّ في 
الثانية عش��رة من عمره ) غس��ان م��ن مواليد عام 
1936(، واضط��ر إلى الخوض في كثير من التفاصيل 

المؤلم��ة في حياة الصبا والفت��وة واليفاعة.. كما ذكر 
ش��قيقه األديب عدن��ان كنفاني ف��ي كتابه ' صفحات 

كانت مطوية من حياة غسان'.. 
هك��ذا، يمكنن��ا القول، ربما بجرأة غير مس��بوقة، إن 
غس��ان بما كان في��ه، وبما كان علي��ه، كان حالة من 
الشغف، بالحياة، واإلبداع!.. بل ُقْل بالرغبة الهائلة في 
تحوي��ل حياته إلى حالة من الش��غف اإلبداعي، ولعله 
كان يرى أن حياته المهددة بالمرض، في كل لحظة، 
لت إلى معطى حياة تعبيرية،  ال قيمة له��ا إال إذا تحوَّ
وهو ما يمكن أن يفّس��ر ذلك اإلنتاج اإلبداعي الكبير، 
الذي يمكن لرجل غادر الدنيا في السادسة والثالثين، 
أن ينج��زه.. خاص��ة وأنه ل��م يترهبن ف��ي محراب 
األدب واإلب��داع، ب��ل تزّوج ' الس��يدة آن��ي كنفاني'، 
وأنجب من األوالد ' فايز وليلى'.. 
وعاش حالة عش��ق ما مع األديبة 
الس��ورية غادة السمان، أظهرتها 
رس��ائله التي نش��رتها ه��ي فيما 
بع��د!.. وكان ل��ه م��ن األصدقاء 
واألعمال  واالهتمامات  والشؤون 
والمش��اريع، م��ا يليق ب��أي رجل 
عادي، غير متفرغ لش��أن خاص، 

بعينه..
لعل غس��ان لم يأبه بفن السينما 
بس��بب أنه��ا م��ن ط��راز العمل 
إال  يق��وم  ال  ال��ذي  الجماع��ي، 
المبدعين  باجتم��اع ع��دد م��ن 
والتقنيين،  والفنيي��ن  والعاملي��ن 
وغس��ان كان، على ما يبدو، حالة 
من الش��غف، واإلب��داع الفردي!.. 
إن��ه رجل أمل وتأّم��ل، وهذا ما 
تعكس��ه، بقوة، أعماله اإلبداعية التي أنتجها، واألفكار 
التي اش��تغل عليه��ا.. ولعلي هنا أش��بهه تمامًا بذلك 
الكاتب الذي كان ينتظر قدوم ' أم س��عد' كل ثالثاء، 
ليكتش��ف على يديها الجدي��د، والذي لم يذهب إلى 
مخيمها س��وى مرة واحدة، عندما تغيبت، ليكتش��ف 

أيضًا، الوجه اآلخر منها..

غسان.. جدل الواقع والمتخيل
في أعمال غس��ان كنفاني كافة، يمكن للمرء الوقوع 
على حقيق��ة ال مراء فيها، وهي حقيق��ة ذلك الجدل 
العمي��ق بي��ن الواق��ع والمتخيل. وربما م��ن الصعب 

' إن أمامي عمراً أريد أن أدركه قبل أن يطري'
يف غيابه احلاضر: غسان كنفاني.. سينمائياً! 

كان غسان كنفاني قاصًا، وروائيًا، وفنانًا تشكيليًا، 
وكاتبًا مس��رحيًا، وناق��د أدبيًا، وباحثًا ودارس��ًا، 

وكاتبًا سياسيًا، وصحافيًا.. أيضًا..
فلماذا لم يقترب من السينما؟..

ال شك في أن غسان كنفاني شهد بدايات السينما 
الفلس��طينية، التي كانت تنمو في كنف مؤسس��ة 
الث��ورة الفلس��طينية، التي كان غس��ان أحد رجاالته��ا.. ' ألم يكن عضوًا 
في المكتب السياس��ي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟..'!.. وربما كان 
غس��ان أحد قيادات الجبهة الذين التقوا، ذات وقت، لمش��اهدة فيلم ' 
نه��ر البارد' التجربة الس��ينمائية األولى والمميزة، الت��ي أنتجتها الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين، بإخراج العراقي قاسم حول، عام 1971.

بعد قراءتها، وتنسى حبها األول 
أو ت��كاد، وتحنو علي��ه، الحقًا، 
بعد بوح ص��ادق طويل،... وما 
يوّحد الجميع هو العشق: االبنة 
لها عشقها القديم، واألم عاشقة 
إلى حدود التلف، والخال األول 
عاش��ق المرأة تعش��ق زوجها 
وأخوته��ا الراحلي��ن، وللخ��ال 
الثان��ي عش��ق ال ش��فاء من��ه، 
األول« عش��ق  »الحب  ولفت��ى 
يساكنه منذ زمن قديم،... ومع 
أن العشق يبدو وجودًا مستقاًل 
لطيف الصوت والحركة، ينصاع 
الي��ه ال��كل بش��وق ال اقتص��اد 
فيه، فإن العش��ق الحقيقي هو 
عبدالق��ادر  األول:  المعش��وق 
الحسيني، الذي يجّسر المسافة 
بين الشخصيات جميعًا، تناجيه 
ويصالحه��ا، وتقتفي آثاره، في 
حياته وموته، ويتصادى صوته، 
عاليًا، ف��ي أزمن��ة آفلة، وفي 
أزمن��ة قابلة للرج��وع، كما لو 
كان فلس��طين كله��ا، قبل أن 
يتعّث��ر في »معركة القس��طل« 

ويمضي.
يت��وّزع المنظ��ور ال��ذي حكم 
رواي��ة س��حر خليف��ة »حب��ي 
عناص��ر  أربع��ة  عل��ى  األول« 
على األقل: فك��رة التاريخ التي 
تع��د بمحاكمة عادلة وتنس��ى 
م��ا وعدت به، وفك��رة الزمن 
اتص��ال وانفصال،  القائمة على 
إليهم��ا دفعًا  اإلنس��ان  يدف��ع 
ويحرم من االختي��ار، والزمن 
النفس��ي الذي يعي��ش »الزمن 
صوغ��ه  ويعي��د  الخارج��ي« 
متطاي��رًا.  مش��تتًا،  ممزق��ًا، 
ولهذا تس��تعيد الساردة حياتها 
في إيقاع متقط��ع، ينوس بين 
م��اٍض ال يس��تعاد وحاضر غير 
مرغوب، تعبيرًا عن »التداعي 
الجسد  يهدم  الذي  المستبد«، 
وي��دع الذاكرة في مكانها. بيد 
أن كل ه��ذه العناص��ر تذوب 
كلي��ًا ف��ي مرجع أس��اس هو: 
األصل، بالمعنى النظري، الذي 
ه��و مبت��دأ زمن��ي مب��ارك، 
يب��دأ جمي��اًل وينته��ي جمي��اًل، 
وإن وق��ع عليه ف��ي منتصف 
الطريق بع��ض المرض. ولهذا 
يرح��ل عبدالق��ادر الحس��يني 
وُيس��تأنف في أوالد ينتسبون 
إليه يظهرون، فجأة، في نهاية 
الرواي��ة. وهذه االس��تمرارية 
البيولوجي��ة، الت��ي تعل��ن عن 
الت��ي  ه��ي  الحي��اة،  معن��ى 
تعط��ي األنثى مكانه��ا المتميز 
العاش��قة  فهي:  الرواي��ة،  ف��ي 
والمقاتلة واألم وصاحبة الرؤيا 
في  ذلك  تجّس��د  والبصي��رة. 
المتفردة،  »حس��نا«  ش��خصية 
التي تذّكر بشخصية »الفارعة« 
في مسرحية سعد اهلل ونوس: 
»االغتصاب«. إذا كانت جمالية 
الم��رأة ف��ي أمومته��ا، فأين 
ه��ي جمالية الس��اردة، الفنانة 
التي ترس��م وال تنجب األوالد؟ 
يأتي الجواب م��ن معنى الفن، 
الذي يضيف إلى المعيش حياة 
أخ��رى، أكث��ر كثاف��ة وعمقًا 

وجمااًل.
في رواي��ة »الميراث«، أضافت 
س��حر خليف��ة جدي��دًا نوعيًا 
إل��ى مس��ارها الروائ��ي، وفي 
»حب��ي األول« تصل إلى أفضل 
أطي��اف  مس��تعيدة  أعماله��ا، 
فلس��طين، التي كان��ت، بإتقان 
جمي��ل، ل��م تعرف��ه الرواي��ة 

الفلسطينية إال نادرًا.
 ---------- 

عن الحياة

وهو ما يمكن أن يفّسر 
ذلك اإلنتاج اإلبداعي 
الكبير، الذي يمكن 
لرجل غادر الدنيا في 

السادسة والثالثين، أن 
ينجزه.. خاصة وأنه لم 

يترهبن في محراب األدب 
واإلبداع



الحدي��ث ع��ن أيٍّ من أعمال غس��ان 
اإلبداعي��ة، دون تلّم��س ظ��الل الواقع 
تت��وارى وراء األحداث والش��خصيات.. 
وهذا ال ينتقص أبدًا من حقيقية القدرة 
اإلبداعية، والطاق��ة التخييلية، التي كان 
غس��ان يمتلكها، بش��كل استطاعت معه 
والش��خصيات من  باألحداث  االرتق��اء 
الحياتية  وتجربته��ا  اليومي،  مس��تواها 
الخاصة، إلى مس��توى المعطى الداللي 

التعبيري، عن شعب وقضية، وأمة..
ف��ي جدل الواق��ع والمخيل��ة في أدب 
غس��ان، ثمة من يقول إن حكاية دخول 
الخزان، في رواية ' رجال في الش��مس' 
له��ا أصل حقيق��ي. وأن ش��خصيات أو 
نماذج ثانوية، وردت في تلك الرواية، 
مث��ال زكريا الذي ترك أخ��اه مروان 
ليغ��وص ف��ي المق��الة، ووال��ده الذي 
ذه��ب لل��زواج م��ن ام��رأة عاجزة، 
ف��ي موق��ف انتهازي وخ��الص للذات، 
إنما هي ش��خصيات حقيقي��ة.. التقطها 
عها، لتخدم البنية  رها، وطوَّ غسان، وحوَّ
الروائية، والمقولة الفكرية في أعماله.. 
ويمك��ن للمرء، الق��ارئ بتمّعن لمنجز 
غس��ان كنفان��ي اإلبداع��ي، أن يالح��ظ 
الدائرة الضيقة، إلى حّد ما، التي تدور 
فيها شخصياته، ويدّل على ذلك التكرار 
في األس��ماء ذاتها، بين عم��ل وآخر ' 
من طراز أسعد وسعد وسعيد وزكريا 
وقاسم وقيس وأبو قاسم وأبو قيس'.. 
وه��و ما يمك��ن أن يؤّش��ر، ف��ي أحد 
وجوهه، إلى حقيقة المرجعيات الواقعية 
لتلك الش��خصيات، وتدّخ��ل الواقع في 
ح��دود المخيل��ة، وارتباط الش��خصية 
باالس��م!.. وإلى أي درجة كانت تترسخ 
تلك الشخصيات في ذهنه، ومرجعياته..

لكن الحال��ة األبرز، واألكثر وضوح��ًا في تداخل 
الواقع والمخيلة في أدب غس��ان كنفاني، تتجّلى 
في شخصية أم سعد، التي كانت الحامل الدرامي 
الروائي األساس��ي في روايته ' أم سعد'، دون أن 
تفقد أش��كااًل متعددة من الحض��ور في قصصه 
القصي��رة، أيض��ًا.. إذ ال ب��د من االنتب��اه إلى أن 
حضور أم سعد لم يكن لدى غسان كنفاني حكرًا 
عل��ى الرواية التي حملت اس��مها، بل إنه أدخلها 
في نس��يج أعماله األخرى، مرافقة لسعد وأسعد 
وس��عيد، وخيمة الثورة التي ستفترق عن خيمة 
اللجوء.. وفي سياق اإلشارة إلى انتقال الفلسطيني 

من وضعية الالجئ إلى الفدائي الثائر..
ال خالف الي��وم على أن ' أم س��عد' هي التحوير 
الروائ��ي لش��خصية ' أم حس��ين' الحقيقية، وأن 
األديب غسان التقطها من الواقع، وأعاد صياغتها 
لها من المقوالت ما  على نحو درامي روائي، وحمَّ
يريد هو، حتى أنها بدت في الرواية التي حملت 
اس��مها ' أم سعد' أكثر ثقافة ووعيًا، وقدرة على 
النفاذ إلى عمق األشياء من شخصية الكاتب ذاته!.. 
وذلك وإن كان يتوافق مع المقولة األيديولوجية 
رها الكاتب ف��ي تقديم��ه للرواية في  الت��ي صدَّ
حديثه ع��ن الطبقات المكافح��ة، إال أنه ال يملك 
مبرره الدرامي، وال يجيب عن س��ؤال حول أثر 
تلك األعمال الخدمية على المخيم وناسه وقيمه.. 
هال انتبهنا إلى أن أم س��عد كانت تعمل ماسحة 
أدراج، وف��ي تنظيف البيوت؟.. وم��ن تراه ينكر 
الي��وم األثر المرعب ' س��لبيًا' الذي أنتجه طراز 
هذا النس��ق من العمل الخدم��ي على المنظومة 

القيمية األخالقية والسلوكية في المخيمات؟..
نع��ود إلى الق��ول، إن غس��ان كنفاني ب��دا على 
هيئة حالة من األمل والتأمل.. حالة من الش��غف، 
وقدرته��ا  اإلبداعي��ة،  بفرادته��ا  أرادت  الت��ي 
التعبيرية، االتكاء على فرديتها في س��بيل االرتقاء 
بالفلسطيني من مستوى اإلنسان اليومي الحياتي 
إلى مستوى المقولة الفكرة.. ولعل ذلك ما جعل 
صفة غسان باعتباره عضوًا في المكتب السياسي 
للجبهة الش��عبية لتحرير فلسطين، تأتي في ثنايا 

قائمة التعريفات المتعددة، جدًا له.. ونفتقر إلى 
صفة السينمائي فيه تمامًا..

السينما تقتفي أثر غسان..
لم يشتغل غسان في الس��ينما.. نعم!.. بل ربما لم 
يَر أيًَّا من األفالم التي صيغت عن رواياته، وذلك 
على الرغم م��ن أنه وّقع عقدي تحويل روايتين 

له، على األقل، هما رواية 
' ما تبقى لك��م' 1966، و' 
رجال في الشمس' 1963، 
روائيي��ن  فيلمي��ن  إل��ى 
طويلين، هما على التوالي 
لخال��د  الس��كين'   ' فيل��م 
حم��اده 1971، و' رج��ال 
في الشمس' لتوفيق صالح 

.1972
ي��وم  غس��ان  استش��هد 
الثامن من تموز ) يوليو( 
م��ا  وه��ذا   ،1972 ع��ام 
يعن��ي أن��ه ع��اش بضعة 
أش��هر، بع��د االنتهاء من 
للفيلمين،  الفنية  العمليات 
للع��رض..  وجهوزيتهم��ا 
فم��ن المؤك��د أن فيل��م 
' المخدوع��ون' كان ق��د 
للعرض،  جاه��زًا  أصب��ح 
منذ الشهر األخير في عام 

1971، وكذلك بصدد فيلم ' الس��كين'.. فهل لم 
يكن غس��ان مستعجاًل لمشاهدة الفيلمين اللذين 
صيغ��ا ع��ن روايتي��ه؟.. بل لم��اذا لم يق��م بكتابة 
سيناريو وحوار أّي من الفيلمين؟.. ولماذا لم يقم 
بإس��ناد تلك المهمة لمن يختاره هو من األدباء، 
وترك العملية لمخرجي فيلميه على الس��واء؟.. 
فالمخ��رج خالد حم��ادة كتب س��يناريو وحوار 
فيلم��ه ' الس��كين'، وتوفيق صالح كتب س��يناريو 

وحوار فيلمه ' المخدوعون'.. 
ثم��ة من يق��ول إن غس��ان ما كان ق��ادرًا على 
الحضور إلى دمش��ق، ألس��باب سياس��ية تتعلق 

بكون��ه عض��وًا ف��ي حرك��ة القوميي��ن العرب ' 
الجبهة الشعبية لتحرير فلس��طين، كانت الجناح 
الفلس��طيني العس��كري لها'.. وثمة من يقول إن 
األف��الم ما كان��ت قادرة عل��ى الس��فر إليه في 
بي��روت!.. حس��نًا، ربما يصحُّ هذا على مس��توى 
تبري��ر ع��دم مش��اهدة غس��ان للفيلمي��ن، فما 
المبرر إذًا لعدم مش��اركته في كتابة الس��يناريو 
اإلش��راف  أو  والح��وار، 
بحضور  االهتمام  أو  عليه، 
مالحظة  م��ع  التصوي��ر؟.. 
أن ج��زءًا كبيرًا من فيلم 
' المخدوعون' تمَّ تصويره 

في العراق..
كنفان��ي  غس��ان  مض��ى 
خلف��ه  وت��رك  ش��هيدًا، 
روايتين  ا عن  ُأعدَّ فيلمين 
له، لم يشاهد الفيلمين، وال 
اهتم بمتابعة العمل فيهما.. 
ق��د  الفيلم��ان  كان  وإذا 
حققا مس��تويين متفاوتين 
من البراعة، فإن الس��ينما 
التي لم يبُد أن غس��ان قد 
اهتم بها في حياته، شاءت 
بطريقته��ا  ب��ه  االهتم��ام 
الخاص��ة، واقتفاء أثره في 
ثالثين  تتال��ت طيلة  أفالم 

سنة مضت على رحيله..
) خالل مهرجان مسقط السينمائي الدولي 2008، 
التقيُت المخرج توفيق صالح، فأكد لي أن غسان 
كنفاني ش��اهد نس��خة من فيلم ' المخدوعون'، 
من خ��الل نس��خة حملها المخرج ش��خصيًا إلى 

بيروت حيث كان غسان(!..

رواية غسان.. سينمائيًا..
' الس��كين' الفيل��م الروائي الطوي��ل، الذي أعده 
المخ��رج خالد حمادة، لصالح المؤسس��ة العامة 
للس��ينما الس��ورية، ع��ام 1971، كان أول فيلم 
روائ��ي طوي��ل يت��مُّ إنج��ازه عن أدب غس��ان 

كنفاني، من خالل الرواية التي 
حملت عنوان ' م��ا تبقى لكم'، 
والت��ي كتبها في الع��ام 1966. 
الرواية  وبمق��دار م��ا كان��ت 
معقدة وصعبة، إذ اعتمد فيها 
غسان على التجريب الفني، من 
والمكان،  الزمان  تحطيم  خالل 
بينهما،  المتع��ددة  واالنتقاالت 
الرمزية  ال��دالالت  واس��تثمار 
واس��تنطاق  الغ��ور،  العميق��ة 
بالمقدار  بعد أنسنتها..  األشياء 
ذات��ه كان على الفيل��م، الذي 
ح��رص المخرج عل��ى األمانة 
األدبي��ة التام��ة ل��ه، أن يواجه 
سؤال النجاح، األمر الذي أنتج 
آراء متفاوت��ة، ب��ل متناقضة، 
تج��اه الفيلم، فف��ي حين اعتبر 
الناقد السوري محمد األحمد 
أن فيل��م ' الس��كين' واحد من 
الس��ورية، فهناك  أهم األفالم 
من رأى أن الفيلم لم يس��تطع 
االرتقاء إلى مس��توى الرواية، 
ونحن نعتق��د أن كليهما على 
ح��ق، إذ ال يج��وز ف��ي رأين��ا 
األدبي  الوس��يط  بين  المقارنة 
' الرواية' والوس��يط السينمائي 
' الفيل��م'، فلكل منهم��ا أدواته، 

وطرائقه في التعبير..
لكن فيلم ' المخدوعون' الذي 
أخرجه المصري توفيق صالح، 
للمؤسس��ة العامة للسينما في 
سورية، عام 1972، بعد فشله 
الحص��ول عل��ى موافقة  ف��ي 
المؤسس��ة العامة للس��ينما في 
مص��ر، إلنتاجه، منذ العام 1965، فقد حصل على 
العدي��د من الجوائ��ز، وأهمها التاني��ت الذهبي 
ف��ي مهرجان قرط��اج 1972، والجائ��زة األولى 
لمنظم��ة الس��ينما الكاثوليكي��ة 1975، فضاًل عن 
االحت��رام والتقدير ال��ذي ارتقى إل��ى أن اعتبر 
الفيل��م ' رائعة كالس��يكية م��ن الس��ينما العربية' 
ووص��ف عمل توفيق صالح في ه��ذا الفيلم بأنه 
' إخراج حاذق وتصوير نضر باألس��ود واألبيض' 
وأن الفيلم ' واحد من أفضل درامات التش��ويق 

في السينما العربية'..
وفي العام 1982 بادرت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلس��طين، من خالل ما أس��مته يومها ' مؤسسة 
األرض لإلنت��اج الس��ينمائي' إل��ى تحقي��ق الفيلم 
الروائي الطوي��ل اليتيم في إطار س��ينما الثورة 
الفلس��طينية، وذلك عندما أسندت إلى المخرج 
العراقي قاسم حول مهمة إخراج فيلم ' عائد إلى 
حيفا' عن رواية غس��ان التي تحمل ذات االس��م، 
ويمكن القول إن اآلراء اختلفت حول هذا الفيلم، 
ومس��تواه الفني، عل��ى الرغم م��ن أن المخرج 
اس��تعان بقي��س الزبيدي ف��ي المونت��اج، وزياد 
الرحباني في الموسيقى، ومجموعة من الممثلين 
اللبنانيين والسوريين من طراز حنان الحاج علي، 
وبول مطر، وجمال سليمان، واأللمانية كريستين 
شور.. وفي رأينا أن الفيلم كان مرتبكًا، ال يرتقي 
إلى الطموح.. إخراجًا وتمثياًل، مع إدراكنا لصعوبة 

الظروف، وضعف اإلمكانيات المتوفرة..
وف��ي الع��ام 1995، قام المخرج اإليراني س��يف 
اهلل بالعم��ل عل��ى رواي��ة ' عائد إل��ى حيفا' مرة 
م فيلمه ' المتبقي'.. وهو إذ اس��تعان  أخرى ليقدِّ
بطاق��م م��ن الممثلين الس��وريين أمث��ال جمال 
س��ليمان وجيانا عيد وس��لمى المص��ري وعالء 
الدين كوكش وغس��ان مس��عود.. وغيرهم من 
الممثلين والفنيين والتقنيين، وقام بتصوير فيلمه 
في مدينة الالذقية ت��وأم مدينة حيفا، فقد صنع 
فيلمًا تلتب��س هويته بين العربي��ة واإليرانية، إذ 
رأينا نس��خة ناطق��ة بالعربية وأخ��رى مدبلجة 

بالفارسية..
ولكن الس��ؤال األهم، الذي يثيره فيلم ' المتبقي' 

لعل غسان لم يأبه بفن 
السينما بسبب أنها من 
طراز العمل الجماعي، 

الذي ال يقوم إال باجتماع 
عدد من المبدعين 

والعاملين والفنيين 
والتقنيين، وغسان 

كان، على ما يبدو، حالة 
من الشغف، واإلبداع 

الفردي!..

سينما
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بطل الفيل��م، الذي يلع��ب دوره محمد بكري 
في شكل رائع، يش��به مخرجه، في انه سينمائي 
فلسطيني يعيش في الخارج، ويأتي الى فلسطين 
زائ��رًا، كي يص��ّور فيلما عن نكب��ة 1948. لكنه 
ب��دال م��ن ان يصّور فيلم��ه، يصير بط��ال لفيلم 
ميش��ال خليف��ة. وم��ع مش��اهد ذاك��رة النكبة، 
نعثر على مش��اهد الحاضر في مدينة الناصرة، 
وهي المدينة الفلس��طينية الوحيدة خلف الخط 
األخضر، التي لم يطرد اكثرية س��كانها، واكتفى 
االس��رائيليون ببناء مدينة الناصرة العليا فوقها. 
وب��دل ان تأتين��ا الناص��رة بحكاي��ات الصم��ود 
والبطول��ة، يأتينا حاضرها بحكايات الثأر العائلي، 
وباش��ارات غامضة من قص��ة نكبتها عام 1948 

المسكوت عنها في شكل كامل.
س��بق اليليا سليمان، وهو ايضا مخرج نصراوي، 
ان روى لنا ف��ي فيلمه األخي��ر االوتوبيوغرافي 
حكاية استس��الم الناصرة وس��قوطها، وصّور لنا 
جي��ش االنقاذ في ش��كل كاريكات��وري، والمس 
الحياة اليومية في مدينته من دون اس��قاطات 

ايديولوجية، وعبر لغة ما بعد حداثية متقنة.
ميش��ال خليف��ة يذه��ب ال��ى المدينة نفس��ها، 

مدينت��ه، ك��ي يبح��ث ع��ن 
بالحاضر،  فيصطدم  ذاكرته، 
بالمدين��ة  العالق��ة  وتصي��ر 
الت��ي يع��ود اليه��ا المخ��رج 
اح��د  جن��ازة  يحض��ر  ك��ي 
لليل من  اقربائ��ه، مس��رحا 
تطارد  الذاكرة  المطاردات. 
البط��ل، والفن��ادق تقفل في 
وجه��ه، وعين الع��ذراء جّف 
بأشباح  مليء  والليل  ماؤها، 
والزع��ران،  المش��ردين 
بشكل  يعملون  واطفال غزة 
غي��ر ش��رعي ف��ي المدينة، 

ويتعرضون لالستغالل.
ومترابطة.  بس��يطة  الحكاية 
انه��ا حكاية مخرج يعيش في 
الخارج. كان علي��ه ان يعود 
ويعي��ش لي��ل الث��أر العائلي 
المخي��ف، حيث يش��عر بأنه 
مهدد بالقتل من قبل عائلة 
نصراوية اخرى، كي تنقش��ع 
الرؤي��ة امام��ه، وي��رى في 
عتم��ة لي��ل المدين��ة ما لم 
يستطع ان يراه تحت اضواء 

كاميرته في تصويرها حكايات النكبة، ومالمستها 
وحشية جدار الفصل العنصري االسرائيلي.

في عتم��ة ليل المط��اردة والنوم في الس��يارة 
والعط��ش، ينكس��ر ف��ي داخل��ه ال��دون جوان 

الذي كانه، حين يكتش��ف كم اساء الى صديقته 
ومس��اعدته بمغامراته الجنس��ية العاب��رة، التي 

كانت تأكيدا على سلطة ذكوريته.
كما تنكس��ر الذاك��رة، عندما يذه��ب الى بيت 
اهل��ه المهجور، ويلتقي بص��وره العائلية، ويقيم 

حوارا مع شبح امه.
اح��راق الص��ور والصليب، كان ج��زءا من لعبة 
محاولة كس��ر المحّرم حول حكاية الناصرة عام 
1948، وحين يسأل امه لماذا بقي اهل الناصرة 
ف��ي مدينته��م ع��ام 1948، فانها ب��دال من ان 
بحنان  تحدثه  تجيب، 
لم��اذا  وتس��أله  األم، 
يع��ّري الفتي��ات ف��ي 

افالمه؟
ال  عن��ه  المس��كوت 
ينكش��ف. ف��ي لحظة 
وبروز  ب��األم  اللق��اء 
الس��ؤال بدا للمشاهد 
ان ميشال خليفة سوف 
المنطقة  ال��ى  يذهب 
س��بق  التي  المحرمة 
في  ش��ماس  النطون 
'ارابيس��ك' ان اعلنه��ا 
الدبكة  حي��ن وص��ف 
الش��مالية التي رقصها 
اهال��ي فّس��وطة امام 
اليهود' معلنين  'جيش 

استسالم قريتهم.
األم ال ت��روي، تحمل 
ف��ي داخلها حكمة من 
ق��رر ان البق��اء ف��ي 
الوط��ن حتى ولو كان 
ثم��ن ذلك باهظًا هو 
اللجوء،  م��ن  افض��ل 

وهكذا يبقى سؤال المخرج- البطل بال جواب.
تش��عر وانت ترى الفيلم انك امام لحظة صدق 
كاملة، ميشال خليفة صادق وحساس ومقتنع بأن 
الصدق هو طريقه لالقتراب في شكل جديد من 

مأس��اة ش��عبه، التي لم يعد من الجائز تلخيصها 
عبر وضع جمي��ع تبعاتها على المحتل الصهيوني. 
بنية المجتمع الفلس��طيني العائلية والعش��ائرية 
تتحم��ل ه��ي ايضا قس��طها م��ن المس��ؤولية. 
والمثق��ف المهاجر الذي ال ي��رى الحاضر اال في 
وصف��ه امتدادا آليًا لذاكرة النكبة مس��ؤول هو 
ايضًا. كم��ا ان الذكورة واالس��طورة واالوهام، 

كلها عوامل في ديمومة النكبة واستمرارها.
غي��ر ان ص��دق المخ��رج يق��وده ال��ى تكثيف 
اس��تعاراته، عين العذراء التي جف ماؤها تصير 
اس��تعارة، والبيت العتيق يصير رم��زًا، والعالقة 
بالنس��اء االس��رائيليات تصي��ر مج��ازًا، وتصل 
االس��تعارة الى ذروتها في مش��اهد المساعدة- 
الصديقة، التي تجّسد كل الرموز دفعة واحدة، 

وتصير في النهاية معادال لمريم العذراء.
هذا التأرجح بين الواقعية القاسية التي تعّبر عنها 
مشاهد العنف الليلي ومناخات الثأر العائلي، وبين 
الرمز والمجاز، يرس��م حدود زندقة 'الزنديق' 
في فيلمه. فالزندق��ة اطار رمزي لعالقة الحب 
والحنو م��ع األم، كم��ا ان الذكورة المتس��لطة 
ليس��ت س��وى الوجه اآلخر لص��ور الحنان التي 
تجسدها المرأة العارية وهي تتغطى بالشرشف، 
جاعلة من الرغبة مس��احة محتملة لحب سوف 

يأتي في النهاية، وينقذ بطل الفيلم من حيرته.
ليل��ة العتمة ومط��اردة النوم، جعل��ت الزنديق 
يكتش��ف ان سؤال النكبة هو سؤال شخصي ايضا 
وليس س��ؤاال جماعيا فقط، وان سر الفلسطيني 
يكمن ف��ي العالقة م��ع األم- األرض، التي تصير 
الحبيب��ة- األرض وتغطي رأس��ها بش��ال مريم 
الع��ذراء، وتمش��ي على الماء مثلما مش��ى ابنها 

منذ الفي سنة، قبل ان يصعد الى الصليب.
ال يقت��رح علينا ميش��ال خليفة س��وى النظر الى 
واقعنا من جوانب��ه المعتمة، لكن صدقه بالذات 
هو من يقوده في النهاية الى المجاز، جاعاًل من 
زندقته انكس��ارا للرموز الفلس��طينية في سياق 

التصالح معها. 
 __________

عن القدس العربي

هو إل��ى أّي مدى يحقُّ لمخرج س��ينمائي أن 
يغّير في جوهر الحكاية، ومنطق الرواية األدبية، 
التي يعتمد عليها؟.. ففي حين أراد غسان كنفاني 
البحث في مسألة كون ' اإلنسان قضية'، وذلك 
من خ��الل حكاية تحّول ' خلدون' الفلس��طيني، 
الذي ُترك، وإن قسرًا، رضيعًا ليتربى في كنف 
أس��رة يهودية، فأصبح جنديًا صهيونيًا بامتياز 
اسمه ' دوف'!.. فإن المخرج اإليراني سيف اهلل 
داد، غّير في جوهر الحكاية، وسياقاتها، ليجعلها 
قصة كف��اح الفلس��طينيين، وليبني ف��ي فيلمه 
نش��يدًا للكف��اح المس��لح الفلس��طيني، لم يكن 
في بال غس��ان كنفاني التط��ّرق إليه، في هذه 
الرواي��ة، بل كان همه إثارة الس��ؤال حول من 

هو الصهيوني؟.. ومن هو الفلسطيني؟..

غسان.. مالمسات سينمائية..
لن نقول إن استش��هاد غس��ان كنفان��ي، بتلك 
الطريق��ة الفاجع��ة الغ��ادرة، تمام��ًا بمتفجرة 
وضعها أعداؤه في سيارته الواقفة أمام بيته في 
الحازمي��ة في بيروت ي��وم 1972/7/8، فطار 
م��ع انفجارها هو وابنة أخت��ه لميس.. لن نقول 
إن ذل��ك لم يكن له أثر م��ا في إضفاء المزيد 
من األلق على غس��ان وأدبه، وإش��اعة المزيد 
من االحترام والقداسة، مدعومة بشغل الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، على إعالئه باعتباره 
أحد رموزها!.. ولكننا س��نقول، في الوقت ذاته، 
إن مرَّ الس��نين أثبت أن دم غسان كان يمكن 
له أن يجف، وأن ثأره كان يمكن له أن ينطفئ، 
وأن ذكراه كان يمكن له��ا أن تتوارى في ثنايا 
قوائ��م عش��رات اآلالف م��ن أس��ماء الضحايا 
الفلس��طينيين، لوال أن إبداع��ه الثّر أثبت أنه ال 
يمكن أن ينضب، مهم��ا تعّددت القراءات التي 
تمّر عليه، وعلى الرغم من انطواء نيف وثالثين 

سنة على نزف دمه وحبره، على السواء..
كأنما غسان كنفاني كان يكتب بحبر يرتقي إلى 
مس��توى الدم الذي ال يجف، فبقي شابًا ناهضًا 
على الرغم من بلوغه الس��ابعة والستين، اليوم. 
إن��ه م��ا زال، حتى الي��وم، يحتف��ظ بمالمح ابن 
السادس��ة والثالثين، نظراته اآلمل��ة والمتأملة، 
شعره األسود، والش��ارب األثير.. فقد عفاه اهلل 
من قّصه على إيقاع تحدي الفنان ناجي العلي..

وغس��ان، الحاضر على الرغ��م من أنف الغياب، 
س��يتجدد حضوره في المنتج السينمائي، ليس 
فق��ط عل��ى الطريق��ة االحتفائي��ة الت��ي صنعها 
المخرج قاس��م ح��ول، في فيلمه ' لن تس��كت 
البنادق'، الذي أنتجته الجبهة الش��عبية لتحرير 
فلس��طين، ع��ام 1973، لتبن��ي وثيق��ة بصرية 
مس��تندة إل��ى خطاب ج��ورج حب��ش، األمين 
الع��ام للجبهة، ف��ي الذكرى األولى الستش��هاد 
كنفان��ي.. أو في فيلمه ' غس��ان كنفاني.. الكلمة 
البندقي��ة' من اإلنتاج نفس��ه، وفي الع��ام ذاته، 
حي��ث نجد وثيقة بصرية ن��ادرة، يتحدث فيها 
غس��ان كنفان��ي باللغ��ة اإلنكليزي��ة، وربما هي 
المشاهد الحية الوحيدة لغسان، المتوفرة بين 
أيدينا.. بل س��نرى أن المخرج العراقي ياسين 
البكري يقدم فيلم��ه ' زهرة البرقوق' الروائي 
القصير ) مدته 22 دقيقة( من إنتاج مؤسس��ة 
السينما والمس��رح في العراق، عام 1973.. كما 
س��يقدم المخرج الفلس��طيني صبحي الزبيدي 
فيلمًا بعنوان ' نس��اء في الش��مس' 1999، في 
إهداء لألديب الشهيد غسان كنفاني، ومحاولة 
محاكاة لمأس��اة رجاله الفلسطينيين، من خالل 
مأس��اة مجموعة من النساء الفلسطينيات، في 

األرض المحتلة..
ولك��ن من ت��راه يس��تغرب إذا قلنا إن ثم��ة فيلمًا 
إس��رائيليًا، بعن��وان ' تابوز'، أنتج ع��ام 1998، أراد 
الحدي��ث ع��ن أرض البرتقال، تل��ك األرض، ذاتها، 
التي ُطرد منها غسان، من أجل تحويلها إلى ' أرض 
إس��رائيل'، فاعتم��د على مجموعة م��ن النصوص 
األدبي��ة: ' بس��تان برتق��ال' لبنيامين تم��وز، و' ممر 
قش��ور البرتقال' لناعوم غوتمان، و' غرام البرتقال' 
لدالي��ا رافيكوفيت��ش.. و' أرض البرتق��ال الحزي��ن' 

لغسان كنفاني؟؟
أرأيت يا غسان كيف يسرقوننا، حتى بأدبك؟.. 

غس��ان.. هل تراك تعلم بعد عمر من رحيلك، بعد 
قرابة أربعين سنة من شظاياك، أن الفلسطينيين ما 

زالوا.. ' رجاالً  في الشمس'؟..
----------

عن القدس العربي

تشعر وانت ترى الفيلم 
انك امام لحظة صدق 
كاملة، ميشال خليفة 

صادق وحساس ومقتنع 
بأن الصدق هو طريقه 

لالقتراب في شكل 
جديد من مأساة شعبه، 
التي لم يعد من الجائز 
تلخيصها عبر وضع 
جميع تبعاتها على 
المحتل الصهيوني

الفلسطيين الزنديق!

فيلم  يش��كل 
ميشال خليفة 
 ، ' ي��ق ند ز '
فارقة  عالمة 
ف��ي تجرب��ة 
س��س  مؤ
الس��ينما الفلسطينية المعاصرة. فيه 
يقت��رب صاحب 'الذاك��رة الخصبة' 
من الس��يرة الذاتية م��ن دون ان 
يصنع فيلما يمكن وصفه بأنه سيرة 
ذاتي��ة، ويعالج مناطق حساس��ة في 
رؤية الواقع الفلس��طيني من داخله 

وخارجه.

سينما

ميشيل خليفة
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رشاد أبوشاور

لق��د أراحني تلق��ي اقتراح بأن أكتب ش��يئا ع��ن تجربتي 
القصصّي��ة، وهو م��ا يمنحني الفرصة ألحيي الش��ام، وذلك 

الزمن الذي بدأت فيه رحلة محبة وإبداع معها.
يبدو م��ن عنوان كلمتي أنني أش��كر الش��ام، وأعترف لها 
بالفض��ل، وهذا صحيح، وإن كن��ت أعجز دائما عن التعبير 
ع��ن مبل��غ حب��ي وعرفاني للش��ام بالفضل عل��ى تجربتي 

األدبّية.
وفدت إليها وأنا في الخامس��ة عشرة عام 1957، واستّقر 
بي المقام بدايًة في أحد أحيائها العريقة: حي سوقساروجة، 

ومن بعد في ضيعة هي امتداد لها في الغوطة الش��رقّية، أقصد ) 
جوبر( التي ُألحقت بالشام، وباتت حّيا من أحيائها.

لج��أ والدي سياس��ّيا، وهذا م��ا كررته في الحديث عن س��يرتي 
الكتابّية، إلى سورية عام 57، وهذا الحدث غّير مسار حياتي.

من أريحا الفلس��طينّية _ هناك أريحا س��ورّية مررت بها مرورا 
خاطفا_ إلى دمش��ق، باألحرى من مخّي��م النويعمة المبنية غرف 
سكانه من الطوب، والمسقوفة بالبوص والخشب والطين، والذي 
ال ضوء في ليالي ناسه سوى السراج، ومن بعد الالمظة، ومن بعد 
اللوكس..ولكن ال كهرباء، فالكهرباء كّنا نراها عن بعد وهي تضيء 

ليل أريحا .
النقلة كانت كبيرة بالنس��بة لي من المخّيم إلى الشام: شام الكتب، 
ودور الس��ينما، والمسرح، والمعارض الفنّية، وقاعات المحاضرات، 

وصخب الحياة السياسّية، وازدهار الصحافة.
جئت الشام ولم أكن قد قرأت أكثر من خمسة كتب !

في الش��ام وجدت الكتب، فأخذت في التهامه��ا، كأنني أعاني من 
جوع مزمن!.

انخرطت في قراءة أي ش��ىء، وكل ش��يء: القص��ص القصيرة، 
الروايات، دواوين شعر، الكتب السياسّية، المسرحيات المطبوعة.

أمواج تحملني وتطّوح بي، وأنا اركض بين دور الس��ينما، وقراءة 
الكت��ب، والتمّتع بالنور الذي يمكنني من الق��راءة لياًل حتى أوقات 

متأخرة.
حي��ن وصلت الش��ام ع��ام 57 ، كانت تّض��ج بالصحاف��ة اليومية، 
والحركة السياسّية المّوارة، وبش��ائر الوحدة بين مصر وسورّية، 

كّنا في زمن الوعود، واألحالم واألماني الكبيرة.
آنذاك كنت فتى صغيرا يس��أل بكثرة ولهفة، ألنه يريد أن يعرف 
كل ش��يء، وأن يكون كل شيء: كاتبا روائيا دون أن يعرف كيف 
تكتب الرواية، ومن بعد كاتبا مسرحيا، ودارسا لإلخراج المسرحي..

ولكن السفينة تلطمها رياح ال تتيح لها أن تبحر إلى حيث تتمّنى.
في سنوات الخمسينات، والستينات، تألق في سورّية عدد من كّتاب 
القّصة القصيرة الذين أغنوا حركة القّصة العربّية، من الرائد فؤاد 
الش��ايب الذي يّقر له المبدعون السوريون بمكانة ريادّية كبيرة، 
إلى ألفة األدلبي..من ينس��ى قصص الحب الشامي التي كتبتها تلك 
الس��ّيدة األنيقة الحضور والروح؟!.. إلى س��لمى الحّفار الكزبري، 
إل��ى زكريا تامر الُمجدد، س��عيد حورانّية، عبد الس��الم العجيلي، 
ياسين رفاعية، كوليت خوري، غادة السّمان، عادل أبوشنب، جان 
الكس��ان، وليد إخالصي، نصر الدي��ن البحرة ،عبد اهلل عبد، فارس 
زرزور، ولي��د مدفعي، عبد العزيز هالل، صدقي إس��ماعيل، ناديا 
خوست،اسكندر لوقا، حسيب كّيالي) الساخر( الذي يذكرنا بعزيز 

نيسن التركي، مطاع صفدي، حيدر حيدر...
 بالتأكي��د أنا لم أنس األس��تاذ حّنا مينه صاحب األبنوس��ة البيضاء، 
ولكن دوره الكبير كان وما يزال في الرواية، وهو كما نعرف جميعا 
حقق لنفس��ه مكان��ة عربّية رفيع��ة، بوأته ما يس��تحق من تقدير، 

وجوائز، وترجمات، ودراسات أكاديمّية.
إنني أستحضر أسماء كل من قرأت لهم، وتابعتهم آنذاك، ومن 
بع��د، والذي��ن تعّرفت ببعضهم ع��ن قرب، ونش��أت بيني وبينهم 
صداق��ة أعّتز بها، منهم م��ن رحل، ومنهم من ه��و حي، وعندي 

فهم  نتاجهم سيعيش،  أن 
القّصة  مدامي��ك  أعل��وا 
القصيرة، ونقشوا قصصهم 
العالية، كما  على جدرانها 
المعلقات  ش��عراء  فع��ل 
عّلق��وا قصائدهم  الذين 
في ذاك��رة أجيال عربّية 
عل��ى  ولي��س  متعاقب��ة، 

جدران الكعبة فقط . 
أمل أنني لم أنس أحدا، 
نفس��ي  وّرط��ت  وق��د 
األس��ماء،  س��رد  في 
فأرجو  نس��يت  ف��إن 
أنني  المع��ذرة، ذلك 
ل��م أتقّصد النس��يان، 
وعن��دي أن كل من 
يستحق  واجتهد  كتب، 
التذّك��ر، ولكنها الذاكرة، 
أحيان��ا،  تخذلن��ا  وه��ي 
وال تنس��وا أنن��ي أكتب 
م��ن الذاك��رة المثقل��ة 
الرحيل  والمنهك��ة م��ن 
والتنّقل والهموم الثقيلة.

ثماني س��نوات متواصلة 
عش��تها في دمشق الشام، بين 1957 و1965، غادرت بعدها عائدا 
إل��ى أريحا، ألقيم فيها م��ن جديد حتى وقوع نكب��ة حزيران 67، 

وتشردنا من جديد، بعد انهيار حلم التحرير والعودة.
اخت��رت بعد رحلة مع القراءة أن أكتب القّصة القصيرة، ومع من 
تق��ّدم من  أبرز كتاب س��ورية قرأت قصص س��عيد تقي الدين، 
والدكتور سهيل إدريس من لبنان، وانصب اهتمامي على مبدعي 
فلسطين، فقرأت قصص غّسان كنفاني، والمعّلمة سميرة عّزام _ 
التي وصفها غّس��ان بأنها معلمته، وهي معلمة كثيرين أتشرف أن 
أكون واحدا منهم_ وجب��را إبراهيم جبرا) عرق وقصص ُأخرى(، 

ومنهم تعّلمت الكثير.
اجتهدت في البح��ث عن كتابات من 
س��بقوا، فوقعت على قص��ص نجاتي 
صدق��ي، ومؤس��س أّول مجّلة قّصة 
قصيرة في بالد الشام: محمود سيف 
الدي��ن اإليران��ي، ناهيك ع��ن بعض 
حكاي��ات وقصص خلي��ل بيدس رائد 

ترجمة الرواية الروسية إلى العربّية.
لس��ت باحثا، وال ناق��دا، ولكنني قاص، 
لذا فمداخلتي ال تعدو أن تكون بمثابة 
تحّية لقصاصي��ن عاصرتهم، واقتربت 
منهم، وتصادقت مع بعضهم، وتعّلمت 
منه��م، ومنهم قّصاص��ون أعلوا بنيان 

القّصة القصيرة العربّية. 
هذه الكلمة ليست سوى تحّية لكّتاب 
وكاتب��ات يس��تحقون مّن��ا التقدي��ر، 
ومنجزاته��م،  ذكراه��م،  وتكري��م 
وّح��ض األجيال الطالع��ة للتعّرف بهم 
عبر نتاجهم الذي دفعوا ثمنه س��هرا، 
واجتهادا، من أعصابهم، وعلى حساب 

راحتهم، ليوّس��عوا أفقنا الثقافي، ويعّرفوا اإلنس��ان العربي بنفس��ه، 
ويعّمقوا حّبه للحياة، وليس��لحوه بأخالقيات إنس��انية رفيعة، أولها 

شعوره بالكرامة، وحّقه في الحّياة اإلنسانّية الكريمة.
في سنوات الخمسينات هّبت على ثقافتنا رياح الفلسفة الوجودّية، 
والماركس��ّية، ومفاهيم المدارس األدبّي��ة، وعلت طموحات أمتنا 

في الوحدة، والنهضة، والتقّدم، وتحرير فلسطين.
في ذل��ك الخّض��م ط��رح المبدع��ون عل��ى أنفس��هم تحديات، 
ترجموه��ا بارتياد آفاق ل��م تكن قد طرقت بع��د، فقرأنا قصصا 
حديثة مدهشة، تخّلصت من الجماليات الفارغة، والسرد البطيء 
الذي ما عاد يتواءم مع س��رعة إيقاع الحياة، وتعقيداتها، واغتنائها 
بالمنجزات العلمّية والتقنية التي اقتحمت حياتنا: السينما، التلفزيون، 
الترانزيس��تور، الهاتف، الس��يارة، الطائرة التي تنقل المس��افر من 
قارة إلى قارة في ساعات، سرعة انتقال الخبر عبر وكاالت األنباء، 
الصحاف��ة الحديث��ة بفضل المطاب��ع المتطورة، وتقني��ات اإلخراج 

الصحفي...
األس��ماء التي تقدم��ت كتبت القّص��ة الحديثة، والقّص��ة الواقعية 
الت��ي تتعمق في النفس وال تقف عند المالمح الخارجّية والس��طح، 

ومزج��ت بين الواقعّية والرمزية والس��ريالّية، لتص��ل إلى التعبير 
األرقى واألصدق عن نفس اإلنسان العربي.

اغتن��ت القص��ة واتس��عت، وحض��رت ف��ي الصحاف��ة، والمجاّلت 
المختّص��ة، وكان القصاصون، واألدباء، قد ارتقوا بالكتابة الصحفّية، 
وفن المقالة، فما عادت الكتابة س��جعا، وإنشاًء باردا، بل فّنا يتقّعد 

مع تطّور العمل الصحفي.
في تلك الس��نوات ق��رأت قصص يوس��ف إدريس، يح��ي حّقي، 

نجيب
محف��وظ _ وأن��ا أعتبره قاص��ا كبيرا، ولي��س فقط روائّي��ا كبيرا، 
مؤص��ال، ومطورا، ومجددا_ يوس��ف الش��اروني، محمود بدوي، 

عبد الرحمن الخميسي...
عدت لالس��تقرار في دمش��ق م��ن جديد، بعد الع��ام 1971، ولم 
أغادرها إاّل س��نة 1988، ث��ّم ألعود إليها م��ن جديد..وهكذا كما 

ترون فإنني ال أبارح الشام إاّل ألعود إليها.
ب��دأت نش��ر قصصي بعد هزيم��ة حزيران _ ُنش��رت لي قصتان 
ع��ام 66 _ وحتى يومنا هذا صدرت لي تس��ع مجموعات قصصية، 
أعتبرها كلها مجموعة واحدة، نشرت في مراحل مختلفة، تسهياًل 

لوصولها للقّراء.
في دمشق، بترجمات سورية حرصت على تعريف القارئ العربي 
ثقافيا بالشعب الجزائري، ومعاناته، وأسباب ثورته على االستعمار 
الفرنسي، قرأت روايات وقصص الكّتاب الجزائريين: محمد ديب، 

مولود فرعون، مولود معّمري، مالك حداد، آسيا جّبار...
وقد أسال: ومن أيضا ؟ 

بعد س��نوات قرأت روايات وقصص الطاهر وطار، س��ي الطاهر، 
وبيننا نشأت صداقة، وزرت بيته في الجزائر العاصمة مرارا. 

أنا أّمر على اس��مه لتحّية ذكراه ه��و الذي رحل قبل أّيام، ودفن 
في ثرى الجزائر التي أّحب.

ت��رون أيها الحضور الكرام أنني لم أتحدث عن جيلي، فأنا اخترت 
أن أحي��ي من س��بقونا في التأس��يس لّف��ن قّصة قصي��رة عربّية 
معاصرة، غنّية، يكتبها مبدعون ال يتش��ابهون، وال يتناسخون، ولكل 

منهم، وهذا برهان أصالة، شخصيته الفنّية المختلفة.
وبعد: 

 أن ُيحتف��ى في ه��ذه الدورة بالقّص��ة القصيرة، فأحس��ب أنكم 
بهذا ُتس��لطون الضوء عل��ى فن يجدر أن 
يعتنى به في زمن ازدهار الرواية، فالقصة 
القصيرة فن ال يّقل أهميًة عن باقي الفنون، 
ويمكن للقّصة القصيرة بحجمها الصغير أن 
تقّدم متع��ًة، ومعرف��ًة، وأن تعيش طوياًل، 
واألمثل��ة ب��ال حصر ف��ي القّص��ة القصيرة 

العربّية، والعالمّية.
كتب الدكتور علي الراعي، الناقد الكبير، في 
مقدمة كتابه : القّص��ة القصيرة في األدب 
المعاص��ر، ما يلي: الفنون ليس��ت ُرّكابا في 
قطار الس��كة الحديد، تقبع المسرحّية فيه 
في مقاع��د الدرجة األولى المكيفة، وتحّتل 
الُمكيفة  الثاني��ة  الرواي��ة عربات الدرج��ة 
أيضا، بينما تزاحم القّصة باعة المش��روبات 
الغازّية والس��ميط والجبن الرومي والبيض 
المس��لوق، وحقائ��ب أف��راد الش��عب من 

مختلف األشكال واُلحُموالت. 
ويضيف في تلك المقدمة العميقة المنصفة 
لّفن القّصة القصيرة: ليس بالنصيحة وحدها 
يصب��ح فن ما أهم م��ن ّفن آخر. ) ص 16 

مقدمة الكتاب الصادر عن منشورات الهالل 1999(.
الحضور الكرام:

ت��رون أنني تقصدت أن ال أتح��دث عّمن قرأت لهم من مبدعي 
القّصة العالميين: تش��يحوف، موباس��ان، إدغار أل��ن بو، أو هنري، 
همنغواي، بيراندللو.. بورخيس..وماركيز، وأس��ماء كثيرة قرأتم 

لها.
أنا تقصدت هذا األمر، ألنن��ي أردت التوقف عند قصاصينا الذين 
أرى أن أح��د دواف��ع هذا المهرج��ان إنصافه��م، وتكريمهم،عربا 

سوريين، وعربا من كل أقطار وطننا العربي الكبير.
أن يق��ام مهرجان للقّصة القصيرة ف��ي محافظة إدلب، وفي ّظل 
قامة أبي العالء المعّري، فهذا تكريم للقّصة والقّصاصين، وتش��جيع 

على كتابة القّصة، وقراءتها...
فشكرا لكم على اجتهادكم، وجهدكم 

• مداخل��ة الكاتب ف��ي مهرجان أبي المعّري الثالث عش��ر، ملتقى 
القّصة القصيرة، في محافظة إدلب، ومدينة معّرة النعمان، والذي 
تواصلت أعماله بين 2 و 4 تشرين أّول 2010، بدعوة من وزارة 

الثقافة السورّية، ومحافظة إدلب.

رأي

حتّية ألولئك الذين أعلوا بنيان القّصة القصرية
رغم أنني عشت لسنوات، بل لعقود، في دمشق الشام، إاّل 
أنني لم أزر إدلب، ومعّرة النعمان، وها هي ذي تتاح لي 
الفرصة، وفي مهرجان يحمل اسم شخصّية عربّية عظيمة 
األثر في ثقافتنا العربّية قديما وحديثا، شعرا ونثرا، وفكرا: 

الّجد أبو العالء المعّري.

اغتنت القصة واتسعت، 
وحضرت في الصحافة، 

والمجاّلت المختّصة، وكان 
القصاصون، واألدباء، قد 

ارتقوا بالكتابة الصحفّية، 
وفن المقالة، فما عادت 

الكتابة سجعا، وإنشاًء باردا، 
بل فّنا يتقّعد مع تطّور 

العمل الصحفي.
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ف��اروق وادي 

وقد كانت لي وجهة نظر مخالفة لرأي الس��يِّدة 
الكاتب��ة، وه��ي أنها نال��ت من الش��هرة والمجد 
واالهتم��ام النقدي والترجمة، م��ا يفوق موهبتها 
وإمكانياتها األدبّية المتواضعة، ألس��باب عديدة: 

أّولها، كونها امرأة. وثانيها، كونها فلسطينّية! 
ويمكننا، بعد ذلك، أن ُنسهب في تعداد الشروط 
الت��ي يجب توافرها ف��ي الكتابة النس��وّية، وهي 
ش��روط باتت م��ن لزومي��ات ما يل��زم لتصنيع 
الكاتبة، مهما بدت في الظاهر هامشّية وسطحّية. 
فأن تكون الكاتبة جميلة، هو شرط آخر يقف في 
طليع��ة تلك الش��روط. وال يغرّنك فع��ل الزمان 
في وجوه وأجس��اد بعض الحسان، فنحن نعيش 
في زمٍن أصب��ح فيه العّطار ق��ادرًا على إصالح 
ما أفس��ده الّدهر. وقد بات عّطار عصرنا ُيسهم 
بدوره في زيادة االهتمام بنتاج الرواية النسوّية، 
وإلق��اء ثقل��ه في مس��ار العملّي��ة النقدّي��ة التي 

تتناولها!
أّم��ا الّش��رط اآلخ��ر ال��ذي أصبح الزم��ًا لنجاح 
الرواية النس��وّية، فهو الج��رأة على تفجير طاقة 
م كّل تابوهات اللغة.  'اللبيدو'، بلغة مفتوحة ُتحطِّ
فلم نعد نتصّور صدور رواية نسوّية عربّية تخلو 
من سرد العالقة الجنس��ّية بروح انفتاحّية عالية، 
يغبطنا الغربيون عليها. والحقيقة أن تناول المرأة 
للجنس هي مسألة مش��روعة من حيث المبدأ، 
حيثما كان ثّمة ضرورة فنّي��ة لمثل هذا التناول. 
أّما الحديث عن 'الجرأة' في كتابة الجنس، فهي 
مس��ألة تقف خ��ارج الفّن إذا م��ا كانت ال تخدم 
سوى نفسها، أو تتوقف عند هدف تحقيق اإلثارة 
الحس��ّية البورنوغرافّية للقاريء. أو كما عّبرت 
إحدى كاتبات هذا النوع من الرواية، من أنها لن 
تجعل قارئًا ذكرًا قادرًا على اإلفالت من قدرتها 

على استثارة رغباته المكبوتة!؟ 
فه��ل ه��دف الرواية ه��و اس��تثارة المكبوتات 
وتعذي��ب الّذكر بتوت��رات اس��تيهامّية يتيحها 
الّس��رد النسوي، أم لعب دور الفياغرا السردّية 

لمعالجة ما يعانيه من عجٍز وإحباط؟ 
ولألغ��راض الترويجّية ذاته��ا، التي تضمن عملّية 
التسويق واإلقبال على القراءة، حّتى لدى من لم 
تصبهم مثل تلك الرذيلة، فإن على الكاتبة األنثى 
أن تستجمع طاقاتها اإلبداعّية ومقدراتها األدبّية 
للخوض في اس��تقصاء مف��ردات الغواية، بهدف 
صياغة العنوان المناس��ب للرواي��ة. وربما تكون 
أحالم مس��تغانمي رائدة في هذا المضمار، بدءًا 
من عن��وان روايتها 'ذاكرة الجس��د' م��رورًا ب� 
'فوضى الحواس' وحّتى 'عابر سرير'، تفلح الكاتبة 
ف��ي اختي��ار عناوينها، مع التنويه إل��ى ما ينطوي 

عليه كّل واحد م��ن هذه العناوين من إيحاءات 
جنس��ّية ال تخفى على لبيٍب بإمكانه أن يفهم من 

إشارات أقّل مباشرة.
'الجس��د'  البطاين��ة مف��ردة  وتس��تعيد عف��اف 
لتس��تخدمها في عنوان روايتها 'خارج الجس��د'، 
الت��ي توافر فيها كس��ر تابو الجن��س بإبداٍع فنّي 
الف��ت أحيان��ًا، وفائض ع��ن الحاجة ف��ي أحيان 

أخ��رى. وال ب��أس من كس��ر تابوه��ات أخرى 
إلصاب��ة غي��ر عصفور بحج��ر واح��د. فرغم أن 
الخطاب السياس��ي ليس هّمًا أساسيًا للكاتبة، إاّل 
أنها تجرأت والمس��ت الموض��وع، ومثله الدين، 

الضلع الثالث في الثالوث الًمحّرم. 
وم��ا دمنا في حديث جاذبّية العنوان األنثوي، فال 
بّد من أن نمّر على عنوان رواية فضيلة الفاروق 
'إكتش��اف الش��هوة'، ال��ذي ال يحتاج إل��ى لبيٍب 
ليحقق مثل هذا االكتش��اف. أّم��ا حزامة حبايب 
فقد اختارت لروايتها عن��وان 'أصل الهوى'، على 

غ��رار كتاب أوفيد 'فن الهوى'، الموصوف بكتاب 
الُمجون.

وتتجاوز صاحبة 'اكتش��اف الش��هوة' زميلتها التي 
تطم��ح لروايته��ا أن تس��تثير الرج��ال، لتط��رح 
في مقابلة له��ا رؤاها ل� 'فن الرواي��ة'، قائلة أنها 
تحب التح��دي.. ولذلك.. 'س��أريهم كيف يكتب 
عن الجنس وكيف يمارس! فأنا كائن يش��عر أن 

الجنس فن قبل أن يكون متعة وحاجة 
وغريزة وجدت في داخلنا'. 

أن تخ��وض الكاتب��ة تحديه��ا اإلبداعي 
و'ترين��ا' كي��ف ُيكتب ع��ن الجنس، أو 
كيف ُيكتب الجنس، فتلك مهّمة الكتابة 
اإلبداعّية الحقيقّية، والتي يقابلها دورنا 
النق��دّي بتقويم الّنص. أّم��ا أن تتطّوع 
روائّية بتعليمنا كي��ف ُيمارس الجنس، 
وفنون ممارسته )على اعتبار أننا جهلة 
حّتى في عل��وم الب��اه، وأخفقنا في أن 
نكون خير خلف لخير سلف!(، فالمسألة 
ليس��ت مهّمة الكاتب��ات الفاتنات، وقد 
تك��ون مهّمة نس��اء أخري��ات، يزاولن 

أقدم مهنة في التاريخ!
أخيرًا، ال بّد من إعادة التأكيد على أننا 
ال نقف م��ن رواية الجنس العربّية التي 
تكتبه��ا المرأة موقفًا أخالقيًا، وأننا ضّد 
أّي نقد أخالقي لتل��ك األعمال. فالنقد 
له أدواته التي لي��س من بينها األخالق. 
كما أننا ضّد المنع مهما كانت أس��بابه 
ومبرراته، وضّد كّل ممارسات الرقيب. 
إاّل أننا في الوقت نفس��ه، ضّد أن يكون 
الجسد، مسألة قابلة لالستثمار والترويج 
والتس��ليع )على يد الكاتبة األنثى نفسها( وتحقيق 
المكاس��ب 'األدبّية'، دون إبداع، أو مبررات فنّية 

ُمقنعة. وتلك مهّمة نقدّية أخرى.
قبل س��نوات، نشرت كاتبة سعودّية اسمها رجاء 
الّصانع، كانت حّت��ى ذلك الوقت مغمورة، رواية 
هزيلة حملت عنوان 'بنات الرياض'، نجحت في 
الوصول إل��ى عدد من لغ��ات العالم، وأصبحت 
واح��دة من أمثل��ة الرواية العربّي��ة لدى اآلخر 
الغربي. وقد حِرَصت الكاتبة على أن تبدأ فصول 
روايتها بتعبير 'س��يرة وانفضح��ت'. فكأنما كتابة 

الفضيحة، هي مهّمة الّسرد!؟
وهل الّس��رد ضرورة للكتاب��ة، إذا كانت صاحبة 
'برهان العسل'، س��لوى النعيمي، تنشيء روايتها 
دون الحاجة إليه، لُتس��هب ف��ي حديث الجنس 
ومرجعيات��ه في تراثن��ا العربي العري��ض، الذي 
يخوض ه��ذا المضم��ار، دون أن يترّدد في أن 

يسّمي األشياء بأسمائها؟!؟ 
فه��ل يج��وز للجمي��الت الفاتن��ات م��ا ال يجوز 

لغيرهّن؟!
مؤخرًا صدرت رواية 'حليب التين' لسامية عيسى. 
ومن المهم أن نش��ير إلى أن كاتبتها هي إمرأة 
أواًل، كما يؤكِّد اس��مها دون التباس؛ وفلسطينّية 
ثانيًا؛ وتش��ير صورتها المنشورة إلى أنها جميلة، 
ثالثًا؛ كما أن مجّرد تقليب صفحات الرواية يشي، 
رابعًا، وربما لي��س أخيرًا، بأن موضوعة الجنس 

ليست بعيدة عن هموم الكاتبة. 
تشرع في القراءة.. ويدك على قلبك! 

عن الروائيات اجلميالت الفاتنات 

س��معُت روائّية فلس��طينّية تش��كو ُمّر الش��كوى 
م��ن ُظلٍم ف��ادح أصابه��ا، كروائّية، جّراء س��ببين 
واضحين ال لُبس فيهم��ا، أولهما، كونها أنثى تعاني 
م��ن التمييز الفادح في مجتمع بطريركي متخلِّف 
يتمّي��ز بالهيمن��ة الذكورّية والقم��ع الُمعلن لتلك 
الكائنات المضطهدة على كّل المستويات. وثانيهما، 
كونها فلس��طينّية ُتعاني، في الوقت نفسه، حّصتها من الظلم الكولونيالي 

وممارسات االحتالل التي تطالها، كجزء مضطهد من شعب مضطهد.

إاّل أننا في الوقت نفسه، ضّد أن يكون الجسد، مسألة 
قابلة لالستثمار والترويج والتسليع )على يد الكاتبة األنثى 

نفسها( وتحقيق المكاسب 'األدبّية'، دون إبداع، أو مبررات 
فنّية ُمقنعة. وتلك مهّمة نقدّية أخرى.

رأي

عبد الجبار عدوان

سيبقى للكتاب الورقي التقليدي عشاقه، بالرغم 
من طغيان العالم االفتراضي عبر مواقع الكترونية 
واالنتش��ار الس��ريع االن الى الفيس بوك. اقول 
ذل��ك وال افترض ان االنترن��ت ومالحقة خصم 
للكت��اب الورقي. لقد بلغ ب��ي التفاؤل الى درجة 
اقامة مواقع الكترونية تكم��ل وتوضح رواياتي. 
للوهل��ة االولى الفكرة ليس��ت جدي��دة تمامًا، 
فالكثي��ر من الكت��اب لهم مواقع عل��ى االنترنت 
تضم بعضا من اعمالهم وتعرف بهم، لكن موقع 
رواية "راوي قرطبة" مثاًل يقدم مادة دسمة من 
الص��ور والفيديو والمراجع الت��ي تقرب صورة 
االندل��س الى القارئ، فيرى القصور واالس��واق 
والعم��الت التي تتحدث عنه��ا الرواية. بالطبع ال 
يمكن لغير الرواي��ات التاريخية العبور من هذا 
الباب العريض، ولك��ن كل رواية او كتاب يمكن 
ان يكمله��ا موقع��ا الكتروني��ا، فروايت��ي الثانية 
"سياس��ة في الجنة" فلس��فية وخيالي��ة ال يمكن 
ان تكملها افالم او ص��ور، ولكن هنا ايضا احتوى 
الموقع على ما هو مستطاع، مثل نصوص حول 
م��ا جاء ف��ي القرأن عن ح��ور العي��ن، وااليات 
الت��ي تتحدث ع��ن الجنة، واالحاديث الش��ريفة 
المتعلق��ة بالموضوع. "بومة برب��رة" من النوع 
التاريخ��ي مثل راوي قرطب��ة، ولذلك نجد في 

الموق��ع المرافق له��ا صورا لبعض ش��خصيات 
الرواي��ة، وصحف فلس��طينية قديمة من عصر 
اح��داث الرواية، وصور غي��ر معروفة عن واقع 
الحياة السياسية واليومية وادوات العمل وانواع 
الس��يارات، وبالطب��ع المالب��س وغي��ره الكثير. 
هذه الظاهرة لم تنتش��ر بعد ، ولن��ا ان نتخيل 
االضاف��ات التصويري��ة والمعلوماتي��ة الممكن��ة 
للكثير من االعمال الروائية لو توسع الكتاب في 
هذا االسلوب التوثيقي، وكتبوا ايضا عن ظروف 
اع��داد كتبهم ومراجعهم. نق��ول هذه الظاهرة 
لم تنتشر، ولكن نس��بة كبيرة من الكتاب لجأوا 
االن ال��ى العالم االفتراض��ي المتمثل في الفيس 
بوك، حيث يختلط العش��اق م��ع القراء، الكهول 
م��ع الفتيان، والكل له كتابه )صفحته( ونس��بة ال 
بأس بها من مس��تعملي الفيس بوك يزورون 
مواقع المشاهير من الكتاب والشعراء والشيوخ 
وغيره��م، لكن العالقة غالب��ًا ال تتطور الى اكثر 
من مطالعة عناوي��ن، او مراجعة بعض الفقرات 
الت��ي يضعها الكاتب على صفحة المالحظات، الن 
عال��م الفيس بوك مس��تعجل جدًا وكل يطارد 
ما كتبه صديقه او عش��يقته السرية، او فلنقل ان 
عالم الكتب وعالم الكل��كات يلتقيان على طريق 
س��ريع وكل منهما يهرول في االتجاه المعاكس. 
مهما يكن فال نس��طيع االدعاء ان عالم االنترنت 
بش��قية، المواق��ع والكلكات، قد اثر س��لبيًا على 
س��وق الكتب، فهذا س��وق متراج��ع منذ زمن، 
واصيب بطعنة عندما انتشرت الفضائيات. لدينا 
االن ش��بان وش��ابات م��ن خريج��ي الجامعات، 
ويقولون في العلن : لم��اذا نطالع رواية طويلة 

يمك��ن مش��اهدتها في فيل��م خالل س��اعتين؟ 
االجابة الموج��زة هي : اقرأ الرواية ثم ش��اهد 
الفيل��م وس��تعرف الج��واب بنفس��ك. الف��ارق 
بي��ن االوروبيي��ن والعرب في ه��ذا المجال، ان 
المثقفين هناك ينتق��دون ماليين القراء الذين 
يه��درون وقتهم في مطالعة الصحف الش��عبية. 
الص��ن البريطانية او بلد االلمانية توزع كل منها 
اكثر من ثالثة ماليين نسخة يوميا، وتوزع بقية 
الصح��ف اليومي��ة ماليين اخ��رى بحيث يمكن 
الق��ول ان كل بي��ت تدخل��ة اكثر م��ن صحيفة 
يومي��ة. االنتق��اد االخ��ر عنده��م ان الماليي��ن 
يطالعون روايات تجارية، ولكن في كل االحوال 
هن��اك مطالع��ة وازدحام في المكتب��ات العامة 
القتراض الكتب، اذ ال ينكر ان اسعارها غالية في 
كل مكان، ولم يحتل التلفاز او االنترنت مساحاته 
على حساب الكتاب الورقي. اسبانيا احدى الدول 
االوروبية التي دخلت منذ ثالثة عقود فقط الى 
عهد الديمقراطية والتخل��ص من الدكتاتورية 
العس��كرية. على صعي��د الكتب يتم نش��ر كتب 
اس��بانية ومترجمة كل سنة بما يعادل ما انتجه 
العرب منذ نهاية العهد العباسي حتى االن. هذه 
المقارن��ة تخ��ص العناوين وليس عدد النس��خ، 
فالرواية هناك يطبع منها ما اليقل عن مائة الف 
لكل نس��خة، وعندنا ال تزي��د الطبعة عن الفين، 
ونادره هي الكتب التي يع��اد طبعها، اللهم طبعا 
كتيبات الخزعبالت الدينية والس��حر والس��حر 
المضاد.لماذا نقارن اسبانيا باالنتاج العربي ؟ الن 
االندل��س كانت من اهم مراكز انتاج الكتب في 
العالم على االطالق، الكت��ب العربية طبعًا. وكان 

الطلب عليها ش��ديدًا الى درجة وجود شواغر 
في قط��اع عم��ال النس��خ، وكانت النس��خ تباع 
بالم��زاد. انذاك، وهذا مهم للتأمل، كان العرب 
قد فتحوا بقاع العالم المكتش��ف، فهل مصادفة 
ان انتشار التأليف والنسخ رافق انتشار الفتوحات 
وس��يادة العنص��ر العربي؟  ه��ذا التدهور االن 
في أمة اقرأ يش��به كرة الثلج التي تتضخم كلما 
تدحرجت. ابتعاد الناس عن الكتب يدفع بالكتاب 
الى احضان الحكومات ووزارات الثقافة، وبالتالي 
ينقطع ابداعهم الن عليه��م مراعاة رب عملهم 
في كل س��طر. هكذا يختن��ق االبداع في مهده، 
ويج��د الق��ارئ الجاد، النادر، نفس��ه يبحث عن 
كتب ذات قيمة، كمن يتصيد السمك في البحر 
المي��ت. ربما هذا التش��بيه مبالغ في��ه، اذ لدينا 
مبدعين في الشعر والرواية، ولكنهم ال يجدون 
الدع��م الكافي من القارئ، يمكن ان نس��ير في 
جنازة شاعر، ولكننا ال نشترى كتبه. وهذا يعيدنا 
الى العالم االفتراضي حيث يش��بع الكثيرون من 
القراء االن غرورهم ببيتن شعر من هنا او حكمة 
من رواية، ويس��تعملونها ف��ي صفحاتهم الفيس 
بوكي��ة. هذا بالتأكيد افضل من عدم قراءة اي 
حرف ف��ي كتاب ورقي، ولك��ن على كل عربي 
ان يفك��ر في الفوارق بين الع��رب والغرب، هنا 
ن��ادرا ما ترى كتبا في اي بيت، وهناك نادرا ما 
تجد بيتا من دون كتب. اما نحن معشر الكتاب، 
فسوف نواصل الركض بعيدا عن مقاتل االبداع، 
وبحثا عن القارئ العزيز، فلعل وعسى ان تكون 

هناك عالقة بين القراءة والحضارة.
www.alrawiadwan.com

الكتاب دوت كوم



رشاد أبو شاور 

عندما يتع��ّرض الوطن، وهو 
أق��دس ما في حي��اة األفراد، 
لالحت��الل، ف��إن دور المثّقف 
ال يحتاج أب��دا لتوجيه دعوة، 
أو التنبي��ه إل��ى الخط��ر، ألن 
المثقف ه��و من ينّبه للخطر، 
بل ويس��هم مع آخرين غيره 
ف��ي تبصي��ر الن��اس بفداحة 
وجم��ال  وبعظم��ة  الخط��ر، 
للتضحي��ة  تبري��را  الحرّي��ة، 
برض��ى وقناع��ة، وعن طيب 

خاطر.
المثقف  وكون��ي أكتب ع��ن 
الفلس��طيني، فإنن��ي بداية، ال 
أنس��ى من تقدموا الصفوف، 
فمنهم  بالفعل،  الكلمة  وقرنوا 
م��ن استش��هد: عب��د الرحيم 
محمود، نوح إبراهيم، ومنهم 
االنتداب  أّي��ام  م��ن ط��ورد 
البريطان��ي: نجات��ي صدق��ي، 

ومنهم من أس��هم في تأجيج الكفاح المس��ّلح، 
وقيادت��ه: عبد الق��ادر الحس��يني، ومنهم من 
أس��هم في تطوير الكفاح، وّح��ض عليه: خليل 

السكاكيني...
ش��عراء فلس��طين، ب��رز دورهم من��ذ بدء 
االحتالل البريطاني، والغزو الصهيوني، وهؤالء 

منهم من لم يكتف بالشعر، بل حمل السالح.
ومن هؤالء الش��عراء من نش��ر الوعي، ونبه 
للمخاطر، وح��دد األع��داء: إبراهيم طوقان، 
وعبد الكريم الكرمي)أبوسلمى(، ومطلق عبد 

الخالق، والعدناني...
وبع��د النكبة كان لش��عراء فلس��طين حضور، 
فه��م ش��ّدوا م��ن عزيمة ش��عبنا أم��ام هول 
النكبة، حين لم تكن هناك قوى سياسّية تنّظم 
صفوف شعبنا وتبّين له أسبابها، وحّضوا الناس 
عل��ى الصب��ر، وعدم التن��ازل عن فلس��طين: 
هارون هاش��م رش��يد، معين بسيسو، يوسف 

الخطيب...
قب��ل أن يس��مع ماليي��ن 
والع��رب  الفلس��طينيين 
بالعمل الفدائي، والمقاومة، 
والثورة الفلسطينّية، انتدب 
فلس��طينّيون،  مثقف��ون 
انطالقا من وعي  أنفسهم، 
عل��ى  فعمل��وا  دوره��م، 
تش��كيل فصائ��ل حّض��ت 
الفلس��طينيين على تنظيم 
صفوفه��م، واالعتماد على 
أنفس��هم، واالنتق��ال إل��ى 
س��ميرة  الس��الح:  حم��ل 
الح��وت،  ش��فيق  ع��ّزام، 

غّسان كنفاني...
الث��ورة  انطالق��ة  وبع��د 
المعاص��رة  الفلس��طينّية 
 ،65 الع��ام  مطل��ع  م��ع 
ونكبة حزي��ران، وانطالقة 
عشرات،  تدفق  المقاومة، 
الكت��اب،  مئ��ات  ب��ل 
والش��عراء، والصحافيي��ن، 
والفناني��ن، واألكاديميي��ن 

ووضعوا خبراتهم في خدمة تطوير المقاومة، 
والتنظير لها، واالنخ��راط في صفوفها ميدانّيا، 
برهنة على )عضوية( المثقف، وسعيا الكتساب 

التجربة الميدانّية، وعدم االكتفاء بالتنظير.
وعندما بدأت مس��يرة االنحراف تكشف عن 
نفس��ها في )ثقافة( تضليلية، مض��ادة، تصّدى 
مثقف��ون ثوريون لها، وبدأوا االش��تباك معها، 

فاضحين مروجيها، وخلفياتهم، وأهدافهم.

مبك��را تنبه بعض الكت��اب والمثقفين النحراف 
الخطاب السياس��ي، وأقلمته، فحذروا، وكتبوا، 
وخاضوا معارك فكرية مش��ّرفة، تحديدا بعد 
حرب تش��رين 1973، وهو ما أدى لمطاردة 
بعض الكّتاب، وإط��الق الرصاص على بعضهم، 
وطرد من أسس��وا مجّلة )فلس��طين الثورة( 
� مجّل��ة منظمة التحرير الفلس��طينّية � ألنهم 
نقيض لّخط )التس��وية( الذي أخذ في البروز، 
بتنظير)يس��اري( و)يميني( التقيا معا، وما زاال 
يعيثان خرابا في الوعي، بنشر ثقافة االستسالم، 
والواقعّية السياسّية التي تتجّلى في تصريحات 
ومواقف المدع��و )عبد رّبه(، ومجموعة نهج 

التفاوض!
س��قط حّنا مقبل ش��هيدا في قبرص عام 84، 
وكان تعّرض إلط��الق الرصاص في الفاكهاني، 
واغتي��ل فنان فلس��طين والع��رب ناجي العلي 
ف��ي لن��دن بع��د حمل��ة إعالمّية أس��هم فيها 
كتاب، وشعراء، وصحافيون فلسطينيون، لعبوا 
مخزيا  حقي��را  دورا 
بش��نهم حمل��ة على 
لقيادة  خدمة  ناجي، 
اختارت نهج التسوية، 
وتنازلت عن عروبة 
قب��ل  فلس��طين، 
وعملي��ا  )أوس��لو(، 
تمهي��دا لم��ا جاء به 
)أوس��لو( م��ن بعد، 
صدره��ا  وض��اق 
النقد،  بأبسط حدود 
وهو نقد ينطلق من 
الحرص على القضّية، 
ورفض التفريط بها.

مثقفون  إذا  هن��اك 
ن  فلس��طينّيو
مختلف��ون، متباين��و 
واالنتم��اء،  الثقاف��ة، 
فلي��س  والص��دق، 
عل��ى ذات  الجمي��ع 
األرض، وال يتمتعون 
النزاه��ة  بنف��س 
يعنيهم  وال  والصالبة، 
التمّس��ك بش��رف المثقف، إذ هن��ا يفترقون، 
ويتضح موقف الثوري الحقيقي، من االنتهازي 

الكاذب الُمدّلس.
وهك��ذا: ال يكف��ي أن تك��ون مثقفا فلس��طينّيا: 
ش��اعرا، كاتبا، صحافيا، أكاديمّي��ا، فنانا، لتكون 
وفي��ا للقضي��ة الفلس��طينّية، حتى ل��و أبديت 
مش��اعر وطني��ة، فالموقف ه��و الحكم، وهو 
الخيار المكلف، وه��و االمتحان..وفي االمتحان 

ينج��ح من يس��تّحق، ويس��قط من ه��و خليق 
بالسقوط!

بعد )أوس��لو( حدث��ت حالة ارتب��اك مؤقتة، 
فاالستبش��ار بدولة فلس��طينّية تك��ون محّطة 
ف��ي نض��ال الش��عب الفلس��طيني، تمكنه من 
التق��اط األنف��اس، وتمنحه)وطنا( م��الذا، علما 
ونش��يدا وج��واز س��فر..وضع المثق��ف أمام 
أسئلة، وخيارات، و..هذا ما رّكز عليه )مثقفو( 
التس��وية، وس��الم الش��جعان، ب��ل إن بعضهم 
س��ّرا وعلنا، اندفعوا للقاءات حميمة مع كّتاب 
صهاينة، داخل فلس��طين، وفي عواصم الغرب: 

باريس، لندن، كوبنهاغن، جنيف...
لكن، وبس��رعة، تكّش��ف أن ماء الس��الم كان 
س��رابا، فالسالم مع العدو الصهيوني مستحيل، 
ألن��ه يريد كّل ش��يء، وهو م��ا برهنت عليه 
جّراف��ات الدم��ار، ودباب��ات إع��ادة االحتالل 
لمناط��ق )أ(، وتدمير الحقول، وس��رقة الماء، 
واغتيال ) ش��ريك( الس��الم الرئيس)عرفات( 
بالّس��م، وّزج األلوف في المعتق��الت الما بعد 
نازي��ة، وتغيير مالمح الق��دس نهائّيا، بحيث ال 

يبقى فيها صوت مؤذن، وال جرس كنيسة!
أين المثقف الفلس��طيني من المشهد الدامي، 
والموت الفلسطيني اليومي، وقد تبدد الوهم، 
وانكش��فت )الخدع��ة( الصهيونّي��ة األمريكّية، 

المغّطاة من نظم حكم عربّية رسمّية؟!
تس��ابق كثيرون على المناصب: معالي الوزير، 

المدير العام، سعادة السفير..الخ!
ثّم: تدفقت أموال المنظمات )غير الحكومّية( 
)األنجزة( � كما يصفها الدكتور عادل س��مارة 
� فتس��ابق عش��رات، ب��ل مئ��ات المثقفي��ن 
الفلسطينيين، من أكاديميين، وكّتاب، وباحثين 
� غالبا مناضلون س��ابقون، يتقدمهم يساريون 
انتقلوا إلى خي��ار السياس��ة الواقعية المربحة 
والمريحة، مبررين سقوطهم بسقوط االتحاد 
كانت  أن  العكرتة!..وبع��د  السوفييتي..ش��وف 
هناك قرابة مائتي منظم��ة غير حكومّية في 
الضّفة قبل الس��لطة، تفّش��ت هذه المنظمات 

حتى بلغت أكثر من ثالثة آالف!
هذه المنظمات غير الحكومية مهامها تكشف 
أهدافه��ا: دراس��ة كل جوانب حياة الش��عب 
الفلس��طيني، م��ن تقاليد ختان األطف��ال، إلى 
)ليل��ة الدخل��ة وأهمية غش��اء الب��كارة لدى 
الرجل الش��رقي الفلس��طيني(، و..التش��كيالت 
السياس��ّية )المتطرف��ة( فلس��طينّيا..المقصود 
ليس��ت )القاعدة(، ولكن من يؤمنون بعروبة 
والفكرّية..وكل  الثقافية  االتجاهات  فلس��طين، 

هذه الدراسات تقّدم للممولين..لماذا؟! 
المثقفون الفلس��طينّيون منتشرون في أجزاء 
الوط��ن: الداخ��ل 48، الضّفة، القط��اع..و ..في 
الش��تات، والمناف��ي البعيدة. منه��م من يجهر 
بموقفه، ويرفع صوته، ويؤّدي واجبه الوطني، 

ومنهم من يصمت صمت القبور.
هناك مثقفون يلوذون بالصمت، عن انتهازية، 
رغ��م ما تتع��ّرض له قضيتنا م��ن مخاطر، فال 
أح��د يقرأ لهم، أو يس��مع أصواته��م، وهؤالء 
ينتش��رون ف��ي الضّفة والقط��اع، ويمّتد تأثير 
السلطة إلى أماكن بعيدة عن الضّفة، فتشتري 
تابعين في الش��تات يرّوجون لحكمتها، وهؤالء 
يكتبون ويكذبون، مع إنهم ال يحظون باحترام 

أحد، وال حتى أنفسهم!.
ثّمة رجال قانون يفضحون ما تقترفه السلطة، 
يبصرون شعبنا بالمخاطر، والتزوير، يتقدمهم 
الدكت��وران: أنيس مصطفى القاس��م، وأنيس 

فوزي القاسم...
وهن��اك أس��ماء ف��ي الضفة تكتب بش��جاعة 
وصدق، يتقدمهم: د. عادل سمارة، عبد الستار 
قاسم، والشاعر زكريا محمد، وهاني المصري 
وغيرهم.. وكتاب��ات هؤالء تفض��ح الصامتين 

الخرس عن جبن، وانعدام ضمير!
كثير م��ن المثقفين العرب اختاروا فلس��طين 
قضي��ة حي��اة، وص��اروا فلس��طينيين بامتياز، 
ورهنوا مصائرهم بمصير الثورة الفلسطينّية، 
منه��م: الي��اس خ��وري، أمجد ناص��ر، عدلي 
مفكري��ن  أنس��ى  ..وال  اهلل(  فخري)يرحم��ه 
تط��ول،  العكش..والقائم��ة  مني��ر  يتقدمه��م: 
فاالنتم��اء ال يك��ون بالوالدة، ولكن��ه خيار واع 

ُمكلف... 
المثق��ف الفلس��طيني أمام ضميره، وش��عبه، 
وأمته..والخي��ار: إّم��ا م��ع فلس��طين، أو م��ع 

المصلحة الشخصّية..وال خيار آخر!
----------

عن القدس العربي

عن غياب 'املثّقف' الفلسطيين 

واغتيل فنان فلسطين 
والعرب ناجي العلي في 
لندن بعد حملة إعالمّية 

أسهم فيها كتاب، 
وشعراء، وصحافيون 

فلسطينيون، لعبوا دورا 
حقيرا مخزيا بشنهم 

حملة على ناجي، خدمة 
لقيادة اختارت نهج 

التسوية، وتنازلت عن 
عروبة فلسطين

حسين بن حمزة

من الوحدة ومش��تقاتها تنش��أ باكورة سمر عبد 
الجابر »وفي روايٍة أخرى« )دار مالمح/ منشورات 
إك��س أو(. الوحدة هنا أش��به بقطع��ة مغناطيس 
تجتذب إليها معظ��م القصائد المكتوبة بإيعاٍز من 
الحياة اليومية الم��رأة وحيدة برغبتها أو وحيدة 
بسوء فهم مع اآلخر. الس��يرة الحاضرة بشذرات 
مختلفة هي إحدى الترجمات المتعددة للوحدة. 
حتى القصائد المكتوبة في حقٍل آخر ترش��ح بنوٍع 
خاصٍّ بها من الوحدة. إنها سيرة مدينية مصحوبة 
بمكّون��ات الحي��اة المعاص��رة ومذاقاته��ا. المرأة 
الوحيدة تتقاسم البطولة مع األشياء المحيطة بها. 
نحس أحيانًا أننا نقرأ قصائد منزلية خافتة تحدث 
في شّقة صغيرة داخل مبنى موحش، وأّن المبنى 
مالصق لمباٍن أخرى تضم ش��ققًا مماثلة ال تسمح 
إال بالقليل من الحياة. بهذه الطريقة، يمكننا تذّوق 
مفردات الضجر والعزلة واأللم وفوات األوان التي 
تنجح الش��اعرة الفلسطينية في توريطنا بمناخاتها. 
كأن تقول: »ألبومات الصور/ مكّدسة على الرف/ 
أقّلبها/ بعيني/ من بعيد«، أو: »أحيانًا/ أتقّصد وضع 
األش��ياء في غير مكانها المعتاد/ ألوهم نفسي/ أن 

أحدًا غيري في المنزل«. 
الحي��اة  بمذاق��ات  مصحوب��ة  مديني��ة  س��يرة 

المعاصرة
ما نق��رأه يدل على رغبة عبد الجابر في االلتحاق 
بمزاج ش��عري يراهن على اكتش��اف الش��عر في 
اليومي��ات الذاتي��ة الت��ي )قد( ال ته��م أحدًا، وفي 
التفاصي��ل النافلة والعاب��رة والمتناهية في الصغر. 
في قصيدة »فجأًة«، تتفاقم الوحدة إلى حدٍّ يسمح 
لألش��ياء بالتغل��ب على حض��ور الم��رأة: »فجأًة/ 
المروحة/ توقفت عن التلف��ت/ محدقًة/ تراقب 
تعابي��ر وجهي/ ص��وت النيون/ يعب��ر من المطبخ 
إلى الغرفة/ كزيٍز/ في ليلٍة هادئة«. وفي قصيدة 
»اليوم« تصبح أخبار اآلخرين مادة لمضِغ الوحدة 
بطريقة مختلف��ة: »لم أكن في الباص ذي الزجاج 
المحطم/ ال��ذي اصطدم بالحائ��ط وكاد يقع في 

الوادي/ أحيانًا/ كل شيء على ما ُيرام«.
ف��ي كل األح��وال، ال تذه��ب قصائد س��مر عبد 
الجاب��ر، قصي��رة أو طويل��ة، أبع��د مم��ا هو في 
متناوله��ا. الحب أيضًا يش��تغل في خدمة الوحدة. 
إّن��ه س��بب إضافي لجعل الش��عر ترجم��ًة كيفية 
للسيرة الشخصية، سواٌء كانت حقيقية أو متخيلة. 
في قصيدة »لو أنَك«، الحب نفسه ليس أكثر من 
رغبة متخيَّلة: »ل��و أنك/ حين أغفو/ تأتي/ لتخلع 
نظارتي عن وجهي برفق/ وتضع جانبًا/ كتابًا وقع 
من يدي/ وتبسط/ فوق جسدي/ شرشفًا خفيفًا«. 
اآلخ��ر حاضر بش��كل طيف��ي ورج��راج. القصيدة 
ت��ؤرخ بقاياه: »كلما غادرْت/ تترُك ش��يئًا/ كبقايا 
سّكر/ على صينية قهوة«. في األثناء، تنتاب المرأة 
الوحيدة رغبات غير مستجابة مثل: »لنضع جانبًا/ 
ساعتك/ وهاتفي/ واالحتماالت كلها/ ولُتبِق يدك 

على كتفي/ خمس دقائق فقط«.
----------

عن االخبار

سمر عبد الجابر...
محاولة أولى في الوحدة

لن أخوض ف��ي تعريف المثق��ف، والثقافة، ألننا 
إلى ّحد ما، نّتفق على شروط بدهية تحددهما، 
تبدأ م��ن أن المثّقف متعّلم، ق��ادر على التعبير 
عن فك��ره، والمنافحة عن هذا الفكر، والتضحية 

في سبيله.

رأي



رأي

باسم سرحان*

ذهب��ت أن��ا وابني في زي��ارة خاص��ة إلى لندن 
واس��تضافنا األخ ناج��ي العلي ف��ي منزله. عندما 
وصلت إلى بيته قادما من الكويت وجدت ناجي 
متوت��را ومضطرب��ا إلى أبعد الح��دود، ويعيش 
ث��ورة غض��ب عارم��ة. بادرن��ي بالق��ول "إنهم 
يهددونني بالقتل". س��ألته من هم. قال "الس��فلة 
أوالد .....". وسرد لي قصة المكالمات الهاتفية التي 
وردته من عدد من المثقفين الفلس��طينيين في 
أعقاب نش��ر كاريكاتير "رش��يدة مهران". كانت 
معظم المكالم��ات تأخذ طاب��ع التهديد المبطن 
بالح��رص عل��ى حياته. ذكر لي م��ا ورد في كل 
مكالمة )مش��كلتي أنني ال أسّجل( وذكر لي عدة 
أسماء ال أزال أذكر منها الشاعر محمود درويش 

ش��ريف  أب��و  وبّس��ام 
قريت��ه  م��ن  وش��خص 
يدعى أبو فارس )نسيت 
اس��مه( كان مسؤوال في 
حرك��ة فتح االنتفاضة وما 
لب��ث أن التح��ق بياس��ر 
عرفات ف��ي تونس.  قال 
إن أبو فارس خاطبه من 
باب صلة القرابة وحذره 

بأن خطرا داهما يه��دد حياته. وقال أن أحدهم 
)ال أذكر اس��مه( قال له "يا ناج��ي هذه فرصتك 
األخيرة للبقاء على قيد الحياة. أرسم رسما تمدح 
في��ه الختيار" )أي عرفات(. وقال لي ناجي أنه رّد 
عليهم جميعا بالشتائم والسباب.  ولم يذكر ناجي 
إطالقا أن أحد ه��ؤالء المحذرين أو المنذرين 
قالوا له إن "الموس��اد" س��يقتله أو أنه مستهدف 
م��ن "الموس��اد" أو من "إس��رائيل". ث��م قال لي 
"اتصل ب��ي األخ أبو إياد )ص��الح خلف( وقال لي 
حرفي��ا: يا ناجي لقد صدر القرار. أخرج فورا من 
بريطانيا، أو على األقل أخرج واختفي في إحدى 
القرى البريطانية". ]هذه كانت أبلغ رس��الة من 
المس��ؤول الفلس��طيني األمني األول الذي عرف 
حتما بالقرار الذي أصدره ياسر عرفات شخصيا 
باغتيال ناجي العلي[. تداولنا فيما يجب أن يفعله 
ناجي. وكانت زوجته السيدة وداد حاضرة جميع 
ه��ذه األحاديث والم��داوالت. بادرن��ي بالقول: 
إنهم س��يقتلونني فماذا أنت��م فاعلون في حركة 
فتح االنتفاضة؟ كيف ستحمونني؟ اتصلت هاتفيا 
حوال��ي منتصف اللي��ل بالدكت��ور راجي مصلح 

في  ومس��ؤول  )صديق 
حرك��ة فت��ح االنتفاضة( 
وطلبت من��ه إبالغ األخ 
العملة واألخ  أبو خال��د 
أبو موس��ى )قادة فتح 
االنتفاضة( بأمر التهديد 
تلق��اه  ال��ذي  بالقت��ل 
ناج��ي العلي م��ن عدة 
تونس.  ف��ي  أش��خاص 
تقريبا  بعد نصف ساعة 
اتصلت ثاني��ة بالدكتور 
راج��ي مصل��ح فقال لي 
أن حركة فتح االنتفاضة 
ناجي  حماي��ة  تس��تطيع 
العلي في س��وريا وليبيا 
تس��تطيع  ال  وأنها  فقط، 
حمايت��ه إذا ع��اد إل��ى 

لبن��ان. وأضاف: أن تقدير األخ أب��و خالد العملة 
ه��و أن التهديد حقيقي وأن على ناجي أن يغادر 
لندن فورا. كنت أتحدث مع الدكتور راجي من 
هاتف منزل ناج��ي العلي وهو إلى جانبي. أبلغته 
برأي ق��ادة فت��ح االنتفاضة فال لي: ال أس��تطيع 
العيش في س��وريا أو ليبيا ألنني سأبقي حيا ولكن 
ميتا ألنهم س��يمنعونني من مواصلة التعبير الحر 

المطل��ق بالرس��ومات. تركت ابن��ي في بيت 
ناجي وس��افرت بمفردي في زيارة ألصدقاء 
خ��ارج لندن بعد أن اتفقت على مقابلته عصر 
يوم عودتي في مقر جريدة "القبس" الكويتية. 
ح��ال عودتي إلى لندن عص��ر يوم 23 تموز/

يوليو 1987 اتصلت هاتفيا بمنزل ناجي ألسأل 
ع��ن عنوان "القبس" فردت عل��ّي ابنته الكبرى 
"ليال" وقالت بصوت مرتعش أطلقوا الرصاص 
على والدي وهو اآلن في مستش��فى )نس��يت 
اسمه(. أوقفت تاكسي وذهبت إلى المستشفى 
حيث وجدت عددا من األشخاص أذكر منهم 
الش��اعر أحمد مطر. مكثت حتى وقت متأخر 
م��ن الليل، ولم يكونوا يس��محوا ألحد بدخول 
الغرفة التي يرقد فيها ناجي )باس��تثناء زوجته 
الت��ي كانت ف��ي الغرف��ة ولم تخ��رج(. نمت 
ليلته��ا في منزل ناجي العلي 
أح��د  المن��زل  ف��ي  وكان 
أقربائ��ه أو أقرب��اء زوجته 
ال��ذي  اس��مه(  أذك��ر  )ال 
قال ل��ي "أخيرا قتله ياس��ر 
عرف��ات" )وكان هذا الرجل 
يعم��ل ف��ي دوائ��ر منظمة 
لم  الفلس��طينية(.  التحري��ر 
أمكث بعده��ا في لندن بل 
غ��ادرت على عجل إل��ى دمش��ق ومنها إلى 
الكويت. خلفي��ة تهديدات عرفات لناجي العلي 
مثلي مثل ماليين الفلس��طينيين والعرب كنت 
أحرص كل صباح على قراءة رسم ناجي العلي 
في صحيفة "الس��فير" اللبناني��ة ثم في صحيفة 
"القبس الكويتية"، لكنني لم أتعرف شخصيا على 
ناجي العلي أو أقابله إال في الكويت عام 1984. 
يومها، وفي عز الصراع مع ياسر عرفات ونهجه 
االستسالمي كتبت في صحيفة "الوطن" الكويتية 
مقاال موجزا بعن��وان "ناجي العلي ثروة وطنية 
وقومية". وقال لي صديق مشترك ناجي العلي 
يريد أن تزوره في منزله. كانت هذه الزيارة 
فاتح��ة تعارفنا وصداقتنا الش��خصية، رغم أننا 
نلتق��ي فكريا وسياس��يا. وذات ي��وم هاجمني 
بع��ض الكتاب الفلس��طينيين من أنصار ياس��ر 
عرف��ات في إح��دى الصح��ف الكويتية. اتصل 
بي ناج��ي العلي ودعاني إل��ى منزله وقال لي 
فكرت بأن يكون عنوان رس��م الغد في القبس 
"رّد على باسم واحد اسمه باصم" لكنني غّيرت 
رأي��ي لئال يبدو األمر تب��ادل الثناء بيننا. وذكر 
ل��ي ناج��ي بع��د أس��ابيع 
مع��ه.  حصلت��ا  حادثتي��ن 
ق��ال إن��ه كان ذاهبا إلى 
عمله في جريدة "القبس" 
عندما حاول سائق شاحنة 
بس��يارته  االرتطام  كبيرة 
قتل��ه(  )أي  وتحطيمه��ا 
لكن��ه نجا م��ن االصطدام 
بأعجوب��ة. وقال ناجي أنه 
يج��زم  أن  دون  يش��ك 
الغتيال��ه  محاول��ة  بأنه��ا 
)وه��و  س��ير  بح��ادث 
أس��لوب مع��روف ل��دى 
بعض المخابرات العربية(. 
فكانت  الثانية  الحادثة  أما 
تهديدا مباش��را وصريحا. 
قال لي أنه كان في مكتبه 
في صحيفة "القبس" يحّضر بعض الرس��ومات 
عندم��ا دخل علي��ه رجل فلس��طيني وقال له: 
أن��ا من جهاز أمن ال� 17 )أمن الرئاس��ة التابع 
لعرفات( وحضرت ألبلغك تحذيرا نهائيا، إن لم 
تتوقف عن الرسم ضد الختيار سنقتلك. وقال 
لي ناجي: عندها فقدت صوابي وهجمت عليه 
أش��تمه وأصرخ في وجهه ووجه جهازه القذر 

أمانة من ناجي العلي
أمام باب منزله في لندن وقبل اغتياله بيومين أو 
ثالثة أيام قال ل��ي ناجي العلي "أحملك أمانة. كائنا 

من كان قاتلي، أن قاتلي هو ياسر عرفات". 

»يا ناجي هذه فرصتك 
األخيرة للبقاء على قيد 

الحياة. أرسم رسما 
تمدح فيه الختيار«

لكن ما أذكره أن 
عرفات بادره بالقول: 
لماذا تهين شعبك 

بالرسومات يا ناجي؟ فرّد 
عليه ناجي: أنت تهين 
شعبك حين تتكلم 

باللهجة المصرية وأنت 
قائد فلسطيني



رأي

وكل من أرس��له لتهديدي فف��ر هاربا من مقر 
الجريدة.  المواجهة مع عرفات هذه حادثة بارزة 
وممي��زة. يبدو أن آل الصق��ر )أصحاب جريدة 
"القبس" وهم من أسرة كويتية وطنية وعروبية 
تدعم المقاومة الفلس��طينية دعما كبيرا( أرادوا 
تهدئة الوض��ع بين عرفات وناجي العلي. واقترح 
السيد محمد جاسم الصقر على ناجي العلي عقد 
حوار موس��ع مع عرفات. فهم��ت الحقا أن ناجي 
تردد ف��ي الموافقة عل��ى اللق��اء لقناعته بأن ال 
جدوي منه. لكن بناء على إصرار آل الصقر وافق 
وذهب بصحبته��م إلى قصر الضيافة حيث ينزل 
عرف��ات. وكان عرفات قد دع��ا إلى ذلك اللقاء 
قادة حركة فتح ومنظم��ة التحرير في الكويت. 
نس��يت كافة التفاصيل التي رواها لي ناجي حول 
المواجه��ة الكالمي��ة. لكن ما أذك��ره أن عرفات 
بادره بالقول: لماذا تهين ش��عبك بالرسومات يا 
ناجي؟ فرّد عليه ناجي: "أنت تهين ش��عبك حين 
تتكل��م باللهجة المصرية وأنت قائد فلس��طيني". 
المهم أن المواجهة استمرت ولم يستطع عرفات 

كسر إرادة ناجي. والعبارة األخرى التي أذكرها 
جيدا وقالها لي ناجي العلي بعد المواجهة )التي لم 
أحضرها ولم أدع إليها( أنه أثناء خروج عرفات 
وآل الصق��ر وناجي قبض عرف��ات على خاصرة 
ناج��ي وقرصه��ا قرصة موجعة. وق��ال لي ناجي" 
إن قبضته آلمتني وش��عرت أنها قرصة الموت".  

لماذا قتل عرفات ناجي 
العلي؟ ح��اول كثيرون 
دور  عل��ى  التغطي��ة 
عرف��ات باغتيال ناجي 
العلي من خالل قصص 
الفلس��طينيين  العمالء 

المزدوجين )المخابرات الفلسطينية والموساد(. 
وبعضه��م تح��دث ع��ن تقاطعات لع��دة أجهزة 
مخاب��رات عربي��ة لها مصلحة ف��ي الخالص من 
ناجي العلي. أنا أرفض كل هذه التحليالت. أوال، أنا 
مع تدمير الكيان الصهيوني، لكن ال يمكن إقناعي 
ب��أن دولة إس��رائيل وجهاز الموس��اد كان يجد 
ف��ي ناجي العلي مصدر خطر يجب القضاء عليه. 

ولو افترضنا أن لجهاز الموس��اد دور في تصفية 
ناج��ي العلي فمن المؤكد أنه قد ش��ارك بهذه 
المهمة كخدم��ة )إن لم نقل بتكلي��ف( لعرفات 
أو لجهاز أم��ن عرفات. واآلن ظهرت إلى العلن 
الخدمات المتبادلة بين الجهازين األمنيين. ثانيا، 
في رأيي أن المس��ألة ال تقتصر على انتقاد ناجي 
أو  درويش  لمحمود 
رش��يدة مه��ران، بل 
اليوم��ي  االنتق��اد  إن 
لسياس��ة  المتواص��ل 
التفريطي��ة  عرف��ات 
الوطني��ة  بالحق��وق 
الثابتة للش��عب الفلس��طيني وتعري��ة ما يقوم به 
عرف��ات م��ن تن��ازالت مجاني��ة وانحرافه عن 
الخ��ط الوطن��ي الذي قام��ت علي��ه حركة فتح 
هو الس��بب الحقيقي ف��ي قرار االغتي��ال، خاصة 
وأن��ه كان يس��تحيل على عرف��ات تحمل ناجي 
العل��ي وه��و )أي عرف��ات( يعرف مس��بقا ماذا 
يخط��ط ويعلم أنه س��يأخذ القضية الفلس��طينية 

إلى الهاوي��ة ثم التصفية النهائية. قوة أي رس��م 
من رس��ومات ناجي العلي تعادل قوة عش��رات 
المقاالت التحليلية والناقدة، وذلك ببس��اطة ألن 
موهبة ناجي وعبقريته مكنته من التعبير برس��م 
يوصل رسالة جوهرية حالما يقع عليها البصر وال 
يستغرق استيعابها أكثر من ثوان من قبل العامة 
والخاصة، ومن قبل الفالح الفلس��طيني البس��يط 
شبه المتعلم والمثقف الفلسطيني على حد سواء. 
ختاما، أعتقد أنني ق��د نقلت األمانة ولو متأخرا 
كثي��را )كنت ق��د رويتها مرات عدة ألش��خاص 
مختلفين(. وأقول أنن��ي حين أقارن بين هذين 
الرجلين الفلس��طينيين أجد أن ياسر عرفات هو 
الرمز الفلسطيني الزائف وناجي العلي هو الرمز 

الفلسطيني الحقيقي واألصيل.

*عالم اجتماع وباحث فلس��طيني دّرس في عدة 
جامع��ات في دول عربية. له ع��دد من األبحاث 
والدراس��ات ع��ن مختل��ف جوان��ب المجتم��ع 

الفلسطيني في الشتات.

ختاما، أعتقد أنني قد نقلت 
األمانة ولو متأخرا كثيرا



ب��كل عدد وم��ن هالقرنة الصغي��رة رح أحكيلكو عن 
غّناي إلها حكاي أو "ُخّريفّية" ع قولة س��تي اهلل يرحمها 
ويرحم ترابها، رفيا الكبيرة.. كانت دايمًا تحكيلي "تعي 
ت��ا أخّرفك هالُخّريفية" وتخّرفن��ي عن إيام الصبا بعّكا 
وعن س��يدي -أش��هر خّي��اط قنابيز بعراب��ة بهديك 
اإلي��ام- وعن أبوها –مأمور س��ّكة الحديد- والخّيالة 
وأعراس زمان وإيام العصمّلي وغيرهن كتير.. أكيد 
في خراريف غير الغناني متل األمثال الشعبية وعادات 
أهل بالدنا إيام زمان )إيام اللولو!( بس حبينا البدايات 

تكون مع الغناني اللي انحفرت بالذاكرة الفلسطينية..
الي��وم الخّريفي��ة عن غّناية "من س��جن ع��كا"، اللي بترجع 

أحداثها لعام 1930م..
سجن عكا هو سجن القلعة في مدينة عكا بفلسطين، وارتبط 
في ذاكرة الش��عب الفلسطيني باإلعدامات التي صارت فيه 
عإيام االنتداب البريطاني لفلسطين، وكان أشهرها إعدام 

أبطال "ثورة البراق":
محم��د خلي��ل جمجوم: م��ن مواليد الخليل س��نة 1902 
ميالدي وفيها درس االبتدائية. تخرج من الجامعة األمريكية 
في بيروت وش��ارك في األحداث الدامية التي تلت ثورة 
البراق ض��د مواطنين يهود بزمن االنت��داب البريطاني ع 
فلس��طين. جمجوم كان مع��روف بمعارضت��ه للصهيونية 
ولالنتداب، ودفعت مشاركته في المقاومة ضد الصهيونية 
القوات البريطانية إنها تعتقله س��نة 1929 ميالدي مع 25 
من العرب الفلس��طينين، وانحكموا كله��ن إعدام وبعدين 
تخفف الحكم للسجن المؤبد، إال عن جمجوم ورفاقه. طلب 
من الس��جان يعدمه قبل رفيقه عطا، فرفض السجان، قام 
كسر قيده وركض لحبل المش��نقة ولفه ع رفبته وغَصب 

السجان يعدمه قبل الكل، وصار...
فؤاد حسن حجازي: من مواليد صفد شمال فلسطين سنة 
1904 مي��الدي، درس االبتدائي��ة بصف��د والثانوية بالكلية 
اإلس��كتلندية، وتخرج من الجامع��ة األمريكية في بيروت. 
ش��ارك مش��اركة فعالة في مدينته في ث��ورة البراق اللي 
عّمت أنحاء فلسطين سنة 1929 ميالدي وانقتل وانجرح 
فيه��ا مئ��ات األش��خاص، وكان أصغر واح��د بالمحكومين 

التالتة.
عطا الزير: من مواليد الخليل س��نة 1895 ميالدي، اشتغل 
بمه��ن يدوية كتيرة وبالزراعة كم��ان، وكان معروف من 
صغر سنه بجرأته وقوته الجسمانية. شارك مشاركة فعالة 
في ث��ورة البراق في مدينته س��نة 1929 مي��الدي وكان 
فاع��ل في مقاومة الصهاينة، وكان أكبر المحكومين س��نًا، 
ولما كان يس��تقبل الزّوار والمودعين بالبذلة الحمرا، كان 

هو اللي يشد من عزتهم ويرفع معنوياتهم.
سمحوا الخواجات لألبطال الثالثة إنهن يكتبوا رسالة أخيرة 
قبل حكم اإلعدام بيوم )ُيقال إنها انبعتت للزعيم سليم عبد 
الرحم��ن؛ كل اللي منعرفو عن��و إنو من زعماء طولكرم(، 
كتبوا فيها: "اآلن ونحن على أبواب األبدية، مقدمين أرواحنا 
فداًء للوطن المقّدس، لفلس��طين العزيزة، نتوجه بالرجاء 
إلى جميع الفلسطينيين، أال ُتنسى دماؤنا المهراقة وأرواحنا 
التي سترفرف في سماء هذه البالد المحبوبة وأن نتذكر 
أنن��ا قّدمن��ا -عن طيبة خاط��ر- أنفس��نا وجماجمنا لتكون 
أساسًا لبناء استقالل أمتنا وحريتها، وأن تبقى األمة مثابرة 
عل��ى اتحاده��ا وجهادها في س��بيل خالص فلس��طين من 
األعداء، وأن تحتفظ بأراضيها فال تبيع لألعداء منها ش��برًا 
واحدًا، وأال تهون عزيمتها وأن ال يضعفها التهديد والوعيد، 
وأن تكاف��ح حتى تنال الظفر. ولنا في آخر حياتنا رجاًء إلى 
ملوك وأمراء العرب والمس��لمين في أنح��اء المعمورة، 
أال يثقوا باألجانب وسياس��تهم وليعلموا ما قال الشاعر بهذا 
المعنى: "وي��روغ منك كما يروغ الثعلب". وعلى العرب في 
كل البلدان العربية والمس��لمين أن ينقذوا فلس��طين مما 
ه��ي فيه اآلن من اآلالم وأن يس��اعدوها بكل قواهم. وأما 
رجالنا فلهم منا االمتنان العظيم على ما قاموا به نحونا ونحو 
أمتن��ا وبالدهم، فنرجوهم الثبات والمتابعة حتى تنال غايتنا 
الوطنية الكبرى. وأما عائالتنا فقد أودعناها إلى اهلل واألمة 
الت��ي نعتقد أنها لن تنس��اها. واآلن بع��د أن رأينا من أمتنا 
وبالدنا وبن��ي قومنا هذه الروح الوطني��ة وهذا الحماس 

القومي، فاننا نس��تقبل الموت بالس��رور والف��رح الكاملين 
ونضع حبلة األرجوحة، مرجوحة األبطال بأعناقنا عن طيب 
خاط��ر فداًء لك يا فلس��طين. وختامًا نرجو أن تكتبوا على 
قبورنا: "إلى األمة العربية االستقالل التام أو الموت الزؤام، 

وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت".
وباإلضافة لهالرس��الة، بعت عطا رسالة إلمه كتبها باللهجة 
الفالحي��ة: "زغردي يّما ل��و خبر موتي أج��اِك، زغردي ال 
تحزني يوم انش��نق ش��و ما العدو يعمل روحي أنا يّما عن 
هالوط��ن ما بتفترق، بكره بع��ود البطل ويضل في حداِك 
حامل مع��و روحه ليقاتل عداِك، ال تزعلي لو تندهي وينو 
عطا كل الش��باب ترْد فتيان مثل الورد كلهم حماس وجْد 
لم��ا بنادي الوطن بيجو ومالهم ع��ْد، وّفري دموع الحزن 
يّما ال تلبس��ي األس��ود يوم العدا بأرض الوطن يوم أسود 
هدي ش��باب الوطن بتثور كلهم عطا كلهم فؤاد ومحمد، 
والش��مس لما ته��ل الزم يزول الليل يا مع��ود فوق القبر، 
يّما ازرعي الزيتون حتى العنب يّما والتين والليمون طعمي 
ش��باب الحي ال تحرمي الجوعان. هدي وصية شاب جرب 
الحرمان، إس��مي عطا وأه��ل العطا كث��ار والجود ألرض 
الوطن واجب على الثّوار، جبال الوطن بتئن ولرجالها بتحن 
حتى كروم العنب مش��تاقة للثوار، س��لمي عل��ى الجيران 
س��لمي على الحارْة حمدان وعبد الحي وبنت العبد سارْة، 
راج��ع أنا يّم��ا وحامل بش��ارة عمر الوطن يما ما بينس��ى 
ث��واَرْه، لما بيطول اللي��ل وبتزيد أس��راُره وجرح الوطن 
بمتد وبتفي��ض أنهاُره، راجع ْبطّلة فجر حامل معي أنواُره 

حتى نضوي الوطن ويعودوا أحراُره".
ث��ورة الب��راق هو اإلس��م اللي أطلق��ه الفلس��طينيين على 
اش��تباكات عنيفة دّبت أيام االنتداب البريطاني في مدينة 
الق��دس في 9 آب 1929 مي��الدي ووصلت لمدن وقرى 
فلس��طينية كتيرة في مقدمتها يافا، حيفا، وصفد. يوم التالتا 
17 حزي��ران 1930 مي��الدي صدر قرار بإع��دام األبطال 
التالت��ة؛ محمد وفؤاد وعطا بالش��نق للم��وت، وتم التنفيذ 
-برغ��م االس��تنكارات واالحتجاج��ات العربي��ة المعهودة- 
الساعة تسعة بالتمام من صبحية هداك اليوم وعلى مدى 

3 ساعات ورا بعض.
وفي رثاء ش��هداء "الثالثاء األحمر"، قدم الش��اعر الش��عبي 
بهديك اإليام ’نوح إبراهيم‘ مرثية لألبطال الثالثة اش��تهر 
بغنائها الفنان الفلس��طيني حس��ين المن��ذر )أبو علي( قائد 
فرقة العاشقين الفلس��طينية، وكانوا يقولوا بمطلعها: "تالت 
رج��ال وت��الت زنازي��ن والتهَمة ح��ب ْفلس��طين، والحكم 
الص��ادر إعدام، ي��ا عطا الزير يا فؤاد حج��ازي يا جمجوم، 
ي��ا تالت نجوم فوق أرض ب��الدي بتحوم، وطلعت من عكا 
جنازة لتالت طيور، تتدلى من قلب العتمة وتفرش وطني 

بحزمة نور"...

كانوا ثالثة رجال تسابقوا عالموت
أقدامهم عليت فوق رقبة الجالد

وصاروا مثل يا خال
بطول وعرض البالد

نهوى ظالم السجن يا أرض كرمالك
يا أرض يوم تندهي بتبّين رجالك
يوم الثالثا وثالثا يا أرض ناطرينك

من اللي يسبق يقدم روحه منشانك
من سجن عكا طلعت جنازة

محمد جمجوم وفؤاد حجازي
يجازي عليهم يا شعبي يجازي

المندوب السامي وربعه وعيونه
محمد جمجوم ومع عطا الزير

فؤاد الحجازي عز الدخيرة
أنطر المقّدر والتقاديري
باحكام الظالم تا يعدمونا
ويقول محمد أنا أّولكم

خوفي يا عطا أشرب حسرتكم
ويقول حجازي أنا أّولكم
ما نهاب الّردى وال المنونا

إّمي الحنونة بالصوت تنادي
ضاقت عليها كل البالدي
نادوا فؤاِد مهجة فؤادي
قبل نتفرق تا يوّدعونا

تنده ع عطا من ورا الباِب
وقفت تستنظر منو الجواِب

عطا يا عطا زين الشباِب
يهجم عالعسكر وال يهابوَن

خيي يا يوسف وصاتك أمي
إوعي يا أختي بعدي تنهّمي

ألجل هالوطن ضحيت بدمي
وُكّلو لعيونك يا فلسطينا
ثالثة ماتوا موت األسوِد

جودي يا أمة بالعطا جودي
علشان هالوطن بالروح نجوِد

وألجل ُحّريتو بيعّلقونا
نادى المنادي يا ناس إضراِب

يوم الثالثا شنق الشباِب
أهل الشجاعة عطا وفؤاِد
ما يهابوا الردى وال المنونا

http://www.youtube.com/watch?v=qF9ZD-hD3rY

سامر أبو هواش       

يدخل الفتى إلى إحدى الحجرات المفتوح بابها، فيجد صبية شقراء تستحّم 
ف��ي حوض، وس��ط الغرفة الفوضوية، وق��د برز ثدياها العاريان، فيش��عر 
بش��يء من الحرج، قب��ل أن تدعوه تلك الفتاة بكل بس��اطة إلى الدخول 
في الحوض معها. هذ المشهد ليس فيلمًا بورنوغرافيًا، وال دعوة جنسية، 
وال حتى تلميحًا إلى ذلك. إنه، بكّل بساطة، طبيعة الحال أو نمط التصّرف 
الممكن، وإن لم يكن الش��ائع في الضرورة. مشاهدًا هذه اللقطة – البيت 
المفتوح الذي تلتقي فيه مجموعة من الش��باب الثائر اجتماعيًا وسياس��يًا 
- م��ن الفيلم األلماني "عقدة ب��ادر ماينهوف"، الذي يحكي س��يرة أولئك 
الش��بان الثوريين األلمان خالل الس��تينات والس��بعينات من القرن الماضي، 
ممن اعتقدوا حقًا أن في وسعهم تغيير العالم، وإن بقوة السالح أو "العنف 
الثوري"، لم تكن فكرة الحرية هي ما أس��رني حقًا. إن نظرة سريعة على 
عالمنا اليوم، تكفي لنعرف أن هامش الحرية، بما فيها الجنسية، بات أوسع 
فعليًا وأكبر بكثير، ال سيما في البلدان األوروبية التي سعت إليها، وإْن ليس 
في بلداننا التي ال أحس��ب أن تغييرات كبيرة ط��رأت عليها في المجاالت 
الجوهري��ة لفك��رة الحرية منذ ذلك الحي��ن إلى يومنا ه��ذا. ما توقفت 
عنده حقًا، هو عكس الحرية تمامًا: قوة القمع، س��طوتها، ورعبها. ذلك أن 
هذا الفيلم الذكي، يصحبنا بعد هذه المش��اهد الحالمة، التي ترس��م لمن 
يرغب الس��تينات وردية زاهية، في رحلة م��ن الرعب الحقيقي، نرى فيها 
عملية التعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية القاسية ألعضاء 

مجموعة "الجيش األحمر" هذه، التي تنتهي بمقتلهم جميعًا.
لق��د اخترنا الجزء األول من الحلم. أو بص��ورة أدّق، اخترنا في ما يخص 
الس��تينات والمجموعات التي نش��طت خاللها، الحلم وح��ده. اخترنا البيتلز 
والبينك فلويد وبوب ديالن وألن غينس��برغ والبوب آرت وما إلى ذلك، 
وبالطب��ع اخترنا "اصنع الحب ال الحرب" كملصق دائم، ورحنا نتحّس��ر على 

الستينات بوصفها حلم اإلنسانية الذي لم يكتمل. 
لس��ت هنا في معرض تقويم الس��تينات، غير أن الصور التفصيلية المؤلمة 
الت��ي يعرضها فيل��م أولي إيدل هذا، وتذهب إلى الجانب األس��ود تمامًا، 
ال��ذي ال زهور فيه وال قوة حب، وتعك��س أحيانًا حالة الجنون الفعلي التي 
يص��اب بها بعض معتقلي "مجموعة بادر ماينه��وف" أو الوصول إلى حافة 
الجن��ون عند بعضه��م اآلخر، تش��كيكهم بعضهم بالبعض اآلخ��ر، معاقبتهم 
بعضهم لبعض، وقس��وتهم بعضهم على البعض اآلخر، النابعة في جزء كبير 
منها من قسوة اآلخرين عليهم. هذا كله يؤدي إلى استنتاج واحد بديهّي: 

إن لألحالم ثمنًا، ثمنًا باهظًا في غالبية األحيان.
ربما يجيب هذا جزئيًا عن "لماذا ال نحلم؟". بدقة أكبر: "لماذا لسنا حالمين 
كما كان أولئك الشباب الطويلو الشعر في الستينات؟"، وهو سؤال يشغلني 
مثلما أفترض أنه يش��غل الكثيرين من أبناء جيلي، ممن "يتحسرون" ربما 
ألنهم لم يتركوا بصمته��م الجماعية على زمنهم أو مكانهم، ربما ألن ثمن 
األح��الم باه��ظ في نهاي��ة المطاف. لكن، م��ع قول هذا، عل��ى المرء أيضًا 
أن يعت��رف، أو عل��ى األقّل أن يض��ع في باب االحتماالت الت��ي تحتاج إلى 
بع��ض التأمل: ربما ذهبنا نحن أوالد ه��ذا الزمن، بعيدًا جدًا، كذلك، في 
"مناهضة" األحالم، وفي معانقة الواقع واعتناقه. ومن الوهم أن نحسب أن 

هذا يمضي، هو اآلخر، بال ثمن، وبال ثمن باهظ أيضًا. 
لقد غدا الحلم الكبير بالتغيير - ربما بمجرد اعتباره كبيرًا )مستحياًل( إلى 
ه��ذا الحّد - نوعًا من الس��ّبة. ربما يش��به األمر رد الفع��ل – القتل، الذي 
يمارس��ه الواحد منا على كل أبطال طفولت��ه، وخصوصًا الوهميين منهم، 
لحظ��ة يقّرر الدخول إل��ى "العالم الحقيقي"، والخ��روج/ التحّرر من عالم 
الخراف��ات. "خرافة الحب"، "خرافة األمل"، "خراف��ة التغيير"، "خرافة الكلمة". 
غير أن هذا "التحّرر" من الخرافات، ال يعني عدم اس��تنباط خرافات أخرى 
بديل��ة، والوقوع ف��ي قبضتها وتح��ت وطأتها، من مثل خرافة االنس��جام 
واالندم��اج واإلذع��ان. قد نرى اليوم ف��ي "فيديو كليب" س��طحي واحد، 
جميع الصور واألش��كال واألس��ماء واأللوان التي كانت ف��ي يوم من األيام 
رموزًا لعالم جديد مقبل، ورفضًا لعالم قديم آخذ في التعفن، إال أن هذا 
االستحضار الطقوسي الشعائري، ومنه إطالة الشعر )واللحية والذقن عند 
جماعات أخرى(، ال يعكس احتجاجًا على شيء أو أحد، وال توقًا إلى التغيير، 
بقدر ما بات يعني انسجامًا تامًا، وهو "االنسجام" الزائف الموهم بأنك إذا 
تصالحت مع الس��لطة )السلطات( فإنها بدورها تتصالح معك. حينئذ يكفي 
أن ترغب في أن تش��ّق طريقك صعودًا، أو أن تبقى ثابتًا بال حراك، حتى 

يكون كل شيء على ما يرام. 
ربم��ا كان حالمو الس��تينات، وخصوصًا الذين دفعوا ثم��ن أحالمهم، أكثر 

واقعية منا في نهاية المطاف

احلاملون

رأي


