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تصدر عن دائرة اإلعالم المركزي
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الهدف - فلسطين  العدد 40)1514( آب / أغسطس  2022

كلــــــــمة
جميع  في  المعزايَة  سيأكُل  الذئَب  أّن  وأخبرنا  كنفاني،  غّسان  َعلَِم 
األحوال، سواًء عّكرت ماءه أم لم تفعل، بالنسبة له، المعزايُة معدٌة 
لألكل فقط، ولن يشفع لها أن تعتذَر بأّنها تشرُب من أسفل الماء ال 

أعاله، على كّل حاٍل هذا ال يهّم من يفكُر بأنيابِِه فقط.

ورغَم ذلك علّمنا غّسان أيًضا أن نتحدى سطوَة الذئِب ونواصَل القتال؛ ألّنه 
لن يتغّير، ونحن أيًضا لن نتغّير، ولن نقبَل أن نكوَن معزاًة على مائدة الذئب 

الصهيونّي الذي يواصل التغّول في دمنا..

لذلك في الذكرى الخمسين الستشهاده، ما زلنا على عهده، وسنواصل إطالق 
في  الطّيار«  »شجاعة  صفو  وسنعّكر   ،35 واألف   16 األف  وجه  في  الرصاص 
على  الثناَء  والغربّيُة  الصهيونّيُة  الصحافُة  تواصل  وبينما  المحّصنة،  كابنيته 
شجاعِتِه سنواصُل تذكيَرُه هو ومنظومُتُه المسلّحُة حّتى األسنان بمدى جبنهم 

ومدى هشاشة حفنة الغبار التي ُبنَي منها كياُنهم.

الذي لم يفارقنا أبًدا، ونكّرس  الخمسين لغّسان، نستعيده، هو  الذكرى  في 
والسياسّية  والفكرّية  األدبّية  عبقرّيته  الستحضار  مجلّته،  من  العدد  هذا 
والتنظيمّية والصحفّية، شجاعته، شهامته، ذهابه العميق في الوطن والقضّية 
الوقت،  الّدّفة في هذا  العدُد هو تحّيٌة مّنا نحُن مستلمي  الناس. هذا  ووجع 

للمؤّسس والقائد والمعلّم الذي صار درًسا ال نظيَر له.

عن  وفلسطينّيون  عرٌب  وكّتاب  وصحافّيون  مفّكرون  يكتُب  العدد  هذا  في 
غّسان، إثباًتا لحضوِرِه العظيِم من مشرِق األّمة التي آمَن بها إلى مغاربها.  

إضافًة إلى نصوٍص أدبّيٍة قصيرة.

ا،   ُقّسم هذا العدُد إلى قسمين كبيرين؛ األّوُل كتابات في استعادة غّسان نقدًيّ
ودوره وتأثيره السياسّي واألدبّي، وقد كتب افتتاحّيته صديُق غّسان وأحُد 

أبرِز رفاِق كفاِحِه في تلك األيام المشتعلة األستاذ الدكتور فضل النقيب.

والقسُم الثاني، استعادة لما ُكتب عن غّسان في ذاكرة الهدف، لكّتاٍب كباٍر 
لهم  تحّيٍة  بمثابة  هو  مقاالتهم  نشر  فإّن  لذلك  عالمنا،  عن  رحَل  بعُضهم 
أيًضا، وافتتاحّية هذا القسم، كتبها غّسان كنفانّي نفُسُه، لكن قبَل أكثَر من 

خمسين عاًما.

الغالُف الثاني من العدد مخّصٌص لتحّيِة الرفيقِة المناضلة/ وداد ُقّمري، التي 
رحلت عن عالمنا بعد عمٍر طويٍل من أجل فلسطيَن وهي من الرعيِل األّوِل الذي 
كتابة  غّسان  استلهم  التي  والحرّية،  التحرير  سبيِل  وقاتَل في  الّسالَح  حمَل 
قّصِته »برقوق نيسان« التي لم تكتمل؛ بسبب اغتياله من تجربتها في العمل 
الثوري داخل وخارج فلسطين المحتلّة. والغالف الثالث تحّية للحاضر أبًدا في 
ناجي  الشهيد  المناضل  والعالمّي  العربّي  الفلسطينّي  الرسام  المجيدة  ذكراه 

العلي... فلهما وعليهما الّسالم.  
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شارك في هذا العدد 
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 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع وجهة
 نظر الهدف بالضرورة

الغالفين األول والثاني
جيفارا عبد القادر

الغالف الثالث:
نضال أبو مايلة
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وصف الشاعر الفرنسي بول ڤاليري الرجل العظيم بأنه يموت مرتين، في المرة 
األولى كرجل، وفي المرة الثانية كعظيم. 

القصد من ذلك أنه عندما ُيَغّيُب الموت رجاًل عظيًما فإن ما حققه خالل حياته 
من إنجازات وما جسده من أفكار يظل مؤثًرا وفعااًل في حياة الناس وكأنه ما زال حًيا 
الناس معطيات وهموًما  يواجه  الظروف  والسنين وتغير  األيام  بينهم. ولكن مع مرور 
جديدة تبتعد بهم عن إنجازات وأفكار الرجل، حتى يأتي اليوم الذي يتوقف تأثيره في 

حياتهم بشكل كامل، وعندئذ يبدو وكأنه مات مرة أخرى.
يشكل  كنفاني  غسان  أصبح  استشهاده،  على  قرن  نصف  مرور  بعد  أنه  الواضح  من   
يبدؤون حياة جديدة فور  الذين  العظام  للرجال  ينتمي  ڤاليري، فهو  لمقولة  استثناًء 
غياب أجسادهم عن هذا العالم، حياة يكبر صاحبها مع السنين ولكنه ال يهرم وال يموت. 
إذ تصبح كلماته وأفكاره وطموحاته من نسيج اللغة المتداولة، والثقافة العامة، والعاطفة 
القومية. وسبب ذلك أن هؤالء العظام يكونوا قد تركوا في حياتهم األولى إرًثا عبقرًيا 

المس صميم المغامرة اإلنسانية وله إشعاع دائم يستنير به الناس جياًل بعد جيل.
إذا قمنا بمراجعة  كل ما ُكتب عن غسان من مقاالت وأبحاث طوال الخمسين سنة التي 
مرت على استشهاده، فسوف نجد أن ُكّتاَب السبعينيات كانوا يوظفون أطروحات غسان 
مع  للتعامل  وظفوها  الثمانينيات  وُكّتاَب  المسلح،  الكفاح  ومشاكل  مع هموم  للتعامل 
االجتياح اإلسرائيلي للبنان والعمل في أفق االنتفاضة األولى، وسنجد ُكّتاَب التسعينيات 
يتحصنون بفكره لمقاومة كارثة وعار أوسلو، بينما نجد ُكّتاَب العشرية األولى من القرن 
الواحد والعشرين يستعينون بعاطفته لالنخراط  في صفوف انتفاضة األقصى واالحتفال 
بانتصارات حزب اهلل في لبنان، كما نرى  ُكّتاَب العشرية الثانية من القرن يسترشدون 

ي بالربيع العربي.  بمبادئه لفهم ما يدور حولهم من معارك ما ُسمِّ
إال أن  الماضي فما علينا  القرن  الفلسطيني في نصف  النضال  اختصار مسار  أردنا  وإذا 
المسلح  الكفاح  أيام  في  بيروت  في  أسسها  التي  كنفاني  غسان  مجلة  مسار  نالحق 
المقاتلين  مغادرة  بعد  دمشق  إلى  بيروت  من  المجلة  انتقلت  فلقد   ،1969 العام  في 
الفلسطينين لبنان بعد اجتياح الجيش اإلسرائيلي في عام 1982. وفي عام 2001 دخلت 
المجلة رام اهلل مع انتفاضة األقصى، وها هي اآلن تصدر إلكترونًيا من غزة وورقًيا من 

دمشق.

َفتًى ماَت َبيَن الّضرِب َوالَطعِن ميَتًة
َتقوُم َمقاَم الَنصِر ِإذ فاَتُه الَنصُر

»من رثاء أبو تمام للقائد الطوسي«
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غزة  من  يصدر  الذي  »الهدف«  من  الخاص  العدد  هذا  وفي 
على  عاًما  خمسين  بمرور  لالحتفاء  والمخصص  دمشق،  ومن 
يوم استشهاد غسان وابنة أخته لميس نجم في بيروت، نقرأ 
نوعين من المقاالت: مقاالت عن غسان تم نشرها في الهدف 
لهذا  خصيًصا  أصحابها  كتبها  ومقاالٍت  سابقة،  أعوام  في 
العدد الخاص. وبعد قراءة كل هذه المقاالت، فإني أحب أن 

أسجل المالحظات التالية:  
أكثر المقاالت مكتوبة بأسلوب الحوار وليس أسلوب   *
المراجعة. فمن يكتب عن غسان يشعر  أو  التقييم  أو  النقد 
بشكل تلقائي بأنه في حوار مستمر مع طروحاته الفكرية ومع 
مواقف وخيارات أبطال رواياته ومسرحياته وقصصه القصيرة. 

فالكتابة عن غسان عملية تثقيفية وتعليمية للكاتب.
في  ُنِشَرت  التي  المقاالت  بين  المقارنة  المفيد  من   *
الماضي ومقاالت هذا العدد، حيث تقدم هذه المقارنة صورة 
واضحة عن تعاظم تأثير غسان في رؤية القارئ وتفكيره مع 
مرور السنين. وعلى سبيل المثال، فإن تأثير دراسة غسان عن 
ثورة 1936 في تفكير القارئ قد ازداد وبشكل نوعي بعد أن 
عاش هذا القارئ مأساة إجهاض االنتفاضتين األولى والثانية. 
تشكل  التي  الصهيوني  األدب  عن  دراسته  مع  الحال  وكذلك 
اآلن مرشًدا معرفًيا لوسائل وأهداف عملية التطبيع مع العدو 

الصهيوني. 
لقد استمتعت بقراءة المقاالت الخاصة بهذا العدد،   *
الرائع  الحب  هذا  أجواء  أعيش  أن  واألثير  الُمنعش  من  وكان 
أن  من  يتمكنوا  وأن  لغسان،  وكبار  عرب  اب  ُكتَّ َيِكَنُه  الذي 
الحب وحميميته وكأن غسان قد استشهد  ينقلوا حرارة هذا 
بقراءة هذه  تأثرت  ولقد  عاًما.  خمسين  قبل  وليس  باألمس 
له وكتبُت عنه كتاًبا وثالث  الذي كنُت صديًقا  أنا  المقاالت، 

مقاالت.
غسان  بقلم  العدد  هذا  في  المنشور  الوحيد  المقال   *
أن  فيه  يشرح  والذي  الفلسطينية«  الدولة  »شبح  مقال:  هو 
طرح فكرة »دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة« 
الشعبية  أرضها  وسحب  المقاومة  عزل  هو  واحد  هدف  له 
الشعب  على  االستسالمية  الحلول  لفرض  تمهيًدا  تحتها  من 

الفلسطيني ليخلص إلى القول:
 »من المؤكد أن » فلسطينستان« ستكون بشكل من األشكال، 
السياسي  االستسالم  السلمي« في حال فرض  »الحل  جزًءا من 
على األنظمة العربية والبدء في تنفيذه، ولذلك فإن مواجهة 
هذا الخطر يظل مرتبًطا بالمواجهة الراهنة القائمة بين حركة 

التحرر العربية وبين الهجمة اإلمبريالية«.
هل يصدق أحد أن هذا المقال كتبه غسان في الشهر الثالث 
من العام 1971؟ أي قبل كارثة أوسلو ب 22 سنة.. كيف َتمّكَن 

غسان كنفاني أن يكون كاتًبا عابًرا للزمان والمكان؟
يكتشف  أن  من  َتمّكَن  كيف  نيوتن:  إسحاق  سألوا  عندما 

بمفرده قوانين الطبيعة؟ 
طوال  بالموضوع  أفكر  كنت  »ألني  وحاسًما:  سريًعا  رده  جاء 

الوقت«. 
ولقد كان غسان كنفاني يكتب طوال الوقت.

 1960 عامي  بين  فقط،  سنة  عشر  اثنتي  وخالل  بيروت  في 

وأربع مجموعات قصص  روايات،  1972، كتب غسان خمس  و 
 ، قصيرة، وثالث مسرحيات()1( ، وست قصص لألطفال )2( 
ودراساٍت عن: األدب الصهيوني، شعراء األرض المحتلة، ثورة 
1936 في فلسطين، وانطباعات عن شرق آسيا والصين. وكل 
النهار  كانت ساعات  الليل، فقد  يكتبه في ساعات  كان  ذلك 
ثم  يومية،  جريدة  تحرير  كرئيس  المهني  لعمله  مخصصة 
واألدبية  السياسية  المقاالت  مئات  نشر  فقد  أسبوعية،  مجلة 
بأسماء  الموقعة  األخرى  المقاالت  ومئات  باسمه،  الموقعة 
في  كان  حيث  السياسي،  نشاطه  إلى  إضافة   .)3( مستعارة 
موقع المسؤولية القيادية في حركة القوميين العرب، ثم في 
الجبهة الشعبية التي كان يقوم فيها بكتابة دراسات فكرية 
تؤطر مجاالت العمل السياسي بأسلوب مرن نقدي، وبعيد عن 
األسلوب األيديولوجي التقريري )4(. أما ما تبقى من ساعات 
الليل أو النهار، فلقد كان مخصًصا لممارسة عمله فناًنا تشكيلًيا 

.)5(
هل كان في يوم غسان أكثر من أربع وعشرين ساعة؟

الزمن  ساعات  بكل  مسكوًنا  غسان  يوم  كان  الواقع  الفلسطيني.في 

* أستاذ االقتصاد الرياضي وصديق غسان كنفاني

هوامش
1- وهي مسرحيات: الباب، القبعة والنبي، وجسر إلى األبد وقد 
صدرت في كتاب عن دار األبحاث العربية في بيروت في العام 

1978 وقدم له جبرا إبراهيم جبرا.

العربي في بيروت  الفتى  2- وقد صدرت في كتاب عن دار 
بعنوان »أطفال غسان كنفاني«.  

القسم  عن  مسؤوالً  بيروت   في  الصحفي  عمله  أول  كان   -3
حركة  عن  تصدر  كانت  التي  الحرية«   « مجلة  في  الثقافي 
ملحق  لتحرير  مديراً  أصبح  وبعدها  العرب.  القوميين 
الجريدة  لتحرير  »المحرر«، ثم مديراً  لجريدة  التابع  فلسطين 
بعدها انتقل ليكون مديراً لتحرير«جريدة األنوار«. وفي العام 
1969 استقال من عمله في الجريدة  ليؤسس مجلة »الهدف« 

األسبوعية الناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
4-ما ميز كل كتابات غسان ، سواًء األدبية أو السياسية، هو 
أسلوبه الشيق المتميز الذي وصفته في مكان آخر على أنه 
»صاف ، أنيق ، مشع ، وله صدقية الحقائق، وصدمة األخبار، 

وحرية األحالم، وأعماق فلسطين«.
يعرف  أن  وقبل  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  منتصف  في   -5
الناس غسان كروائي وصحفي ومناضل سياسي، كان الفلسطينيون 
معلقة  رسوماته  كانت  فقد  تشكيلًيا،  رساًما  يعرفونه  دمشق  في 
يحملها  الفتاته  وكانت  الفلسطينيين  مدارس  جدران  على 
المتظاهرون في مناسبات ذكرى وعد بلفور وقرار التقسيم وقيام 
التشكيلي  بالفن  اهتمامه  على  غسان  حافظ  ولقد  إسرائيل.  دولة 
طوال حياته، وهناك رسومات خالدة له كرسم الحصان الشامخ وكلمة 

فلسطين الملونة والمطرزة.
وفي 14 تموز 2022، ومن ضمن فعاليات االحتفال بالذكرى الخمسين 
دار  من  األرضي  الطابق  في  لوحاته  بعض  عرض  تم  الستشهاده 
جريدة »السفير« في بيروت، وقد ألقت زوجته أني كنفاني كلمة 

قالت فيها:
»كان غسان يقوم بمهام متعددة في آن واحد. كان يكتب أو يرسم 

خالل جلسات عائلية. ال أذكر أني شاهدته جالًسا بدون عمل«.
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الكاتِب والّروائّي الفلسطينّي سعيد الشيخ »للهدف«:

 على األديب الفلسطيني أن يظّل دائم 
االشتباك مع الفكر والرواية المضادة

تقديم وحوار: أحالم عيد

ر..
وا

ح
ووعًيا  نضًجا  أشدُّ  العالم،  أطفال  من  نظرائِِه  عن  االختالِف  شديُد  الفلسطينيَّ  الطفَل  أّن  شكَّ  ال 
وإدراًكا، فمنُذ عام الهجرة والتشّرد اغتيلت الطفولة الفلسطينّية بمجزرٍة تلو األخرى، فطفٌل شهد 
بأّم عينه سكاكين الغدر تقطُع أحشاَء أحبائه؛ ليخرَج تائًها وسَط شالالٍت من الدم الّنافر من األجساد 
المنحورة، وطفٌل آخُر نام مطمئًنا واستيقَظ ليجَد نفَسُه وسَط أطناٍن من الحجارِة تمّزق أجزاءه، ألواٌن متعّددٌة 
من بشاعة الجريمة ورغبٌة جامحٌة باالنتقام لألرض والعرض، وحنيٌن جارٌف إلى الوطن؛ هو ما شّكل كينونة 

الطفل الفلسطيني الذي ُولد يحمل هّم اللّجوء والثورة.
خالل اّطالعي على أرشيف مجلّة الهدف التي أّسسها الكاتب الّشهيد غسان كنفاني، وجدت في العدد 290، 
تتجاوز  لم  لطفٍل صغيٍر  الزمان، قصًة  يقارب نصف قرٍن من  ما  بتاريخ 15 شباط 1975، أي قبل  نشر  الذي 
أديٌب مخضرم، بالغٌة  لم يكتبه  ما  الفداء والثورة  الثالثَة عشَر كتب فيها عن فلسطين وعن  سنواُت عمِرِه 
قدماه  تلمس  لم  الذي  الّصغير  الفتى  هذا  بها  تمّيز  والتصوير،  الوصف  على  عاليٌة  وقدرٌة  هائلٌة  وفصاحٌة 
الذي ترعرع على صوت  الحلوة،  ابن مخّيم عين  الشيخ محمود،  الطفل سعيد صالح  إّنه  قّط تراَب فلسطين؛ 
طلقات الّرصاص وعلى أدب غّسان كنفاني ورسومات ناجي العلي، دفعني فضولي ألن أبحث عن هذا الطفل 
حروفه  تصنع  ال  حّية،  بصوٍر  كلماته  تفيض  معروًفا  عبقريًّا  كاتًبا  أصبح  وجدته  حين  أتفاجأ  ولم  المعجزة، 
كلمات بل مخلوقات تستطيع أن تراها تسمعها وتحّس بها، وال أبالغ إن قلت بأّن رواياته تمّثل آلًة للتنّقل 
الدموع  طعم  وتذيقك  أحياًنا،  بالبرد  تشعرك  أخرى،  حقبٍة  إلى  زمنّيٍة  حقبٍة  من  بالقارئ  تتنقل  الزمن،  عبَر 
الملتهبة شوًقا للوطن، وستشعرك بتعب، تعب الاّلجئ المتنّقل بين المخّيمات وتعب الُمهاجر إلى بلداٍن ال 

دفَء فيها وال انتماء.
بعد مرور 47 عاًما على نشر مجلّة الهدف القّصة األولى للطفل سعيد الشيخ، ُتحاور الهدف اليوم الطفل الذي 

ا، إليكم الّنص الكامل للحوار: ي أصبح كاتًبا روائيًّا عبقرًيّ
لت
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
البيت  في  األهل  من  أحٌد  كان  إْن  ليسألني  مّرًة  استدعاني 
يساعدني بكتابة المواضيع، أّكدت له أّنها مواضيعي، فأصبح 
يستدعيني إلى الصفوف األعلى ألقرأ على زمالئي التالميذ ما 

كتبته من مواضيع إنشائّية.
* حدثنا عن أّول قصٍة لك شاركت فيها بمسابقة وحزت من خاللها 
أثرها  وما  الجائزة،  تلقي  عند  مشاعرك  وعن  األولى،  الجائزة  على 

على مسيرتك األدبّية الحًقا؟
الفلسطيني  التخطيط  مركز  تنظيم  من  المسابقة  كانت   **
والصحفيين  للكتاب  العام  االّتحاد  مع  باالشتراك  بيروت  في 
اكتشاف  منها  والهدف   ،1974 عام  في  وذلك  الفلسطينيين، 
المواهب األدبّية بين صفوف مدارس األونروا في لبنان. وحين 
جاء اإلعالن عن المسابقة إلى إدارة مدرستي في مخّيم عين 
الحلوة، ُطلب من مدّرسي اللغة العربّية ترشيح بعض األسماء 
قصة  كتبت  وهكذا  الفلسطيني.  الوضع  تهّم  قّصة  لكتابة 
وهو  المحتّل  الوطن  إلى  يعوُد  الجٍئ  عن  الذكريات«  »طريق 
الذي  هو  الفوز  هذا  بامتياز.  األولى  بالجائزة  وفازت  فدائي، 
وجهني إلى طريق الكتابة وبتشجيع من كّتاب فلسطينيين 
في  أقيم  الذي  الجوائز  توزيع  حفل  في  بهم  التقيت  كّبار 
نفسي  في  ا  مهمًّ أمًرا  كان  بالفاكهاني.  الكّتاب  اّتحاد  مركز 
أن ألتقي وجًها لوجٍه مع طليعِة شعراء وكّتاب فلسطين في 
ذلك الوقت مع نهوض الثورة الفلسطينّية، وأنا كنت ما زلت 
مراهًقا. شعرت أن المراهقة تذهب مني سريًعا، وأنني أتهيأ 
الستالم مهّمة تليق بالرجال، خاصًة مع قراءاتي الكتب التي 
كانت جزًءا من الجائزة وهي اآلثار الكاملة للشهيد طيب الذكر 
غّسان كنفاني، وبعض روايات نجيب محفوظ، وغيرها مجموعة 
كتب محورها القضّية الفلسطينّية. كذلك كان نشر القصة هنا 
ا وحاسًما  في الهدف وفي جريدة السفير اللبنانية أمًرا مفصلًيّ
لي في االستمرار بالكتابة، وتجريب كل األصناف األدبّية من 

شعر وقصة والمقالة السياسّية واألدبّية ومؤّخًرا الرواية.
وهل  األدبّية؟  وكينونتك  شخصّيتك  تصقل  جهات  وجدت  هل   *
كان  الذي  األدبيُّ  اللوُن  وما  معّينين؟  أدباء  أو  بكتاٍب  تأّثرت 

يستهويك ويلقى شغفك؟
بالكتابة  ثابرُت  أنا  ولكن  للكلمة،  الصحيح  بالمعنى  ليس   **
راحت  التي  الفلسطينّية  الصحافة  إلى  إنتاجي  أرسُل  وكنُت 
تنتشر بشكٍل واسٍع في بيروت، وكانت كلّها عبارة عن مجالٍت 
كانت  الفصائل،  عليها  تشرف  يومّية  واحدة  إال  أسبوعّيٍة 
القّراء  بريد  انطلقت من  أولى منّصاتي ومنها  »الهدف« هي 
إلى الصفحات الثقافّية. وكما ذكرت سابًقا إّن قراءتي لألعمال 
هي  السبعينات  منتصف  في  كنفاني  غسان  للشهيد  الكاملة 
التي فّجرت وعيي وإلهامي على عالم السياسة وفنون الكتابة. 
وأستطيع اليوم أن أبوح أنه من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر، 
أن فلسطين تسكنني وأنا أسكنها من دون أن ألمس ترابها. 

وأعني فلسطين الفكرة، فلسطين القضّية.
* فلسطين حاضرة في أغلب رواياتك وكتاباتك األدبية، والقارئ 
ألدبك يجد عاشًقا للوطن هّيمه الحب من رأسه حتى أخمص قدميه، 
كيف يتكون كل هذا القدر من الحب إلى محبوبٍة لم تسكنها قط؟

** يتكّوُن حين تكوُن المحبوبُة هي الكينونُة كلّها، ال انفكاَك 
وال مناَص منها، هي الهواُء وهي الوجود، وألّننا ُحرمنا منها، 
يكون الوله أكبر لها. فلسطين هي عالمي. لذلك هي شغفي 
الدائم، والكتابة لها وعنها هي بلسٌم للروح برغم كل العذابات 

في  الحياة  عن  حدثنا  لاّلجئين،  مخّيم  في  ونشأت  ترعرعت  لقد   *
المخّيم، وكيف أسهمت في بناء شخصّيتك وتشكيل الوعي لديك؟

في  ورد  مما  جوابي  بداية  في  اقتبس  أن  لي  اسمحي   **
روايتي »عين الحلوة« التي ما زلت أعمل عليها:

قماش  منه  وخرج  الحجر  انفلق  حجر،  على  أمي  »أنجبتني 
وقالت:  مؤخرتي  على  محمود  أم  الداية  صفعتني  مخدتي. 

اسم اهلل.. ولد.
انفرجت أسارير أمي وكّفت عن األنين.

لم يسمْعني أحٌد أبكي كعادة المواليد، وعلى غيِر عادٍة وجدُت 
يحتويني  والوجود  الوجود،  ومن  نفسي  من  مندهًشا  نفسي 
العراء. أتأّمل في دهشتي، فأندهُش أكثر؛  تحت عماٍد في 
بطن  في  جنيٍن  مجّرَد  قليلٍة  لحظاٍت  قبَل  كان  لمولوٍد  كيف 
عالًما،  يغادرون  الذين  المسافرين  دهشُة  تنتابه  كيف  أّمه، 

ويدخلون في عالٍم آخَر فتصدمهم المكتشفات والرؤى«.
ما أوّد قوله شأني شأن كّل األطفال في المخّيم نجد أنفسنا 
أبسط  من  والحرمان  الحياة  شظف  حيث  األوان،  قبل  رجااًل 
بالشجاعة  تّتسم  مبدعًة  مخلوقاٍت  تجعلنا  اإلنسانّية  الحقوق 
التي  المعوقات  كّل  على  والتغلّب  الحياة،  أجل  من  والتحّدي 
يمكن أْن تحّد من نشأتنا وفهم ما جرى آلبائنا وأجدادنا من 
يعانون  الجئين  هنا  وباتوا  الوطن،  من  خاللها  جردوا  نكبٍة 
الشقاء، وأّن علينا مسؤولّيًة مستقبلّيًة تجاَه تغييِر هذا الواقع.

هذه  لديك  تشّكلت  ومتى  الكتابة؟  مع  بدايُتَك  كانت  كيف   *
الموهبة؟ وما العوامل التي أسهمت في تكوينها؟

تكميلي  الثاني  الصّف  في  المدرسة،  في  البداية  كانت   **
انتباَه  العمر، شّدت  الثالثة عشرة من  حسبما أذكر، رّبما في 
حيث  أكتبها،  التي  اإلنشاِء  مواضيُع  العربّية  اللغة  مدّرس 
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وحّل.  كان  أينما  الفلسطيني  الشعب  بحياة  تحيط  التي 
روَح  تحمَل  أن  نصوصنا  على  يجب  لذلك  ُهوّيتنا  فلسطين 
هذه الهوية لتبقى وتستمر في الوجود بعد أن أراد االحتالل 

إزالتنا قتاًل وتهجيًرا.
* لم تقتصر أعماُلك على كتابِة الروايِة والشعر، حيث كتبت عشرات 
المقاالت السياسّية، إلى أي مدى يصعُب على األديِب الفلسطينّي 

أن ينجو بنفِسِه بعيًدا عن معارِك السياسِة ودهاليزها؟
** ما من مثّقٍف، ومنهم األدباء، يستطيع أن ينجو من رياح 
نجدهم  السياسّية  الكتابة  يمارس  لم  من  ومنهم  السياسة، 
يمّررون مواقفهم السياسّية في أعمالهم اإلبداعّية، وليس على 
األديب الفلسطينّي بالذات أن يبتعد عن السياسة؛ ألّنه صاحُب 
قضّيٍة هي عرضٌة دائمٌة للهجمات والمؤامرات من العدو ومن 
أصدقاء العدو، ومن أولى من صاحب القضّية في التصدي لكّل 
هذه الهجمات والتحديات التي تمّس حياة شعبه ومستقبله. 
وبهذا المعنى على األديب الفلسطيني أن يظّل دائم االشتباك 

مع الفكر والرواية المضادة.
* ال شكَّ أّن هناك عماًل من أعمالك األدبّية تجده األحّب إلى قلبك، 

ما هذا اإلنتاج األدبي األحّب إليك وما السبب في ذلك؟
** تظلُّ رواية »تغريبة حارس المخّيم« التي نشرت ألّول مّرة 
الدموع  إلى نفسي، هل ألّنني ذرفت  األقرب  عام 2015 هي 
روايٌة متخّيلٌة، ولكن كل  أّنها  أثناء كتابتها؟ ال أدري. مع 
كلمة وجملة فيها تستند إلى واقٍع وأحداٍث وتاريٍخ فلسطينٍيّ 
إلى مجزرة  المخّيم  النكبة مروًرا بنشوء  تاريخ  حقيقي، منذ 
صبرا وشاتيال إبان اجتياح لبنان عام 1982، إلى التشّتت في 
الحلم  العودة إلى الوطن والديار، حيث  العالم، وحّتى  عواصم 
والتخيل متالصقان مع واقٍع ما زال يعيشه الفلسطيني. إّنها 
الروايُة األولى لي، التي وضعت فيها شيًئا من نفسي وأفرغت 

فيها مكنونات ما للشعر وال للقّصة على سعتها.
* جاءت روايُة »أرجوحة بالء« بطابٍع مختلف، حيث طرحت خاللها 
العديد من قضايا المجتمعات العربّية، العادات والتقاليد والسلطة 
العربّي،  المجتمع  لنسيج  الدقيق  التشخيص  هذا  بعد  البطريركية، 
هل ترى أّن هناك ربًطا بين هذه البنية المجتمعية وخيباتنا الممتدة 

وكيف لنا أن ننجو؟
** هذِه الروايُة ال تقول األشياء مباشرة، وقد طرحت عليها 
الوجودّي،  األدب  إلى  تنتمي  هي  كذلك  سميًكا،  رمزًيّا  رداًء 
بمعالمها  واضحٌة  ولكّنها  والمكان،  الزمان  منها  ينتفي  حيث 
االجتماعّية، وهي قّصُة حبٍّ من الطراز األّول وسَط عالٍم يّتسم 

للضوء  تسليٌط  هي  أحداثها  بمجمل  والكراهية.  بالقسوة 
التي ما زالت تعصُف بالمجتمعات  الخيبات واالنكسارات  على 
العربّية، واألسباب ال تحصى وهي تتوالد تباًعا بتلقيٍح ذاتٍيّ 
بما يسمح للمؤامرات الخارجّية أن تدخل إلى حياتنا وتستوطن 
بيننا لتصنع لنا »أرجوحة بالء«، الكّل يتأرجح، أما كيف ننجو 
من هذه األرجوحة علينا أن نبحث عن العقل فينا ونجعله سّيًدا 
على مجمل حركتنا االجتماعّية والفكرّية لنهضٍة تمحو سواد 
االنحطاط الذي وقعنا فيه، من السهل أْن ننظر لهذا الكالم، 
ولكن المهّم كي نبدأ ونحن فرٌق مختلفٌة وقبائُل متناحرة، 
وهذا هو تاريخنا منذ البداية وما زلنا عليه، ولألسف أّن األمجاد 
يمّت  ال  مهرجاني  هراء  مجّرد  هي  اليوم  بها  نتغنى  التي 

للواقع بصلة.
أّن  أم  والثناء،  التقدير  الفلسطيني حقه في  األديب  يلقى  * هل 
هناك قصوًرا تجاهه؟ وما المطلوب وطنيًّا لدعم الكّتاب واألدباء؟ 
إبداعّيٍة  طاقاٍت  لظهور  الظروف  تهيئة  أجل  من  المطلوب  وما 

جديدة؟
** لألسف، الساحُة الثقافّيُة الفلسطينّيُة خاضعٌة للمحسوبّيات 
والشللّيات على حساب جودة النصوص، المثّقف الحقيقّي الذي 
يحب الحرّية والحقيقة مهّمٌش ويتعّرُض إلى التطفيش. إّن 
الذين يسيطرون على المشهد الثقافي اليوم هم إما ناطقون 
ا باسم الفصيل الذي ينتمون إليه، وإّما من كّتاب  أيديولوجًيّ
البالط الذين ال هّم لهم إال تلميع صورة وخطابات أولياء األمر. 
لألسف نحن في الساحة الفلسطينّية وبعد اتفاقات أوسلو مع 
معظم  تحّول  وقد  المشتبك،  الثورّي  الكاتب  فقدنا  العدّو 
الكتاب إلى البحث عن االمتيازات والمناصب في إدارٍة فاسدٍة 
والعدّو  السالم«  »ثقافة  مثَل  مضلّلًة  شعاراٍت  يرفعون  وهم 
ما زال يقتل فينا وينهب أرضنا ويهدم بيوتنا. وسط هذه 
وإبراز طاقاٍت  ناشئ  إلى كاتٍب  القاتمة من سيلتفت  الصورة 

إبداعّيٍة جديدة؟
* كلمة أخيرة توجهها لقراء الهدف ولألجيال الفلسطينية الشابة، 
وإجابة على السؤال السهل الممتنع »كيف لنا أْن نستعيد الوطن«؟

** أعلم أّنني حين أخاطب قّراء الهدف بأّنني أخاطب نخبًة 
غسان  وإبداع  الحكيم  فكر  على  ترّبى  من  ومنهم  مثّقفة، 
كنفاني الذي أسس هذه المجلّة إّبان المّد الفلسطيني الثوري. 
ما  أحوج  التي  األجوبة  تكمن  غسان  وإبداع  الحكيم  فكر  في 
نكون بحاجة إلى استعادتها اليوم، وهي الوافية بالجواب على 
يجب أن تظل تلّح على تفكيرنا وعملنا.سؤال: »كيف لنا أْن نستعيد الوطن«؟ وهذه هي المسألة التي 
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غّسان كنفاني... المشتبُك الذي ال يموت
يسري الغول. روائّيٌ وكاتب/ فلسطين

إّن القضّية تصقُل األدباَء والفّنانين ليصبحوا محاربين أشّداء، 
مجًدا  تصنُع  أّنها  إاّل  أحياًنا،  عبٍء  إلى  تحّولِها  رغَم  فهي 
لألحرار، ال يمكُن أن يتجاوزهم التاريخ، خالدين في نواميس 

هذا الكون. 
الّسالَح  حمل  األبطال،  هؤالِء  من  واحًدا  كنفاني  غّسان  كان 
القومّيين  لواِء  تحت  انضوى  االحتالل،  مواجهِة  في  والقلَم 
العرب، إيماًنا بدور األّمة العربّية بنصرة شعب فلسطين، وبحًثا 
عن قومّيٍة يمكن لها أن تصنع مجًدا. ولم يبحث عن منصٍب 
رؤوس  أصحاب  أو  األنظمة  يهادن  ولم  حزب،  في  مكانٍة  أو 
بال  الحّب  في  يكتب  لم  بمغنم،  يحظى  كي  والتّجار  األموال 
وطن، كان يحّب الوطن ويحارب ألجله حّتى اغتالوه معتقدين 
أّنهم أخمدوا الصوت، فإذا به ينبعُث من الرماد، وتصير روايات 
غسان واحدًة من أهّم الروايات العربّية، التي تنتشُر في كّل 
مكان، بطبعاٍت أصلّيٍة وطبعاٍت شعبّية، تتجاوُز عمالقَة الكتابة 
العالميين، وتترجُم للغاٍت كثيرة، بل زيادة على ذلك، يفتخر 
الشبان بقراءتهم لتلك األعمال، ونشر بعض المقتطفات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، في إشارٍة غيِر مباشرٍة أّن الكلمَة 

لن تموت، ما دامت بوصلتها فلسطين. 
الكلمة  ألّن  تتوقف؛  ولم  كنفاني،  غّسان  مسيرُة  استمّرت 
تحيي  الحنجرة،  إلى  تعود  أن  يمكن  ال  خرجت  إن  رصاصة، 
العبث  جّراء هذا  اليأس  أصابهم  فيمن  الروح  تبعث  وتميت، 

واالستعمار  اإلمبريالّية  لصالح  المنطقة  الكبير في  والتنازل 
األمريكّي والصهيونّية المتغلغلة في حروف بعض المرتدين 

وأفكارهم عن فلسطين. 
كلمات غّسان التي تصعد بنا إلى سلّم المجد، فاإلنساُن في 
ا  ندًّ أن يكون  إال  أال يموت  عليه  األمر قضّية، ويجب  نهاية 
وهو  الخسائر،  وإلحاقهم  بهم،  اإليقاع  على  قادًرا  ألعدائه، 
المهّم أن يعرف  ا أن يموت، ولكن  الذي ليس مهمًّ اإلنسان 
كيف يموت، يحمل دمه في أرض البرتقال الحزين، ويعود 
الوصول،  من  بدَّ  ال   ،12 رقم  سرير  مات  وإن  حيفا،  إلى  به 
يطرق  السماء،  سقف  في  معلّقًة  غّسان  كلمات  وستظلُّ 
الخيزران، حّتى تنبعَث  الخزان، ويهتف بصوِت أبي  جدران 
الشهداء  والشوارع،  األزّقة  والبيوت،  النفوس  من  الثورة 
الرجاِل  وكّل  والشيوخ،  والنساء  األطفال  واألسرى،  والجرحى 
في الشمس والقمر، الشتاء والصيف، وسينتصُر الفلسطينّي، 
عزام  سميرة  معلّمِتِه  برفقِة  وغّسان  فلسطين،  علم  رافًعا 
مع  زياد يشدون  وتوفيق  القاسم  ومحمود درويش وسميح 

الجمع.
فالجسُد  يموت،  ال  مشتبًكا  مثقًفا  كنفاني  غسان  كان  لقد 
الزمُن صارت  بها  امتدَّ  كلّما  خالد،  قاموٌس  والكلمُة  أيقونة، 
هو  ما  لكّل  االعتبار  تعيُد  نواقيُس  وباتت  إشراًقا،  أكثَر 

فلسطينّي. 

والمفّكُر  والفناُن  الكاتُب  يعاني 
واقٍع  جّراَء  كثيرًة  أعباًء  الفلسطينيُّ 
ملتبس، اّدلهّمت فيه األمور، وازدادت 
تعقيداُت الحالِة السياسّيِة الفلسطينّية والعربّية، 
مناحي  في  االقتصادّية  التدّخالت  إلى  وصواًل 
على  عبًئا  القلَم  أصبح  أن  لدرجِة  شّتى،  الحياة 
صاحبه، وبات للكلمِة ثمٌن كبير، يدفعه صاحُبها 
صّناع  معارضِتِه  حاِل  في  حّريِتِه  أو  راتبِِه  من 
الفلسطينّية،  الحالة  على  تسلطوا  الذي  القرار، 
باإلضافة إلى االحتالل الذي اغتال الكلمَة حين 
وباسل  الحلبي  ومهند  كنفاني  غّسان  اغتاَل 
األعرج، وصادر الكتب وهدم المكتبة الوطنّية، 
ومنع إقامة معارض الكتب والمعارض الفنّية، 
وحاصر األدباء والفنانين ثّم منعهم من السفر.
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غّسان كنفاني...
 حرٌب على الخيانِة ودرٌس في معنى األدِب الثورّي

خالد إسماعيل. روائّيٌ وكاتب/ مصر

في الثامِن من يوليو عاَم 1972؛ اغتالت أيدي عمالِء الصهيونّيِة الكاتَب 
الكبيَر المقاتَل بالكلمِة واإلبداِع »غّسان كنفاني«، ولم يمْت، بل عاَش 
في قلوِب أجياٍل لم تعرفه على المستوى الشخصّي، بل قرأت قصَصُه 
ورواياِتِه القصيرة، النابضَة بالصدِق واالنحياِز الوطنّي والطبقّي، دون التخلّي عن 
جمالّيات الفّن وما اّتفق عليه القّراُء والنّقاُد من شروٍط الكتماِل العمِل األدبّي، 
ولعلَّ َتجاِرَب أدبّيًة مصرّيًة كانت تدافع عن »الفالحين« أو »الموظفين«، مثَل 

تجربِة »يوسف إدريس« و »عبدالحكيم قاسم« وغيرهما.

والتجارب  الفالحين،  مع  المتعاطفة  التجارب  هذه  بين  كبير  الفارق  لكن   
النابعة من حياة الفالحين ذاتها، ولعلَّ هذا هو سرُّ اغتيال »إسرائيل« للكاتب 
الكتابّي  مشروِعِه  جوهَر  »فلسطين«  جعل  الذى  الكاتب  فهو  كنفاني،  غّسان 
كلّه، سواًء في الصحافة أو في األدب، وهذا »التوّحد« بالوطن، لم يكن توّحًدا 
ا، بل كان توّحًدا بالعرق والكفاح، في سبيل تحرير األرض، نابًعا من  رومانسيًّ
فلسفٍة تقوم على اعتبار اإلنسان الكادح، جوهَر القضّيِة الفلسطينّيِة أو بمعنى 
وحقائق  الطبقّي.  والموقع  الثقافّية«  والهوّية  »القومّية  بين   الربط  آخر، 
يملكون،  ما  بكلِّ  األوطاَن  يفتدون  الذين  هم  الفقراَء  إّن  لنا:  تقوُل  التاريخ 
وألّنني مصريٌّ فسوف أسوُق أمثلًة من تاريخ مصر تحت االحتالل البريطاني 
كباِر  وطبقِة  توفيق«  »الخديوي  خيانِة  عقَب  حدث  فالذي   ،»1956  -  1882«
الدفاِع  لواَء  الفقراء، وحملوا  الفالحون  الوطنّية، تقّدم  للقضّيِة  األراضي  ماّلِك 
عن الوطن، بكلِّ ما تحوي الكلمُة من معاٍن. حملوا الّسالح، وقّدموا ما يملكون 
للجيش الذى يقوده »عرابي«، وهزمتهم اإلمبريالّية، وسّرحت الجيش، وعاَش 
المصّريون مكسورين، لكّنهم لم يفرطوا في »عبداهلل النديم«، خطيب الثورة 
العرابّية، الصحافي والشاعر، وعاش في اختفاٍء داخلٍيّ سنواٍت عّدة، ولم يستطع 
انحاز  الذي  وهو  تسليِمِه  عدَم  قّرروا  الفاّلحين  ألّن  عليه؛  القبَض  المحتلُّ 
لقضّيتهم وبالوعي الفطرّي، أحّبوه وصّدقوه، ولّما تفّجرت ثورة 1919، تقّدم 
شهيدات  أولى  وكانت  الثورة،  نار  وأشعلوا  المدن  وفقراء  والعّمال  الفاّلحون 
الثورة، امرأة من الحّي الشعبّي »السيدة زينب« بالقاهرة، ولكن االرستقراطّية 
الثورة  وجماهير  والفاّلحين  العّمال  خانت  المصرّية،  والبرجوازّية  الزراعّية، 
معاهدة  ألغيت   ،1951 عام  وفى  المحتّل.  مع  مفاوضات«  »جوالت  وجعلتها 
السالح  وحملوا  الفقراء  وتقّدم  باشا«  »النّحاس  ألغاها  واحد،  جانٍب  من   1936
حّتى  مستمّرًة  الوطنّية«  التحرير  »حرب  وظلّت  التحرير«،  »كتائب  وتشّكلت 
توقيع اتفاقّية »الجالء« عاَم 1954، وخرج آخر جندي بريطانّي من منطقة قناة 

في  القارئ  وليعذرني   ،1956 عام  السويس 
هذه اإلطالة واالستطراد، لكن قصدي من هذا 
السرد التاريخي، القول: إّن غسان كنفاني هو 
في معركِة تحرير فلسطين، كان صورًة حديثًة 
من  جعل  الذى  المصري،  النديم«  »عبداهلل  من 
الصحافة أداًة للتحريض الثورّي، وكان خطاُبُه 
من  للفقراء  واالنحياز  الطبقّي  الوعي  يحمُل 
األجنبّية  للبنوك  والعداء  والفاّلحين،  العّمال 
خالًدا  جعله  ما  وهذا  األوربّيين،  والمرابين 
الثوري.  للصحافّي  الناس، ونموذًجا  في قلوب 
ضدَّ  مرّكبًة  حرًبا  خاض  كنفاني،  وغّسان 
ا واحًدا، فهو خاض  أعداء كثيرين وليس عدوًّ
مشروًعا  الصحافَة  يعّدون  الذين  ضدَّ  الحرَب 
التسلية  بتقديم  األرباح،  يحّقُق  استثماريًّا، 
»األدب«  يعّدون   الذين  وضّد  للقارئ،  الفارغة 
الذين  وضّد  الحسنة،  والموعظة  للحكمة  مادًة 
يعّدون احتراف الكتابة نوًعا من التمّيز، يمنح 
النبيل  الشهيد  صاحبه مكانًة سلطوّية، وقدم 
الثقافة،  مجال  في  الثوري  للمناضل  نموذًجا 
هي  وحدها  »البندقّية«  أّن  يعتقدون  فالناُس 
الحقيقة  لكن  الصهيونّي،  العدوَّ  تحارب  التي 
أخرى،  بندقّية  »غّسان«  جعلها  »الكلمة«  أّن 
قلمه  لتسكت  إسرائيل،  اغتالته  ولهذا، 
حتى  الفلسطيني  للشعب  المحّرض  الثوري 
يواصل معركة التحرير، ومعركة االنعتاق من 
النهار  في  الذين يظهرون  الثورة«،  »سماسرة 
العدّو  الليل مع  الثائرين، و«يرقصون« في  مع 
على  إسرائيل  إقدام  ولعلَّ  وعمالئه.  وأذنابه 
مكلفًة  مهمًة  كان  كنفاني«  »غّسان  اغتيال 
المحلّيين  والخونة  »اإلمبريالّية«  بها من جانب 
أّنها  بمعنى  مباشرة،  مصلحًة  منه  أكثَر 
اغتالته بهدِف »قتِل النموذج«، فال يكون بين 



 13

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
العرب »غّسان« آخر، يعشق تراب الوطن، وينحاز لطبقته 
الكادحة ويخلّد تضحّيات نسائها ورجالها، وهذا الدمُج بين 
»القومّي والوطنّي والطبقّي« هو الدرُس الذي تعلمناه من 
ولم  الثالثة،  المكونات  بين  مزج  فهو  كنفاني«،  »غسان 
يتخلَّ عن عنصري المتعِة والجماِل الالزميِن لفّن الكتابة 
تفجيُر  كان  وما  أيًضا،  والصحافّية  والروائّية،  القصصية 
وقدراته  وموهبته  لقلِمِه  »نصٍر«  إعالن  سوى  سيارِتِه 
الفّذة، وبالقدِر نفِسِه كان إعالُن هزيمٍة للكيان الصهيونّي 
وعمالئه، ورغَم أنَّ األجياَل الجديدَة من القّراء المصريين، 
قرأوا روايته »رجال في الشمس »وشاهدوا الفيلم المأخوذ 
أّن  إاّل  المخدوعون«،  ـ  صالح  توفيق  إخراج  من  عنها« 
المهَم هنا القول إّن وزارة الثقافة المصرّية طبعت هذه 
في  الفلسطيني  الشعب  انتفاضة  ضغط  تحت  الرواية، 
وكنت  المحتلّة،  األرض  وقرى  مدن  من  وغيرها  »غّزة« 
محظوًظا ألّن صديقي الكاتب الروائي والقاص والصحافي 
القصصّية  البدرى« أتاح لي فرصة قراءة األعمال  »حسين 
وموقعه  الرجل  قدر  فعرفت  الشهيد،  للكاتب  والروائّية 
سابٍق  إبداٍع  صاحب  فهو  العربية،  األدبية  الخريطة  في 
لزمانه، وصاحب موهبٍة فريدة، وأدواته الصحافّية خدمت 
التلغرافّية،  القصيرة  والجمل  فالبساطُة  األدبّي،  مشروعه 
جعلت قصصه بمثابة شاّلٍل متدّفق، وحرفيته الصحافّية، 
خلصت قصصه ورواياته من الثرثرة، فال توجد كلمة زائدة 
في أّي قصٍة له أو روايٍة من رواياته، ورغَم اعتماِد تجربِتِه 
على »الموضوع الواحد«، إال أّن القارئ ال يحسُّ بالملل، وال 
تناول  الشهيد،  الكاتب  ألّن  الذهني،  باإلرهاق  يصاب 
إنسانّية،  زوايا  من  الفلسطينّي«  الشعب  »كفاح  موضوعه 
وامتالكه خصوبَة التجارب ومعرفته التاريخ والناس جعلت 
القلوب وتستقرُّ فيها، وتعيش  كتابته صادقة، تخترُق 
بتفاصيلها ومشاهدها ولغتها الجّذابة، الخاّصة  بالكاتب. 
قاموًسا  يستعمُل  ال  خاّصة،  لغٍة  صاحب  اهلل  رحمه  وكان 
مكروًرا مبتذاًل، بل يخلق مفرداته وينشئها، وهذا جعل 
تجربته كاملة البناء، لها قواٌم ومالمح، ولها مذاق، تجعل 
ويعشق  فلسطين،  تراب  يشم  الفلسطيني،  غير  القارئ 
سوى  يبلغها  لم  قمة  وهذه  المناضل،  الشعب  أمهات 
أن يعبر  الذى يستطيع  فالكاتب  الكتاب،  قليل من  عدد 
إبداعه كتاًبا  عن ثقافة وطنه، ويستطيع أن يجعل من 
حاوًيا تفاصيل ثقافته، هو الكاتُب القادُر على البقاء في 
عن  التعبير  على  القدرة  امتلك  و«غّسان«  الناس،  وجدان 
ثقافة فلسطين، وامتلك القدرة على التعبير عن »فقراء 
لتعلّم  حاجٍة  في  نحن  الراهن  الوقت  وفي  فلسطين«، 
الدرس الذى بذل »غسان كنفاني« حياته من أجله، أقصد 
درس »األدب الثورّي«، فهذا األدب تحاربه دوائر«العولمة 
أخرى  ألنواٍع  وترّوج  عليه،  القضاء  وتحاول  األمريكّية«، 
والقومّية  الطبقّية  االنحيازات  عن  المتخلّية  اآلداب  من 
والوطنّية واإلنسانّية، وهى آداٌب أنانّية، فردّية، تجد لجان 
»غسان  ولكن  األموال،  وتمنحها  تجيزها،  التي  التحكيم 
كنفاني« والسائرين على دربه لن يهزموا، وسوف يبقى 
»غسان« النموذج في قلوب الشعب الفلسطيني والشعوب 
العربّية خالًدا، بموهبته ومنجزه وتجربته وتضحيته.  

ولم نكتشْف بعُد كلَّ زوايا ُهوّيِته!

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

معذرًة غّسان؛ في كّل مّرٍة تحلُّ فيها 
حالة  في  تضعنا  استشهادك،  ذكرى 
ماذا نكتُب عنك، بعد  ارتباٍك وحرج، 
مروِر خمسِة عقود، كانت حافلًة بالتنقيِب في 
أكاديمّيون،  بك،  لإلحاطة  تكفي  وال  زواياك، 
نّقاد، سياسّيون، شعراء، الكلُّ حاول أن يحظى 
بعض  عن  والكشف  عنك  الكتابة  بشرف 
زواياك، أو كّل زواياك، لكن اإلحاطة بك تظلُّ 
عصّيًة على أفضل الكّتاب وأوسعهم ثقافة، ما 
هي ُهوّيتك األساسّية التي تحّب، وكنت ترغب 
في أن تعكس شخصّيتك؟ هل أنت الصحفّي 
والمسرحّي  والقاص،  الروائّي،  أم  الالمع؟ 
المبدع؟ هل أنت الفنان التشكيلّي الذي ُتطّرز 
لوحاته نساء فلسطين، لتدخل كل بيت، حتى 
اللوحة؟  صاحب  يعرفون  سّكانه  يكن  لم  لو 
في  السياسي  والقائد  المناضل،  أنت  هل 
والمخلص  فلسطين،  لتحرير  الشعبّية  الجبهة 
لقضّيته؟ أم أنت مرآة شعٍب تعّرض لمأساٍة 
والشهود  ضحاياها  من  بعًضا  وعائلتك  كنت 
منه  تخرج  فيلسوف،  أم  مفّكر  أنت  عليها؟ 
عبقرّية،  جنياٌت  وكأّنها  بعفوية،  المقوالت 
مصدرها؟  عن  نسأل  أن  دون  نحن،  ونرددها 
وأكثر، وفي  الشامل، كل هذا  المثّقف  غّسان 

زمٍن قياسّي.
كيف استطاع غّسان خالل عقدين من الزمان، 
حظي  قد  الطبيعّي  اإلنسان  يكون  بالكاد 
هذا  كل  يقدم  أن  الكافي،  بالنضج  خاللها 
اإلنتاج األدبي والفكري والتاريخي والسياسي 
والكتب  المراجع  من  وكم  والفني؟  والصحفي 
والنشرات، تمكن من قراءتها حتى حظي بكل 

هذه الثروة اإلنسانّية الرائعة؟ 
الرفاق  من  جيلك  أبناء  إّن  غّسان،  عذًرا 
يتحّول  أن  قبل  قيمتك  يدركوا  لم  والقّراء 
جسدك النحيل إلى شظايا. نعترف بأّن العدّو 
خطورتك  ومدى  قيمتك،  أدرك  الصهيوني 
إلى  فبادر  االستعمارّية،  مخّططاته  على 
اغتيالك، قبل أن يتفاقم خطرك على روايته 
قاتليك،  على  تفوقت  أّنك  غير  ومخططاته، 
وسيظلُّ  ا  حيًّ يزال  ما  إرٍث  من  تركته  فما 
استشهادك  على  مّر  لو  حتى  متفاعاًل،  ا  حًيّ
أنت جزٌء أصيٌل من منظومٍة  السنين..  مئات 
قامات  من  وقامٍة  حّيٍة  وكفاحّيٍة  تنظيمّيٍة 
شعٍب حّي ال يفقد بوصلته: فلسطين، وعليه 
الذين  الحقيقيين  وأبطاله  أعالمه  ينسى  ال 
كتاب  من  وواسعة  مهّمة  صفحات  المجد.يشغلون 
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استعادُة االجتماعّي الفلسطينّي في الثقافّي والسياسّي 
وحدة النظرّية والممارسة عند غسان كنفاني 

خالد فارس. كاتٌب في شؤوِن السياسِة والفلسفة/ قطر

وتسعى  الدنيا،  في  وحياتهم  البشر  بمصير  يرتبُط  الذي  بمفهومها  الثقافُة 
أي  االجتماعي،  العام  اكتشاف  بكيفية  يتعلّق  سؤااًل  تواجه  َتَحرُِّرِهم،  إلى 
في  الخوض  يمكن  وكيف  أغاللِه،  ُقيوِد  فك  في  المجتمع  حاضر  ديناميكية 
التجريد التاريخي، بمعنى تعيين ُنُمّو المفاهيم الثقافّية وتطّورها، ضمن أزمنٍة تاريخّية 

حقيقّية. 

الذي يتخفى  السياسي  قافي،  الثَّ يعاين 
في أقنعٍة يصعب على العام االجتماعي 
إداركه.  سؤال طرحه أنطونيو غرامشي 
أّن  مفاده  اإليطالي،  الشيوعي  المفكر 
غير  ألّي قضّيٍة يصبح  السياسّي  السؤال 
يتقنع في  أو  يتنّكر  عندما  للحّل  قابٍل 
»مؤدلج«.  ثقافي  أو  أيديولوجي  سؤال 
فالقّوة المادّية التحررّية للثقافي، تكمن 
األيديولوجّية  الهيمنة  من  تحريره  في 
أو  منه،  السياسّي  واستنباط  الوهمّية، 
هكذا  يحمله.  الذي  السياسّي  المعنى 
السياسي  التحّرر  ويتحالف  يتكاثف 
كّل  وليس  واحد،  زماٍن  في  والثقافي 
في  اآلخر،  عن  المنفصل،  زمانه  في 
رواياٍت وهمّيٍة من رجال دين، أو أنظمٍة 
الى  الَوْهم  ُيَحّول  رجعّية، أو عالٍَم ظالٍِم 

سلع، للتسويق والبيع السياسي. 
نقرأ في كتابات مهدي عامل، عن هذا 
الثورّية  الِقوى  عند  الضروري  التالحم 
ليحقق  واأليديولوجي،  السياسي  بين 
فكرة  تأتي  حيث  الحقيقي،  التحرر 

عن  لتعبر  مهدي،  عند  البنيوي  الزمان 
وهي  االجتماعّية،  البنية  تطور  مراحل 
تعيش  بِْنَية  الفلسطينّية،  الحالة  في 
احتالل  بين  َمة  ُمَقسَّ الشتات،  زمان 
العربي،  الوطن  في  وشتات   ،1948 عام 
أوروبي  عالمي  وشتات   ،1967 واحتالل 
البنيوي  الزمان  هذا  ما  إذن  وأمريكي. 

الفلسطيني؟ 
انشغل غسان كنفاني في أسئلة الثقافة، 
أيديولوجيا  يواجه  أنه  يعرف  وهو 
في  عالميا  لها  وُمَؤّسٌس  َنة،  ُمَتَمكِّ
سلطٌة  ولها  االستعمارّية،  اإلمبريالّيات 
ميتافيزيقّيٌة متزاوجٌة مع بنية المشروع 
الذي  االستعماري،  الغربي  الثقافي 
والعسكرية،  والمالية  اإلعالمية  سطوته 
تتفوق على أي قوة في العالم. أرادت 
تاريخ  تكتب  أن  األيديولوجيا  هذه 
اهلل قد  أن  للناس، على  اآللهة، وتقدمه 
شعوب  سائر  على  ومّيزه  شعًبا،  اختار 

األرض. 
التحرري  الثقافي  المشروع  بزغ 

أحد  كنفاني  وغسان  الفلسطيني، 
فالمشروع  النقيض.  موقع  من  رموزه، 
ال يقدم تاريخ آلهة، أو نسق أسطوري 
خارجها.  من  الدنيا  على  تدخل  بثقافة 
الثقافي  المشروع  بّد أن يكون  فكان ال 
الُمقاِوم، من داخل حياة البشر، من الحّيز 
أن  بّد  وال  البشر،  صناعة  من  الدنيوي، 
وليس  حقيقّية،  عينّيًة  قّوًة  يكتسَب 

خيااًل.
 في سيرورات اكتشاف العالم اإلنسانّي 
ُتَشرعنها  لشعٍب ُأصيب بنكبٍة ونكسة، 
ومعه  الغربّية،  األيديولوجّيُة  األوهاُم 
وفي  العربّي،  النظام  من  كبيٌر  جزٌء 
الفلسطينّي  الشعب  فقد  الذي  الوقت 
هذا  في  ستتشّكُل  إًذا  كيف  مجتمعه، 
الشعب الذي ال مجتمع له، بِْنَية ثقافّية 
تستطيع  االجتماعّي،  العام  عن  تعّبر 
األيديولوجّي؟  الوهّم  هذا  كّل  مقاومة 
عن  البحث  إلى  المشروع  سيسعى  هل 
أم  دولة؟  صيغة  في  أّواًل  مجتمٍع 
ينطلُق من الواقع الزماني، وُيَعّوض عن 
غياب المجتمع، باستحضار قضايا الزمان 
الفلسطيني في الشتات، لُيَكّون مجتمع 
االجتماع  سطوُة  لها  ثقافّيٍة  بنيٍة  في 
البشرّي في ممارسة السياسي والثقافي، 

وإلى حد ما االقتصادي؟ 
الفلسطيني،  الثقافي  المشروع  َت  َتَشتَّ
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أو  مؤقتة  أو  َجلَة  ُمؤَّ ثقافة  بين 
ما  إلى  أو  لغايات  انتهازية  براغماتية 
أو  الدولة  )فكرة  مجتمع  والدة  بعد 
السلطة أّواًل(، وفي الطرف اآلخر، كانت 
وزمان،  مكاٍن  كّل  وفي  اآلن  الثقافة 
الحاضر  االجتماعّي  العام  هو  والمجتمع 
في اللحظة، في تعّدد أزمنته الثقافّية، 
درجات  في  الشديد  االختالف  مع 
والثاني.  األّول  المشروع  بين  التعقيد 
انتمى غّسان، فاعاًل قائًدا، إلى المشروع 
الذي يحّدد الزمان الفلسطيني وتحدياته 
غير  انطالق  نقطة  كونها  زمانها،  في 

مؤجل، لبناء العام االجتماعي.   
ذهب غسان كنفاني أبعد مما ذهب له 
البنية  في  حاضًرا  كان  الذي  غرامشي، 
ذلك،  يعني  )ال  كنفاني  عند  الثقافية 
تأكيد أو نفي، بأن غسان قد قرأ أو تبنى 
تقاطع  هناك  أن  إال  غرامشي،  أفكار 
إستراتيجيات  الى  االنتماء  باب  ولو من 
المنطقية(،  وبالمقاربة  التحرر، 
الهيمنة  ظاهرة  غسان  تناول  حيث 
إلى  تتاح  لم  واقع  من  األيديولوجية 
النكبة  واقع  وهو  له،  التطرق  غرامشي 
والنكسة. ففي رواية رجال في الشمس، 
أبو  شخصية  ُتَمّثُل  المثال،  سبيل  على 
الخيزران بعًدا في الزمان التاريخي، نشأ 
ينتفع  والشتات،  االحتالل  ظروف  من 
من هيمنة أوهام الخالص الفردي على 
في  رجال  رواية  في  الرواية،  شخصّيات 
سوى  تكن  لم  األحالم  هذه  الشمس. 
شريحٍة  وعي  على  مهيمنة  أيديولوجيا 
مالمستها  من  بّد  ال  كان  اجتماعّية، 
السياسّية -  التناقضات  لتحريك  ا  ثقافيًّ

الثقافّية التي توالدت فيها. 
راهنّية  لنا  حّدد  مشروٍع  أمام  نحن 
كّل  في  الفلسطينّية،  الثقافّية  المسألة 
أراده  شعٍب  مهّمة  حمل  وزمان،  وقٍت 
وعد بلفور أن يكون مجموعات سكانّية، 
بعد  وما  قبل  ما  سؤال  في  وطرحها 
متصلٌة  المسألة  أن  بمعنى  المجتمع، 
السياسي  الكيان  قبل  ما  بين  مترابطٌة 
وبعده  شيء  قبله  وليست  بعده،  وما 
العام  الثابت  شيء آخر، وهو ما يشكل 
المشروع  في  الفلسطيني،  االجتماعي 
المهمة، ترتيب عناصر  الثقافي. كانت 
لها  سياقات  ووضع  بِْنَية،  في  المشروع 
يقفز  وال  والالحق،  السابق  وتسلسالت 
تصنيفات  لها  يضع  ثم  المراحل،  عن 
هوية  في  التمايز  لتوضيح  واقعية 
معالم  ترسم  لكي  المشروع،  عناصر 

وتؤسس  الفلسطيني،  الجمعي  الوعي 
للسياسي لممارسة هذا الوعي التحرري. 
مهمة  توضيح  في  الجهد  هذا  أسهم 
تشكيل  في  االنشغال  وهو  السياسي، 
أن  على  الفلسطينية،  التاريخية  الكتلة 
بُِأُسٍس ثقافّيٍة تحّررّية، تمارس  ترتبط 
السياسّية  الحركة  بأدوات  نضاالتها 
أن  يمكن  ال  الثقافي  دون  الثوّرّية.  
صراع  »كّل  ماركس  مقولة  تتحّقق 
...هو صراٌع سياسّي«، ألّن دور الثقافي 
الوعي  عن  الوهمي  الغالف  يزيل  أن 

السياسي الزائف.  
نوعه؛  من  فريٌد  كنفاني  غسان  نموذج 
ألّنه مارس من موقع القيادي في الصّف 
لم  والثقافّي.  السياسّي  جدلّية  األّول، 
يعمُل  الذي  وهو  العلي،  ناجي  ينخرط 
في  ثورّية،  بأدواٍت  الثقافّي  الحّيز  في 
الممارسُة ثقافّيًة  حزٍب سياسّي، فكانت 
ذات طابٍع معرفٍيّ كاشف، دون الممارسة 
أو  ا،  قيميًّ حكًما  ليس  وهذا  السياسية، 
أخلقًة للواقع، إّنه تشخيٌص لتمييز حالٍة 
قلَّ نظيُرها في الواقع العربّي. وكذلك 
الممارسة  عن  درويش  محمود  انفصل 
نموذج  إلى  وانتقل  الحزبّية،  السياسّية 
وكأّنها  التمثيلّية،  الرسمّية  السياسة 
فيها  فقد  سجالّية،  رمزّيٌة  برلمانّيٌة 
وتحّول  التحّررّي،  السياسّي  الثقافّي، 
 - ابيستيمولوجيي  الى  النضالّي  العمل 
جّسد  الفلسفي.   بالمفهوم  معرفي، 
النظرّية  وحدة  مبدأ  كنفاني  غسان 
والممارسة، وهي أساس مفهوم الثورات 
ذات الطابع االشتراكي التحّرري األممّي. 
عن  مقوالت  في   )1845( ماركس  عّد 
أن   ، والثامن  والثاني  األّول  فيوبرباخ 
وأنها  ضرورية،  السياسية  الممارسة 
نقدية«.  »لممارسة  نشاط  »ثورية«، 
الممارسة هي ممارسة سياسية، تهدف 
واألهم  حّر،  متحّرٍر-  مجتمٍع  خلق  إلى 
ما  وهو  االجتماعي،  العام  تخلق  أن 
كنفاني  غسان  وجسده  غرامشي،  تبناه 
والسياسي.  الثقافي  ممارسته  في 
فالممارسة تعني أن هناك عملية إنتاج 
زمانها،  في  ثقافّية،  سياسّية  مفاهيم 
ُمسبًقا،  ُمعّدة  مفاهيم  وفق  ليس 
الُهوية  سياسات  أو  الظالِم  العالَم  حاول 
والوصاية أو الميراث السردّي غير القابل 
بل  علينا،  َفْرَضها  والقياس،  للتدقيق 
إنتاجها )ِصناَعتها( من تعيين لحظات 
التماس مع التناقض مع العدو، ولحظات 
بناء بِْنَيٍة سياسّيٍة ثقافّية، من تفاصيل 

وعناصر الواقع التحرري. 

مشروع  خطر  اإلسرائيلي  العدو  أدرك 
إعادة  على  يعمل  ثقافي  سياسي 
تنظيم وترتيب للفوضى التي يصنعها 
في  وحلفائه  الصهيوني  المشروع 
كلي  نفي  هو  يجري  ما  وأن  المنطقة، 
يتبلور  الصهيوني،  للمشروع  وتاريخي 
َمة في السياسي،  في بنية ثقافية ُمَنظَّ
حيث وجد أن هذا المشروع ينشغل في 
الفلسطيني  تحديد  أو  تمييز  عملية 
َحْرَبة  )أو  َحْرَبَتْين  من  قضية  في 
فإذا  وثقافية.  سياسية  َرْأسان(  لها 
استطاع المشروع تعريف الفلسطيني 
والعودة  والنكسة  النكبة  سياق  في 
في  تمييزه  ثم  والتحرير،  والثورة 
وأممي،  وقومي  وطني  تحرر  قضية 
هذا يعني أنه جاء جلاًل على المشروع 
الكتل  تاريُخ  هو  فالتاريُخ  الصهيوني. 
السياسّية الثقافّية، والصراع فيما بينها، 
لهذا فإّن والدة كتلة في التاريخ، يعني 

تغيير حقيقي. 
فالواقُع العربيُّ تهيمُن عليه اإلمبريالّيُة 
التحّكم  على  تعمُل  التي  والصهيونّيُة 
البنية  تمييع  على  وتعمُل  بالتعريفات، 
عن  وعزلها  الفلسطينّية،  الثقافّية 
الثقافي  يطرق  ال  بحيث  السياسي، 
منع  من  بّد  ال  فكان  السياسي،  خّزان 
الحاكمة،  األنظمة  من  الثقافي،  تحرير 
لكيال ينتقل إلى الشعوب، ليخلق العام 

المشترك التحرري في كتلة.   
االنقسامات  تجاوز  الثورات  تستدعي 
تالحم  من  الكلي،  العام  ببناء  الجزئّية 
هذا  وممارسة  بالسياسي،  الثقافي 
التالحم. أما أن يكون السياسي معاصر 
األنثروبولوجي،  الماضي  من  والثقافي 
ممارسة  إلى  التحّرر  عملّية  تتحّول 
سياسية تنبع من الضرورة والثقافة إلى 
سيرورة  فيها  تفقد  ظرفّية،  ممارسٍة 
ألّن  التاريخّية؛  أركانها  تكامل  التحّرر 
فينتهي  مختلفة،  أزمنٍة  من  عناصرها 

العام الفلسطيني في شظايا. 
كنفاني  غسان  نموذج  لنا  صنع  لقد 
السياسّية  الحركات  في  آخرون  ومعه 
الفلسطينّية، وصفة السياسي والثقافي 
من واقع النكبة والنكسة، العام المشترك 
والثقافي،  السياسي  من  الفلسطيني 
من  التحّرري،  الفلسطيني  الزمان  من 
كسر  حتمّية  من  الحاضر،  ضرورات 
الثقافّية  الجبهة  في  واألغالل  القيود 

والسياسّية.   
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   هكذا تكّلَم القائد »غّسان كنفاني« بعد نصف قرٍن من رحيِلِه 
أطروحاٌت عن »ِعلم الثورة« وُأسسها التنظيمّية

م. أحمد بهاء الدين شعبان. األميُن العاُمّ للحزِب االشتراكّي المصري/ مصر

قوانينه  العلم  ولهذا  ِعلم،  هي  »الثورة 
وتجاربه ودروسه، 

هذه  استيعاب  دون  من  أنه  ريب  وال 
القوانين والتجارب والدروس،

 ُتصبح »النّيات« وحدها هي البوصلة العاجزة التي 
ُتَعرُِّض المسيرة للخطأ واالرتباك،

 إن لم نقل للتعب واالنحراف«

غسان كنفاني

بالتمام  قرٍن  نصف  عاًما؛  خمسون 
الغادرة  العملّية  على  انقضت  والكمال، 
ذها جهاُز »الموساد« الصهيونّي،  التي نفَّ
كنفاني«  »غّسان  باستشهاد  وانتهت 
تفجير  »لميس« عن طريق  أخته  وابنة 
بيروت،  في  الحازمّية  بحي  سيارته، 
لكي تقضي ـ ظاهريًّا ـ على َمن وصفته 
بأكمله«،  »جيش  بأنه:  مائير«  »جولدا 
الزوال،  ويواجه  الموت،  يتحّدى  به  فإذا 
النضال،  َعلًَما على  بخلوٍد ال ُشبهَة فيه، 
وقدرته  وتحديه،  شعبه  لصمود  ورمًزا 

األسطورّية على البقاء والمقاومة.
ان« دوالَب عمٍل وإبداٍع ال ينضب،  كان »غسَّ
وتشّد  األبصار،  الفّذة  موهبته  تخطف 
وقدرته  األولى،  الوهلة  منذ  االنتباه 
ومهارته  واإلبداع؛  العمل  على  هائلة 
وكأنه يغرف  وتدفقه،  وغزارته  البادية 
للعيان،  باديًة  نهائي،  ال  َثٍرّ  معين  من 
أو  فيها  اصطناع  ال  طبيعّيٍة  وبصورٍة 
السياسي،  المقال  يكتب  فهو  َتَكلُّف، 
اللقطة  ويصوغ  األدبي،  النقد  وُيمارس 
اللّماح،  التعليق  ل  وُيسجِّ الساخرة، 
ويخوض  والمجاّلت،  الصحف  ويرأس 
واألدب،  والفن  السياسة  معارك  غمار 
وقائع  من  يحدث  فيما  بدلوه  وُيدلي 
ويقع من تطورات، وُيشارك عن معرفة 
في غمار الُمنازالت والُمناقشات، وُيحاضر 
والقصص  الروايات  ويؤلّف  وُيناقش، 
اللوحات  وُيبدع  والمسرحّيات،  القصيرة 
تقّدم  ما  كّل  الموحية، وفي  التشكيلّية 

وجدانه  واتجاه  واضحة،  بوصلته  كانت 
فيه،  خلط  ال  تحديًدا  ُمحددان  ووعيه 
والمبدأ  واللحد؛  المهد  فلسطين: 

والُمنتهى.
ولعلّنا ال نتجاوز، كثيًرا أو قلياًل، حينما 
من  قدمه  بما  »غسان«  أن  على  نؤّكد 
كل  وعلى  األهمية،  بالغة  ُمساهمات 
كان  إنما  إليها،  أشرنا  التي  األصعدة 
أحد أهم وأبرز الُمشاركين في تشكيل 
ونقلها  الُمعاصرة،  الفلسطينية  الهوية 
من مستوى التعبير عن »حالٍة« إنسانّيٍة 
وتستحّق  الشفقة  تستدعي  حزينة، 
أعداؤها،  لها  يريد  كان  كما  الرثاء، 
االحترام،  ُتوجُب  ُمناضلٍة  ُهوّيٍة  إلى 

وتستجلب التقدير. 
كذلك كان »غّسان« صاحب فضٍل كبير، 
الُمستحدث،  الفلسطيني  »أنسنة«  في 
و«األسطورة«،  الوهم  ُهالم  من  ُه  َوَردَّ
كما  أو  والملموس،  الواقع  َعالم  إلى 
»من  شلحت«:  »أنطوان  الباحث  يقول 
فضاء التجريد إلى أرض التحديد«، هذا 
»التجريد« الذي صور »الفدائي« الُمناضل 
للُمعجزات،  وُمجترًحا  لألعاجيب  صانًعا 
الذي  الُمغوار  البطل  ده في صورة  وجسَّ
جرى  حيث  ُغبار،  له  ُيشق  وال  ُيقهر  ال 
الُمناضل،  اإلنسان  أرضية  إلى  إعادته 
ُيعاني  الذي  العادلة،  القضية  صاحب 
ويتعذب، ويدفع ثمن جريمة بشعة لم 
مصيره  يواجه  وهو  ويموت  يرتكبها، 
وُيقاوم،  يصمد  لكّنه  وُمختنًقا،  مكلوًما 

ويكبو وينتصب، ويدفع الثمن وال يهرب 
يستحق  لهذا  وهو  واجبه،  أداء  من 
والُمساندة،  الدعم  ويستأهل  التقدير، 
حتى يسترد حقه الُمغتصب، ويستعيد 
التي  الحزين«  البرتقال  »أرض  أرضه؛ 

ُسلبت منه.
اإلبداعية  »غّسان«  موهبة  كانت  وإذا 
الطاغية قد غّطت في كثيٍر من األحيان 
في  األثر  البعيد  السياسي  دوره  على 
والعربي،  الفلسطيني  الواقعين: 
المشهود،  السياسّي   دوره  أن  فالمؤّكد 
المجال  هذا  في  كبير  ككاتب  ليس 
طليعي،  وكادر  كقائد  وإنما  وحسب، 
درجة  لعلى  المقام،  رفيع  وُممارس 
ورغم  واالعتبار،  األهمية  من  كبيرة 
كتاباته  ودراسة   قراءة  من  يتبدى  ما 
منها موثق في  ُمهم  وجانب  السياسة، 
الُمجلَّد الخامس من أعماله التي نشرتها 
كنفاني  غّسان  )مؤسسة  الرمال«،  »دار 
بيروت،  األولى،  الطبعة  الثقافية، 
2015(، ويعكس موقفه النقدي، وأحياناً 
المؤسسات  تجاه  الُمتحفظ  أو  الُمعادي 
الشيوعية،  الدول  وسياسات  واألحزاب 
مع  الخالفات  بسبب  الستينيات،  في 
التيار القومي العربي، وحركة القوميين 
ومفهوم  الوحدة،  قضايا  في  العرب، 
التي  القضايا  من  وغيرها  القومية، 
التحوالت  قبل  المرحلة  تلك  في  شاعت 
أنه  إاّل  للحركة،  والفكرية  األيديولوجية 
لم يستنكف من االستناد إلى ما أبدعته 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
الماركسيين  والقادة  المفكرين  قريحة 
ماركس«  »كارل  والشيوعيين: 
و«ماو  و«لينين«،  إنجلز«،  و«فريدريك 
وغيرهم  منه«،  و«هوشي  تونج«  تسي 
واأليديولوجيين  والمفكرين  القادة  من 

الماركسيين الكبار. 

»ثورة 36 ـ 39 في فلسطين: 
خلفيات، وتفاصيل، وتحليل«

ا، على سبيل المثال، في  ويبدو ذلك جليًّ
الفلسطيني،  للمجتمع  الطبقي  تناوله 
 39 ـ   36 »ثورة  الطليعية:  دراسته  في 
وتفاصيل،  خلفيات،  فلسطين:  في 
وتحليل«، فهو يستند في هذه الدراسة 
التحليل  في  الماركسي  المنهج  إلى 
االقتصاديـ  االجتماعي لطبيعة ومواقف 
في  فلسطين،  في  الطبقات  وانحيازات 
الهيكل  في  التحول  »إن  اآلونة:  تلك 
فلسطين،  في  واالجتماعي  االقتصادي 
كان  ُمذهلة،  بسرعة  يحدث  كان  والذي 
اليهودي  يصيب بالدرجة األولى القطاع 
الفلسطينية  البورجوازية  حساب  على 
على  وخصوصاً  والصغيرة  الُمتوسطة 
حساب الطبقة العاملة العربية، إن تحول 
االقتصاد من إقطاعي إلى رأسمالي كان 
الحركة  يد  في  ُمتزايد  بتمركز  يجري 
المجتمع  يد  في  وبالتالي  الصهيونية 
عن  نتج  وقد  فلسطين.  في  اليهودي 
فأصوات  للنظر:  ُملفتة  ظاهرة  ذلك 
تظهر  أخذت  التي  العربية  الُمهادنة 
لم  األربعينات  وأوائل  الثالثينات  منذ 
والفالحين  األرض  أسياد  أصوات  تكن 
المتوسطين بصورة عامة، ولكنها كانت 
العرب  الُمدن  بورجوازيي  كبار  أصوات 
لإلمبريالية،  وسطاء  ُمجرد  كانوا  الذين 
والذين بدأت مصالحهم تتسلق المصالح 
اآلخذة  اليهودية  للبورجوازية  المتسعة 
في  خالقة  التصنيع،  ُطرق  شق  في 

الوقت ذاته وكالءها«. 
تشريح  تقديم  إلى  »غسان«  يعمد  ثم 
االجتماعية  الطبقات  ألوضاع  طبقي 
الفالحون،  الُعّمال،  الفلسطينية: 
المثقفون، بانياً على هذا التحليل الفهم 
الموضوعي لحدود نضالية وثورية هذه 
على  الرهان  وإمكانات  تلك،  أو  الطبقة 
الكفاح  نهوض  سياق  في  نضاليتها 
الصهيونية  ضد  والقومي  الوطني 
والمنطقة،  فلسطين  في  واإلمبريالية 
وفي االنتماء لقوى الثورة الفلسطينية 
ـ   1936( أعوام  المعركة  في  واالنخراط 

.)1929
وهو ـ تأسيساً على ما أشرنا إليه سابقاً 
األحزاب  تجاه  ُمتحفظة  مواقف  من 
بين  الصدام  بسبب  الشيوعية،  والقوي 
على  والشيوعية،  القومية  الحركتين: 
المصرية  الوحدة  من  الموقف  خلفية 
السورية وقضايا أخرى ـ يجنح في هذه 
الدراسة، بموضوعية، إلي انتهاج موقف 
الشيوعيين  لدور  اً  تفهمُّ وأكثر  أرحب 
الفلسطينيين الذين: »ألقوا بكل ثقلهم 
في معركة 1936، وأخذوا مواقف شجاعة 
المحليين،  القادة  بعض  مع  وتعاونوا 
من  كثيراً  وخسروا  المفتي،  وأيَّدوا 
من  الرغم  على  والمعتقلين«،  الشهداء 
كونهم: »لم يفلحوا في أن يكونوا قوة 
مؤثرة«، وأن حزبهم، »الحزب الشيوعي 
الحركة  في  يلعب  »لم  الفلسطيني«: 
الفترة  تلك  في  الفلسطينية  النضالية 
السابع«،  مؤتمره  له  حه  رشَّ الذي  الدور 
الضعف  الرئيس في هذا  السبب  ُمرجعاً 
الحزب،  داخل  »االنقسامية«  شيوع  إلى 
من  الحزب  »انشطار   : إلى  أدت  التي 
ضه  وتعرُّ  ،1936 ثورة  خالل  القاعدة 
1948، وفي  قاعدي، في  آخر،  النشطار 
1965 انشق مرة أخرى، والسبب بالضبط 
أن  إذ  »التعريب«،  بمسألة  يتعلق 
الُمنشقين كانوا من دعاة تبني سياسة 

»بّناءة« إزاء الصهيونية«!
تفسير  إلى  النهاية،  في  يخلص،  وهو 
القيادات  ر  لتصدُّ ماركسي  طبقي 
الدينية  التقليدية،  الُمحاِفظة، 
واإلقطاعية، حركة الثورة حين تفّجرت 
الثقافي  الدور  1936: »وبالرغم من  عام 
الُمناضلة  والعناصر  الحزب،  لعبه  الذي 
فإن  أنتجها،  التي  الصعيد  هذا  في 
هذه  على  الشيوعي  الحزب  دور  غياب 
العربية  البورجوازية  وضعف  الصورة، 
العمالية  الحركة  ت  وتشتُّ الصاعدة، 
العربية، جعل دور القيادات اإلقطاعية ـ 
حاً للعب دور رئيسي عندما  الدينية ُمَرشَّ

تصاعدت األحداث إلى انفجار 1936«.

التركيب التحتي للثورة: وثيقة 
عن السالح التنظيمي

وتبدو دراسة »التركيب التحتي للثورة: 
ُمعبِّرًة  التنظيمي«،  السالح  عن  وثيقة 
فكر  وتبلور  نضج  عن  دقيقاً  تعبيراً 
ُمحنك،  سياسي  كقائد  كنفاني،  غّسان 
في  والفوز  ِعلم،  الثورة  بأن:  مؤمٌن 
الكفاح ضد الصهيونية واإلمبريالية رهٌن 

فلسطين  في  المناضلة،  القوى  بإتقان 
أجمع،  العالم  بل وفي  العربي،  والوطن 
كفل  الذي  الِعلم،  هذا  وأسرار  لخفايا 
لكل القوى الثورية التي مارسته بفهم، 
مكتوبة  رسالة  االنتصار، وهي  تحقيق 
بلغة سهلة وبسيطة وواضحة، بال تعالٍم 
لوعي  الوصول  واضح:  ألغاز، هدفها  أو 
اإليجابي  والتأثير  الُمتلقي،  وإدراك 
كقائد  »غّسان«  سمات  تبرز  وهنا  فيه، 
سياسي أصقلته التجربة ومرارة الصراع، 
رغم صغر سنه النسبي، ومنحته القدرة 
واإلمساك  الفكرة  لعمق  النفاذ  على 

بتالبيب الحقيقة.
دراسته  ُمفتتح  في  »غّسان«  يلمس 
التنظيمية  المسألة  ومحورية  أهمية 
في الثورة، فهي »عند - لينين - أحد 
ماو   - وعند  للثورة،  األساسية  الشروط 
الذي  القارب  أو  الجسر   - تونج  تسي 
النظرية  المعرفة  ضفة  بين  يصل 
 - ستالين   - وُيقرر  الُممارسة،  وضفة 
ثوري،  )ُمكافح  تنظيم  دون  »من  أنه: 
التفكير  ُيمكن  ال  مرن(  ب،  ُمَجرِّ ُشجاع، 
وُيقر  اإلمبريالية«،  على  القضاء  في 
الذي  األقوى  السالح  بأن  األمريكيون 
وفي  فيتنام،  في  وخصوصاً  يواجههم 
التنظيم  هو  عموماً،  آسيا  شرق  جنوب 
الذي تبلغ مرونته وشجاعته حداً ُيسقط 

الُمعتدين في فخ وراء اآلخر«.
واحدة،  قلم  ضربة  في  »غّسان«  ويصل 
إلى ُصلب أزمة الحركة الثورية العربية، 
واستفحلت  تفاقمت  والتي  قاطبًة، 

نتائجها، بعد خمسين عاماً من رحيله:
»وبالنسبة إلى ما ُيسّمى - العالم الثالث 
ُتصبح  التنظيم  إلى  الحاجة  فإن   ،-
ذات قيمة ُمضاعفة: فليس ُمهمة هذه 
القومي  العدو  مواجهة  التنظيمية  اآللة 
والطبقي ودحره فحسب، بل أيضاً عليها 
أن تكون في الوقت نفسه حصينة ضد 
سيول من أمراض المجتمعات الُمتخلفة 
هذه  تمكن  ضد  ومنيعة  ونقائصها، 
في  عميقاً  جذورها  الضاربة  األمراض، 
المجتمع، من التسلل إلى تركيبها ونخر 

ُأسسه وقواعد عمله وقنواته«!
كانت  العربية،  النضالية  المسيرة  »في 
نقطة  الدوام  على  التنظيمية  المسألة 

الضعف القاتلة«!
بعد  كنفاني«  »غسان  القائد  تكلم  هكذا 
إعادة قراءة تراثه، والعمل بوصاياه.نصف قرن من رحيله، فما أشد حاجتنا إلى 
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الُت أْزِمَنٍة وأنساق ٍة وَتَحوُّ ِصراُع َنقاِئَض ُوُجوِديَّ

عبد الّرَحمن بسيسو. كاتب وشاعر فلسطيني/ سلوفاكيا

وعبَر  حيفا«،  إلى  »عائد  رواية:  في 
صفية؛  وزوجته  س  سعيد.  تداعيات 
أرغُمهما  اللَّذان  ان  الفلسطينيَّ وهَما 
ُشُه  َتوحُّ الُمنَفلِت   ، هيونيُّ الصُّ األرهاُب 
ترِك  على  ِعقاٍل،  ُكلِّ  من  الُعْنِصريُّ 
في  وحيداً  »خلدوَن«،  ِضيِع«  الرَّ ِطْفلِِهَما 
»حيِّ  في  »بيته«  في  ُطُفولِته«،  »َمْهِد 
الُحليََّصة«، في مديَنة »حيفا«، َبدْت هذه 
المديَنة محكومًة بزمنين يفصلهما زمن 
ثالٌث ذاهٌب إلى نفي وجوِدِهَما واجتثاث 
ما أنتجاُه من مآسٍى: زمن االقتالع؛ زمن 
وزمُن  األخيرة؛  الوَطِن  ُصورة  ارِتَسام 

االْحتالْل. 
زمُن  أي  األول؛  مُن  الزَّ د  تجسَّ ولئن 
َشِهَدْت  الوطِن  من  أماكن  في  االقتالع، 
الوحشية،  بالغَة  وأحداثاً  إرهابيَّة  إعماالً 
ارتسام  زمَن  أي  اني؛  الثَّ مَن  الزَّ فإنَّ 
َتُبثُّ  ُبْرَهٍة  األخيرة، ليس مجرَد  ورة  الصُّ
»حيفا«،  مدينة  انتقال  تعلن  إشاراٍت 
مثلها،  المأسوراِت  أَخواتها  من  والعديد 
إلى  وُقراُه،  وبلداِته،  الوطِن،  ُمدِن  من 
 ، ْهُيونيِّ الث: َزَمِن االحتالِل الصُّ مِن الثَّ الزَّ
بَِموراِن  ِسماً  ُمتَّ َيْمَتدُّ  زمٌن  هو  وإنما 
ِقِه  تحقُّ وغاياِت،  وأسباِب،  وقائَع، 
نيَن  السِّ مدى  على  وُمْوَغاًل  القديم، 
والعُقوَد في أعَماِق الوجداِن الفلسطينيِّ 
، لَيظلَّ مائراً في رحابِه المسكوَنِة  الُكلِّيِّ
يكوُن  فال  المسروَقِه«؛  بـ«فلسطيَن 
في  الُمتعاِقَبة  ِة  الفلسطينيَّ لألجياِل 
اْن ُتواصَل  مِن جياًل في إثِر جيٍل، إألَّ  الزَّ
وبوعٍي  قاِطٍع،  انتمائيٍّ  بَِحْسٍم  اإلجاَبة 
أْن  واالَّ  أسئلِته،  على  عميٍق،  إنسانيٍّ 
والَحاِسَمة  الواِعَية  لالستجاَبة  َتْنَهض 
ياِت، التي ُيملْيَها استمراُر وُجْوُدُه  َحدِّ للتَّ
وذلَك  عليها،  الُكلِّيِّ  وجدانِها  في 
ِة،  الجمعيَّ عبيَّة  الشَّ الُمقاوَمة  بإنهاِض 

إالَّ  وقُّف  للتَّ الَقابِلة  غير  والباِسلَِة  النَّبيلَة 
ِنها من تعديِم وجوِد االحتالِل  لحَظة َتَمكُّ

وعقابيل َزمِنه البغيض.
ارتساِم  َنَسِق  لزمِن  َيكوَن  لْن  وهكذا 
على  ينغلق  أن  األخيرة  الوطِن  ُصورة 
ل  يتحوَّ أن  أو  نسيان،  ة  هوِّ في  نفسه 
إلى ماٍض ُمْنَتٍه، إال بنفي زمن االحتالل 
َق العودة،  الذي سيُكوُن النتفاِئه أْن ُيَحقَّ
وأْن يقَتلَِع زمَن االقتالع من ُجذوره، وأْن 
وُكوى،  وَنواِفذ  وأبواَب،  مداخَل،  يفتح 
الوطن  أماكِن  من  ٍز  وَحيِّ مكاٍن  كلِّ 
يُد  لتها  حوَّ التي  وأحيازه  الفلسطينيِّ 
واالقتالع،  األسوِد،  هيوني  الصُّ اإلرهاب 
وَحواجَز  ُمْغلََقٍة  ُحدوٍد  إلى  واالحتالل، 
لتستْقِبَل  ُوْسِعها،  على  للَخْطِو،  كابَِحٍة 
بإعادِته  ُل  التي ستتَكفَّ العائدين  خطى 
في  لة  المتأصَّ الجوهريَّة  هويته  إلى 
ليس  والتي  طبيعِتهم، وفي طبيعته، 
في  الفاعل  وجوده  تحقق  أْن  لسواَها 
ُيواِصُل  سيِّد  كوطن  اإلنساني  الوجود 
شعُبه الحرُّ بناَءه وإعالَء ُصروح حضارِته، 
اإلنسان  لحياة  حيويٍّ  كمجال  أي 
ق، ولحضارته وإبداعه،  الفلسطيني الَخالَّ

ومستقبل وجوده.  
»زمكاِن  بيَن  ما  الممتدة  المسافة  في 

»زمَن  ابِِق  السَّ  » الفلسطيِنيِّ الحقِل 
الوطِن  ُصورة  »ارِتَساِم  وزمن  االقتالِع«، 
الفلسطينييَن  ُعُيوِن  في  األخيرة« 
النَّاِجُم عْن زمِن  َمُن  الزَّ الُمقَتلَعيَن؛ وهو 
زمن  على  لَيْفَتَحه  سَبَقُه  الذي  االقتالع 
داللَة  ليُقوَل  عْنُه  ولَيْفَصلَه  االحتالِل، 
سَبَق  ما  ُكلَّ  وأنَّ  ُيْقَتلَع،  لْم  أحداً  أنَّ 
وإيجاِد  لفلسطيَن،  هيونيِّ  الصُّ االحتالَل 
وحضاراٍت  أزِمَنَة  من  فيها،  »إسرائيَل 
اً  عرفتها فلسطيَن، قْد صاَر ماضياً َمْمُحوَّ
موجوٍد  شيٍء  من  بقي  َفما  وُجوٍد؛  وبال 
في فلسطيَن إالَّ »إسرائيَل« التي َأوجدها 
وإالَّ  فيها،  البشري  ُش  وحُّ والتَّ اإلرهاُب 
هويَد،  والتَّ والَمحَو،  االحتالَل،  استمرار 
المساَفة  هذه  في  واإلبداَل؛  هيَنُة،  والصَّ
إلى  »عائد  رواية  م  ُتَقدِّ التي  منيَّة  الزَّ
ست عليه، واحتوته  حيَفا« جوَهر ما تأسَّ
ُسلوٍك،  وأنماَط  ياٍت،  وتحدِّ وقاِئَع،  من 
وأشكاَل استجاباٍت، وُمْمِكَنات ُمسَتْقَبٍل، 
ما  د  تجسِّ كصورة  حيفا،  مدينة  تكون 
الفلسطيني  الوطن  مدن  له  تعرَّضت 
وبلداته وقراه من قهر وعدوان واغتصاب 
جوهرية  لتحوالت  ُأْخِضَعْت  قد  وسلب، 
َتة،  ُمَؤقَّ نتائَج  في  دت  تجسَّ متسارعة 
راع الذي احتدم  وقابلٍَة للزواِل، لحركة الصِّ

ان كنفاني »إلى العاشق الفلسطينيِّ األبديِّ اإلنسان: غسَّ
ما كان لي أن أقرأ، أوأْن ُأعيَد قراءة، أيَّ نصٍّ من نصوِصك اإلبداعيَّة، 
اهبِة  الذَّ »العاشق«  َمْلَحمُة  جميعًا  ُصلبِها  وفي  والفكريَّة،  والنَّقديَّة، 
َج الُحضوَر في مراياه، وفي  َصوَب َكماٍل َنَشْدَتُه َلها، إال ألراك في ثناياه، ُمَتوهِّ
جوهر َمغزاُه، وفي ُصْلِب أصالب رسالته وَفحواه. وإال أُلْبِصَر في عمق جوهرِه 
باسم  وأبدًا،  دائمًا  عة،  الُمَوقَّ رسالتك  ُسُموَّ  رسالته  ُسُموِّ  وفي  جوهرك،  ُعْمَق 
ُخُلوَد  الخالدَة  اإلنسانيََّة  وصاياها  والوجود  الحياة  مداراِت  في  باثًَّة  »فلسطين« 

كاتبها الَخالد«. 
عبد الرَّحمن بسيسو



 19

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
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عد
وانتهت  وجودييَن  نقيضيِن  بين  ما 
حركٍة  َنَسَقيِّ  بانبثاِق  أحقابِه  أولى 
زمنيَّة يَتَجلَّيان في لحَظٍة زمِنيَّة واحدٍة 
واالستجاَبة:  ي  حدِّ التَّ منِطَق  داِن  وُيِجسِّ
به  والتشبث  الوطن؛  من  االقتالع 
ُنهوِض  حْتميَّة  ويقوالِن  إليه،  والعودة 

ل، وإزالة ُكلِّ آثاره.    اني بنفي األوَّ الثَّ
موسومًة  »حيفا«  أطلَّت  الَبْدِء،  في 
مراحل  عنها  أسفرت  التي  بالنَّتائج 
مدينًة  فبدت  ويل،  الطَّ راع  والصِّ وتُّر  التَّ
قلٌق  يغطيها  نفسها،  على  منكفئًة 
مكتوٌم، ووجوُم يائس« يجعالنها تظهر 
وتُّر  التَّ أنَّ  غير  شيئاً.  تنتظر  ال  وكأنها 
الغامض الذي يسكنها متداخاًل مع برهة 
انفجاراٍت  سلسلة  أعقبت  زائف  هدوء 
ُأخرى،  سالسَل  في  رة  ومتكرِّ سابقٍة، 
قادم.  انفجاٍر  ُحُدوَث  ُب  تترقَّ جعلها 
هكذا بدت »حيفا« مدينًة منشطرًة على 
به يد إرهاٍب  ة سالح تصوِّ نفسها، إْذ بقوَّ
لْت أجزاٌء من المدينة  صهيونيٍّ أسود ُحوِّ
من  أهلها  منعت   «‘ »حدٍّ أماكن  إلى 
العودة إليها عقب طردهم منها وسرقة 
األخير  الهجوم  اندالع  ومع  بيوتهم. 
الذي امتد من صباح األربعاء 21 نيسان 
نيسان   23 الجمعة  صباح  إلى  )أبريل( 
َد  »تأكَّ حيث   ،1948 العام  من  )أبريل( 
انتهى«،  قد  حيفا  في  األمر  أنَّ  تماماً 
لتحوالت  ُأْخِضَعْت  قد  المدينة  تكون 
راع  جديدة تتأسس على نتائج حركة الصِّ
المتصارعين:  الحركة  نسقي  بين  ما 
الُجذوريُّ  َشُبُث  والتَّ األرض  من  االْقَتالُع 
من  َقطرٍة  وبُِكلِّ  ُترابِها،  من  ذرٍة  بُِكلِّ 

ماِء َطْمِيها.
من  أياً  تحرك  التي  للقوى  البدَّ  كان 
وإنجاز  إلنجاحه  وتسعى  النَّسقين 
المدينة  كامل  على  تسيطر  أْن  أهدافه 
وأمام  توحيدها،  ُتعيد  وأْن  الُمْنَشِطرِة، 
وُبناتها  وأصحابِها  المدينة  أهل  عجز 
مقاومتهم  بسالة  رغم  األصليين، 
عن  غاياتهم،  ونبل  هم  حقِّ وسطوع 
ُة  اإلرهابيَّ العصاباُت  نت  تمكَّ ذلك،  فعل 
 ، ُة، بدعٍم حاسٍم، َظاِهٍر وَخِفيٍّ الصهيونيَّ
المحتلة،  البريطانية  القوات  قبل  من 
والشوارع  احات  والسَّ األحياء  تحويل  من 
 «‘ »حدٍّ أماكن  إلى  والبيوت  واألزقة 
وكان  اختراقها.  أهلها  على  يستحيل 
الوحيد  ريق  الطَّ هو  الرئيسيُّ  ارع  الشَّ
في  المندفعة  خطواتهم  أمام  المفتوح 
نحو  إرادتهم،  دون  ومن  هائٍل،  زحاٍم 
القوارب الصغيرة  الميناء والبحر ومتون 
إلى  تحملهم  كي  قدومهم  المنتظرة 

تات.  هجير المنافي، وصقيع الشَّ

يصير  القوارب،  ُمُتوِن  امتطاء  ومع 
 ، الرئيسيُّ ارع  والشَّ والميناُء،  الشاطُئ، 
ورة الوطن  مة. ومع ارتسام صُّ حدوداً ُمَحرَّ
األخيرة في عيون المقذوفين إلى سديم 
ورسوخها  وهجيره،  وصقيعه  المنفى 
ل حيفا نفِسَها  د تحوُّ في وجدانهم، يتأكَّ
م«. ومع اإليغال في البحر  إلى »َحدٍّ محرَّ
في اتجاه ال يقوُد إال إلى المنفى، تصير 
المنفيُّ  الُمقَتلَُع،  يقطعها  بوصٍة  كلُّ 
ماً«، ال ُيؤَذُن  اً ُمَحرَّ َبعيداً عن وطِنه، »حدَّ
اختراقه  مْنه؛ فال يستطيع  االقتراَب  لَُه 
»َعودٍة«  إلى  َيُقوُدُه  ُمَعاِكٍس  اتجاه  في 
إلى »الوطن«، ثمَّ يصير الَبْحُر كلُُّه، بعَد 
َنَسُق  ُق  َفُيَحقِّ أيضاً،  ماً  ُمَحرَّ اً  حدَّ حيٍن، 

»االقتالع من الوطِن« انتصاره األخير!
غير أنَّ األمَر ال ينتهي ُهَنا؛ فثمة ُمَفارَقٌة 
اللة،  الدَّ وعميقُة  األهميِة،  بالغُة  الفتٌة، 
اَها أنَّ صيرورة »َنَسق ارتسام صورة  ُمَؤدَّ
الوطن األخيرة« التي َتشرُع في االنبثاِق 
االقتالع«،  »نَسق  اكتماِل  ُقرِب  لْحَظة 
إنَّه  ُيناِقُضُه؛  َنَسٍق  َتَخلُِّق  إلى  َسُتفضي 
المدينة  إلى  ؤية  فالرُّ الَعودة«؛  »َنَسُق 
ائي  الرَّ موقع  من  »حيفا«  الفلسطينيَّة 
األيغاِل  إلى  وإرهاباً،  قهراً  المدُفوع، 
في البحر، إنَّما تتحقق من خالل َنَسٍق 
َجاِه  باتَّ البحر  ِمَن  ينطلق  بصريٍّ  حركيٍّ 
 ، فالحيِّ فالمدينة،  إلى  ومْنُه  اطئ،  الشَّ
ِضْيُع  الرَّ ُترَك فيه  الذي  فالبيت، فالَمْهِد 
َوحيداً. وهو كما نالحظ نسق  »خلدوَن« 
ُس  يتطابق، وإْن على نحو تجريديٍّ ُتَؤسِّ
إلمكاَن  الهباً  زاً  ُمَخفِّ العميَقُة  ُتُه  وجدانيَّ
ِث  َشبُّ التَّ َنَسِق  مع  ُق،  َيتحقَّ واقعاً  جْعلِه 
بالوطِن، ومع َنَسِق العودة إليه، في آٍن 

َمعاً. 
َقوٍل  إلى  نخلص  أْن  نستطيع  وهكذا 
بثَّ  كنفاني  ان  غسَّ أراَد  َجوهريٍّ  دالليٍّ 
حيفا«،  إلى  »عائد  روايِته  في  مدلوالِته 
كما في األعمِّ األغلب من رواياِته وقصصه 
ِكتاباِته  وُكلِّ  ومقاالِته،  ومسرحياِته 
السياسيَّة والفكريَّة، وفي ُصلبها جميعاً 
رواية«الَعاِشق« التي لم َتكَتمْل، ولكنَّها 
لَها.  غساُن  نشدُه  قْد  ما  َقٍة،  بدَّ تعرُف، 
أنَّ  إالَّ  الليِّ  الدَّ الَقوِل  هذا  ى  ُمَؤدَّ وَما 
واإلصرار  بالوطن،  ِث  َشبُّ التَّ َنَسَق  أنَّ 
ق،  يتحقَّ إليه،  والعودة  تحريره،  على 
والعقيدة  والوجدان  الفكر  مستوي  على 
لحظة  نفس  في  اِسَخة،  الرَّ اإلنسانيَّة 
المستوى  على  االقتالع  نسق  تحقق 
الذي  األمر  وهو   ، الماديِّ الموضوعيِّ 
أهله  واقتالَع  الوطن،  احتالل  أنَّ  ُد  يؤكِّ
ُيوَجُد سبيٌل  وباطٌل، وال  منه، مرفوٌض، 
أِلنَّ  وجوده،  لتأبيِد  أو  ذلَك  غير  لجعلِه 

تكمن  إنما  والنهائية  الحقيقة  الهزيمة 
لألمِر  الفلسطيني  اإلنساِن  رضوخ  في 
مواصلة  عن  استنكافه  في  أو  الواقع، 
إلنهاء  إذعانِه  في  أو  الباِسلَة،  الُمقاوَمة 
راع عبر القبول بإنهائه وفق شروٍط  الصِّ
الُمْغَتَصَب،  الفلسطينيَّ  الَحقَّ  ُتْرِجُع  ال 
وال  العدل،  ميزان  على  الَعْدَل  ُتِقْيُم  وال 
 ، تستجيُب إلرادة الوجود اإلنسانيِّ الَحقَّ

بل إنَّها لَُتًناِقَضَها َتماَم الُمناَقضة!
ُق قي آلية الحركة  َسيأُخُذَنا التأمُل الًمَعمَّ
الوطن  صورة  »ارِتَساِم  زمَن  الحاكمة 
أنَّها حركٌة  إدراِك حقيقة  إلى  األخيرة« 
حرَكٌة  وأنَّها  ووجدانياً،  فكرياً  كاملٌة: 
مكُبوَحة  ألنَّها  ومادياً،  عملياً  ناقصٌة: 
قادٍر  َفوريِّ  َثوريٍّ  فعٍل  اجتراِح  عن 
وذلك  االحتالل،  زمن  وجود  نفِي  على 
المستوى  على  تتحقق  حرَكٌة  لكونها 
األفقي فحسب، أي على مستوى الرؤية 
البصرية التي تتحول إلى رؤية فكرية، 
إنسانيَّة.  وعقيدة  وجدانية،  وقناعة 
ولِهذا أْن يدلَّ على أنَّ التطابق الفْعلِيِّ 
بين نسق ارتسام صورة الوطن األخيرة، 
غير  والوطن،  باألرض  التشبث  ونسق 
ق على الُمستوى الموضوعيِّ  َحقُّ قابٍِل للتَّ
إليهما.  والعودة  بتحريرهما  إالَّ  ي  المادِّ
على  اآلن،  يقُع،  إنما  طاُبق  التَّ هذا  وأنَّ 
فحسب،  عوري  والشُّ الفكري  المستوى 
َضادَّ بينه وبين نسق االقتالع  كما أنَّ التَّ
متحقٍق  غير  تجريديٍّ  تضاٌد  هو  إنما 
على  تحقق  فالذي  الفعلي،  الواقع  في 
نسُق  هو  الموضوعيٍّ  الماديِّ  المستوى 
زمن  أنساِق  بُكلِّ  جاء  الذي  االقتالع 
الصراع  احتدام  حركة  وأوقف  االحتالل، 
في الواقع الفعلي، أو َكَبَح استمراريََّتَها، 

ولكن إلى حين، إلى حيٍن فحسِب. 
لَشعِبه  كنفاني  َغَساِن  رسالُة  وما 
ِته العربيَّة، ولإلنسانيَّة  ، وأُلمَّ الفلسطينيِّ
َضاُفِر  التَّ إلى  َدْعوًة  إالَّ  بأسرها،  ة  الُحرَّ
ٍة  إمكانيَّ ُكلِّ  َجْعِل  أجل  من  الجمعيِّ 
ُس  ُيؤسِّ ِفعلِيَّة  إمكانيَّة  دة  ُمجرَّ نِضاليَّة 
الُمقاوَمة  إنهاَض  لمواَصلَة  تحقيقها 
الفلسطينيَّة اإلنسانيَّة النَّاِهضة بمواجهة 
الرأسماليَّة  داً في  ُمَجسَّ البشريِّ  ِش  وحُّ التَّ
وحليفِتها  الُمتوحَشة،  العالميَّة 
وفي  اإلرهابيَّة،  الُعنُصريَّة  هيونيَّة  الصُّ
البْدِء  في  هي،  الَّتي  »إسرائيلهما« 
والُمْنَتهي، كينوَنُة زاِئَفٌة ال َتعكُس من 
تنهُض  وال  حقيقتيهما،  ِسوي  شيٍء 
الُمسندِة  الوظائِف  أداء  سوى  بشيٍء 

اليها من ِقَبلِِهَما. 
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في خمسينّية غّسان:
المستقبُل لن يرحَم من ال روايَة له!

مروان عبد العال. روائّيٌ وكاتٌب وعضُو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين/ لبنان

قد يتساءُل المرء: لماذا نستعيُد غّسان كنفاني؟ لم نتوّقف من استذكاره على 
مدار نصف قرن؟ الجواب بسيط. أورثنا رصيًدا هائاًل من إبداعاٍت إشكاالت؟«، 
تفسير  إلى  ونرجَع  أسئلته  نستعيَد  أن  نحتاُج  قرن،  نصف  بالنا طواَل  شغلت 
ما كتب، لنستقوَي به على عيوبنا ونواقصنا، ونستدرك األسئلة التي طرحها، باذلين 
مياٌه  النهر  في  جرت  خصوًصا،  الحديث،  الزمن  في  أّنه  ولنتذّكر  حلّها.  بقصد  الجهد 
كثيرٌة جرفت الكثير من األفكار والقيم واألنساق، معادالت تبّدلت إلى درجة الهزيمة، 
وغّسان كنفاني ال نزال نعيش على صداه حّتى اآلن. ولكي نفهَم األمر جّيًدا، نضيُء 
ا المبدعون ال  على بعِض هذِه السياقات الفكرّية واألدبّية التي لم تفقده راهنّيته. حقًّ

يموتون.. فلنوضح ذلك.

ضّد  قتاٌل  هو  التطبيع  ضد  القتال 
التي  الجبهة  واإلرادة؛  العقل  احتالل 
كنفاني هي جبهة  عليها غسان  قاتل 
جديد!   وعٍي  وصناعة  اللغة  اختراق 
بوسائل ذكّية،  المجتمع  إلى  والتسّرب 
في  واللوغو  الصورة  في  تمريرها  يتمُّ 
تكرار مفردات اللغة في تشويه الذاكرة 
في  العدو  توكيل  الثقافة،  وتخريب 
في  ومساعدته  التاريخ،  صياغة  إعادة 
ما  كّل  لشطب  التعليم  مناهج  صياغة 
يشير إلى االحتالل، بل عليك أن تقلع 
ذكريات  ومعها  الماضي،  رواية  عن 
العودة.  وأحالم  األجداد،  وحكايا  البالد 
سبيل  على  غّسان  عبقرّية  نلتقط 
لهما  أدبّيين  نموذجين  في  المثال 

قيمة استشرافية عالية:
األول: رجال في الشمس 

املتمّرد واملقاوم
السائد  على  متمّردة  كتابة  لغة 

بعيًدا  ولكن  األكثرّية،  أسئلة  تطرح 
المستندة  السلطوّية،  مركزيتها  عن 
وتقنيات  وأساليب  آليات  إبداع  إلى 
مترجمة  أو  مسقطة  ليست  جديدة 
تعقيدات  من  إنما  السياق،  خارج  من 
وإشكالّيات  الناس  وظروف  الحياة 
في  )رجال  روايته  في  كما  الواقع. 
في  رجال  »في  قائاًل:   )1963 الشمس: 
الشمس دعوُت بصوٍت شديِد العلوِّ إلى 
مواقف،  )مجلة  والعنف«.  المقاومة 
تقوم  رواية  إّنها  ص142(،  عدد9، 
على المقاومة التي تهدُف إلى الصراع 

الطويل مع المحتّل.
لماذا  الخزان؟  جدران  تدّقوا  لم  «لماذا 
لم تقولوا؟ لماذا وفجأة بدأت الصحراء 
تدّقوا  لم  لماذا  الصدى:  تردد  كلها 
جدران الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران 
القرع  لماذا؟«.   لماذا؟  لماذا؟  الخزان؟ 

يرمز إلى المقاومة لرفض االستسالم!

إّن هذا السؤال ذاته ينطوي على ممارسٍة 
هل  التأّمل:  إلى  القارئ  تعيد  ذهنّيٍة 
رغب الرجال الثالثة في الموت؟ ولماذا 
ولم  حاولوا  هل  النجاة؟  يحالوا  لم 
إنهم عجزوا حّتى عن  أحد،  يسمعهم 
المحاولة وماتوا صامتين؟ والنتيجة أن 
االستسالم يعني الموت! أم أنها صورة 
اخترعها غسان في سبيل إيقاظ الذات 
ومقاومته!  العدو،  مواجهة  بضرورة 
رفض الدونية األدبية استكانة الضحية 

أمام الجالد.

الثاني: أدب الوعي ضد التفاهة
سردية العائد الى حيفا التي تدل على 
الحد  أو  الحافة  إلى  واالرتقاء  السمو 
إلى  تصل  حتى  التجربة،  من  األقصى 

سباٍق مع ما هو مفترض: 
أنهوا  أن  فور  الحدود  فتحوا  «لقد 
ذلك  يحدث  لم  وفوًرا،  فجأة  االحتالل 
أتعرفين  التاريخ،  في  حرٍب  أي  في 
نيسان  في  حدث  الذي  الفاجع  الشيء 
1948، واآلن، بعد لماذا؟ لسواد عينك 
الحرب.  من  جزٌء  ذلك  ال.  وعيني؟ 
إنهم يقولون لنا: تفضلوا انظروا كيف 
عليكم  ا.  رقيًّ وأكثر  منكم  أحسن  أّننا 
أن تقبلوا أن تكونوا خدًما لنا، معجبين 
يتغّير  لم  بنفسك:  رأيت  ولكن  بنا.. 
شيٌء.. كان بوسعنا أن نجعلها أحسن 

بكثير».
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غريزيًّا  المندفع  صفّية  موقف  فبين 
عن  النظر  بغض  واالبن  الوطن  تجاه 
الطريقة التي تؤدي إلى العودة، وبين 
عودة  من  الغاضب  س.  سعيد  موقف 
العدو والخضوع لمنطقه  تأتي بشروط 
وإمالءاته، يسجل اإلرباك الذي أحدثته 
هزيمة حزيران )النكسة( في المجتمع 
إلى  تدعو  أصوات  علت  حيث  العربي 
تغيير الخطاب المتصلب من إسرائيل، 
الى  المستند  التطبيع،  بوالدة  تنبأ 

ثقافة الهزيمة..

البعد الفكري ألدب التطبيع: 
خمسينية  وفي  واليوم  دائًما  نؤّكد 
غسان كنفاني أن المستقبل لن يرحم 
ننسى،  ال  كي  نكتب  له!  رواية  ال  من 
العبرية،  الصحف  تكتب  أيًضا  وهكذا 
قرأت أّن مؤّسسة المحرقة في القدس 
مذكرات  كتاب   200 سنويًّا  تتلقى 
شخصّية ليهوٍد عايشوا المحرقة. إذن، 
أصيلة  روايتين،  بين  محتدٌم  فالصراع 
حقيقّية  ومخترعة،  متجّذرة  ودخيلة، 
النفي،  نفي  بينهما  العالقة  ومزّيفة، 
ُحكًما  الصهيونّية  بالرواية  فاالعتراُف 

يتأّسس عليه إلغاء الرواية العربّية.
النّص  بين  يدور  الصراع  جوهر  كذلك 
على  السيطرة  والرواية،  والخطاب 
والحقيقة.  والحّق  والفحوى  المعنى 
معركة  في  الصراع  يأخذ  تماًما  هنا 
أدبيٌّ  ترويٌج  الحاسم.  بعده  التطبيع 
وسياسيٌّ  وإعالميٌّ  وفنيٌّ  وثقافيٌّ 
الفكرّيُة  جديد، له سيقاُتُه ومرجعّياُتُه 
من خالل فذلكاٍت وفبركاٍت وتخّرصاٍت 

تنضُح فيه وسائُل اإلعالم والتواصل: 
1. أدب التحّرر من التحّرر الوطني!

تطالب بمراجعٍة نقدّيٍة لتجارب حركات 
بالتحّرر  ودعوتها  الوطني،  التحّرر 
فكر  من  الوطني،  التحّرر  حركات  من 
واعتبارها  الوطني  التحرر  وثقافة 
وشعارات  وخرافات  أوهام  مجرد 
يتّم  تمهيد  خزعبالت.  أّنها  ووصفها 
المطالبة بفصل فوهة القلم عن  فوهة 
البندقية، وحقيقته شيطنة أو تشويه 
أو نكران مرحلة تحّرٍر وطنٍيّ والقفز عن 
االستعمارّية  بالبنى  واالندماج  مهّماته 
العقل  الختراق  االحتاللّية،  والمشاريع 
تحّرر  لحركة  جديٍد  فهٍم  وتكوين 
االحتالل  مفهوم  تغّير  عبَر   وطني، 
من العدّو الخارجي إلى العدّو الداخلي، 

ومفهوم  العدو  مفهوم  معها  تغّير 
التحرر الوطني أيًضا، وبدلت التناقض 
الرئيسي بالدعوة للخالص من االحتالل 
المحلّية   السلطة  هي  الذي  الداخلي 
الصهيونّي  االحتالل  من  الخالص  قبل 

واإلمبريالّي الخارجي.
2. أدب ما بعد املقاومة أو ما 

بعد االستعمار 
»أدًبا  باعتباره  المقاومة،  ألدب  العداء 
الدهر عليه وشرب،  ا«! وقد أكل  خشبيًّ
موسم  لتمرير  الطريق  لفسح  تمهيًدا 
والهزيمة  والسقوط  التطبيع  ثقافات 
األدب  تجويف  الكرامة،  وامتهان 
عن  وتعبيره  التزامه  من  المقاوم 
الختراق  تمهيًدا  وقضّيته،  ُهوّيته 
والمائعة،  العائمة  باللغة  العقول 
لبضاعة »أدب ما بعد  بالترويج  والبدء 
المقاومة«، وأين المقاومة حتى نكتب 
لها أدًبا؟، وال معنى لـ »أدب المقاومة«! 
دون »المقاومة«. وبدأ التنظير لمرحلة 
أسست  التي  االستعمار«  بعد  »ما 
من  سيٍل  مع  الحداثة،  بعد  ما  لفكرة 
التي تحاول تفكيك  الفلسفّية  األسئلة 
بّد  ال  لذلك  المسيطرة،  االيديولوجيات 
مصطلح  ُيستخدم  عندما  تنويٍه  من 
»أدب ما بعد االستعمار«: علينا االنتباه 
يعني  أحداهما  استخدامه،  من  للقصد 
ويقدم  انتهى،  قد  االستعمار  بأن 
»االستعمارّية  حول  جديدًة  أطروحًة 
الحديثة«، تلك التي تتقن فّن السيطرة 
والفضاء،  والوقت  التقنيات،  على 
مواجهة  في  والمعاني.  والتصنيفات 
رحل  »قد  أّنه  يؤّكدون  الذين  أولئك 
بأدب  التفكير  علينا  لذلك  االستعمار« 

يكشف  حداثي!  أو  استعماري  بعد  ما 
عن نفسه بطرٍق تختلُف عن الماضي، 
مباشرٍة  غير  سيطرٍة  أشكال  خالل  من 
الوعي  واحتالل  الثقافات  اختراق  مثل 
والعقل واإلرادة، وعوًضا عن استهداف 

األشكال المباشرة.
ملاذا اغتيل غسان كنفاني 

بالذات؟ 
ومعه  كنفاني،  غسان  يحضرنا  هكذا 
وسردّياته  وأبطاله  وأفكاره  إبداعاته 
ولكّنما  ودراساته،  وأدبّياته  ونصوصه 
كنفاني؟  غّسان  لماذا  اختياره  سبب 
الزمن،  جبهة  على  قاتل  ألّنه  الجواب 
المقصود  الزمن،  يربح  من  سينتصر 
وقتل  الرواية،  ننسى  كي  الراوي  قتل 
في  الكامن  والخطر  المحتملة  اإلضافة 

استشراف المستقبل والسيطرة عليه.
الهدف هو قتل اإلبداع، لينتصَر الفراغ 
القرار.  مستوى  وليهبط  والتفاهة، 
مشروٍع  نحو  للعبور  الطريق  وهندسة 
نقيض  كنفاني،  لغّسان  نقيض  آخر، 
المتجّددة،  للثورّية  ومضاد  للروية 
الدينامو  المثّقف  لصورة  وبديل 
األدب  ألن  والمقاوم.  الملتزم  العضوّي 

الملتزم بحد ذاته ثورة حقيقّية.
كّل  مع  كنفاني  غسان  يولد  سيظّل 
الجيل  قدمها  كالتي  جديدٍة  ملحمٍة 
الفلسطيني الرابع، في سيف المقاومة، 
حين قرر الشباب أن يلتحموا بوطنهم 
غسان  نبوءة  يحققوا  أن  كاماًل، 
التاريخي  االشتباك  جيل  كنفاني. 

الثوري المفتوح.
م  ُتقِدّ أن  معناه  مقاوًما  تكون  أن  طلب انتساٍب إلى دِم غّسان كنفاني.فعاًل، 
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هوامُش على حالٍة ثقافّيٍة منقسمة
)إلى غسان كمعلم ودرس(

أحمد مصطفى جابر.كاتٌب ومسؤوُل قسِم العدّو في »الهدف«

-1-
وتفجير  الشعب  إبداع  إطالق  إّن 
يجب  ال  والمعنوية  الروحية  مكنوناته 
»منظور  إلرادات  رهينة  يكونا  أن 
المثقف  من  تريد  التي  الضّيقة  األنف« 
موقف،  أو  لفكرة  والتزمير  التطبيل 
كآالت  أعمالهم  المبدعون  ينتج  أن  وال 
المادية  أو  السياسية  السلطة  تحركها 
صّحة  لتأكيد  المسيطرة  االجتماعية  أو 
مواقف تياراتها وأصحابها. وبديهي إّن 
الثقافة  تطور )بمعنى نضوج وسطوع( 
مع  يستقيم  ال  إيجابيا  واإلبداع  والفن 
ألهداف  والخضوع  المسّبق  التأطير 
بالسياسة، بل وظيفته هي  المشتغلين 
وتحفيز  ونقد  وكشف  وكراقبة  إضاءة 

القيم والقدرات الكامنة.
-2-

عمق  نلحظ  أعاله،  السياق  وضمن 
الثقافة  بواقع  تلم  زالت  ما  التي  األزمة 
التاريخية  مراحلها  عبر  الفلسطينية 
أوسلو  مسار  منذ  سيما  وال  الماضية 
ووصوال إلى االنقسام السياسي )فليسمه 
القارئ ما يشاء(، وحتى اآلن، حيث بات 
والخارج  الداخل  في  الفلسطيني  الشعب 
ظّل  في  والتمزق  الفرقة  شبح  يواجه 

الجامعة،  الوطنية  المؤّسسات  غياب 
ومنها المؤسسات الثقافية.

الصراع  أسهم  كيف  هو  البارز  والسؤال 
 - الفلسطيني  والسياسي  األيديولوجي 
الفلسطيني في إضعاف الهوية الثقافية 
الفلسطينية وإهمال الفكر والثقافة )إن 
مشروع  هو  ثقافة  وأي  فكر  أي  سؤال 
الكاتب(  برأي  اإلجابة  ومستحق  تماما 
على حساب السياسة؟ وكيف تبلور هذا 

في زمن االنقسام خصوصاً؟
أن  الماضية  السنوات  أثبتت  لقد 
الحقيقة  في  ليسا  االنقسام  طرفي 
عقالنية  ال  لحقيقة  مرآة  صورة  سوى 
إال  ترى  ال  الذات  على  واحدة، متمركزة 
جاهدة  تعمل  مشوه  سياق  في  نفسها 
التي  عيوبه  واصالح  شتاته  للملمة 
اليوم،  والفلسطيني  تنقص،  وال  تزيد 
أو  الثقافي  المستوى  على  فقط  ليس 
مستويات  في  بل  المحدد،  الجغرافي 
يجد  ومتوازية،  متقاطعة  متعددة 
نفسه منقسماً، بين داخل وشتات.. بين 
ومفاوض،  مقاوم  بين  والضفة..  غزة 
عقيدة  مضطربتين،  عقيدتين  بين 
»إن  أو  ثقفتموهم«،  حيث  »واقتلوهم 
الترويج  في  لها«  فاجنح  للسلم  جنحوا 

جامًعا  وافًيا  تعريًفا  يملُك  أحًدا  أاّل  أجزُم  الثقافُة؟  ما   
جازًما، خارَج ما درج في التعريفات األكاديمّية، لكن ما 
من شكٍّ أّنها تتجّسُد عاماًل حيويًّا مؤّثًرا في حياة األمم 
والشعوب واألفراد؛ وهذا العامُل ال يقبُل الجموَد والثباَت على 
نمٍط واحد، بل تنبُع أهّميته من ديناميكّيته وتغّيره مع المجريات 
والحيواُت  والمجتمعاُت  الشعوُب  لها  تتعّرض  التي  التاريخّية 
الشخصّية أيًضا، ولذلك من البدهي أن تختلَف الثقافة من مجتمٍع 
كونها  الواحد.  المجتمع  أخرى ضمَن  إلى  جماعٍة  ومن  آخر،  إلى 
ليست مجموعَة مكّوناٍت ثابتة، تصلُح لكّل زماٍن ومكان، بل هي 
ومتعّثرٌة  مترّددٌة  إّنها  قلت  إن  أبالغ  وال  ومتغّيرة،  متطّورٌة 
اإلطاَر  األحيان  من  كثيٍر  في  تشّكل  كانت  وإن   - وهي  أحياًنا، 
ومن  أنفسهم  من  ومواقفهم  البشر  مواقَع  يحّدد  الذي  الجامَع 
العالم - ليست لغًة أو أدًبا أو فنًّا أو فكًرا مجّرًدا، بل هي كلُّ هذا 
وأكثر منه في سياٍق تاريخيٍّ يتحدد بالظروف التاريخية، والقيم 
المادية والمعنوية التي تنمو وتتبلور في سياٍق مخصوص، إّنما 
هي ُهوّية الشعب )شعب نحدد بالذات( التي خرجت منه وتنتمي 
العواصف  وجه  في  صمودها  أن  كما  شخصيته.  وكّونت  إليه 
إّنما هو صموٌد لهوية الشعب ودفاع عن شخصيته وتاريخه من 
جهة، وربما تكون أيًضا تعبيًرا عن تناقضاته وتعثره واسترخائه 

الكسول في حاالٍت أخرى.

وال  تطرف  معيار  كالهما  األيدلوجي، 
الخطاب  في  يتمظهران  كما  عقالنية 
األيديولوجي العقيم الذي يتم تسويقه. 

-3-
في تفكيكه لصور المثقف وتمييزه بين 
مثقف البرج العاجي والمثقف العضوي، 
لمثقف  وظيفتين  سعيد  إدوارد  يحدد 
مأمول، نقد الواقع من وجهة نظر السعي 
والوسائط  البدائل  واقتراح  لتغييره، 
للمجتمع  )تؤمن(  التي  السياسية 
والسؤال  تحرره وخالصه وغده األفضل. 
المثقف  وقع  هل  نفسه:  يطرح  الذي 
االنقسام؟  حبائل  في  الفلسطيني 
وإلى أي مدى استجاب مثقفنا لهاتين 

الوظيفتين في زمن االنقسام؟
مما يؤسف له أن للتسويق األيديولوجي 
أمني  وقمع  مال  بقوة  مدعومة  سطوة 
المثقف  فوقع  االنقسام،  طرفي  على 
عن  متخلياً  حياد  أو  انحياز  حبائل  في 
وظيفته األصلية، وهذا في رأيي غالب 

أعم وإن لم يكن إجماعاً.
انجر المثقف لشعار السياسي، متجاهاًل 
الجسم  يصيب  الذي  الجسيم  الخطر 
موقفه،  به  يتسبب  وما  الفلسطيني، 
انحيازه  عبر  كلية،  لقيم  كحارس 
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ذات  من  تبريرات  مستخدماً  السياسي، 
كان  فإذا  باأليديولوجية،  مغمسة  النوع 
المثقف )ضميراً للشعب( حسب غرامشي 
االنحياز  له  يجوز  فهل  منه،  وبموافقة 
هذا  كان  لو  حتى  الشعب،  من  لقطاع 
أنها  مذكرين  منتخبة،  أغلبية  القطاع 
أغلبية سياسية في الجوهر، أيديولوجية 
المثقف  يحدد  ما  هل  العناوين؟  في 
مبادئ  أم  اقتراع  صندوق  هو  وموقعه 

يمكن أن نسميها فوق انتخابية؟!!
الدفاع  عن  مسؤوالً  المثقف  كان  وإذا 
وزمان  مكان  كل  في  المضطهدين  عن 
فلسطيني  مثقف  ميز  فهل  وجغرافيا، 
محلي  نظام  من  نسبي  مضّطهد  بين 
هو  كلي  مضّطهد  وبين  مستبد 
في  االنقسام  ثمن  يدفع  الذي  الشعب، 
الوطن  على  المطبق  االحتالل  زمن 
والشعب؟ هل ميز المثقف في انحيازه 
انحياز  بين  طرفيه  بأحد  لالنقسام 
حساب  على  مؤقتة  نسبية  لمظلومية 
مظلومية كبرى يحصدها الشعب نتيجة 

االنقسام؟!!
-4-

تعاملت سلطة االنقسام مع المثقف كما 
الدولة  الثقافية، كما هو حال  الحالة  مع 
والمستمرة  لالستعمار  التالية  الوطنية 
نفسها  تفرض  العربي،  الربيع  حتى 
للثقافة  ليس  وشاملة  وحيدة  مرجعية 
المواليد  تسمية  لمعايير  بل  فحسب، 
المثقفين  تمد  فهي  أيضاً،  الجدد 
أو  المادية  لجغرافيتها  الخاضعين 
المعنوية، بالمشروعية المطلوبة باعتبار 

ما تقوله السلطة هو المشروع الوحيد.
وظيفته  عن  المثقف  تنازل  لألسف 
متبدل،  سياسي  لشعار  ارتهاناً  النقدية 
)طبعا  السرمدي  المعرفي  فاستبدل 
المعرفة  فكرة  على  مسبي  تحفظ  مع 
السرمدية( بالسياسي اللحظي المنفعي، 
دفع المثقف النقدي ثمناً غالياً بدءاً من 
أو  بالعمالة  باالتهام  مروراً  التهميش 
والتشكيك  واألخالقي،  الديني  السقوط 

بنزاهته الفكرية واألخالقية.
في زمن االنقسام، ال يجد النص الثقافي 
السلطة،  كناية  محموالً  إال  مشروعيته 
وصورة بديلة عن حقيقة مرة جوهرها 
الغنيمة،  صوت  فوق  يعلو  صوت  ال  أن 
كرسي الحكم، بغض النظر إذا كان هذا 
الكرسي ال يحمل أي داللة واقعية ترتبط 

باسمه ووظيفته في زمن االحتالل.
وبسبب حالة االستقطاب ال يجد مثقف 
حر ومبدئي ومخلص لوظيفته النقدية، 
لجهوده،  أو  ألعماله  سوقاً  وال  تسويقاً 
فالسوق، جمهور تمت أدلجته والتسويق 
يدخل  المعادلة،  أبناء طرفي  على  حكر 

السياسي،  للشعار  بدوره  خادماً  المال 
وتصبح  والتخويف،  باإلرهاب  مدعوماً 
لدخول  مفتاحاً  السياسي  الشعار  عبارة 
جنة مال النشر والخروج إلى العلنية التي 

هي مطلب كل مثقف.
-5-

رفض  على  االنقسام  ثقافة  ترتكز 
نسبية الحقيقة ورفض الحوار المتبادل، 
واالعتماد على األخالقيات النسبية والصح 
والخطأ والكفر واإليمان، ثنائيات نجدها 
ومقوالت  االنقسام  أدبيات  في  بكثرة 

مثقفيه. 
يقينية  إلى  يركن  االنقسام  ومثقف 
قيمية،  رومانسية  من  تخلو  نفعية 
محتفية  التعدد  ترفض  وثقافته 
إيمانياً  يقيناً  تفرض  سرمدية  بأحادية 
وامتثاالً وركوداً في تشديد على خطاب 
ورفض  المعنى،  تضيع  وبالغة  خشبي 
تشترطه  )لحقيقتهم(  جدي  اختبار 
إلى  الدين  فيتحول  الرصينة،  المعرفة 
لفرقة  مهرجان  إلى  والسياسة  سوط 
التنظير  من  النوع  هذا  فولكلورية، 
سلطوية  مكانة  إلى  يفضي  الثقافي 
راحة  لحاملها  تضمن  والمضمون  الشكل 
مقبولة،  وأمنية  بل  ومعنوية،  مادية 
المناطق  أو  الحدود  ألغام  من  تنجيه 
الحرام التي يكابد مثقف نقدي حقيقي 
بالتمترس بها وال يخشى في الحق لومة 

الئم.
-6-

البعد  أهمية حضور  حول  آخر  أمر  ثمة 
فبقدر  الثقافي،  الخطاب  في  السياسي 
في  الثقافي  البعد  بحضور  نطالب  ما 
ذلك  من  وأكثر  السياسي،  الخطاب 
إلى  السياسي  الخطاب  استناد  ضرورة 
منظومة ثقافية متكاملة وطبعا قيمية 
أهمية  تجاهل  يمكن  ال  وأخالقية، 
الثقافي،  الخطاب  في  السياسي  البعد 
المحايد هو مثقف خشبي  المثقف  ألن 
ال  هنا  الحياد  ورفض  لكلماته،  معنى  ال 
يعني االلتزام بطرف بقدر ماهو القدرة 
واجتراح  الطرفين  نقد  على  والجرأة 

حلول بديلة. 
المؤشرات  أهمية رصد  الثانية  والنقطة 
الراسخ  في  االنزياحات  أو  االجتماعية 
للتغيير  باعتبارها مقدمات  االجتماعي، 
سياقها،  في  ووضعها  تراكمها  عبر 
المثقف  شغل  بديهيات  من  وهذه 
بل  بالتحليل  يكتفي  ال  الذي  النقدي 
سعيه  في  ويتنبأ،  ويستنبط  يراقب 
أن  يريد  ال  جديدة  لمرحلة  للتمهيد 

يكون من ضحاياها. 
والنقطة الثالثة: أنه آن األوان أن نكف 

اآلخرين،  تعليم  على  قدرتنا  ادعاء  عن 
أرى أننا شعب كثير الكالم، ولسنا شعبا 
عظيماً بمعنى استثنائي، وإنما عظمتنا 
يسعى  عادي،  شعب  مجرد  كوننا  في 
مسيرة  في  المسلوبة  حصته  الستعادة 
من  مكاننا  نأخذ  وأن  اإلنساني،  التاريخ 
جديد بين الشعوب العادية األخرى، وبما 
أننا كثيرو الكالم والتنظير فهذا يقلل 
كالثورة  اآلخرين،  لتجارب  انتباهنا  من 
حتى  تكتب  لم  التي  مثاًل،  الجزائرية 
اآلن كتجربة غنية ملهمة، ولنتذكر أنها 
ثورة منجزة ومنتصرة دون الحديث عن 

تجارب أحدث وأكثر تنوعاً. 
-7-

دحضهما  من  بد  ال  أسطورتين  ثمة 
المشروع  تفوق  عن  الحديث  أيضا: 
مرتبط  هذا  ألن  الثقافي  الصهيوني 
القضية،  وعدل  والنزاهة  القيم  بحيز 
سياسي  مشروع  مقارنة  يمكن  ال  حيث 
حضاري،  ثقافي  بمشروع  أيدلوجي 
)مجرد  شعبنا  تجربة  أن  بافتراض 
تتعلق  األخرى  واألسطورة  مشروع(، 
الحل  أنه  يروج  الذي  الجديد  بالجيل 

والمنقذ النهائي والتاريخي. 
على  تنطبق  ال  المالحظة  أن  أرى 
المستقلين  األفراد  وإنما  )جيل(  مجرد 
كانت  الذين  األجيال  كل  ومن  تاريخياً 
والمتفرد  الجديد  التقاط  على  قدرتهم 
واالستثنائي عن السياق العام أكبر من 
المنظمة  والجماعات  المؤسسات  قدرة 
التي  والنظم،  األحزاب  ضمنها  ومن 
كون  جديد،  هو  ما  إلقرار  وقتها  تأخذ 
سياق  ضمن  سيتحول  الجديد  هذا 
ضمن  أفرادها  كل  ليمثل  الجماعة 
يخضع  ال  والفرد  عليها،  متعارف  نظم 
أن  برأيي  ولكن  التعقيدات،  هذه  لكل 
إطار  في  بتبلورها  الجديدة  الثقافة 
أقوى  بالتأكيد  هي  جماعة  أو  حزب 
وأكبر نفوذاً، ولكنها لألسف تبقى دائما 
السياسي  االسلط  بسبب  خطوة  متأخرة 
وتالفي  األحزاب،  هذه  في  األيدلوجي 
المشكالت  بحل  منوط  الثغرة  هذه 
المستعصية التي تفتك باألحزاب، سواء 
مكانته  في  الفرد  إحالل  أو  الدمقرطة 

الطليعية وغيرها من معضالت.
في الختام؛ طوي زمن االنقسام بمعناه 
الحقيقي يقتضي أن تطوى معه ثقافة 
يجب  واالنقسام  مختلفة،  وقيم  معيبة 
هرطقات  من  حمله  ما  بكل  يدفن  أن 
أيدلوجية( وغيرها لمصلحة  أو  )وطنية 
نزاهة  على  ترتكز  واحدة  حقيقة 
وال  تحابي  ال  علمية  ومعرفية  أخالقية 
أو  زائل  بمال  نفسها  تبيع  وال  تخضع 

أمن مزيف. 
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الّصراُع المصيرّي في روايِة ما تبّقى لكم
د. عابد الزريعي. مديُر مركِز دراساِت أرِض فلسطين للتنميِة واالنتماء/ تونس

أّوال: الّصراع بين صدفة املواجهة 
وعمق املحّفزات

الشخصيتين  بين  الّصراع  عالقة  تدوُر   
الفلسطيني،  الجنوب  صحراء  في 
الشخصّية  رحابها  في  تتحّرر  التي 
والترّدد،  العجز  »حامد« من  الفلسطينّية 
الّصراع بفعل عوامَل مباشرٍة  بات  عندما 
فعلى  منه.  مفّر  ال  قدًرا  مباشرٍة  وغير 
المستوى المباشر يشّكُل ظهور الجندّي 
اإلسرائيلّي عامَل إعاقٍة غير متوّقع. يسّد 
على حامد الطريق، في حين كان يحاول 
ماضيه  وراءه  مخلًّفا  الصحراء،  عبور 
إلى  االنفالت  محاواًل  الملّطخة،  وأخته 
الطاهرة  األم  إلى  بالوصول  المستقبل؛ 
التي تقيم في الظاهرّية - الخليل، التي 
لقد  مصائبه.  كّل  في  فقدها  تسبب 
كانت طلقاُت مسّدس اإلشارة التي تلمع 
أّنه  إلى  إشارة  له  بالنسبة  الفضاء،  في 
يسّد  أن  يمكن  معاكًسا«،  »شيًئا  يواجه 
أّمه،  إلى  بسالٍم  الوصول  طريق  عليه 
الوصول  في  الملّحة  الرغبة  فإّن  لذلك 
وتفادي  االختباء  تقتضي  األّم  إلى 
االصطدام بذلك الشيء المعاكس. بينما 
للجندّي  بالنسبة  الملّحة  الرغبة  كانت 
إليه بعد أن  الصهيونّي وصول جماعته 
تقتضي  عنها،  وافترق  الطريق  ضّل 
عن  أعلن  لذلك  واالنكشاف،  الظهور 
وجوده في مكاٍن محّدٍد بطلقات اإلشارة. 
ووضعّية  وضعّيته  موّضًحا  حامد  يقول 
الجندّي الصهيونّي، بأسلوب تّيار الوعي: 
»ها أنا أشّد جسدي إلى األرض ما وسعني 
الهضبة،  ووراء  أكتشف،  ال  كي  ذلك 
يوجد من يطلق إلى السماء ضوًءا ساطًعا 
كال  أن  من  وبالرغم  يكتشف«.  كي 
الشخصيتين كان ينشد وصاًل مختلًفا عن 
اآلخر. وتحّفز كال منهما رغبات ال عالقة 

يحاوُل  كان  كليهما  إّن  بل  باآلخر،  لها 
تجّنب االصطدام، حامد بوعي، والجندي 
حامد  وجود  يتوقع  ال  ألّنه  وعي؛  بغير 
المكان ذاته  أّن وجودهما في  إال  أصاًل، 
للنقيضين،  الضامة  الوحدة  يمّثل  الذي 
محّتًما.  قدًرا  اصطدامهما  من  يجعل 
»لقد بدا ارتطامهما ببعضهما في ذلك 
وربما  غريًبا،  قدًرا  الالنهائي  المدى 
ويتبدى  منه«،  مفر  ال  ولكن  مصادفا، 
يحدث  عندما  المباشر  غير  المستوى 
ويتمكن  الشخصيتين،  بين  االصطدام 
لسيطرته،  وأخضعه  الجندي  من  حامد 
ليكتشف من خالل أوراقه أنه يقيم في 
من  رجال  تعرف  »هل  له:  فيقول  »يافا« 
غزة اسمه سالم.. ربما أنت الذي قتلته 
الحي،  بذلك  األمر  انتهى  كيف  أيضا 
الشيخ حسن  بين جامع  الذي كان يمتد 
المنشية«.  في  المحروق  اليهود  وحمام 
وبذلك تتطور النظرة للجندي من كونه 
خلف  الواقف  كونه  إلى  للعبور،  عائقا 
كل فصول المأساة المحفزة للتفكير في 
حامد  مأساة  خلف  الواقف  فهو  العبور، 
المتمثلة  والشخصية  الوطنية  وهزيمته 
من  رافقها  بما  الوطن  من  الطرد  في 
نتائج،  من  عليها  وترتب  انتهاكات 
متمثلة في فقدان األم، وانتهاك شرف 
أيضا  وشى  الذي  زكريا  يد  على  األخت 
مصرعه  إلى  أدى  مما  المناضل،  بسالم 
على أيدي قوات االحتالل، وبذلك يصبح 
الماضي بكل مآسيه هو الحاضر المباشر، 
الذي  حامد،  وعي  في  االيجابي  والفاعل 

تتمّيُز روايُة ما تبّقى لكم عن بقّية روايات غّسان كنفانّي 
يتوّجه خطاًبا  الذي  الرواية  أّولها عنوان  بثالثة قضايا، 
إلى عموم الشعب الفلسطينّي، سواًء كصيغة إثباٍت أو 
بشخصّياتها.  رواياته  كّل  عناويُن  ارتبطت  حين  في  استفهام، 
الفلسطينّية  الشخصّيتين  بين  العالقة  على  بالتركيز  وثانيها 
مصيرّي،  صراٍع  عالقَة  بوصِفها  إضافيٍّ  بشكٍل  واإلسرائيلّية 
حيفا.  إلى  عائد  رواية  في  الحوارّي  المشهد  عن  يختلُف  وبشكٍل 
وثالثها اعتماد أسلوب تّيار الوعي في سرد أحداث الرواية. يرّكز 

هذا المقال على القضّية الثانية باألساس. 

البحث  يعدل من خطته األساسية وهي 
التي  للصحراء  األم، وتتغير نظرته  عن 
إلى  للعبور،  طريقا  كونها  من  تتبدل 
أجل  من  الصراع  وخوض  للبقاء  مكان 
يريد  يعد  »ولم  الدنس  من  تطهيرها 

الذهاب إلى أي مكان آخر«.
ثانيا: التجليات املادية واملعنوية 

للصراع  
الشخصيتين  بين  الصراع  يدور 
مادية  األولى  متتابعتين  بكيفيتين 
المادي  والثانية معنوية. يتبلور الصراع 
الجندي، واستيالءه  بسيطرة حامد على 
على المتعلقات المادية الخاصة به التي 
وتفوقه.  قوته  عوامل  تشكل  كانت 
بعيدا،  به  ويرمي  رشاشة  من  فيجرده 
ويستعملها  بسكينته،  يحتفظ  بينما 
شروطه  وفرض  السيطرة  هذه  إلدامة 
عليه، ثم يستولي على أوراقه الشخصية 
التي تثبت هويته، وعلى مطريه الماء، 
بوصفها الوسيلة األهم للبقاء على قيد 
يتحقق  ذلك  لكن  الصحراء.  في  الحياة 
من خالل مسار االرتطام واالشتباك بين 
حيث  من  متكافئتين،  غير  خصمين 
غير  من  فحامد  المادية،  القوة  عوامل 
الذي  النقص،  ذلك  يدرك  وهو  سالح 
اآلتية:  الكلمات  عبر  وعيه  في  ينطبع 
السالح  افتقدت  حياتي  في  مرة  ألول 
يحصل  أن  المرء  بوسع  ليس  هنا،  فعال 
الجندي  »أما  عصا  على  أو  حجر  على 
فقد كان مسلحا برشاش حديدي صغير 
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وسكين طويلة ومدربا على فنون الصدام 
المباشر والجسدي ». لكن موازين القوى 
تبدأ في الميل لصالح حامد، لحظة تحفيز 
قواه الكامنة، المتمثلة في »قدرته على 
الطبيعة  عناصر  وتوظيف  المفاجأة« 
مسلحا  »كنت  يقول:  قتال.  كأدوات 
وأورثني  فقط،  مفاجأته  على  بقدرتي 
هذا السالح شعورا بقوة مجهولة تعمل 
إلى جانبي«، فاألرض تقوم بدور المساعد 
له، فهي تدفعه في وجه العدو ليصبح 
يخضعه  وبالنتيجة  قامته،  طول  في 
أمامي  صار  »وفجأة  يقول:  لسيطرته. 
فوق  إلى  دفعا  األرض  فدفعتني  تماما 
ووقعنا معا.. تيقنت إنني أقوى منه.. 
فخذيه،  بين  ووضعتها  ركبتي  رفعت 
المفاجأة  واهن..  بصوت  يئن  فأخذ 
حفنة  نثرت  نهائيا..  شلته  قد  كانت 
المفاجأة  هذه  لكن  وجهة«.  في  رمل 
رد  من  تمنعه  لم  الجندي  أذهلت  التي 
الفعل بقوة فقد »انتصب واقفا وتعلق 
القاسيتين،  الدقيقتين  بكفيه  بعنقي 
تضغط  بالسكين  أحس  حين  ولكنه 
حواليه  ينظر  وأخذ  تراجع  بطنه  فوق 
الصراع  حتمية  إن  محتارا«.  أخري  مرة 
لحامد  بالنسبة  فيه  االنتصار  وضرورة 
للجندي؛  بالنسبة  الحدة  بذات  تكن  لم 
بينما  خصمه،  يعرف  حامد  ألن  وذلك 
انتهى  يعرف ضحيته. فقد  ال  الجندي 
الشعب الفلسطيني ولم يعد موجودا في 
هذا  إلى  الوصول  يستطيع  ومن  وعيه، 
المكان، لن يكون بالنسبة له إال صديقا، 
عربي  وصول  أما  المزاح.  نطاق  وفي 
وهو  وارد  غير  فأمر  المكان،  هذا  إلى 
أكثر  والمفاجأة  المباغتة  ما جعل سالح 
فاعلية. يقول حامد مفسرا ذلك: »وفجأة 
قوتي،  أمام  يستسلم  لم  انه  اكتشفت 
ولكنه لم يقاوم على اإلطالق؛ العتقاده 
إلى  أحتاج  له..  أصدقاء  صادف  بأنه 
وقت طويل صعب كي يصدق أنه ليس 
قد  أنه  أي  أصدقائه«،  أحد  من  مزاحا 
التي تنبني على  دخل دائرة االطمئنان 
التجاهل والنفي التام للفلسطيني »ولم 
إلى  فجأة،  سيستمع،  انه  أبدا  يحسب 
البعيد«.  المكان  هذا  في  عربية  كلمة 
وإذا كانت عنجهية المنتصر في الماضي 
أحد أسلحة المهزوم لالنتصار عليه في 
هذه  على  باتكائه  حامد  فإن  الحاضر، 
الوجود  عن  اإلعالن  من  يجعل  المسألة، 
الصراع  إعطاء  أحد عالمات  الفلسطيني، 
على  يتمثل  بينما  الوطنية،  سمته 
المستوى المعنوي في الوضعية النفسية 
التي آل إليها كل من الشخصيتين بعد 

المادي، ونظرة كل منهما  الصراع  حسم 
لمعاني اللحظة التي يوجد فيها، ومدى 
انعكاس ذلك على وعيه وقناعته، وهما 
المترامي جالسين كشبحين  الخالء  »في 
وظهرا  نصل،  إال  بينهما  يفصل  ال 
حولهما  تحوم  حقيقيين  غير  كشيئين 
لحظة  بانتظار  الباردة،  الموت  ريح 
بعيدة عن  التي بدت  الوحيدة  الحقيقة 
إلى بعضهما قربا  القريبتين  كتفيهما 
وبالرغم  للجندي  فبالنسبة  يصدق«.  ال 
من أنه يبدو في نفس وضعيته السابقة 
رفاقه  وصول  معجزة  ينتظر  للصراع، 
إمكانية  يملك  يعد  لم  أنه  إال  إليه، 
اإلعالن عن نفسه ومكانه، ولم يعد مالكا 
رهينة  أصبح  أن  بعد  الذاتية،  لحريته 
لخصم لم يتوقعه. لذلك كان خائفا وهو 
ينتظر »لمفاجأة تنبع من بين قدميه«. 
وهنا  بالمكان،  دورية  مرور  في  تتبدى 
عليه  ضاغط  كعامل  الزمن  عنصر  يبرز 
ومساعد لحامد. فكلما طال الزمن تبدت 
لذلك  النهائية،  الجندي  خسارة  مالمح 
يقول له حامد بنوع من الثقة: »الوقت ال 
يمكن أن يكون ضدنا نحن االثنين معا 
انتظاره  تحول  لقد  متساوية-  بصورة 
الزمن  وأضحى  قرار،  بال  مستنقع  إلى 
الزمن، أي سرعة  خصما«، ذلك إن قصر 
مصرعه،  يعني  إليه  الدورية  وصول 
في  عطشا  موته  يعني  الزمن  وطول 

الصحراء.
ارتباكه  رغم  فهو  لحامد  بالنسبة  أما 
إلى  والمفاجئ،  األول  إنجازه  أمام حجم 
لحظة  وجه  »في  نفسه  يجد  أنه  درجة 
جديدة ال يعرف كيف يتدبرها.. إال أنه 
تجاوز الخوف إلى »شعور غريب ال يفسر« 
الذاتي  االطمئنان  مرحلة  في  ودخل 
الصعيد  على  للصراع  على حسمه  كدليل 
المعنوي، كما أنه تجاوز لحظة االرتباك 
بعدا  المستوى  النجاح على هذا  بإعطاء 
قاتل  بات يرى في خصمه  وطنيا. وقد 
أبيه وقاتل سالم وقاتله في أية لحظة، 
األساس  مساره  في  الصراع  يضع  وبذلك 
الزمن  ينبثق  بالضبط  وهنا  والسليم، 
الفلسطيني الجديد، عند نقطة التقاطع 
بين الزمن الماضي النتن، والزمن الحاضر 
تختلف  كما  المرعب.  اإلسرائيلي  الزمن 
خاصة  لالثنين،  بالنسبة  الزمن  دالالت 
مع  فيها  يشتبك  التي  اللحظة  في  أنه 
عدوه، رمز الزمن الحاضر، تشتبك أخته 
مريم مع زكريا رمز الزمن الماضي وأحد 
واالجتماعية  السياسية  الهزيمة  أسباب 
ضغط  من  حامد  وبتحرر  وتصرعه. 

القادم،  زمنه  يبدأ في صياغة  الزمنين، 
ال سيما وأنه يعي بشكل عميق اختالف 
خصمه؛  ومصرع  مصرعه  بين  الدالالت 
لك  أقول  »تعال  للجندي:  يقول  لذلك 
اآلن،  أخسره  ما  لدي  ليس  مهما:  شيئا 
تجعلني  أن  فرصة  عليك  فاتت  ولذلك 
على  هنا  أنت  ُتقتل  أن  وبهذا  ربحا، 
هو  ربما  معسكرك،  من  خطوات  بعد 
مجرد  أنا،  أقتل  أن  من  أخطر  عمل 
عدو اقتحم عليكم قلعتكم وكان وحده 
نقطة  هي  وهذه  سالح«،  بال  تماما، 
الصراع  مستوى  على  الثانية  التمايز 
المعنوي بين الشخصيتين. فكون األمر 
وربما  غير،  ليس  مسافة  »قصة  غدا  قد 
زمن أيضا«، إال أن حامد لم يعد يكترث 
بقوله  رؤيته  ويلخص  بالزمن،  كثيرا 
لصالحي  المسافة  ترى،  »كما  للجندي: 
فأنت أقرب إلى نصل سالحي مما أنا إلى 
كان كل  دقائق  قبل  بنادقهم،  فوهات 
شيء في هذا الكون ضدي تماما وكانت 
األمور كلها في غزة وفي األردن تعمل 
هنا  هنا،  أقف  وكنت  غير صالحي،  في 
بالضبط في رقعة محاطة بالخسائر من 

كل جانب«.
مختلف  وضع  في  بأنه  حامد  وعي  إن 
عن خصمه ألنه »لم يكن ينتظر شيئا«، 
الصحراء.  إلى  نظرته  من  يعدل  يجعله 
ممر  مجرد  وعيه  في  كانت  أن  فبعد 
تصبح  أمه،  إلى  للوصول  سيعبره 
الصراع،  عيه  الذي سيحسم  البقاء  مكان 
ويتخلص من إذالله الوطني والشخصي. 
حتى  البقاء  على  العزم  يعقد  لذلك 
النهاية، وعلى الرغم من الدالالت المادية 
ينتهي  أنه  إال  الصراع  لسير  والمعنوية 
وجها  الطرفان  يبقى  حيث  حسم،  دون 
الرمال  من  أفق  »كان  ووراءهما  لوجه 
وكأنه  يبدو  عالية  بيضاء  سماء  تحت 
مسرح ستندفع فيه حين يدق جرس ما، 
سيارات وكالب ورجال، يسوقون أمامهم 
دقيقة،  فوهات  ذات  سوداء،  رشاشات 
ملتصقين  سيظلون  جميعا  ولكنهم 
الخلفية  تلك  أمام  المسرح  قرب مؤخرة 
القصة  أن  فجأة  يكتشفون  إذ  الفارغة، 
إنما تجري هنا، وأنهم هم المتفرجون« 
بقيت  قد  النهاية  أن  إلى  إشارة  وهي 
شكل  أن  ذلك  تغلق،  ولم  مفتوحة 
وعي  في  يجري  بما  مرهون  انغالقها 
من يتوجه لهم خطاب العنوان »ما تبقى 
أرض الواقع.لكم« وما يمارسونه من فعل مادي على 
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النسُق الدالُّ في النّص الكنفاني
عالء حمد. كاتٌب وشاعر/ العراق

ينتمي الكاتُب الراحُل غّسان كنفاني - كمرحلٍة معرفّيٍة - إلى جيله الذي عايشه، 
ولكن عندما نطرق أبواب كتاباته المرحلّية سنالحظ أّنها ما زالت تعيش معنا، 
التكويُن  ومنها  المعرفّية؛  المناهج  إحدى  مع  نكون  أن  ارتأيت  هنا  ومن 
حالًة  وأّما  األّول،  للمدلول  حالًة  المعرفّية  بكتاباته  الكاتب  يرافق  كان  الذي  الدالليُّ 
باعتبار  المعرفّية،  بالحقول  االبستمولوجيا وعالقتها  الثاني فيكون عن مكانة  للمدلول 
وهي  الفلسطينّي  البيئّي  الهّم  في  مختّصًة  عّدًة  رواياٍت  قّدم  قد  الفلسطيني  الكاتب 
عبر  الخوض  تماًما في  متناسبتان  المعرفّية  والداللة  المعرفة  األولى، فنظرّية  قضّيته 
علم المناهج؛ والتقائهما من خالل العالقات الواردة في نقاط االختالف وتوافق في 
كّل رؤيٍة مكتوبة، باعتبار أن النّص الكنفاني قد خرج من الرؤية الذهنّية وأصبح في 

رؤية اآلخر.

الراحل  الكاتب  التي كتبها  الروايات  من 
إلى حيفا(؛  )عائد  رواية  كنفاني  غسان 
فبالرغم من وجهة االحتالل الصهيوني، 
العودة من خالل  إلى  الكاتب يشيُر  فإّن 
التفّكر والدخول إلى مناطق الفالش باك، 
وأستطيُع أّن أقول إّن )وضعية أوغست 
كونت( الفلسفة الوضعّية تتناسب تماًما 

بدأ  فالعمل  األشياء،  جواهر  بتفكيك 
عام 1948، وبما أن تحرير الموضوع يبدأ 
من الرواية، فإّنه ينسف جزًءا من الحاضر 
ويجعلنا »الكاتب« مع األشياء وماهّيتها، 
البنايات  األزقة  حيفا،  إلى  يعود  فالبحر 
خرجت  كلّها  المهجرة،  والناس  القديمة 
أن  الكاتب  أراد  تفكرّية  مناطق  في 

الذي  المعرفي  والمنهج  حاضرة،  تكون 
اغتياله  قبل  حضوره  هو  الكاتب،  تّواله 
عام 1972؛ إذن، نحن في منطقة الكتابة 
الكنفانّية طالما أّن االستدالل يشيُر إلى 

الكاتب.
)في نظر المدرسة الفلسفّية المنطقّية؛ 
المشروعة:  المعارف  من  فقط  نوعاِن 
ومنشآت  الفكر  بصور  ترتبط  معارف 
الواقع  بظواهر  ترتبط  ومعارف  اللغة، 
ومعطيات التجربة... وبما أّن هذا النوع 
في  يرتّد  العلمّية،  المعارف  أي  األخير، 
األشياء  عن  نقوله  ما  إلى  األمر  نهاية 
إخضاع  الضروري  من  فإّنه  الواقعّية، 
لتحليٍل  األشياء،  عن  حديثنا  أي  لغتنا، 
تقّدمه  عّما  تعّبر  حّتى  صارم،  منطقٍيّ 
لنا »محاضر« التجربة، من غير زيادٍة أو 
نقصان( *د. محمد عابد الجابري: مدخل 

إلى فلسفة العلوم، ص 28*.
وأصول  السردية  المساحة  عن  أّما 
األشياء، فهناك التأسيس وهناك األصل، 
فال تشغل الذهنية سوى ما تركته تلك 
بأصولها  وأشياء  بيوت  من  العوائل 
غّسان  الكاتب  اشتغل  الفلسطينّية، وقد 
األشياء  وترتيب  األصل  بين  الكنفاني 
التي  األسماء  من  مساحة  يشغل  وهو 
و  )دوف(  بين  اآلن  فنحن  اعتنقها، 
وريشات  المزهرّية  وبين  )خلدون(، 
تّم  التي  فلألشياء  السبع.  الطاووس 
فما  وسببيتها؛  تأسيسها  عنها  البحث 
هو سبب وجود عوائل أو أشخاص شغلوا 

بيوت غيرهم؟ 
الكاتب،  إليها  أشار  التي  اإلشارة  إّن 
تحّول  الذي  فالمنطوق  غائبة،  كانت 
يكون  أن  يكفي  ال  مكتوب،  خطٍّ  إلى 
حجة من الحجج التي يعتمدها الكاتب، 
إلى  تحتاج  اإلشارة  أن  طالما  ولكن 
أولمان(،  نظرية  )حسب  إليه  المشار 
دواٍل  إلى  يقودنا  الكنفاني  النّص  فإّن 
الغائبة  الدوال  هذه  وتتعدد  حقيقية، 
يحضر،  فالغائب  والحاضرة،  منها 
والحاضر هي األشياء التي ما زالت على 
هناك  أّن  أّي  المقّرب،  المنظور  قيد 
الممكن أن نشاهده  ا من  محسوًسا مرئًيّ
ظهرت  التي  السردّية  فالبنية  بالعين. 
في المتن، هي البنية المضّعفة، أي أن 
األشياء  يرّتب  راح  بتأكيداته،  الكاتب 
الفوضى  من  بالرغم  وذلك  بهدوء؛ 
المرء  وتواجه  واجهت  التي  والصعوبات 
الفلسطيني اآلن وفي كّل األزمنة؛ وفي 
الوقت نفسه تقابل القوي مع الضعيف، 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
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مثلما تتقابل أفعى مع طفٍل بحرٍب ال 
تتقابل  أن  التقابل  فسمة  لها،  نهاية 
األفعال الحركية مع األفعال التموضعّية، 
حركة  الكاتب،  تبّناها  التي  فالحركة 
حركة  وكذلك  مكان،  كّل  في  الناس 
من  وهو  ساكن،  فالهواء  األشياء، 
فيها،  وضعنا  التي  والمحّطة  األشياء، 
واإلنسان  الحقيقي  اإلنسان  على  تحوي 
المصطنع؛ أي، أن هناك كينونًة واقعّية، 
كان  وقد  جديدة،  كينونٍة  إلى  تحّولت 
للفعل الداللّي األهمّية في تحريك هذه 

الكينونة من وإلى.
إلى  فلسطيني  من  الطفل  تحّول 
سبب  أمام  فنمتثـل  )إسرائيلي(، 
الذي  الحادث  هي  فالذريعة  وذريعة، 
لذلك  مباشرة؛  السببي  الحادث  يسبق 
على  فنحصل  النتيجة،  تّمت  فقد 
نبني  خاللهما  ومن  وذريعة،  نتيجٍة 
وقد  العائلة؛  تلك  واجهت  التي  الحالة 
يا صفية؟  خلدون  )أّي  خلدون  أبو  أّكد 
تتحدثين  ودم  لحم  أي  خلدون؟  أّي 
عادل!  خيار  إّنه  تقولين  وأنت  عنهما؟ 
يكون.  كيف  سنة  عشرين  علموه  لقد 
األكل  مع  ساعة،  ساعًة  يوًما،  يوًما 
خيار  تقولين  ثّم  والفراش...  والشرب 
الشيطان  أو  أو دوف،  إن خلدون  عادل! 
رأيي؟  أتريدين  يعرفنا!  ال  شئت،  إن 
الماضي.  إلى  ولنعد  هنا  من  لنخرج 
انتهى األمر. سرقوه( *غسان كنفاني: 
تخلّص  لقد   .*49 ص  حيفا،  إلى  عائد 
الكاتب من العقالنّية، وأنبت الواقع الذي 
الرحابة  واقع  وهو  بالظاهراتّية؛  تمسك 
قياسات  كانت  هنا  ومن  والجذرية، 
كنفاني،  غسان  الفلسطيني  الكاتب 
فالمعنى  بالمعنى،  المعنى  ربط  حيث 
األّول الطفل واألهل والتهجير القسري، 
»بولونية«  عائلة  تربع  الثاني،  والمعنى 
المرأة  أن  وخصوًصا  جديد،  عرش  على 
لم تنجب أوالًدا، ومن خالل هذه العالقة 
بالدرجة  سببّيًة  كانت  التي  الرمزية 
األولى، أّثرت على الشكل والداللة، وأّدت 
العالقة  فترجعنا  الغنيمة؛  معرفة  إلى 
إلى موضوع القيمة اللغوية التي ظهرت 
من خالل الحوار بين الرجل والمرأة وبين 
أيًضا  الكاتب  وُيظهر  والمرأة،  المرأة 
والحالة  الطرفين،  بين  الوعي  درجات 
أي  التوليدي،  مسارها  يعرضها،  التي 
حدثت  متشابهًة  عّدًة  نماذَج  هناك  أن 
السلب  ونتيجتها  عديدة،  مناطق  في 
والقتل والتهجير لتكون نماذج عالئقية 

بين الماضي والحاضر.
مناطق  عدة  عن  الكاتب  كشف  لقد 
تلك  وأهّم  حيفا(  من  )عائد  رواية  في 
والذي  المتروك  البرعم  عودة  المناطق، 
تماًما،  مختلفة  طقوس  على  تعّود 
من  اتخذ  الكاتب  إّن  القول  وأستطيع 
الحاالت  من  للكثير  رمًزا  المنظور  هذا 
الغزو  أّيام  حدثت  التي  والظواهر 
نسفه  تّم  فالماضي  لذلك  الصهيوني؛ 
برغبة  ليس  الماضي  ونسف  الواقع،  في 
بقّوة  كان  ما  بقدر  األرض،  من أصحاب 

المالك الجديد.
إّن األشياء تخرج من الداخل، فكّل شيء 
ال  أصبح  واآلن  داخلياً،  كان  حولنا  من 
برقع  الذي  الحداد  ألّنه  نعم  له،  قيمة 
وشجرة  مدينة،  مدينة  كلها،  المدن 
والصراع  الفطنة  رأس  ويبقى  شجرة، 
اللذان بالفعل التقطا الشخصية، ومن هنا 
شخصيات،  عدة  مع  نكون  أن  نستطيع 
الكاتب،  ذكره  وما  أمامنا  الذي  فالوارد 
ومنها  متشابهة،  حوادث  إلى  ينقلنا 
متآخية  بقيت  التي  الشهيد  صورة 
ومنها  منه،  جزًءا  لتصبح  الجدار،  مع 
التي  العشرين سنة  استطعنا أن نعرف 
مضت، فهي معنى للطفولة وبمستقبل 
منسوف، ويبقى العالم الذي كان أجمل 
وإّن  بساطته،  من  بالرغم  الضياع  قبل 
الذي نعيشه اآلن أصبح أكثر  االحتجاج 
الضياع  بسبب  وذلك  ومالئمة،  قوة 
واألنين  والفراق  النفسية،  والتحوالت 
سنفقد  وطًنا،  فقدنا  فإذا  المدّجج، 
أوالًدا، وال فرق هنا عندما يكون الموت 
خاصية ملعونة، وعندما تكون التحّوالت 

ذات ممارسة تربوية منحازة تماًما.
الدالة النّصية في المنظور الكنفاني

من أهّم داالت النّص التي رسمها الكاتب 
الفلسطيني غسان كنفاني، دالة المعنى؛ 
باكية،  فالش  حاالت  إلى  انتمى  حيث 
القيمة  الماضي وحضوره في  وهي دالة 
الصغرى، وهي حاالت تذكرية تمّر على 
بالشوارع  تذكرهم  ومدى  األشخاص 
المعنى  في  الداالت  وتعدد  واألزقة. 
كثيرة،  الكاتب  لدى  المعنى  وظالل 
ولكن لو نتوقف أمام الدالة النفسية لكّل 
نضع  فسوف  المؤلف،  اختارها  شخصية 
المختلف،  والنّص  النّص  على  أصابعنا 
جميع  على  اإلثارة  فعل  تأثر  ومدى 
الكاتب  وظف  فقد  المرسومة.  الداالت 
للمتلقي  يشّرح  وهو  النفسية  اللغة 
ظاهرة الهجرة القسرية، بالرغم من كّل 

ذلك،  عن  تعّبر  المرأة  أّن  نالحظ  ذلك، 
بالدموع، بينما ال تفارق الرجل السيجارة 
ويتحلى  النفسي  وضعه  يطفئ  لكي 
نظراته  تقدير  أقّل  على  أو  بالصبر، 
العيون تخبرنا  المعّبرة، فقد كانت لغة 
بمدى تعلّق الفلسطيني ببيته وببيئته 

التي تركها قسراً.
الدالة  النماذج  النّصية  العتبات  تشّكل 
على النسق الكنفاني، بداية من العنونة 
التي دلّت على إحدى المدن الفلسطينية 
منظوره  الكاتب  يخف  فلم  )حيفا( 
الوضوح  يكون  أن  أراد  بل  المستهدف، 
المباشر كعالمة دالة على المتن، وجعلها 
مظهًرا ذا طبيعة مرجعية؛ وهي ظاهرة 
التي  الشخصيات  بين  والبحث  التقّصي 
شخصية  وكّل  المتلقي،  على  مّررها 
يمتلكه،  ما  على  داال  نسًقا  اعتبرها 
العالمة  خالل  من  شخصياته  عنون  فقد 
المكتنزة  الحمولة  ذات  السيميائية 

بالدالالت.
خالل  من  متلقيه  الكاتب  استفز  لقد 
المالك  بين  حدثت  التي  الحوارات 
ومن  الُمغتِصب؛  المالك  وبين  األساسي 
تواصل  التي  فالغاية  التأّمل،  زرع  هنا 
من  استطاع  وقد  حجاجية،  غاية  معها 
الِحجاج(  )نظرية  النظرية  هذه  خالل 
ومستمسًكا  محّرًضا  القارئ  يكون  أن 
البيانات األصلية، ولم يفارق  في بعض 
والتمسك  واالعتصام  والتبصر  التيقظ 
بالحكمة والفرق بين األرض وبين النزيل 
واألنساق،  الداالت  عددنا  وإذا  بالقّوة. 
األرض،  نسق  عند  نتوقف  فسوف 
)التخفي  القناع  ونسق  الشعور،  ونسق 
أهم  ومن  مستعارة(،  أقنعة  خلف 
)الُمحاِور  المتكلّم  نسق  أيضا،  الداالت 
اتفاًقا  الكاتب  أبرم  حيث  والُمحاَور(، 
إلى  يتوّصل  لكي  األنساق  هذه  بين 
نهاية مصيرها معلّق ال نهاية لها طالما 
التخلّي  على  اآلخر  تجبر  قّوة  هناك  أن 
من  يمثل  المتكلم  )إن  والسكوت. 
فهو  مرموقة،  منـزلة  البالغية  النظرية 
طرف أساسي في عملية الكالم وعنصر 
فعال في تحديد خصائص النّص إذ على 
سمت  على  إخراجه  كلفة  تقع  عاتقه 
واإلبانة  الوظيفة  لمقتضيات  يستجيب 
والمقام( *التفكير البالغي عند العرب: 
الحركات  الذي يشّخص  248*، وهو  ص 
إلى  النحوي  عند  تنقلب  التي  مفاهيم.الداللية 
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في الذكرى الخمسين الستشهاِدِه
غّسان كنفاني ما يزاُل حّيًا 

عليان عليان. باحٌث وكاتٌب سياسّي/ األردن

تحضرني في هذِه المناسبِة ما كتبه الراحل الكبير د. جورج حبش عاَم 1986، 
في ذكرى استشهاده، وما كتبه الراحُل الكبيُر الشاعُر محمود درويش من رثاٍء له 
في جريدة السفير اللبنانّية غداَة استشهاده. نقتطُف مّما كتبه د. حبش ما يلي: 
الفلسطينيين،  المبدعين  أيًضا أن يكون غّسان كنفاني من أوائل  الداللة  إّنه ألمٌر كبيُر 
والكلمة،  القلم  أسلحتهم كانت  أّن  بالقتل، مع  إسكاتهم  إلى  الصهيونّية  لجأت  الذين 
وذلك ألّن قلم غّسان كان بندقية، وألّن كلمته كانت رصاصة، قتلته الصهيونّية وسعت 
للتخلّص من تراثه اإلبداعي العميق«... »غّسان موهبٌة فريدٌة متعّددُة االتجاهات وطاقة 
هائلة ال تستنفذها اهتماماته الكثيرة، التي وإن كانت تتناقض في متطلباتها، إال أّنها 
تتكامل في توّجهها نحو مصبٍّ واحٍد هو فلسطين، التي ظلّت هاجس غسان والتزامه، 
ا  والتي ألجلها أبدع أديًبا وقاتَل مناضاًل سياسيًّا إلى أن وضع اإلرهاب الصهيوني حدًّ

لحياته الحافلة بالعطاء، وبكل ما هو جميل ورائع«...

يلي:  ما  درويش  كتبه  مما  ونقتطف   
مدًنا،  يتناثر  الذي  للجسد  »طوبى 
وطوبى للقلب الذي ال توقفه رصاصة، ال 
ينسفوَن  كما  نسفوَك،  رصاصة!  تكفيه 
وعاصمًة،  وجباًل،  وقاعدًة،  جبهًة، 
ألّنك  جيًشا...  يحاربون  كما  وحاربوَك، 
رمز، وحضارة جرٍح.... ولماذا أنت؟... 
لماذا أنت؟... ألَنّ الوطن فيَك حقيقي 

وشفاف، وابتكار ألنهار منحوتة مياه.
وبعد: ماذا أقول في غّسان بعد مرور 50 
خمسون  غّسان:  استشهاده؟  على  عاًما 
وكأّننا  استشهادك،  على  مضت  عاًما 
الفذ  السياسي  القائد  باألمس  افتقدناك 
رجعيٍّ  بأثٍر  ونتألم  المبدع،  واألديب 
التي  العديدة  المحّطات  رغم  لفراقك، 
وللفراغ  استشهادك،  منذ  بها  مررنا 
األدبية  ساحتنا  في  تركته  الذي  الكبير 
والكفاحية والسياسية، وال نبالغ إذ نقول: 
خمسة  بعد  »الهدف«  في  مقعدك  إّن 
عقوٍد من الزمن ال يزال شاغًرا، وموقعك 
الشعبّية  للجبهة  السياسّي  المكتب  في 
شاغًرا...  يزال  ال  فلسطين  لتحرير 
 - العربّية  التحّرر  حركة  في  وموقعك 
رغم كّل ما ألّم بها - ال نجد من يمأله، 
لما تنفرد به من خصوصّية... وال نبالغ 
يا  ودورك  حضورك  إّن  أيًضا  نقول  إذ 
ساحة  في  ربيًعا،  والثالثين  الستة  ابن 
بواقعيته  والقومي  الوطني  األدب 
والعالمي بتقنيته ال يزال شاغًرا. غّسان: 
في  رجال  )أحفاد  أن  غسان  نخبرك 
من  الفردي  الخالص  رفضوا  الشمس( 

قاد  الذي  الخالص  ذلك  السيئ،  الواقع 
أبو قيس ومروان وأسعد، لالنقياد وراء 
وعاشوا  المخصّية  الخيزران(  )أبو  قيادة 
والقيادة  الصحيح  الطريق  اختيار  عجز 
الصحيحة، العجز عن دق جدران الخزان، 
في  السيئ  المصير  ذلك  الموت..  فكان 
غسان  نخبرك  الكويت...  نفايات  مكب 
الذين  الشمس«  في  »رجال  أحفاد  أن 
ضد  المقاومة  صفوف  في  انتظموا 
يخوضون  زالوا  ال  الصهيوني،  االحتالل 
وضد  االحتالل،  ضد  مزدوجة  معركة 
الثورة  في  يزنوا  أن  على  أصروا  من 
تحت مبررات وعناوين مختلفة. نعلمك 
غسان: أن قيادة أبي الخيزران المخصّية، 
التي تربعت منذ عقود على سدة النظام 
العربي الرسمي، تم استبدالها في زمن 
الربيع العربي المزعوم بقيادات ال خصية 
عبر  سام  العم  إرضاء  همها  كل  لها، 
التآمر الذي ال ينفك ضد سورية العروبة، 
وأطراف  الفلسطينية  المقاومة  وضد 
بأن  غسان:  ونخبرك  عموماً.  المقاومة 
طريق المفاوضات مع العدو الذي اقتلع 
الذي  الطريق  ذلك  أرضه،  من  شعبنا 
رفضته مبكراً وبشكل مطلق، في إحدى 
أصبح  الغربية،  الصحافة  مع  مقابالتك 
المتنفذة في  للقيادة  السائد  النهج  هو 
بإحدى  األمور  التحرير، ووصلت  منظمة 
يخرج  أن  األوسلوي«  »النهج  قيادات 
علينا بمؤلف بعنوان )الحياة مفاوضات( 
والسلطة  المنظمة  رئيس  يعلن  وأن 
الكيان  مع  األمني  التنسيق  »أن  معاً 

ذاكرتنا،  وفي  مقدسا«...  الصهيوني 
سؤال  على  تمحي  ال  التي  إجابتك- 
 :1970 عام  األسترالي  الصحافي  ذلك 
محادثات  في  منظمتكم  تدخل  ال  لماذا 
سالم مع اإلسرائيليين؟ أجبت في حينه 
»أنت  للمستقبل  عميق  استشراف  في 
تقصد محادثات استسالم.. هذا نوع من 

الحديث بين السيف والرقبة«. 
طريق  )المجابهة  أن  غسان:  ننبيك 
في  الجنينية  التغيير  وعوامل  الخالص( 
)ما تبقى لكم( وقد تراكمت في حياتكم، 
استمرت في التراكم بعد استشهادكم، 
وبفعل نضاالت شعبكم، أنجبت »كيفاً« 
نوعياً، عبر عن نفسه في مواجهة سلسلة 
قطاع  على  الغاشمة  العدوانية  الحروب 
غزة وتحقيق انتصارات تكتيكية فيها، 
 )1993-1987( الحجارة  انتفاضة  وفي 
وفي   ،)2006-2000( األقصى  وانتفاضة 
الهبات الشعبية الالحقة »هبة السكاكين 
في  القدس  وهبة   2015 عام  والدهس 
االلكترونية عام 2017،  البوابات  مواجهة 
القدس  وهبة   ،2019 الرحمة  باب  وهبة 
غير  2021«، وفي هبة شعبنا  الرمضانية 
وأن   ،2021  1948 مناطق  في  المسبوقة 
على  تاريخياً  انتصاراً  حققت  المقاومة 
العدو في معركة سيف القدس في مايو 
طرح  على  العدو  وأجبرت   ،2021 )أيار( 
سؤال الوجود ألول مرة منذ نكبة 1948، 
ومشتقاتها،  أوسلو  بعد  جياًل  وأنجبت 
يقذف بالحجارة والمولوتوف وبالسكين 
عمليات  وينفذ  الفلسطينية،  الضفة  في 
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لتوهب  الموت  ويطلب  الصهيوني،  الكيان  عمق  في  نوعية 
والتحرير.  بالحرية  مساء  صباح  وينطق  الحياة،  لشعبه 
ال  التي  الطبقات  تلك  عنوان  سعد(  )أم  بأن  غسان  وننبيك 
الكأس  وشربها  الهزيمة  استشعارها  رغم  االستسالم،  تعرف 
المرة حتى الثمالة، عاشت كل معارك الثورة حتى تسعينات 
االستسالم، وأن تلك  الدخول في دهاليز  الماضي قبل  القرن 
»المشحرة« ظلت على عادتها قبل وفاتها وفية لقضية الثورة 
والثوار... وفي هذا المقام مقام )أم سعد( نتذكر مقولتك 
التي  اليابسة،  العود  بأن  وننبيك  بتفرق«  خيمة  عن  »خيمة 
يولد  الهزيمة  رحم  فمن  ودوالي،  كروم  إلى  تحولت  زرعتها 
التحدي ويزدهر النصر. ونكتشف فيك غسان التحول النظري 
مواقعها،  إلى  اآلخرون  يلج  أن  قبل  واألممية  العالمية  إلى 
فقطعت المسافة إلى النظرية عبر محطات األدب... )فحميد( 
المشرد في )كعك على الرصيف( ليس ببعيد عن )غافروش( 
المشرد في »بؤساء فيكتور هوجو« والمناضلة »أم سعد« ليست 
تحولك  في  وأنت  غوركي.  مكسيم  عند  )األم(  عن  بغريبة 
غير اآلخرين، لم يكن تحوالً ميكانيكياً، بل عبر قراءة متأنية 
صدفًة  يكن  لم  وبالتالي  ومعاناة،  مستمر  وتفاعل  معمقة 
من  واألهم  والباب(،  والنبي...  )القبعة  في  الوجود«  »نفس 
ذلك أنك جسرت المسافة بينك وبين االشتراكية العلمية، دون 
أن تغادر موقعك الوطني والقومي، وأذبت الجليد بينك وبين 
حدائق  في  المستمر  تجوالك  عبر  تفاصيلها،  بأدق  النظرية 
واألدب،  السياسة  في  وتحولك  والسوفييتي.  األممي  األدب 
1948، حيث  النكبة وبفعلها عام  عبر  ارتبط بتحولك طبقياً 
أكياس  لصق  في  غازي  شقيقك  مع  وعملت  المخيم،  عشت 
ومدرساً،  والمطبعة،  المطعم  وفي  بالصمغ،  الكبيرة  الورق 
وانتهى بك المطاف مثقفاً غايًة في الثورية، ملتزماً بأصول 
النظرية وأخالقياتها، ومن هنا كان موقعك القيادي في الثورة 
الفلسطينية، ولهذا السبب استوحيت جميع أبطال رواياتك من 
الواقع - الذي كان يصدمك بقوة - وليس من الخيال، فكانوا 
من المخيم وليس من خارجه. غسان كنفاني؛ وتختصر الحنين 
إليك مقولة أبو فراس الحمداني )وفي الليلة الظلماء يفتقد 
البدر(.. ونختصر الزمن الماضي ومحطاته، »لتعود بنا الذاكرة 
إلى اليوم الذي نسفوك فيه، كأنما نسفوا جباًل وجبهًة وقاعدة 
وحضارة  رمز  ألنك  جيشاً،  يحاربون  كما  وحاربوك  وعاصمة، 
من  دائم،  وتحول  فيك صيرورة مستمرة  الوطن  وألن  جرح، 
سواد الخيمة حتى سواد النابالم، ومن التشرد حتى المقاومة« 
- على حد تعبير الراحل الكبير محمود درويش- نختصر الزمن 
الماضي ومحطاته، وكأن جثمانك الملفوف بالعلم الفلسطيني 
الذي عشقته ال يزال مسجى في باحة مقبرة الشهداء، بعد أن 
اغتسلت بيروت الثكلى بحزنها، وحملتك تحت صهد شمسها 
الملتهبة على أكتاف الرجال من رفاقك، الذين أحبوك وساروا 
ينتظر...  من  ومنهم  نحبه  قضى  من  فمنهم  دربك،  على 
اإلبداع  في  مدرسًة  تزال  وما  كنت  أنك  ذكراك  في  وسلوانا 
األدبي بعد أن أنجزت في زمن قياسي من عمرك أربعة عشر 
عماُل أدبياً ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح، وبعد أن 
قدمت خدمة كبرى للمقاومة وأدبها في المناطق المحتلة من 
وطننا عام 1948 في مؤلفك )األدب الفلسطيني المقاوم تحت 
والكفاح، نسترشد بها وبمنهجك الكلي... سالم عليك.االحتالل 1948- 1968(... كنت وما تزال ومدرسة في السياسة 

أتعرفين؟  
أتصور  طوال عشرين سنة كنت 
ذات  ستفتح  مندلبوم  بوابة  أن 

يوم.. 
أنها  أتصور  لم  أبدا  أبدا  ولكن 
لم  األخرى.  الناحية  من  ستفتح 
بال،  على  لي  يخطر  ذلك  يكن 
بدا  هم،  فتحوها  فحين  ولذلك 
لي األمر مرعبا وسخيفا وإلى حد 

كبير مهينا تماما.. 

لك  قلت  لو  مجنونا  أكون  قد 
تفتح  أال  يجب  األبواب  كل  إن 
إال من جهة واحدة، وإنها إذا  
فتحت من الجهة األخرى فيجب 
اعتبارها مغلقة التزال ، ولكن 

تلك هي الحقيقة.

!
ك غ. 
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عن غّسان كنفاني )يوميات 1960-1959(
قراءٌة مختارٌة في دفتِر األسئلِة واالشتعاالت

أحمد علي هالل. ناقٌد وكاتٌب فلسطينّي/ سورية 

عالمٍة  من  أكثُر  هو  المتعّددة،  ومراياِه  الكثيفِة  وجوِهِه  في  كنفاني  غّسان 
بفعٍل غيِر سيرٍة له، فمن أين يبدأ غسان كنفاني وإالَم ينتهي؟ تلك صورُتُه 
األخرى العابرة ألزمنتها وليصير الزمن الفلسطيني باستعارة أثيرة: زمن غسان 
كنفاني، وعليه فإّن غّسان هو أكثر من فكرٍة وأّدل من استعارة، هكذا في مقاربته في 
لحظٍة مختلفٍة وفي زمٍن مختلف، ذلك أّن كتابة األثر ما زال رجعها صادًحا في الذاكرة 
على وطٍن  سنعثر  واالكتشاف«،  الدهشة  »مرايا  المرايا  في  ولعلّنا  والقريبة،  البعيدة 
وأقانيم  واسًعا، سيرًة ومسيرًة  دالليًّا  حقاًل  ما جعلها  على  اللغة  بحجٍم غسان، وستعثر 
»الفنان  كنفاني  غسان  كثافتها  المثال  بقّوة  مترعٍة  سريعٍة  حياٍة  في  متعّددة  إبداع 
النجيب«. لكن  البارع واإلعالمي  السياسي  المعلم  المسرحي  القاص  الروائي  التشكيلي 
األدّل هو غسان اإلنسان، فثمة ما هو جدير بالذكر اآلن ومن دفتر يوميات الرفيق الشهيد 
غسان كنفاني المؤرخة بين عامي )1959، 1960( خالل فترة عمله في الكويت، وهذه 
األوراق يمكن لها أن تشي بمكامن إبداعه وقلقه الوجودي وأسئلته الكبرى، وتجهر 
بصيرورات روحه كما فكره المنثور على ضفاف إنسانيته، يقول غسان: »ماذا تبقى؟ ما 
الذي أبقى التجربة أم الحضور، الدهشة مًعا؟ لقد أضيئت المداخل والجنبات والضفاف 
المشروع  مقاُم  الصعب،  الخطو  الوالدة،  مقاُم  آخر،  مقاٌم  للتفصيالت  والتفصيالت... 

الكلّي، فحيث البدء، االفتتاح المجيد ينبجس ينبوع الديمومة، التواصل الملحمي«.

هذه األوراُق بعض من دفتر الرجل/ السفر 
لما رأى، لما عاش/ لما عرف، دفتر األسئلة 
»الوقائع«  أبرمتها  التي  واالشتعاالت 
المشروط  لمتراسها  الذات  بناء  سيرة 
المضادة! هكذا  باأللم، بالجرأة واألسئلة 
األوراق  تلك  كنفاني  غّسان  يفتتح 
محمولٍة  فادحٍة  وأسئلٍة  هائلٍة  برمزّياٍت 
مشروِعِه  وإرهاصاِت  هواجِسِه  على 

وأبعاِد رؤيته، التي تتحّدد بمنهجّيتها 
بوصفها بوصلًة للمعنى الذي ظلَّ غّسان 
اإلبداعّية  عوالمه  في  ُيطّيفه  كنفاني 
المختلفة ذاًتا وموضوًعا، لكّنها المّتصلة 
بفلسطين الوطن واإلنسان والحقيقة... 
من  أكثر  أصبحت  التي  الحقيقة،  كّل 
شعار، بل قّوة مثال غّسان كنفاني في 
والمرتبطة  اإلعالمّية  رسالته  مضمون 

يقول  واالستنهاض،  التفكير  بحوافز 
في ورقٍة مؤّرخٍة بتاريخ 1959/12/31: »إّن 
الضباب األسود غير موجود في الطبيعة، 
يؤّكد  أن  يستطيع  الذي  ذا  من  ولكن 
الضباب  من  الراحة  على  أبعث  ليس  أّنه 
هذه  تحكم  له«  لون  ال  الذي  الطبيعّي 
بعيًدا  الذات  مع  لالّتساق  رؤيته  الورقة 
الباعث  من  ينطلُق  وهو  تناقضها،  عن 
الطبيعّي الذي يمّثل روَح األشياء، وتلك 
للجوهر  تخلُص  كامنٌة  إبداعّيٌة  عتبٌة 
بقدر ما تشي به وتجهر: الوضوُح وليس 
مؤّرخٍة  ورقٍة  في  ليعود  ذلك،  من  أقّل 
اإلنسان  يسقط  »أن   :1960/3/2 بتاريخ 
يمضي  ثمَّ  مظلّة...  بال  السماء  من 
ال  شيء  مفّكًرا...  األرض  إلى  طريقه 
مركوز  إلى  غّسان  يعود  هنا  ُيحتمل«، 
دالتها  سنجد  التي  الخاّصة  تأّمالته 
مجموعاِتِه  في  أي  تالًيا  كتبه  ما  في 
الفريد  النمط  ذلك  سّيما  وال  القصصّية، 
تصادفت  التي  الوجودّية  األسئلة  من 
فيها، ففي إحدى قصصه يقول: »لماذا 
ال يسير اإلنسان على رأسه؟!«، وبطبيعة 
الحال فإّن غّسان كنفاني الذي يستبطن 
لبنية تفكيٍر   - المضادة   - األسئلة  تلك 
عما  زحزحته  أجل  من  قار،  سكونٍيّ 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
الموروث  في  المضمرات  به،  استقّر 
في  سينشئ  الحداثة،  على  واالنفتاح 
شهرة  واألكثر  المعروف  إبداعه  قادم 
الفلسطينّي  التفكير  أنساًقا جديدًة في 
الباعث على أكثر من التأّمل، إلى التجاوز 
غّسان  من  يجعُل  ما  وهذا  واالنعطاف، 
كنفاني الناقد مؤّسًسا لوعٍي نقدٍي غيِر 
ما  سوى  ذلك  من  أدّل  ليس  مسبوق، 
الشمس(  في  )رجال  روايته  في  كتبه 
المصيرّي  بسؤالها  العالمة  الرواية 
يقرعوا  لم  »لماذا  والرجيم  الفادح 
الخزان؟«، وثمة سياقات إضافّية  جدران 
سنجدها في متون أعماله المسرحّية من 
مثل )الباب، والقبعة والنبي( مثااًل على 
المضادة  األسئلة  شواغل  غّسان،  شواغل 
أسئلة  أيًضا  جوهرها  في  تعني  التي 
الكيانّية الفلسطينّية وارتباطها بزمنها 
الفلسطينّي الخالص، ذلك أّن غّسان كان 
المشغول بالمكان ليعيد تأثيثه كما في 
روايته الباهرة وعلى غير مستوى )عائد 
بامتياز،  ذاكروي  عمٌل  إّنه  حيفا(  إلى 
يستعيُد فلسطين برمزّيتها إلى الوعي 

الجمعي.
 ،1960/1/15 بتاريخ  مؤرّخٍة  ورقٍة  وفي 
يقول غّسان: »أفّكُر في كتابة قّصتين، 
خذلته  مخذول،  إنسان  قّصة  األولى 
الحياة  أّنها مقياُس  اعتقد  التي  القيمة 
عالم  ُتعدُّ في  ال  قيٌم  وإذا هي  الوحيد، 
أتوصل  لم  إّنني  المعاصر...  الحضارة 
المالئمة،  الحادثة  اصطياد  إلى  بعُد 
إلى  منها  أصَل  أن  أحتاج  ولكنني 
التعبير عن االنخذال الكامل الذي يحّسه 
إنساٌن ُصفع بشيٍء آمن به، فإذا به عند 
اآلخرين ال يساوي شيًئا، وليس يهّمني 
على اإلطالق أن يكوَن هذا اإليماُن خطًأ 
أو صواًبا، يهّمني فقط أّنه إيماٌن يحمُل 
اإلنسان،  ذلك  طموح  كّل  دعائمه  على 
جنًبا  أمه  مع  عروفه  في  مبثوٌث  إيماٌن 
إلى جنب، أّما القّصُة الثانية فتدور حوَل 
صديٍق  من  اليوم  سمعنا  ولقد  المحور، 
أترى  محجري..  حرقت  ببساطٍة  رواها 
أستطيع أن أنقلها ببساطة إلى محاجر 
اآلخرين، إّنها قّصة مثّقٍف أضاع ذراعه 
من  خرج  وحينما  غادر..  اعتداٍء  في 
المستشفى وجد نفسه مرفوًضا من قبل 
الحياة التي ال تعترف بالضعف... إّنني 
لم أصل بعُد إلى صياغة جميع تفاصيل 
أنني  أشعر  ولكّنني  القّصة،  هذه 
وصدٍق  بإخالٍص  أفهمها  أن  أستطيع 
أن  هنا  األرجح  على  أعانيها«،  وأن  بل 
الشرط  استعادة  يحاول  كنفاني  غسان 
محمول  غير  له  سيكون  الذي  اإلنساني، 

التي  الباذخة  اإلبداعّية  العوالم  في تلك 
بها،  وهجس  بها،  وعني  عليها  اشتغل 
إذ إن الواقع الذي يلتقطه غسان كنفاني 
ليس هو الواقع ذاته الذي تكتبه القّصة، 
ولعّل  الهاجس،  قّصة  كانت  إذا  سّيما  ال 
ال  تؤّرقه،  كانت  التي  الهاجس  ثيمة 
شخوصه،  مع  متعاطٍف  إلى  ليتحّول 
بقدر ما كان يبثُّ وعيه اإلنسانّي بالتقاط 
ليضع  اإلنساني،  العطب  الضعف/  ثيمة 
للكتابة  رؤيته  كما  الفكرّي  منظوره 
المقاومة،  بحقيقة  المّتصلة  السردّية 
وجوهها  ستتعّدد  هنا  المقاومة  إذ 
مقاومة  إلى  وضفافها،  ومستوياتها 
العجز والضعف والتخاذل، ولتجهر تلك 
السردّيات بشعرّيِة الكشف والجرأة، التي 
الفلسطيني  النقدي  الدرس  عمل فيهما 
والعربي طوياًل بحًثا عن دالّهما »الفاخر« 
بارت،  روالند  الفرنسي  الناقد  بحسب 
الفلسطينّية  الروح  صالبة  يعني  الذي 
وهي تواجه غير احتالل لألرض والعقول 
هنا  القول  التبسيط  من  وليس  واللغة، 
إّن غسان كان يضع مخّطًطا لما سيكتب 
وما سيكون عليه هو، بل أكثر من ذلك 
ا  فلسطينيًّ مثّقًفا  هواجسه  يبّث  كان 
كان  مختلّف،  زمٍن  في  مشتبًكا  عضويًّا 
القادم  فهو  المستقبل،  أي  اآلن  يعني 
قراءة  من  يجعل  ما  وهذا  بامتياز،  منه 
اكتشاف  جديدة،  نقدّيٍة  وبرؤيٍة  أعماله 
تعبيًرا  بوصِفِه  كنفاني  لغّسان  آخر 
والهوية  والتاريخ  األرض  فلسطين  عن 
والجغرافيا، وأسئلة الكينونة الفلسطينية 
واختمارات واختبارات اللغة التي جعلها 
دون  منكشفة  طيعة  كنفاني-  -غسان 
وأمثوالتها  رمزياتها  من  تتخفف  أن 
إلى  يصل  )منصور   ،) سعد  )أم  الحية 

صفد عن الرجال والبنادق( مثااًل.
مؤرّخٍة  ورقٍة  في  كنفاني  غّسان  يقول 
أبدأ  أن  اليوم  »قّررت   :1960/1/23

أقل  تكون  سوف  طويلٍة  قصٍة  بكتابة 
كتبتها  التي  النجم(  )كفر  من  طموًحا 
سوف  ألّنني  وفشلت؛  الفائت  العام  في 
أحكي فيها قّصة إنسان فرد.. وأعتقد 
أّنها لن تستغرق وقًتا طوياًل وفكرتها 
في رأسها منذ زمٍن بعيد: الخذالن، لن 
أستشير أحًدا فيها، إذ إّنني وجدت أن 
أنسب مكان لآلخرين يفرغون فيه أحمال 
عقدهم النفسّية هو الثغرات المفتوحة 
في نفوس القلقين«، القلق إًذا، والبحث 
للقارئ  متروًكا  أمًرا  كان  الفجوات  في 
الذي يكتشف سعيًدا - تلك الفجوات - 
الذي  النّص  في  شريًكا  يجعله  ما  وهذا 
يكتبه غسان، إذ تستحّق أعمال بعينها 
الحايك(  ليلى  قتل  )من  مثل  من  له 
أبعاد  إلى دراسٍة سيكولوجّيٍة تستقرئ 
غسان  ترك  وبما  الفلسطينية،  الذات 
الوجودّية  بأسئلته  أسسها  مساحات  من 
وإبداالت  والفكر،  بالثقافة  والمشّبعة 
ليكّون  أخرى،  إلى  ثقافٍة  من  الوعي 
كينونة  إلى  صعوًدا  بينها  ا  خفيًّ خيًطا 
والمكان  الزمان  حارس  الفلسطيني 

والذاكرة.
وبعد..

فهل ستكون أوراقه األخرى مثار شهية 
النقاد والباحثين فيما وراء عوالم غسان 
هنا  قدمنا  أّننا  وحسبنا  اإلبداعّية؟! 
نماذَج مختارًة منها، بقصٍد )سيميائي( 
يناسبها  ما  لها  وُينهض  العالمة  يقرأ 
الناقد،  التفكير  من سياقات تحمل على 
في  كنفاني  غّسان  سّر  كلمة  كان  الذي 
مّما  ذلك  وسوى  واإلبداع،  السياسة 
المختلف،  زمنها  في  الذاكرة  تلتقطه 
ذلك أن العودة إلى زمن غسان كنفاني 
من شأنها أن تعيدنا إلى أسئلة الثقافة 
الوطنّية، داخل شرطها التاريخي وليس 
األدب  يخّص  الفلسطيني في أسئلته الكبرى.خارجه محايثة الستشراٍف 
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غّسان كنفاني.. في ذكراك الخمسين
 نحتاُج إلى استراتيجّيٍة فلسطينّيٍة وحدوّية

محمد أبو شريفة. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي/ سورية

وتشّرد  فلسطين  من  تبّقى  ما  واحتالل   ،1967 عاَم  حزيران  هزيمِة  بعَد 
الفلسطينيين في المنافي والشتات؛ كانت الحركُة الصهيونّيُة قد وصلت إلى 
آخُر  رأٌي  له  كان  الفلسطيني  الشعب  ولكن  اكتمل،  قد  مشروعها  أن  قناعٍة 
على الرغم من هذه المأساة الكبرى التي حلّت به، فال يمكن الحديث عن بلورة الُهوّية 
الوطنّية الفلسطينّية وانسكابها في مشروع التحّرر الوطنّي إال بعد أن وقعت هزيمة 
حزيران؛ فجاد الفلسطينّي بكّل ما يملك وانخرط الجميع في مسيرة التحرير وظهر على 

القمم الرجال والبنادق، حينها أّرخ الفلسطينيُّ روايته بقلم غّسان كنفاني. 
الرجُل الصلُب والعنيُد والمتمّكُن في كّل المجاالت التي عمل بها، الذي ترك خلفه إرًثا 
الفلسطيني،  الوطني  المشروع  وداخل  إليها،  انتمى  التي  جبهته  داخل  عظيًما  ثقافيًّا 
هذا اإلرُث الذي تجلّى بمساراٍت عديدة؛ فكأّن غسان على سباق مع الوقت؛ فمن جهٍة 
ينجز رواية الفلسطيني عن النكبة والنكسة ومن جهٍة أخرى يبني مؤّسسًة إعالمّيًة وما 

بينهما يطارد نجمة الصبح، يقينه كان دائًما بأّن النصر قادم. 
على  مفتوحة  وستبقى  والحاضر  الماضي  في  سواء  غسان  عن  تطرح  كثيرة  أسئلة 

المستقبل: كيف استطاع هذا الرجل أن ينجز بسنواٍت قليلٍة كّل ما أنجز؟ 

وألّن غّسان انخرط في فكرة الحلم وأصبح 
بينهما؛  الفصل  بمكان  الصعوبة  من 
واالستشهاد،  الشهادة  بلحظة  ليتوج 
فهذا  بالفعل،  القول  تطابق  حيث 
وعي  بكل  انخرط  الذي  الثائر  المثقف 
في هذا المشروع كان يدرك منذ البداية 
بأن المصير الشخصي للفرد الفلسطيني 
ومصير  الشعب  أمام مصير  له  معنى  ال 

األمة التي آمن بها غسان وآمنت به.
ومن الالفت أن كتاباته وإبداعاته كانت 

غسان  جّيرها  التي  الهزيمة  فترة  في 
بصيغة المنتصر، فما يعنينا هو إبداعات 
به  يتحلّى  كان  الذي  وتجلّياته  الفكر 
الشعب  معاناة  رحم  من  النابع  غسان، 
المديدة؛  لنضاالته  وامتداد  الفلسطيني 
الفكرّية  النظريات  إلى  نّتجه  ما  فغالًبا 
الحدود  خارج  من  إلينا  المستوردة 
مسائلنا  معالجة  في  لنا  المرشد  لتكون 
الوطنّية واالجتماعّية والسياسّية، بالرغم 
من وجود اإلرث الثقافي اإلنساني الذي 

يختزنه مجتمعنا، وال نقلل هنا من شأن 
األخرى،  العالمية  الثقافات  مع  التفاعل 
تفاعلنا  في  نكون  أن  القصد  ولكن 
إلى  مستندين  المغايرة  الثقافات  مع 
الثقافية  الجذور  ذات  القومية  ثقافتنا 
لتبقى  وتاريخنا  لقيمنا  الحاضنة 
ما  إلى  توجهنا  التي  البوصلة  ثقافتنا 
يمكن التناغم معه من الثقافات األخرى 

المنسجمة مع حيثيات واقعنا.
مجتمعنا  واجه  التاريخ  سياق  وفي 
وجه  على  والفلسطيني  عموًما  العربي 
الثقافات  من  عاتيًة  أمواًجا  التحديد 
الماضي  القرن  مطلع  الوافدة  واألفكار 
خالل  من  فكرّيٍة  بلبلٍة  مالمُح  وبدت 
دون  سياسية،  وأفكار  نظريات  تبني 
ثقافتنا  مقاييس  إلى  الثقة  منح 
عن  ناتًجا  هذا  يكون  وربما  الذاتية، 
حالة ارتباك ترى أن اآلخر أكثر كفاءة 
بالنضج  يتميز  أنه  أو  البلد،  ابن  من 
نتقوقع  أن  هذا  يعني  وال  والتقدم، 
ونرفض اآلخر بل يعني أننا إلى جانب 
يتوجب  اآلخرين؛  ثقافات  مع  تعاملنا 
الفكري  مخزوننا  نتاج  اعتماد  علينا 
أرضنا  من  النابع  التاريخي  والثقافي 
بنتاجها  المكتنزة  الحضارية  وبيئتنا 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
ظهرت  لقد  العصور.  عبر  المتراكم 
خاللها  من  وبرز  شتى  فكرية  مدارس 
الذين  والسياسة  والثقافة  الفكر  رموز 
أرسو قواعد العقيدة التقدمية والثورية 
التحررية، ولكن لم يتح لها أن تحقق 
العربي،  العالم  وتنجز كل أهدافها في 
بسبب الحروب المتتابعة عليها وبسبب 
بين  من  كان  التي  االستبداد  حكومات 
إجراءاتها التضييق على الحياة الحزبية 
والفكرية، حيث لم تفصل في إجراءاتها 
بين الحزب وبين الفكر ووضعتهم في 
لعرض  مجال  هنا  وليس  الهدف،  ذات 
أفكارهم، ولكن في حالة غسان فقد برز 
كقائد وأديب منذ بداية حروفه األولى، 
حيث حدد البوصلة والهدف في الحرية 
وعنون  اإلنسانية  والكرامة  واالستقالل 
فلسطين  في  أنه  على  استشهاده  في 
قادة مفكرين وأدباء ضحوا بأرواحهم، 
من أجل القضية الوطنية الفلسطينية. 

من  مواقف  اتخذ  البعض  أن  المؤسف 
الخالفات  بسبب  كنفاني  غسان  فكر 
جاء  ما  على  االطالع  ودون  السياسية 
والسياسي،  والفكري  األدبي  بنتاجه 
يكن  لم  لو  بأنه  البعض  تذرع  ولقد 
العرب  القوميين  حركة  إلى  منتميا 
وفيما بعد إلى الجبهة الشعبية لتحرير 
رواجا  أكثر  أفكاره  لكانت  فلسطين 
انتماء  أن  األصح  ولكن   ، وانتشارا 
في  الفكر  وضع  الحزب  إلى  كنفاني 
مسار مؤطر بانتظام يؤدي إلى تفعيله 
وتطبيق األفكار بشكل عملي في الحزب 
مبعثرة  أفكارا  تبقى  فال  والمجتمع، 
وتجمعات  أفراد  على  تأثيرها  يقتصر 
مبعثرين، والقصد أن وجود حزب يؤمن 
ال  والعدوان  الظلم  ومقاومة  بالتحرير 
المسبق  للرفض  سببا  يكون  أن  يجوز 
له، وال التخاذ مواقف منها قبل التعرف 
األفكار.  لهذه  والمضمون  الجوهر  إلى 
وبغض الطرف عن الخالفات والتباينات 
فكرا  يضع  لم  كنفاني  فإن  السياسية، 
أو  الفلسطيني  الشعب  من  جزء  يخص 
بل  مكوناته،  بعض  يخص  أو  العربي 
ولكل  الفلسطينيين  لكل  أفكارا  كانت 
تبناها  قد  كان  وإذا  العالم،  في  األحرار 
بعض الفلسطينيين في إطار حزب فال 
عليهم  وحكرا  لهم  ملك  أنها  يعني 
فكرية  عقيدة  أي  كما  فهي  فقط؛ 
في  مجتمع  أي  حق  ومن  للجميع  ملك 
العالم ومن حق أي فرد أيضا اعتناقها 
أو تبني أفكارها أو بعضا منها دون أن 

المستحسن  من  لذلك  للحزب.  ينتمي 
األجيال  الفلسطينيون سيما  أن يتعرف 
الروائي  األديب  هذا  أفكار  إلى  الناشئة 
من  أفكاره  والمنبثقة  الثوري  المناضل 
المعبرة  الطبيعية  الفلسطينية  البيئة 
الذي  الفلسطيني  المجتمع  عن مفردات 
ومقاومة  والشتات  اللجوء  مأساة  يكابد 
أقرب  حلوال هي  وذلك إليجاد  المحتل، 
إلى شخصيتهم ونفسيتهم الناشئة عن 

تفاعلهم مع واقعهم أينما كانوا. 
القصد مما تقدم أن رؤية غسان كنفاني 
تمحورت حول ضرورة االستقالل الفكري 
لالستقالل  دلياًل  بدوره  يشكل  الذي 
والقومية،  الوطنية  قضيتنا  شؤون  في 
الجوانب  أحد  بإيجاز  استعرضنا  ما  وإذا 
الفكرية السياسية التي كان ينادي بها 
غسان كنقطة ارتكاز في العمل الفكري 
الثوري، حيث كان يؤكد على  السياسي 
أهمية الفكر السياسي في توجيه الثورة 
واالستغالل  االنحراف  من  وحمايتها 
والفوضى، ووضوح الخط السياسي يفوت 
إمكانية  والمتآمرين  االنتهازيين  على 

تضليل الثورة وتشويه مواقفها. 
يعني  غسان  لدى  السياسي  الفكر  إن 
وقواها  وأبعادها  المعركة  رؤية  وضوح 
هذا  يتحول  بحيث  وعتادها،  وعدتها 
الجماهير  الفكر إلى قوة تتوحد حولها 
تفهم  أن  بدورها  ستستطيع  والتي 
والقوى  وقوته  ضعفه  ونقاط  عدوها 
التي تسانده وتتحالف معه، وبالمقابل 
إليها  تنتمي  التي  الثورة  قوة  تفهم 
ومن  وقوته  العدو  ماهّية  وتتفحص 
وتعبوية  تنظيمية  برامج  أية  خالل 
أن  تستطيع  وعسكرية؛  وسياسية 
الهزيمة  تلحق  حتى  بقواها  تتصاعد 

بالعدو وتحقق االنتصار. 
غسان  لدى  الواضح  االستراتيجي  الفكر 
عن  اإلجابة  شيء  كل  وقبل  يستوجب 
وقيادتها  الثورة  يواجه  سؤال  أول 
الذين  األعداء؟«  هم  »من  وجماهيرها: 
وعلى  األساسي  التناقض  يحتلون 
تتوجه  أن  الثورة  قوى  أطراف  كل 
كما  أنهم  الجهود  بكل  لمواجهتهم 
وأكدت  كنفاني  غسان  فكر  حددها 
و  »إسرائيل«  ذلك:  صحة  التجارب 
»الحركة الصهيونية العالمية« التي تمثل 
عمقها وامتدادها على الصعيد الدولي، 
والمستوطنين  بالمهاجرين  وتزودها 
وتمدها بما تحتاج إليه من دعم واسناد. 
العالمية  »اإلمبريالية  أيضا  األعداء  ومن 

االميركية«  المتحدة  الواليات  بقيادة 
الرسمي  والراعي  االستراتيجي  الشريك 
فقط؛  فلسطين  باحتالل  ليس  للكيان 
العربية  التحرر  حركة  بضرب  وإنما 
والهيمنة على المنطقة ونهب خيراتها 
والتبعية  التخلف  حالة  على  واإلبقاء 
يضاف  العربي.  الوطن  في  والتجزئة 
العدو  الخارجيين  األعداء  هؤالء  إلى 
العربية«  الرجعية  »األنظمة  الداخلي 
معه  وربطها  االستعمار  أوجدها  التي 
بمصالح مشتركة لنهب خيرات وثروات 
»من  األول  السؤال  ويرتبط  شعوبها. 
سؤال  من  ذاته  بالقدر  األعداء؟«  هم 
»من هي قوى الثورة؟« ذات المسؤولية 
التصدي لهؤالء األعداء.  والمصلحة في 
الطبقية  القراءة  أهمية  تأتي  هنا 
للمجتمع الفلسطيني لدى غسان، وذلك 
الثورية صاحبة  لتحديد من هي القوى 
والقادرة  الثوري  التغيير  في  المصلحة 
وتأهيلها  إعدادها  جرى  إذا  عليه 
تحليل  خالل  من  الدور  بهذا  للقيام 
مسيرة  تقييم  إلى  يستند  موضوعي 
الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بداية 
التصدي للمشروع الصهيوني واالنتداب 
ثورات  وتجارب  جهة  من  البريطاني 

ناجحة من جهة أخرى.
عليها  مضى  التي  اغتياله  واقعة  في 
رحلة  يكثف  ما  الزمان  من  قرن  نصف 
أطل  العريضة؛  وحياته  القصير  عمره 
في  منزله  نافذة  من  بداياتها  في 
الساحل  وعلى  السليبة  أرضه  على  عكا 
الالمتناهي  األفق  حيث  الفلسطيني، 
األشكال  متعدد  نضالي  بنشاط  مروراً 
والسمات الكفاحية؛ كشف في شخصيته 
بذور التمرد على واقع يحياه وال يعترف 
فعال  تفعل  ال  فالثقافة  بواقعيته؛ 
سياسيا إال إذا خرجت من رحم الممارسة 
وصفه  وكما  عنها.  ومعبرة  الكفاحية 
محمود درويش في رثائه: »أحد النادرين 
ونقل  الدم...  زخم  الحبر  أعطوا  الذين 
قيمة  وأعطاه  الشرف  مرتبة  إلى  الحبر 
ويبحث  يكتب  غسان  كان  فقد  الدم«. 
ليجسد  أخرى  تارة  ويكتبها  ذاته  عن 
ثنائية البحث والكتابة التي تكثفت في 
معتنقا  والمقاومة؛  الصمود  سر  سؤال 
لحظات التحول واتخاذ القرار عند الثوار 
معه  استمرت  ثنائية  وهي  الحقيقيين 
وانتهت بجواب جسد تناثر عالًيا األفق، 
من أن يحاصر. حيث تلتقي األرض بالسماء بفضاء أكبر 
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غّسان كنفاني.. نبيٌّ لم ُيرسل
رضي الموسوي.كاتٌب صحفّي/ البحرين

على  تشكرهم  أن  يأمرونك  ثّم  كسرة،  منه  يعطونك  ثّم  رغيفك  »يسرقون 
كرمهم.. يا لوقاحتهم«. 

ليس في  الفقراء،  حاَل  المقولِة  غّسان كنفاني في هذِه  الشهيد  لّخص  هكذا 
فلسطين والوطن العربّي فحسب، إّنما في مختلف أرجاء العالم، مقّدًما تنبًؤا لما سيؤول 
له الحال، خصوًصا في البلدان العربّية التي تعاني من البطالة والفقر والمرض والجهل؛ 
األغلبّية  حساب  على  قليلٍة  فئاٍت  لدى  والثروات  السلطات  وتمرّكز  االستبداد  بسبب 
الساحقة. كانت نظرة »كنفانّي« الطبقّية ثاقبة، وطنّية عميقة، مدافعة عن فقراء بالده 
وبلدان العالم بإخالٍص وتفان، ُمعّرًيا أولئك الذين يسرقون ثروات األوطان ويستولون 
على خيراتها ويرمون لشعوبهم فتات الموائد لتعيَش حياة الُسخرة عبيًدا لدى األسياد 

في زمٍن يفترض فيه انتشار الحّريات بأشكالها المتعّددة. 

عن  كنفاني  غّسان  دافع  حياته،  طوال 
الحّرة كريمة في وطٍن  الحياة  حّقه في 
صهيونيٌّ  فيه  ليس  للجميع  يّتسع  حر، 
وحياة  حياته  فدفع  مستوطن،  وال 
صهيونيٍّ  بتفجيٍر  أخته،  ابنة  لميس، 
غادر لسيارته صبيحة الثامن من يوليو/

تموز1972 في بيروت عاصمة لبنان التي 
أخرى،  مّرًة  معاقبتها،  اليوم  يريدون 

بتجويعها تمهيًدا لتركيعها.
غّسان:  سيرة  في  الضالعين  أحد  قال 
بعد  الكويت  في  لمنزله  يعود  عندما 
يوم عمٍل مضٍن، ُيسرع في خلع مالبسه 
الخارجية في »األسنسير«؛ ليكسَب مزيًدا 
من الوقت، ثمَّ يهرول إلى الورقة والقلم 
ليبدأ الكتابة. وقد أكد الكاتب بيار أبي 

وصف  في  للكتابة  غسان  شغف  صعب 
وتقييم حالة الكتابة لدى كنفاني: »لم 
يعش سوى 36 سنة. لكننا إذا نظرنا إلى 
والمسرحية  والقصصية  الروائية  كتاباته 
كباحث  عمله  إلى  إضافة  والنقدية، 
ورسام،  وصحافي  ومؤرخ  وسياسي 
المؤلفين،  من  كتيبة  أمام  أننا  نحسب 
كنفاني  غسان  إن  فرداً.  كاتباً  وليس 
على  واظب  كاتب  صورة  لنا  يترك 
الكتابة طوال حياته التي كان يستشعر 
رّبما أنها ستكون قصيرة. ال بد أن هذا 
الرجل تخلّى عن النوم والعطالت والسفر 
للكتابة  كلها  حياته  ووهب  واللهو، 
تصديق  يمكن  كيف  وإال  وحدها.. 
المستعارة  األسماء  وعدد  كتبه،  عدد 

»عائد  التي كتب بها. ال بد أن صاحب 
لمضاعفة  سرية  وصفة  وجد  حيفا«  إلى 
سنوات عمره من دون أن يتغير عددها، 

ليتمكن من إنجاز كل هذه األعمال«. 
الدكتور  األديب  قال  له،  تعليق  وفي 
للمجلد  مقدمته  في  إدريس  يوسف 
الفريدة  الروحية  التجربة  »إن  الثاني: 
القصص  كل  أقرأ  وأنا  بها  مررت  التي 
القصيرة التي كتبها غسان أحدثت في 
نفسي آثارا لم أكن أحلم أن أتصورها.. 
الفلسطيني  الشعب  قضية  جعلت  إنها 
دعوى  عريضة  من  نفسي  في  تتحول 
وشعارات،  إخبارية،  بطولية  وأعمال 
قلوب  إلى  الحياة،  خالدة  حية  مادة  إلى 

وصدور ونبض«. 
أولئك  »كنفاني«  يعتق  لم  ذلك  مع 
عن  يكتبون  الذين  والصحفيين  الكتاب 
أو  فلسطين وهم ال يعرفوها عن حق، 
يكتبون تملقا. يقول غسان: »أنا أعرف 
عن  يكتبون  فلسطين:  أضاع  الذي  ما 
وهم  فلسطين،  حرب  وعن  فلسطين، 
حياتهم  في  واحدة  طلقة  يسمعوا  لم 
يّدعون  الذين  على  يعرج  ثم  كلها«. 
أنهم مثقفين وال يترددون عن الترويج 
الصهيوني،  العدو  مع  المبكر  للتطبيع 
العدو  مع  الجلوس  »إّن  عنهم:  فيقول 
هو  تلفزيونّي-  إستديو  في  -حتى 
خطأ أساسّي في المعركة، وكذلك فإّنه 
مسألة  المسألة  هذه  اعتبار  الخطأ  من 
الذي  اليوم  أن  يدرك  كأنه  شكلية«. 
والخيانة  الذل  اتفاقيات  فيه  ستوقع 
هذه  نشهد  نحن  وها  محالة،  ال  مقبل 
وتتقاطع  الواقع  تالمس  التي  النبوءة 
تداعيات  يرى  الشهيد  كان  معه. 
أخبار  ويتلقى  يقرأ  وهو  المشهد 
وهم  الساحات  مختلف  في  المناضلين 
التعذيب  تحت  تصفيتهم  تتم  إما 
الشارع  في  بالرصاص  أو  الجالد  بسياط 
»األسيد«،  في  أجسادهم  بتذويب  أو 
»فهد«  عادل  سالم  للشهيد  حدث  كما 
لبنان.  في  سعادة  وانطون  العراق،  في 
التعذيب فعل شنيع يعبر عن حالة هلع 
كنفاني:  غسان  قال  كما  يرتكبه،  من 
»إن ضرب السجين هو تعبير مغرور عن 
الخوف«، فكيف باغتياله وإزهاق روحه، 
وهو األمر الذي حصل له على يد الكيان 
قدرة  من  مرعوبا  كان  الذي  الصهيوني 
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رصاصة  إلى  الكلمة  تحويل  على  غسان 
العدو  نحو  طريقها  تعرف  نافذة 
فتصيبه في مقتل. هو من فهم ذلك 
الصهيونية  الحركة  »أن  وقال:  عميقا 
إال  يوازيه  ال  قتاالً  األدب  بسالح  قاتلت 
فعل  وقد  السياسي«،  بالسالح  قتالها 
ذلك بمؤلفاته الغزيرة التي من جودتها 
تزال  وما  لغة   16 من  أكثر  إلى  ُترجمت 
العالم.  ُتترجم وتوزع في مختلف دول 
العربية  األبحاث  مؤسسة  فعلت  وحسنا 
في  كنفاني  غسان  تراث  جمعت  عندما 
وأهمها  للروايات  األول  مجلدات:  أربعة 
رجال في الشمس، ما تبقى لكم، أم سعد 
المجلد  احتوى  بينما  حيفا،  إلى  وعائد 
وأهمها  القصيرة  القصص  على  الثاني 
البرتقال  وأرض   ،12 رقم  سرير  موت 
الحزين، وعالم ليس لنا، واحتوى المجلد 
الرابع  والمجلد  المسرحيات،  على  الثالث 
مئات  عن  فضال  األدبية،  الدراسات  على 
لم  التي  السياسية  والدراسات  المقاالت 

تشملها المجلدات األربعة.
ومنها  المصادر،  من  العديد  تشير 
ويكيبيديا، إلى بعض من سيرة الشهيد 
غسان كنفاني الحافلة بالنشاط والحيوية 
والعطاء المتدفق الذي لم يتوقف حتى 
بشكل  كنفاني  »كتب  اغتياله:  يوم 
أساسي في مواضيع التحرر الفلسطيني، 
والناطق  السياسي  المكتب  عضو  وهو 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  باسم  الرسمي 
وعائلته  ُأجبر   1948 عام  فلسطين. في 
المجازر  إثر  فلسطين  من  النزوح  على 
التي ارتكبتها عصابات شتيرن والهاغانا 
في  ثم  لبنان  في  فعاش  الصهيونية، 
العرب  القوميين  بحركة  التحق  سوريا. 
التي نظمه فيها القائد المؤسس جورج 
حبش عام 1953. ذهب إلى الكويت وعمل 
بيروت  إلى  انتقل  ثم  التدريس،  في 
التي   ،)1961( الحرية  مجلة  في  للعمل 
كانت تنطق باسم الحركة، مسؤوال عن 
الثقافي فيها، ثم أصبح رئيس  القسم 
تحرير جريدة )المحرر( اللبنانية، وأصدر 
فيها )ملحق فلسطين( ثم انتقل للعمل 
في جريدة األنوار اللبنانية، وأسس الحقا 
الجبهة  باسم  الناطقة  الهدف  مجلة 
الشعبية لتحرير فلسطين وترأس غسان 
المتحدث  أصبح  كما  تحريرها،  كنفاني 
الرسمي باسم الجبهة، وبعد استشهاده 
تحرير  رئاسة  شريف  أبو  بسام  تولى 

المجلة.
في نهاية ستينات القرن الماضي وبعد 
يشبه  ما  تشكل  انطالقتها،  من  قليل 
الجبهة  قيادة  في  الداخلية  الكيمياء 

بالمثلث،  يشبه  ما  وتشكل  الشعبية، 
وحداد  حبش  من  مكونة  أضالعه 
وكنفاني، كل في تخصصه. كان الحكيم 
النضال  يهندسون  القيادة  في  ورفاقه 
في  والعسكري  والسياسي  التنظيمي 
االعتبار  خالله  من  يعيدون  دؤوب  عمل 
لها  وجهت  التي  الفلسطينية  للقضية 
وديع  وكان  النكسة،  في  كبيرة  ضربة 
للجبهة  الخارجية  العمليات  يقود  حداد 
العدو،  طائرات  خطف  في  المتمثل 
كل  في  العدو  »وراء  لشعار  تجسيدا 
كنفاني  كان  الوقت  هذا  في  مكان«. 
يكمل  واألديب  والصحفي  السياسي 
الصحفي  الفعل  في  المثلث،  كيمياء 
شخصا  كان  واألدبي.  واإلعالمي 
رحيق  قدم  المقاييس،  بكل  استثنائيا 
لمجلة  وعصارتها  الصحفية  تجربته 
وكان   ،1969 سنة  أسسها  التي  الهدف 
للجماهير«.  الحقيقة  »كل  شعارها 
عن  تقل  ال  مهنية  مقاييسا  لها  وضع 
التي  المجالت  من  نظيراتها  مقاييس 
مقاييس  الفترة.  تلك  كانت تصدر في 
للحقيقة  عنوانا  »الهدف«  من  جعلت 
للمعلومات  ومصدرا  المهنية  والرصانة 
والتحليالت والمواقف السياسية المعبرة 
عن روح الثورة الفلسطينية التي كانت 
النكسة،  بعد  عصيبة  فترة  تعيش 
فكانت الهدف رافعة ومرآة إعالمية، بل 
فيها.  يعمل  لكل من  ومدرسة صحفية 
ومع اإلحباطات الناجمة عن فرجة البعض 
على قارعة طريق النضال والمقاومة، إال 
أن جزءا مهما من عملية االستنهاض قد 
من  للطعن  المسلولة  الخناجر  رغم  ُأنجز 

الخلف والخيانات والتساقطات. 
كان ذلك يتماشى مع قول كنفاني: »في 
الوقت الذي كان يناضل فيه بعض الناس 
بعٌض  هناك  كان  آخر،  بعض  ويتفرج 
ُتّشرح  مقولة  الخائن«.  بدور  يقوم  آخر 
النضالية  والضرورات  الواقع  معطيات 
الثورة  أهداف  لتحقيق  المطلوبة 
تكون  ما  وبقدر  الصعد.  مختلف  على 
المقاومة والمواجهة ردة فعل عملية ضد 
يشكل  القمع  هذا  فإن  والبطش،  القمع 
في الجانب اآلخر حالة من الرعب وإشاعة 
الالإرادية«  »التبوالت  إلى  تقود  الخوف 
لدى الجمهور المتفرج أو حتى الموالي، 
تنتهك  التي  المتوحشة  للغرائز  نظرا 
الموت  حتى  والسحل  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  ليتحول  القانون،  خارج  والقتل 
األمر قضية«، كما  نهاية  »في  الذي هو 
يقول غسان كنفاني، إلى ضحية ُتمارس 
إلى  المؤدية  السادية  أمراض  عليها كل 

إحكام إطباق السلطات على المجتمعات 
االستبداد  أمد  إطالة  بهدف  والشعوب، 
ما  عادة  الذي  المطلق  والحكم  والقمع 
يؤدي إلى التردي االقتصادي والسياسي 
إلى  بدوره  المؤدي  واألمني  والمعيشي 
الفاشلة  الدولة  مرحلة  وبلوغ  االنهيار 
المأزومة غير القابلة للحياة، وهذه حالة 
هنا  العربية.  الدول  من  عدد  تعيشها 
وراقيا  جميال  توصيفا  »كنفاني«،  يقدم 
اآلالم  رغم  النضال،  بجمرة  للممسكين 
الجسام  والتضحيات  الطريق  ووعورة 
غسان  يقول  فيه.  لالستمرار  المطلوبة 
الرجال  أكتاف  »ُخلقت  المقام:  هذا  في 
لحمل البنادق، فإما عظماء فوق األرض 

أو عظاًما في جوفها«.
وتقديراته  العميقة  بتحليالته 
سبر  الدقيقة،  وتنبؤاته  الموضوعية 
السياسية  الحياة  غور  كنفاني  غسان 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
كالعالم الموسوعة، فهو القائد السياسي 
خالل  من  حزبه  كوادر  يوجه  الذي 
افتتاحية الهدف كتعميٍم علنٍي للكوادر 
التحليل  على  تحوي  الساحات،  كل  في 
مع  يتماشى  بما  والتوجيه،  والموقف 
إلى  يقف  الذي  وهو  الجبهة،  سياسات 
الذي  وهو  والمهمشين،  الفقراء  جانب 

كان ينتج أدبا مقاوما راقيا.
والمناضل  السياسي  القائد  غسان  لكن 
المطاف،  نهاية  في  إنسان  هو  الصلب، 
رسائله  فكانت  وعواطفه،  مشاعره  له 
غادة  واألديبة  الكاتبة  مع  المتبادلة 
اإلنسانية  الحالة  عن  معبرة  السمان، 
قالت  بها.  يتمتع  كان  التي  الحضارية 
وهج  أنبش  أن  »سأحاول  فيه:  السمان 
رسائله، ال بوصفها فضيحًة معلنًة، كما 
أّن  باب  من  بل  السيوف،  حملة  أرادها 
متوّحشة،  عشق  نصوص  الرسائل  هذه 
فالمناضل الجيد عاشق جيد بالضرورة. 

»كنفاني« كما تكشف عنه سطوره في 
دون  من  متوّهجاً  نصاً  يكتب  الرسائل 
أقنعة، ولعله في مثل هذه االعترافات 
إضافة  فهي  خصوصيته،  تكمن 
الثوري  النص  اآلخر،  نصه  إلى  أصيلة 
والمقاوم... »الرسائل نصوص نادرة كم 
بعيداً  فقيرة،  مكتبة  في  إليها  نحتاج 
من نصاعة الزيف األدبي الذي تغرق به 
والفلسطينية،  العربية  المكتبة  رفوف 
والديناميت  بالصراخ  ضاقت  بعدما 

الفاسد.
مثل  أتقُد  »إنني  مرة:  ذات  غسان  قال 
عيني  وأمام  الكبريت  من  مغلق  كهٍف 
ُبِتَرت  أعناقهن  كأن  النساء  بحاجبيك«.تتساقط 
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ا«: غّسان كنفاني »روائًيّ
 تأريُخ القضّيِة الفلسطينّيِة وأنسنُتها في ظروِفها التاريخّيِة المتغّيرة

أيوب جمال الشنباري. شاعٌر وكاتٌب، والمدّقُق اللُّغوّيُ لمجلِّة الهدف / فلسطين

إّن الحديَث عن شخصّيِة الروائيِّ واألديِب المفّكِر غّسان كنفاني )مؤّسس مجلّة 
الهدف عاَم 1969( ينبغي فيِه مراعاُة الّدّقِة في رصِد استراتيجّيِتِه اإلبداعّية، 
بالتأصيِل  كبيٍر  بشكٍل  أسهَم  الذي  الكبير،  اإلنسانيِّ  األدبيِّ  إنتاِجِه  ووصِف 
للقضّيِة الفلسطينّيِة في ُبعدْيها؛ التأريخّي واإلنسانّي، وَجْعلِها جزًءا من حركِة التاريِخ 
المعاصِر الحاضِر في العقِل الجمعيِّ العربيِّ والقوميِّ والدولّي، وَجْعلِها قضّيًة مركزّيًة 
الحياَة  كفلت  التي  اإلنسانّيِة  صبغة  عليها  واإلضفاِء  أجمع،  اإلنسانيَّ  العالَم  تخصُّ 
ُه وحبيبَته؛ من  الكريمَة لإلنساِن عموًما، وتصويِرها صديقَة اإلنساِن الفلسطينّي، بل أمَّ

خالل إنتاجاِتِه األدبّيِة الغنّيِة بالمعرفِة والوعي.

قال عنه الناقُد اإلنجليزيُّ روجر ألن: »لم 
يستطْع روائيٌّ تسليَط الضوِء على مأساِة 
القّصِة  ميداِن  في  الفلسطينّي  الّشعِب 
كنفاني،  غّسان  فعَل  كما  قويٍّ  بتأثيٍر 
فقد كّرَس حياَتُه في الواقِع وفي األدِب 
القصصّي لتصويِر ظروِف الفلسطينّيين، 
المتشابكِة  العربّيِة  المواقِف  وتقّصي 

إزاَءهم«.
»الكنفانّي«  األدِب  لحركِة  المتتّبَع  ولعلَّ 
يدرُك  له  والدارَس   - التعبير  جاَز  إْن   -
في  قضّيٍة  ألهمِّ  التأريِخ  ذلَك  أهمّيَة 
أال  الكونّية،  البشرّيِة  الّصراعاِت  مركِز 
وهي قضّيُة فلسطين، ويدرُك أيًضا مدى 
كنفاني  غّسان  المفّكِر  األديِب  استطاعِة 
من تصييِر القضّيِة الفلسطينّيِة من حالٍة 
الرأيِّ  الحضوِر في  مهّمشٍة متخلّفٍة عن 
متوّهجٍة  حالٍة  إلى  والعالميِّ  العربيِّ 
والشرعّيَة  الحقَّ  تملُك  بقّوة،  حاضرٍة 
المقاِوِم  الفعِل  شرعنِة  مع  الوجود،  في 

لإلمبريالّيِة والكولونيالّيِة واألبرتهايد.
ألِم  على  شاهًدا  كنفاني  غّسان  يكْن  لم 
بل  وحسب،  شعِبها  وتهجيِر  فلسطيَن 
الهزيمِة  مرارِة  على  أيًضا  شاهًدا  كاَن 
صمِت  من  متجّرًعا   ،1967 عاَم  العربّيِة 
وهزيمِتها  الرجعّيِة  العربّيِة  األنظمِة 
وخنوِعها علقَم اإلحساِس باإلهانِة والّذِلّ 
ا  يسارًيّ ا  قوميًّ ا  عربيًّ ا  فلسطينيًّ كوَنُه 
ا، بل تعّدت الهزيمُة إلى ضرِب األمِل  حرًّ
العربيِّ القوميِّ وشلِِّه في نفوِس الّشعوِب 
غّسان كنفاني كان  قلَم  أّن  إاّل  العربّية، 
وكتب،  وكتَب،  فكتَب،  الهزيمة،  يأبى 
المتشرذمة،  العربّيِة  الحالِة  وهِن  رغَم 
ا ذا استقالٍل وكرامٍة  راسًما مستقباًل حرًّ
العربّيِة  المنطقِة  لشعوِب  وعدٍل  وحّرّيٍة 
خصوًصا.  الفلسطينّي  وللّشعِب  عموًما، 

من  ينهُل  كان  الذي  بقلِمِه  هكذا 
القومّيِة  العربّيِة  وإرادِتِه  الّثورّي  فكِرِه 
لْبِة استطاَع غّسان أْن يجعَل  اليسارّيِة الُصّ
مجالدِة  في  ومدافَع  رصاًصا  قلِمِه  من 
من  جعَل  بل  والواقع،  واالحتالِل  الجهِل 
قلِمِه أيقونًة للثائِر المتمّرِد على الجهِل 
العربّيِة  القومّيِة  تاريِخ  في  واالحتالِل 
الفلسطينّية؛ كذلك لم يكتِف  والقضّيِة 
غّسان بتشخيِص الحالِة العربّيِة المفّككة 
الثورة،  على  يحثُّ  كان  بل  وحسب، 
مكان،  كلِّ  في  األحراِر  همَم  ويشحُذ 
وأصواِتهم  الجماهيِر  مشاعَر  ويحشُد 
والجهِل  واالحتالِل  الهزيمِة  لواقِع  رفًضا 
والتبعّية؛ فتجلّى ذلَك كلُُّه في كتاباِتِه 
قبَل  الجماهيِر  قلوِب  في  تغلغلْت  التي 
الّشعوَب  جعَل  الذي  األمُر  عقولِهم؛ 
التمّسِك  بأهمّيِة  وعًيا  أكثَر  العربّيَة 
الّشعب  خاّصًة  والُهوّية،  باألرِض 
الفلسطينّي، الذي أصبَح ينظُر إلى وطِنِه 
على أّنُه ماّدٌة إنسانّيٌة ذاُت روٍح وحركٍة 
اإلنساِن  كينونِة  مع  منسجمٌة  وُهوّيٍة 
الفلسطينّي، ومرتبطٌة بِه ارتباًطا وثيًقا 

وبظروِفِه التاريخّيِة المتغّيرة. 
األديب   - كنفاني  غّسان  نجَح  لقد 
حدٍّ  إلى   - السياسّي  والمناضل  والمفّكر 
كبيٍر في إعطاِء الّصراِع مع المحتلِّ ُبعًدا 
تتجلّى فيِه عملّيُة التأريِخ لألحداِث في 
لغِة  إلى  إضافًة  تراجيدّي،  روائيٍّ  قالٍب 
الّتحريِض واإلدانِة في إطاِر وعٍي مقاِوٍم 
أهمّيِة  إلى  مبّكًرا  تنّبَه  ألّنه  ملتزم؛ 
األدمغِة  صراِع  خطورِة  وإلى  القلم، 
على  فعمَل  الوعي،  وكي  االحتالِل  مع 
حقائِق  إظهاِر  في  العدّو  روايِة  إبطاِل 
والواقِع كما هو  المفاهيِم والمصطلحاِت 
والسياسّية،  الفكرّية،  كافًة؛  بأبعاِدِه 

والدينّية،  واالجتماعّية،  واالقتصادّية، 
المأساوّيِة  التراجيديا  أهمّيَة  أدرَك  بل 
الفلسطينّيِة  الحالِة  تشخيِص  في 
بجوانِبها  وتوثيِقها  ورصِدها  خصوًصا 
كافًة؛ ليكوَن أكثَر واقعّيًة في مطابقِة 
مقتضى الحال، كما نرى ذلَك في روايِتِه 
األولى »رجال في الشمس« التي تضّمنْت 
تراجيدّيٍة  بلغٍة  واإلدانِة  النقِد  طابَع 
خاصًة  وألبطالِها،  المعاِش  النكبِة  لواقِع 
وكأنَّ  فيها،  األخيَر  سؤالَُه  يسأُل  حين 
غّسان كنفاني من خاللِِه يصرُخ في وجِه 
الخّزان؟  جدران  تدّقوا  لم  »لماذا  العالم: 
لماذا؟  الخّزان؟  جدران  تقرعوا  لم  لماذا 
تحَتُه  تنضوي  سؤاٌل  لماذا؟«،  لماذا؟ 
اللوَم  طّياِتِه  في  يحمُل  عميقة،  غّصٌة 
واإلدانَة على الرجاِل الثالثِة الذين آثروا 
الواقِع  مواجهِة  على  والمنفى  الهروَب 
الموِت  إلى  وذهبوا  والصمود،  والّتحّدي 
حّتى  وال  صراٍخ  وال  صوٍت  دوَن  وماتوا 
يديُن  كما  وُيديُنهم  يلوُمهم  حركة؛ 
حركَة التاريِخ والواقِع الذي أجبرهم على 

فعل ذلك.
لقد منَح غّسان كنفاني في كتابِتِه كلَّ 
شيٍء حوَل اإلنساِن الفلسطينّي المقهوِر 
تحمُل  أيًضا  وَجَعلَها  إنسانّيًة،  صفاٍت 
بأسلوٍب  التاريخّيِة  مأساِتها  مسؤولّيَة 
أدبّيٍة  وبلغٍة  مدهش،  تراجيديٍّ  روائٍيّ 
فتارًة  مًعا؛  والفنتازيا  للمنطِق  ُفجائّيٍة 
تراُه ُيَؤْنِسُن خيمَة اللجوِء التي تقتلُعها 
الالجِئ  حاجِة  رغَم  كْرًها  التشّرِد  ريُح 
المنفى،  في  إليها  المهّجِر  الفلسطينيِّ 
مع  المتطايرَة  أوتاَدها  ُيؤْنِسُن  وتارًة 
كلِّ عاصفٍة على صالبِتها وِثْقلِها، وتارًة 
تهيُن  التي  التمويِن  بطاقَة  يؤنسُن 
الفلسطينيِّ في كّل مرٍة  اإلنساِن  كرامَة 
وتارًة  المهترئ،  جيِبِه  من  ُيخِرُجها 
وكذلك  مضغة،  كلِّ  مع  الخبَز  يؤنسُن 
مالبَسُه  وحّتى  واألشجاَر  األحجاَر  َأْنَسَن 
أنسَنِة  إلى  إشارًة  والرسومات؛  والصوَر 
غّسان  منَح  وهكذا  والنكبة؛  الهزيمِة 
كلَّ شيٍء ذاكرًة كذاكرِة اإلنسان، بشكٍل 
فلسفيٍّ يعيُد هيكلَة مفاهيِم األشياِء في 
مركِز الوعي، ويجعُل التبّصَر أعمَق في 
ماهّيِة الواقع، غارًسا في تربِة المستقبِل 
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والحّرّيِة  االستقالِل  نحو  األمِل  بذرَة 
صهوِة  على  إباَءُه  ممتشًقا  والنصر، 
الصموِد في ساحِة الكبرياِء والمجد، رغَم 

ما فيِه من ألٍم وقهٍر وتشّرٍد وعذاب.
الحياتّيِة  هكذا جمَع غّسان بين تجربِتِه 
باأللِم  إحساِسِه  من  الصعبة؛  المعاشِة 
والتشريِد  والقتِل  التهجيِر  نتيجَة 
وتجربِتِه  المكلوم؛  شعِبِه  وألبناِء  له 
أدبيٍّ  قالٍب  في  وتوظيِفها  األدبّيِة 
إبداعٍيّ مأساويٍّ لتشخيِص حالِة اإلنساِن 
الفلسطينيِّ في واقٍع مظلٍم تنهُشُه فيِه 
كالُب الّزمِن الضالّة؛ الجائعُة للّحِم العربّي 
أصقاِع  من  بها  جيَء  والفلسطينّي؛ 
األرِض النائية؛ من حاراِت البلداِن الفقيرِة 
اإلنسانّيِة  نفاياِت  مكبِّ  ومن  أخالًقا، 
جيَء بها حاّدَة األنياِب متعّطشًة للّدماِء 
ال تعرُف الرحمَة وال الشفقة، وسَط خنوِع 
المركزّيِة  العربّيِة تجاَه قضّيِتِه  األنظمِة 

فلسطين.
هكذا استطاَع غّسان كنفاني أن يستلهَم 
وتجربِتِه  المؤلِم  واقِعِه  من  إبداَعُه 
بصورٍة  عليها  الضوَء  فسلَّط  المأساوّية، 
واستخدَم  الواقع،  لشروِط  رفًضا  واقعّيٍة 
الفكرّيِة  االّتجاهاِت  متعّددَة  شخوًصا 
كتاباِتِه  في  والسياسّيِة  واالجتماعّيِة 
الداميِة  ْجِربِة  التَّ حاِل  ومقتضى  تتالءُم 
التي عاشها أديُبنا المفّكُر غسان، وأيًضا 
مطابقتها مقتضى حاِل القومّيِة العربّيِة 
وما يعتريها من تفّكٍك وضعٍف وضياع؛ 
وهذا يجعلنا أكثَر يقيًنا بصدِق غّسان مع 
نفِسِه وشعِبِه وأّمِتِه في وصِف القانوِن 
بواقِع  المتعلّقِة  المفاهيِم  لحالِة  العاِم 
العربّيِة  والقومّيِة  الفلسطينّيِة  القضّيِة 
التاريِخ  متغيّراِت  يتقّبُل  وعٍي  ضمَن 
واالستسالِم  لشروِطها  الخضوِع  دوَن 
حدًثا  الهزيمِة  في  يرى  كان  بل  لها، 
التاريِخ  حركِة  من  ا  تكتيكًيّ ا  طبيعيًّ
فهِمنا  بمدى  متعلًّقا  المتغّيرة، 
والتكتيكّيِة  االستراتيجّية  للّظروِف 
دون  للهزيمة،  المؤّديِة  األسباِب  حوَل 
أن يخضَع لشروِطها بالَقبوِل بها واقًعا، 
المحاولِة  دون  ضعًفا،  لها  واالستسالِم 
للنهوِض مجّدًدا، والتغلِّب على الهزيمة، 
وامتشاِق صهوِة الكفاِح المسلِّح والفعِل 
النضالّي بأشكالِِه كافًة؛ للخروِج من أزمِة 
النكبِة والهزيمِة وتبعاتهما، وصواًل إلى 

النصِر واالستقالل.
الروائيُّ  أسلوُب غّسان كنفاني  كاَن  لقد 
أْن  فبعَد  التاريخّي؛  بالظرِف  متعلًّقا 
الهزيمِة  أنقاِض  على  غّسان  وقَف 
بما  كتب  فقد  عليها؛  شاهًدا  العربّيِة 
بزوِغ  مع  التاريخيَّ  والظرَف  يتالءُم 

فجِر الفعِل المقاِوِم في األوساِط العربّيِة 
التحّرر،  حركاِت  وبروِز  والفلسطينّية، 
المأساوّي  الواقِع  على  التمّرُد  بدا  حيث 
ا في كتاباِته ، والحثُّ على مواجهِة  جليًّ
االحتالِل واضًحا في أروقِة سطوره - وإْن 
لم يكن سرُدُه ممتلًئا بالتفاؤِل بما يكفي 
باليأس  ممتلًئا  يكن  لم  لكن  تصريًحا، 
كذلك - وهذا ما نجُدُه في روايِتِه الثانية 
فيها  غّسان  حاوَل  التي  لكم«  تبقى  »ما 
الفعِل  إلى  العاجزِة  الّذاِت  من  الخروَج 
القادر، ومن األلِم الفرديِّ الشخصيِّ إلى 
إطاِر  في  العام،  الشخصيِّ  الفرديِّ  األلِم 
ضرورِة  مع  المشترك،  الجماعيِّ  الهمِّ 
تغليِب المصلحِة العامِة على الخاّصِة في 
والمساعي  الجهوِد  وتوحيِد  شيء،  كلِّ 
نستنتُج  وهنا  الّذات؛  من  للخروِج 
الجماهيَر  يحثُّ  كان  إّنما  غّسان  أّن 
على  االنكفاِء  عدِم  على  الفلسطينّيَة 
والَقبوِل  والخضوع،  واالستكانة،  الّذات، 
على  التمّرِد  إلى  يدعو  كان  بل  بالواقع، 
الّذات أّواًل، ثّم االنطالِق نحو الفعِل الذي 
يضمُن كرامَتها وحرّيَتها ثانًيا، وكذلك 
جميًعا،  نتقاسُمُه  جماعيٌّ  الهمَّ  أّن  يرى 
وهي إشارٌة إلى ضرورِة أن تكوَن نظرُة 
العربيِّ والفلسطينيِّ أعمَق في  اإلنساِن 

فهِم طبيعِة الهّم الجماعيِّ المشترك.
على  الفلسطينّيِة  الفصائِل  سيطرِة  ومع 
)م. ت. ف.(، وَبْدِء الكفاِح المسلِّح ضدَّ 
االحتالِل الصهيونيِّ الفاشّي؛ تنّبَه غّسان 
القوى  جميِع  استنهاِض  ضرورِة  إلى 
لمواجهِته، وأّن حقيقَة الصراِع مع العدوِّ 
اإلحاللّي ليسْت إال صراًعا وجوديًّا؛ صراًعا 
فظهَر  والوطن،  والُهوّيِة  األرِض  على 
ا  جليًّ كتاباِتِه  في  الواعي  الثوريُّ  الحسُّ 
الفلسطينيِّ  الفدائيِّ  شموِخ  في  واضًحا 
تصُف  كتاباُتُه  كانت  بعدما  الثائر، 
والتشّرِد  البؤِس  كحالِة  وآثاَرها،  النكبَة 
فكتَب  والجوع...،  والّذلِّ  اللجوِء  وخيمِة 
روايَتُه »عائد إلى حيفا« بمفرداٍت تقطُر 
بالكفاِح  منه  إيماًنا  وأنفة،  وتمّرًدا  عّزًة 
للضعِف  ورفًضا  كاّفة،  بأشكالِِه  المسلِّح 
كان  كما  العربّي.  والخنوِع  الفلسطينيِّ 
يرى أنَّ الجماهيَر المسحوقَة في مخّيماِت 
النضاليِّ  الفعِل  على  األقدُر  هم  اللجوِء 
واألجدِر به؛ لما عانوه من عذاٍب وتشّرٍد 
الطبقّي  ُبعِدِه  في  كان  لذلك  وحرمان، 
والفالحين؛  الكادحِة  للجماهير  منتمًيا 
على  وقدرِتها  بقّوِتها  العميِق  إليمانِِه 
روايِتِه  في  جاَء  كما  والثورة،  الكفاِح 
المرأُة تمّثُل  »أم سعد« التي باتت تلك 
صوَت الجماهيِر الفلسطينّيِة في كينونِة 
المقاِوِم  وفكِرِه  األدبّيِة  وُهوّيِتِه  غّسان 

وحَدُه  ومقاومِتِه  االحتالِل  مواجهِة  في 
انتظاِر  دون  الفلسطينّي(  اإلنسان  )أي 

الجيوِش العربّية.
الممتلِئ  بقلِمِه  غّسان  تمّكَن  هكذا 
القومّي،  التقّدميِّ  اليساريِّ  بالفكِر 
والتمّرد،  واإلبداع،  الطبقّي،  والوعي 
أْن  والكفاح...  والنضال،  واإلصرار، 
الصهيونيِّ  العدوِّ  على  خطًرا  يشّكَل 
المحّطاِت  أهمِّ  تأريِخ  خالِل  من  النازّي، 
الفلسطينّيِة  القضّيِة  في  التاريخّيِة 
كتاباِتِه  في  وتوثيِقها  العربّيِة  والحالِة 
األدبّيِة الفريدة، التي ما زالت الجماهيُر 
بحّرّيٍة  للحياِة  المتطلّعُة  المسحوقُة 
بأعلى  بها  تصدُح  واستقالٍل  وكرامٍة 
النازّي  االحتالِل  واقَع  رافضًة  صوِتها، 
زالت  ما  والكولونيالّية؛  واألبارتهايد 
كنفاني  غّسان  المفّكِر  األديِب  كتاباُت 
وعقولَها  المتعاقبِة  األجياِل  أفئدَة  تمأُل 
منُذ أكثَر من سّتيَن عاًما؛ رحَل غّسان عن 
إبداعاُتُه  ترحْل  ولم  وخّسًة  غدًرا  عالِمنا 
يتعلُّق  شيٍء  كلَّ  أنسَن  بعدما  الجّمة، 
قضّيًة  وَجَعلَها  الفلسطينّية،  بالقضّيِة 
اإلنسانّيَة كلَّها، وانطلَق  مركزّيًة تخصُّ 
ذاكرًة  ومْنِحها  األشياِء  أنسنِة  في 
إلى  إضافًة  خاّصة،  دالالٍت  ذات  إنسانّيًة 
ا  إعطاِء القضّيِة الفلسطينّيِة ُبعًدا إنسانيًّ
والعربّي؛  العالمّي  الحضور  ووجوديًّا في 
والُهوّيِة  القومّيِة  بين  الربِط  خالِل  من 
ال  وهذا  الطبقّي.  والموقع  الثقافّية، 
كنفاني  غّسان  لغيِر  بسهولٍة  يتأّتى 
 ،)1969 عاَم  الهدف  مجلّة  )مؤّسس 
القدرِة  من  كبيًرا  نصيًبا  امتلَك  الذي 
الروائّية،  الخلِق  عملّيِة  في  اإلبداعّيِة 
والتأريخ،  والّسرد،  التصويرّية،  والبراعِة 
لم  تراجيدّيٍة  بلغٍة  والتحليل،  والوصف، 
تخرْج عن واقِع اإلنساِن الفلسطينيِّ في 
مراحِل قضّيِتِه كاّفة، بل وّثقْت محّطاِت 
التاريخّيِة  ظروِفِه  متغّيراِت  في  واقِعِه 
الضوَء  بشكٍل موضوعيٍّ عقالنّي، وسلّط 
الجماعيِّ  الهمِّ  من  الخالِص  كيفّيِة  على 
في  المستفحِل  والفلسطينيِّ  العربيِّ 
واالجتماعّيِة  السياسّيِة  الِبنيِة  أواصِر 
والفلسطينيِّ  العربيِّ  لإلنساِن  والفكرّيِة 
ا على  على حدٍّ سواء؛ فكان خطًرا حقيقًيّ
الفاشّية،  الكولونيالّيِة  االحتالِل  دولِة 
لذلك قّررت اغتيالَُه بدٍم بارد؛ ظنًّا منها 
والجماهير،  الحقيقِة  صوِت  بإسكاِت 
تصريِح  في  دّققنا  ولو  هيهات!  لكْن 
غولدا مائير ُبعيَد اغتياِل غّسان كنفاني 
الوعي في  لعرفنا أهمّيَة دوِرِه وأهمّيَة 
والفاشّي.صراِعنا مع هذا االحتالِل اإلحالليِّ النازيِّ 
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واقعّيُة الرؤيِة عنَد غّسان كنفاني 
)أم سعد أنموذًجا(
/ سورية سعيد بشتاوي. شاعٌر وكاتٌب فلسطينّيٌ

ديواُن  ونثره  بشعره  األدَب  أّن  والحقيقُة  العرب،  ديواُن  الشعَر  إنَّ  ِقيل:  قد 
أفراحهم وأتراحهم،  انتصاراتهم وانكساراتهم وحتى  لكّل  العرب، ووثيقٌة 
الغايَة  إدراكه  إلى جانب  التوثيقية من األدب  الغاية  أدرَك غّسان هذه  ولقد 

اإلنسانّية له، أال وهي أنَّ األدب وعاٌء لكل أحاسيس اإلنسان ومشاعره.

من يتتّبع نتاَج غّسان سيجد أّنه مزَج 
الغايتين، بغلبة غاية توثيق مرارات 
الشعب الفلسطيني عن طريق األدب، 
يقيًنا منه بخلود األدب في هذه الحياة 
العابرة، لذلك نجد أّن غّسان أخذ على 
عاتقه توثيق حياة الفلسطيني بكلِّ 
صورها وحاالتها وقد التصق بهموم 
شعبه، فعايشها وتذّوق مرارة اللجوء 
أن  إال  أدبه  من  كان  فما  والّشتات، 
الشعب  لحال  صادقة  مرآًة  يكون 
ر المضطهد المقتلع من أرضه،  المهجَّ
وكان يرى في نفسه كلَّ فلسطيني، 
السياسي،  انتمائه  عن  النَّظر  بغضِّ 
حدَّ  ا  أفالطونيًّ ا  رومنسيًّ يكن  ولم 
األدباء؛ ألّنه  اإلفراط كحال غيره من 
نتاُجه  يسير  أن  المعيب  من  وجَد 

تمّرد  وقد  شعبه،  معاناة  عن  بعيًدا 
تمّرًدا  األدبّية  الفنّية  الوسائل  على 
ًة  فنيًّ وسيلًة  يجعله  أن  استطاع 
جديدًة  إضافًة  إاّل  كان  فما  جديدًة، 
األدب  في  والقصة  الرواية  عالم  على 
تمّرده تحويله  العربّي؛ ومن مظاهر 
الرمَز - كما يرى الناقد إحسان عبَّاس 
منه  جنوًحا  ضروريًة؛  غير  وسيلًة   -
غّسان  وقع  وقد  النص،  واقعية  إلى 
إثر ذلك في صراع حادٍّ بين أن يلتزم 
وبين  الفنية،  عن  فيتخلى  الواقعية 
فيها  بما  األدبية  الفنية  يلتزم  أن 
بعيدة،  وإشارات  موحية،  صور  من 
والحبكة  كالعقدة  قصصية  وعناصر 
الواقعية،  عن  فيتخلى  إلخ..  والحل 
غّسان  يخرج  أدبية  ببراعة  ولكن 

بنص أدبي يحمل كل تلك الصراعات، 
في  وخصوًصا  قلّته  على  رمُزه  وكان 
رواية )أم سعد( التي سأستند عليها 
الرؤية عند غّسان  في دراسة واقعية 
ورواية  لكم(  تبّقى  )ما  رواية  وفي 
)عائد إلى حيفا(.. قليَل الحضور في 
الروايات المذكورة وحاضًرا في )رجال 
في الشمس( التي حملت صرخة )لماذا 
الخّزان؟( فكان هذا  وا جدراَن  لم يدقُّ
الشعوب  الستكانة  استنكارًيا  السؤال 
أبو  وأضحى  الخّزان   - لحكوماتهم 
إحسان  الدكتور  يرى  كما  الخيزران 
والقيادات  للحكومات  رمًزا  عّباس 
إّبان  العجز  أصابها  التي  العربية 
كان  فقد  كلٍّ  وعلى   ..1948 نكبة 
ا،  ا أكثر منه خيالًيّ عمله بنظري واقعيًّ
ه أن يكون واضًحا  فهو يريد من نصِّ
على  قارئ  أليِّ  مفهوًما  مقروًءا 
لذلك  ووعيه؛  ثقافته  درجة  اختالف 
يشرح  أدبّيًة  فنيًة  وسيلًة  خُذه  يَتّ
من خاللها رؤيته للواقع الفلسطيني 
أيَّ  أحدد  كي  جهدت  وقد  الممّزق. 
فوجدُت  عنده  واقعية  أكثر  األعمال 
رواية )أم سعد(، ولكن قبل الدخول 
الدراسة،  من  الضّيق  الحيِّز  هذا  في 
أجيب على سؤال قد يطرحه القارئ، 

ما الواقعية؟
أدبي  مذهب  األدبية:  الواقعية   -
الواقع  بكتابة  الكاتب  فيه  يلتزم 
حالته،  في  هو  كما  االجتماعي 
وزركشة  األفالطونية  عن  مبتعًدا 
الدكتور  ويحيلنا  وتجميله،  الواقع 
)المذاهب  كتابه  في  عياد  شكري 
الواقعية  أن  إلى  ص128(  األدبية 
العاديين سواًء  بالّناس  ُتعَنى  األدبية 
فيهم  وما  أشراًرا،  أم  أخياًرا  أكانوا 
له  تعّرضوا  وما  وعادات  أخالق  من 
من أحداث ووقائع فعلوها، أو ُفِعلت 
تصويًرا  واقعهم  وتصوير  بهم، 
مختلفة،  حاالت  من  فيه  بما  صادًقا 
اإلنسان،  حقيقة  لكشف  وتسعى 
والواقعية تزدهر خصوًصا في النظم 
وفي  الوطنية،  والحالة  الديمقراطية، 
الحالة  أن  شّك  وال  العلمية،  حالة 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
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عد
حرية  من  شيء  فيها  الفلسطينية 
مشارب  الختالف  األدبية  الحركة 
شك  وال  الفلسطينية،  التنظيمات 
حّية  الفلسطينية  الوطنية  الحالة  أن 
ألنها ما تزال في حالة تحرر وطني، 
وال شّك أن غّسان يؤمن باالشتراكية 
الثالثة  المعطيات  وهذه  العلمية، 
صفحات  في  تزدهر  الواقعية  جعلت 
نقول  أن  المبالغة  من  وليس  غّسان. 
صناعة  في  ا  جدليًّ كان  غّسان  إّن 
يجمع  أن  احتاج  إذ  ه؛  نصِّ واقعية 
الواقعية  لهذه  وصواًل  نقيضين  بين 
وهذا  األدبية،  الصورة  ونقيضتها 
استنبطه  أدبي،  جدلي  ديالكتيك 
الجدلية،  المادية  قراءته  من  غّسان 
سعد(  )أم  رواية  في  ذلك  وسنجد 
سعد  أّم  فإّن  العنوان،  من  وانطالًقا 
هي  التقليدية،  األم  حدوَد  تتعّدى 
وهي  أم،  ألنها  والرأفة  الحنان  رمز 
وهي  سعد،  ابنها  ألنَّ  للسعادة  رمز 
أم الفدائيين ألنَّها دفعت بابنها إلى 
المخيم  بنت  وهي  الفدائي،  العمل 
ألنها عاشت فيه، وعلى سعة وثقافة 
ذاته ألم سعد،  ُيخضع  أّنه  إال  غّسان 
هي معلمته وهي كل الجماهير التي 
وخضوع  وسيعلّمها،  منها  يتعلّم 
صاحب النص لشخصياته يعني المدى 
نصه،  مع  الكاتب  لتعايش  الكبير 
في  الكل  صورة  سعد  أم  وكانت 
ليست  سعد  فأمُّ  ذلك  )ومع  الواحد 

امرأًة واحدة..(.
ُيدخلنا غّسان مباشرًة إلى مناخ الرواية 
تحت  سعد  أم  تمشي  إذ  القاسي، 
تعيس،  صباح  في  ملتهبة  شمس 
األرض..(  قلب  من  )تصعد  فهي 
ألنَّ  واقًعا  تستحيل  الصورة  هذه 
األرَض  يشقُّ  الفلسطيني  الكل 
القتال  تفّجر  وبعد  لحياته،  وصواًل 
تختفي أم سعد وتعود بعد الهزيمة 
وقد  الجميع  وجوه  في  لتبصق 
وخسرْت  وخسروا  أجلها  من  )قاتلوا 
الحقيقة من خسرت  مّرتين..( وفي 
أجلها  من  ُقوِتل  التي  فلسطين  هي 
غّسان  يجعل  كما  مرات،  فخسرت 
سعد  أم  صورة  في  الريف  صورة 
جزئين بجزء )دخلت أم سعد ففاحت 
ويؤّكد  الريف(  رائحة  الغرفة  في 
الذي  غسان ريفّيَة أم سعد )جبينها 
له لون التراب..( وكأن هذه الصورة 
توّحد أم سعد بالتراب وبالعكس، ثم 
يحيلنا غّسان إلى صورٍة غير تقليدية 

كلًّ  أن  سعد  أم  تصف  حين  للحبس 
 - المخيم   - )الراديو  حبس  شيء 
هذه  الشارع..(   - الباص   - الجريدة 
لحبسنا  وواقعية  جديدة  صورة 
َتعلَُم أمُّ سعد بذهاب  وزنزانتنا، ثم 
ويظن  فتحزن،  الفدائيين  إلى  ابنها 
ذهابه،  بسبب  حزنها  أنَّ  القارئ 
سببه  الحقيقة  في  حزنها  ولكن 
قولُها: )أودُّ لو عندي مثله عشرة..( 
ان  غسَّ يرسم  المكّثفة  البراعة  بهذه 
الدافعة  الفلسطينية  األم  صورة 
ماطر  صباح  وفي  للقتال..  أوالَدها 
بماء  مبتلة  الخيمة  سعد  أمُّ  تدخل 
المطر.. تبكي، فيصور غسان بكاَءها 
وحزنها كأنه جبل يتفّجر بهموم كل 
المخيم الذي طاف بالماء وكان رجال 
وسعد  الوحل  جرف  يحاولون  المخيم 
يشاهدهم باستغراب حتى قال لهم: 
الوحل..(  هذا  سيدفنكم  ليلة  )ذات 
ُيوَجد  أنه  تعتقد  )هل  أبوه:  فيرد 
ه؟!(  سدُّ وعلينا  السماء  في  مزراب 
عبارة  في  ًرا  مفكِّ سعد  يبدو  وهنا 
أبيه )كأنه سيذهب في اليوم التالي 
الناظر  ولكّن  المزراب(،  ذلك  ليسد 
سيظنه  القصير،  الحوار  هذا  في 
كذلك،  ليس  ال  عابًرا،  بسيًطا  حواًرا 
والمرارة  األلم  مزراب  سيغلق  فَسعد 
االحتالل،  هو  والمزراب  والمعاناة؛ 
حقيقة  يدرك  من  وحده  سعد  وكان 
المزراب، وبعد، تتفّجر أم سعد فرًحا 
ولكن  سيارة،  ابنها  يهديها  عندما 
بقنابل  منسوفة  إسرائيلية  سيارة 
ثم  سالمين،  عادوا  الذين  الفدائيين 
بسبب  جرح  سعد  أم  كّف  في  يبدو 
سحبها )واوي( من تحت سلك شائك 
لها،  دجاجة  سرق  قد  الواوي  وكان 
ولكن هذا الجرح لم يكن جرًحا ماديًّا 
عودة  يربط  الكنفاني  ألن  وحسب، 
أمه،  جرح  بالتئام  الفدائي   - سعد 
قد  السلك  ذلك  أّن  الحقيقة  ولكن 
 - السلك  وبفناء  لالحتالل  رمًزا  صار 
غّسان  يشف  سعد،  سيعود  االحتالل 
باحترافية  ُموِجعة  واقعية  عن  ههنا 
أدبية، ثم يرسم لنا شخصيتين كانتا 
الرواية.  زمن  سادتا  لحالتين  رمزين 
صاحب  المولى(  )عبد  شخصية  هما 
ما  الرجال  من  لديه  الذي  المال  رأس 
الرجل  ذلك  )فضل(  وشخصية  لديه 
تعب  القدمين  حافي  الملمس  خشن 
صعد  من  أوائل  من  وكان  الجسد، 
واليهود  اإلنكليز  وقاوم  الجبل  إلى 

في  تصّفق  بعفويتها  الناس  أّن  إاّل 
إحدى الحفالت لعبد المولى هذا الذي 
االنتصارات  عن  يخطب  إليهم  خرج 
يعرف  وحده  فضل  وكان  والثورة، 
الكثير،  يجهلها  التي  الحقيقة 
إلى  ترمزان  الشخصيتان  وهاتان 
على  يرتكز  اآلخر  وجود  نقيضين 
شخصية  أما  وبالعكس،  األول،  فناء 
والثوار  الكادحين  فمّثلت  فضل 
وشخصية  صخب،  بال  ثاروا  الذين 
عبد المولى تمثل الفئة التي تجعجع 
بينهما  الصراع  وينتهي  تطحن،  وال 
أن حجاَب  لنا  يبيِّن  ثم  بموت فضل، 
من  يحميه  الذي  الفلسطيني  شعِبنا 
الذل والهوان لم يعد تقليديًّا مستنًدا 
أصبح  بل  الشيوخ  بهلوانات  لبعض 
كانت  التي  الرصاصة  تلك  الرصاصة 
هدًية  على صدرها  سعد  أم  تعلِّقها 
صورة  أصبحت  وبالفعل  ابنها،  من 
الرصاصة - الحجاب واقًعا ألّن صراعنا 
مع العدو صراٌع يحتاج قّوة فقط، ثم 
كان  الذي  سعد(  )أبو  صورة  تشرق 
الرواية متشائًما  بداية  مستسلًما في 
للثوار  أن ذهب سعد  بعد  مباٍل  غير 
وبعد فوز ابنه سعيد في صراع قتال 
أبو  يتحّول  الشارع  في  له  غريم  مع 
بكرت  )مدعوًسا  كان  الذي  سعد 
اإلعاشة ومدعوًسا تحت سقف الزينكو 
ومدعوًسا تحت بسطار الدولة..( وقد 
كناية  الديك(  مثل  )يمشي  صار 
وابنيها،  سعد  أم  بفضل  فخره  عن 
الدالية  أن  بإخبارنا  الرواية  وُتختَتم 
بداية  في  سعد  أم  زرعتها  التي 
قد  المخيم  نزولها  أثناء  في  الرواية 
كله  ذلك  وطالت،  وكبرت  برعمت 
في  الكبير  التحول  بفضل  ازدهر 
بعد  الدالية  وتبرعُم  سعد،  أم  عائلة 
من  رسالة  كان  الطويل  العناء  هذا 
غّسان أنه ال بَد لأللم أن ينطفئ ذات 
يوم، وأن المعاناة هي الجسر للفجر.

تّتضح  الواضحة  البساطة  بهذه 
فكل  غّسان؛  عند  الرؤية  واقعية 
ا شارًحا حياة المخيم  حرف كان واقعيًّ
وحلمهم  الجماهير،  وبؤس  وأهله، 
أنه  حقيقة  غّسان  د  يؤكِّ كما  المالح، 
حيث  ثوريًّا؛  كان  الشعب  كلُّ  ليس 
الحظنا وجود شخصيتين متخاذلتين 
كعبد المولى والمختار. إًذا لم ُيّكذب 
نفسه،  على  ُيّكذب  ولم  غّسان  علينا 
واّتضحت  هو  كما  الواقع  رؤيته وتركنا نعيش فيها.فالتزم 
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في محاولة اإلجابة على سؤال: 
لماذا اغتيل غسان كنفاني؟

ثناء أحمد. شاعرة وكاتبة/ سورية

»الُمثّقُف العضوي هو الذي َيشعُر أّنه ابَن طبقِتِه، ُيمّثلها وُتمّثله، وُيحاوُل 
أن ُيحّسَن َأحواَلها«.

َأركاَن  َيهزُّ  مِس،  الشَّ َحدَّ  الُمعتالِي  الّثاقِب، وصوِتِه  بفكِرِه  الِفعلِي  ...الُمثّقُف 
َنقيِضِه، فَيبحُث َلُه َعْن انفجاٍر َأبدي َخلَف الَوصاَيا.. َخارج ُحدوِد ااِلنتَظار.

َهكذا كاَن غرامشي َفقّوَضُه الّنقيُض )موسوليني(، َجاعاًل الُقضباَن َمسكَنُه قائاًل َعنُه: 
»َيكفي أْن ُنوقَف هذا الَعقَل عن الّتفكيِر«.

وهكذا كاَن بطُل الّتراجيديا الِفلسطينيِة 
االحتالُل  انتزَعُه  الذي  كنفاني،  غسان 
اقتلَع  مثلَما  ُجذوِرِه،  من  الّصهيونِي 
اريِخ،  التَّ َحقائَق  لَيطمَس  بالِدِه،  َزيتوَن 
ِفي  الِجئاً  َغسان  االِحتالُل  َجعَل  لقد 
َفضاءاِت الَعواصِم الَعربيِة َباحثاً عن َمالٍذ 

آمٍن كباِقي أفراِد َشعبِه!
غسان اِبُن َعكا وَيافا.. الذي ُعرف بهدوئِه 
الّصامتِة ِمذ كاَن ِطفاًل، َكواه  ومتابعاِتِه 
لُم  الظُّ َحاصَرُه  َينطفَأ،  لم  لكْن  الَقهُر 
َتَتبَع  َيستجِد..  ولم  َيسَتسلم،  لم  لكنَّه 
َشبابيَك َوطنِه الَمكلوِم الذي َطعَنتُه ُكلُّ 
لكنَُّه  َنزَف  والَبعيدِة..  القريبة  هاِم  السِّ
لم َيسقط، َرصَد أحداَثُه الُمؤلمِة ُدوَن أن 
َتارًة  الَوطني  الَوعي  َعزَز  الَفشَل،  َيعرَف 

وثاَر بكلِّ ما اِمتلَك من قوٍة تاراٍت ُأخر.
هِن وُبعِد  الذِّ والَقهِر وَجذوِة  الَفقِر  فِمَن 
األَماكِن  ُمختلِف  ِفي  اِنطلَق  الَموهبِة، 
الَعزيزتين  وَعكا  َيافا  بعَد  ارتاَدها  التي 
َعلى قلِبِه، والتي َخرَج منهما كما ِسواُه 
َصيدا  َقاصَداً  الِح..  بالسِّ بلدِتِه  أبناِء  من 
ِدمشق  وإلى  الّزبدانِي  ثّم  َحلب  ثّم 
والُكويت وَأخيراً لَيصَل باستقَراِرِه بيروت 
الِفكِري بكلِّ  لإلشعاِع  التي كانت َمركزاً 

إبداِعياً،  َنشاطاً  اِنطلَق  ُهناَك  أطياِفِه، 
وُبوصلًة وطنيًة َيستهدي بِه كلَّ َمن أراَد 
َيسكِن  لم  َغسان  للَقضيِة،  َواضحاً  خّطاً 
معهم،  ُمتَعايشاً  كاَن  لكّنُه  الُمخيماِت 

ُمتابعاً ألهلِِه بكلِّ آالِمهم وُهموِمهم.
لبة، وفي ُعمِق الُجرِح  َغسان كاَن بيَن الطَّ
ُمعتمَداً ِفي ُمحاوالِته إليقاِف الّنزِف على 
َعيِن الَفناِن وَقلِم الَكاتب وعلى َعملِِه في 

حافِة واألَدِب والَفّن. دريِس والصَّ التَّ
كاَن َكنفانِي ِفي ُصلِب الَقضيِة، فانَخرَط 
وبالجبهِة  الَعرب،  الَقومييَن  بَحركِة 
الَقرار  وكاَن  ِفلسطين،  لَتحريِر  عبيِة  الشَّ
الواعِد  الَكالِم  أريَج  وكاَن  الَقراِر،  ُكلَّ 
الَقادِم. فانبعَثْت كلماُتُه َتجوُب  بالّنصر 
خارطَة  ترسُم  والَغربي،  الَعربي  الَعالَم 
الوريد،  إلى  الوريِد  من  المذبوِح  الوطِن 
وأساطيَرُه  االحتالل  أكاذيَب  تحاصُر 
)أرٌض بال شعب لشعٍب بال َوطن(؛ كاَن 

ُرعباً ُيزرُع في َخاصرة ُمخَططاتهم.
غسان بصدِقِه والِتزامِه وُحسِن َتعاملِه مع 
من َحولُه، َبعيداً عن الَعداواِت والُمهاتراِت 
األخالقيِة  بالقيِم  وبارتباطِه  الّشخصيِة، 
واِحتراَم  إعجاَب  َناَل  الَوطنيِة،  َقبَل 
الُعنواِن  شعبه، ومن أدرَكُه ِعنَد أطراِف 

أو ِفي َقلِب الَحدِث.
َأشالؤه  َتناثرْت  كنفاني  غسان  اِغتيَل 
أرَض  َيبكي  َبقَي  صوَتُه  لكنَّ  َغضباً، 
ِرحلَة  فيها  َصّوَر  التي  الَحزيِن  الُبرتقاِل 

عائلِتِه من َعكا إلى َصيَدا.
َترّقَب غسان اإلنساَن الِفلسِطيني ِفي ُكلِّ 
»رجال  وروايته  وآالمِه،  هجرِتِه  َمواقِع 
في الشمس« ُتعدُّ َخميرَة إبداعاِتِه ُتصّوُر 
بواقعيٍة  حركَتهم  وترصُد  ُمعاناِتهم، 
ال  الَحلَّ  أّن  ِخاللِها  من  ُمشيراً  ورمزيٍة؛ 
َيكوُن َفردياً وإن أردتوه هكذا، َمصيركم 
جدران  تدقوا  لم  )لماذا  الُمؤكد  الَموت 
َتفهمِه  مع  اِتقاداً  وَيزداُد  الخزان؟(. 
وَوعيِه لَيتحوَل في ِروايِة »ما تبقى لكم« 
إلى ُمتمرٍد وثائٍر وَداعٍي للعمِل الِفدائي، 
الذي ال َبديَل له لتحقيِق النصر، فَحامٌد 
وَيقتُل  ِسكيَنُه،  َيستلُّ  الّروايِة  َبطُل 
التي  مريم  وأخُتُه  هيوني،  الصَّ الجندي 
هي َرمٌز األم فلسطين لن تقبَل بالخنوِع 
والَعار، َتمتلُئ حقداً ضّد َغاصِبها لتكوَن 

نهايتُه.
ببالِغ  يرسُم  استمرَّ  َكلماِته  بَصدى 
وَتشرذَم  المعاناِة  واقَع  والِحكمِة  األثِر 
األسرِة الفلسطينيِة »كلُّ دموع األرض ال 
تستطيُع أن تحمَل زورقاً َصغيراً يتسُع 
الَمفُقود  طفلِهما  عن  يبحثاِن  ألبوين 

إّنها ِروايته »عائٌد إلى حيفا«.
عن  َكنفاني  َيبتعد  لم  األحواِل  كلِّ  ِفي 
وقصص  سعد  أمُّ  روايِة  ففي  واقِعِه، 
الِفلسطينيَة  الّشخصيَة  ُد  ُيجسِّ أخرى، 
عن  َتخليِه  دون  الواقِع  من  الَمستَمَدة 
ُبعداً  كتاباِته  َمنحت  التي  الّرمزية 

إبداعياً.
ُممنِهجاً..  ُمنضِبطاً  كاَن  بفكِره 
لآلخِر  وَيمنُح  واآلتي،  ابَق  السَّ ُيفهرُس 
حّتى  ُممتداً  وِسراطاً  ِدفئاً  َحريقه  من 
بخاطِب  يكتِف  لم  الهدِف،  تحقيِق 
يوِخ  والشُّ الّشباِب  جاِل..  والرِّ النِّساِء 
فولِة  الطُّ أهميَة  تماماً  أدرَك  فقد  ال!! 
إليمانِه  لقصِصِه،  أبطاالً  فجعلَهم 
َيستطيُعون  بأّنهم  وقناعُتُه  بإرِثهم، 
الَغنيمِة، أطفاُل  ِحراثَة الّظالم بمسافاِت 
األمِل  وعناقيُد  القضيِة،  قلُب  فلسطين 
لوعيِه  ِقصته »القنديل الصغير« َنموذجاً 



 41

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص
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د 

عد
أطفالِنا  من  تبدَأ  أن  َيجُب  القضيَة  أنَّ 

لتستمر وتستمرَّ حّتى الّنصِر.
استراتيجيٌة  له  بمفهومِه  واالنتصاُر 

مبنيٌة على قواعد ُمقنعة وَمتينة:
وأال  شيٍء  كل  تتوقَع  أن  هو  »الّنصُر 
إطالقُه  وليَس  َيتوقع«،  عدوَك  تجعَل 
لمقولِة: »اعرف عدوك« إال َتجسيداً لرؤيٍة 
صهوَة  واستشّف  أدركُه  لواقٍع  حاذقٍة 
دراستُه  يكتُب  نجُدُه  لذا  ُمستقبله، 
إضافًة  الّصهيوني«،  األدِب  »في  المهّمة 
للكثير من المقاالِت التي جوهر حديِثها 
وبراعمها  وجمرها،  فلسطين،  شجر 
أدنى  وبدوِن  إنه  بالمواعيِد؛  النابضِة 
الَجدَل  أثارِت  استثنائيٌة  َشخصيٌة   ، شكٍّ
أطياِف  كلِّ  استيعاِب  على  بمقدرِتها 
دوَن  دون ندٍم وعاطفياً  إنسانياً  الحياِة، 
وسياسياً  تواضٍع  بكلِّ  واجتماعياً  ذبوٍل 

بشراِع الحنكِة.
َخسرُه  وطناً  كاَن  قضيًة..  كاَن  كنفاني 
العرُب وهم بأشدِّ الَحاجِة إليِه... اغتالَه 
الّزهِر  عمر  في  وهو  الصهيوني  العدو 
ُنوِر  من  َخوفاً  ربيعاً  والثالثون  الستة 
اغتالُوه؛  بفلسطين،  المبّشِر  فكِره، 
ألّنهم أدرُكوا تأثيَرُه في عالِمِه.. تأثيَر 
وكاُنوا  وتحديِه،  وجرأتِه  وصوتِه  فكرِه 
َكشِف  على  بمقدرتِه  كاملٍة  ثقٍة  على 
خاُفوا من  العالِم،  أنحاِء  أكذوبِتهم في 
خلَف  َتمضي  التي  استشرافاتِه  َشظايا 
إشاراِت  آالُف  فُأطلَقت  الَقادِم؛  حدوِد 
من  َخوفهم  على  الّدالِة  االستفهاِم 
في  يبّثُه  َبدأ  عالمي،  لوعٍي  صناعتِه 
هم  والغربيِة،  العربيِة  األواسِط  مختلِف 
وخاُفوا  الَمدى،  الواسعِة  ُرؤاه  من  خاُفوا 
الّنفاذة التي بدأت  من كلمتِه اإلبداعيِة 
َتخطَّ َسبيلَها نحَو العالميِة األدبيِة، ولم 
القهِر،  ابن  المأساِة،  جذِر  من  وهو  ال؟ 

وفي عيِن الوجِع.
غسان كنفاني لم يحمِل البندقيَة، لكّنُه 
رسَم لها الّطريَق وجمَع كلَّ أحراِر العالِم 
الملتزمَة.  المقاومَة  فكَر  حمَل  حولَها، 
قلوِب  في  ِخنجراً  استشهاَدُه  شّكَل  لقد 
من  الثامُن  كان  ُمحبيه،  من  الكثيرين 

تمّوز َصادماً َحزيناً.. بهيجاً ألعدائه.
الَخمسيَن  الّذكَرى  تمرُّ  األيام  َهِذه  وِفي 
قافي  الثَّ إرثُه  أّما  َجسِدِه،  ِغياِب  َعلى 
كُمثّقٍف  ومباِدئه  والمتنوع  الُمتعدد 
ُعضوي حاوَل انتشاَل أمتِه ما زاَل َحاِضراً 
َتقادِم  مع  زاَل  ما  والُقلوِب،  الُعقوِل  في 
كلّما  هِب  كالذَّ وُيزهُر،  يرتِقي  احترَق ازداَد لَمعاَناً.الّزمِن 

 ...غّسان كنفاني
...بدِمِه كتَب لفلسطين

سميّة تكجي.
كاتبٌة ومديرُة تحريِر مجلِّة حصاد الحبر اللبنانيّة اإللكترونيّة/ لبنان

الّدُم  وحَدُه  التعبير...  عن  قاصرًة  اللغُة  تقُف  كبيٍر  رمٍز  أماَم 
يبصر  فلسطينيٍّ  طفٍل  كّل  عروِق  في  يجري  الذي  الفلسطينيُّ 
ويحمُل  غّسان،  من  جيناٍت  سيحمُل  الزمن؛  مدى  على  سينصفك  النور؛ 

مالمَح ضوٍء من محّياك وبطولًة عصّيًة على الغياب...!!!  
العالم  أتى  ساعات عندما  وأفرغ  كله، 
هنا...  تحمُل الرمل  أنَت  كنَت 
تكاثرت  الصحراء... الزمن،  كثباُن 
غّسان  يا  زلنا  نرى وما  أن  نحاول 
نرى  وال  من المدى  يا  سراًبا...!!  إال 
وعرًضا، كنَت على خريطة  طواًل  األرض 
تمتلُك  سّر المكان والوقت.وكأّنك 
في  كنَت  تتمّدُد أنت  القليِل  العمِر 
؛  ثر تتكا الشمس و من  استعرت 
ومنها  وصهرت خيوًطا  قلًما  نسجَت 
قلمك  يشرب بندقّية...  ظّل  النهم 
سنة...   36 بيضاء العتم  صفحات  لون 
الغدر؛  أمهلك  أكثر لو  اخترعت  لكنت 
وأبعد  حياة  من كون...!!من 

كم التحمت بالموت عندما آمنت بالقتال وحلم العودة والثبات على جمر 
الغتيالك،  فرصٍة  أيَّ  سيتحّين  العدّو  أّن  مسبًقا  عرفت  فقد  فلسطين، 
والحالمين  المقاتلين  من  جيوًشا  غسان  من  وخلقت  الزمن  فسابقت 

والعائدين...!!!
خافوا منك كثيًرا... حين نظروا في وجهك، قامتك فضحت أقزامهم، 
وكم  عيونك،  لآلخرين  أعرت  كم  النتنة...  جثتهم  فضح  الحار  دمك 
كتبت لتجعلهم يرون الذي تراه... لكن...!!! كنت دموع الكون التي لم 

تتوسل بل تطلب بشموخ حقها بوطن...!!!
ال تجزع يا غسان، فإّن أطفال عيونك يسطرون البطولة في فلسطين... 
لألحرار...  وكانت حروفك في حياتك ساحات  ملهًما  تجزع كما كنت  ال 
فما زالت منذ استشهادك جذواتها مشتعلة وسوف تظل... ال تجزع في 
شروق  غروب  فلكل  تأفل؛  ال  ولكنها  الكلمة،  تخبو  قد  االنحطاط  عصر 
ولن يستطيعوا اجتثاث الكرامة من حبر كتب من أجل فلسطين... لن 
يستطيعوا السيطرة على الكلمات التي تحلق كالطيور وال تأكل إال خبز 
الحرية... ال تجزع نحن في قلب فلسطين وأنت معنا ألنك لم ترَض أن 
نبقى على األبواب... ال تجزع أرض فلسطين كلما جرحوها سوف ُتنبت 
األبطال وتنبت القمح والورد والبرتقال... ال تجزع ستظل أم سعد تحرس 
تجزع يا من بالدم كتبت لفلسطين.الدالية، وتغرس أقدامها في األرض جذورا وتحلق  كعصافير الضوء... ال 
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كنفاني بين زمنين

أنور الخطيب. شاعٌر وكاتٌب فلسطينّي/ لبنان

ويلتاه،  يا  الرجل،  جسُد  اختفى 
كدخاِن سيجارٍة؛ شفَطُه الهواُء 
حّتى لم ُيعثر له على أثر، يصعب القول: 
وأنتجت  تنّفسته  الباسقَة  األشجاَر  إّن 
أوكسجينها في الليل فتحّسنت صّحتها، 
الكاسرة،  والنسور  المهاجرة  والطيور 
والتقطت  االنفجار،  وقت  تحلّق  كانت 
وخياالته.  وأفكاره  لحمه  من  تناثر  ما 
العاشق  لجسد  حصل  ما  هذا  كان  إْن 
المجنون، ابن الستة والثالثين عاًما، ترى 

ماذا حدث لجسد لميس الطري؟ 

عجزت األشجاُر والطيوُر المتوّحشُة عن 
ذّرة  بحجم  لحٍم  قطعِة  على  العثور 
ولميس،  غسان  الحالتين،  في  هواء. 
ذهبا مباشرًة إلى اهلل، ولم يمّرا بالجنازة 
والقبر ودموع األربعين ألف مشّيع، لم 
وعّكا  بيروت  ليوّدع  الوقت  لديه  يكن 
اّتسع  رّبما  هوفر«،  »آني  حبيبته  وال 
دينك  »يلعن  لغادة  ليقول  الوقت 
أعاده  ثم  خلقه  اهلل  كأّن  قتلوني«. 
كتب  الزمن،  هذا  وخالل  ثواٍن،  خالل 
وبأنفاسه  السّكري،  الحلو  بدِمِه  غّسان 
مضج  قّض  ما  بالنيكوتين،  المشّبعة 
دولٍة بأكملها، بل أمة الضاد من مائها 
إلى  األعداء  وصل  كيف  وإال  لمائها، 

الحازمّية في بيروت؟
أّي جداِر خّزاٍن تدّق اآلن يا رفيق؟ 

والخّزاناُت تنتشُر كالجراد على الحدود، 
وتضاعفت  والسماء،  والبحر  البر  في 
بحيث  وألوانها،  وأشكالها  أحجامها 
وهروب  المحشورين،  سماع  يستحيل 
سائقي الشاحنات والقوارب والطائرات، 
تركوا الالجئين مع اهلل وأسماك القرش 
وأفاعي الصحاري وعقاربها، والمطّبات 
اآلخر  سبق  من  أدري  ال  الهوائّية. 
لتعذيبهم، أو تخليصهم من العذاب، 
اإلمبريالّية«  »أرض  وجهتهم  كانت 
آمٍن  بمستقبٍل  يحلمون  غّسان،  يا 
ألطفالهم وقططهم، منهم من غرق 
أو احترق، ومنهم من وصل واصطّف 
في طابور الوجبات، ووجدوا أنفسهم 
وتحّرش  آخر،  نوٍع  من  »إعاشٍة«  أمام 
تشكرهم،  أن  وعليك  أخرى،  بلغاٍت 

منه  يعطونك  ثم  رغيفك  )يسرقون 
كسرة، ثم يأمرونك أن تشكرهم على 
وطّبقوا  لوقاحتهم...(.  يا  كرمهم، 
على  تحصل  أن  أردت  )إذا  مقولتك: 
وكفيك  بذراعيك  فخذه  ما،  شيء 
رموا  بأرواحهم،  وأخذوه  وأصابعك(، 
أطفال  ليصل  البحر  إلى  أطفالهم 
مهزلة  اكتشفوا  النجاة  وعند  أخرون، 
الوصول: )كّل دموع األرض ال تستطيع 
أن تحمل زورًقا صغيًرا يتسع ألبوين 

يبحثان عن طفلهما المفقود..(.
»األنظمة  من  هؤالء  يهرب  لم 
ُتخلق  لم  رجاٍل  من  هربوا  الرجعّية«، 
تحمل  بل  البنادق،  لحمل  أكتافهم 
يقولها  من  ومنهم  سداسّية،  نجوًما 
ُوجدت  )إسرائيل  المآلن:  بالفم 
لتبقى...(، وأتباعهم غّيروا القضّية، 
مدافعين  كّنا  )إذا  قلت:  كما  وليس 
بنا  فاألجدر  القضّية،  عن  فاشلين 
القضّية..(.  ال  المدافعين  نغير  أن 
وصارت قضّيتهم محاربة اإلرهابيين، 
ولو تعلم يا غّسان من هم اإلرهابيون، 
الذين تمّردوا  الفدائّيون،  هم أحبابك 
والزعتر  بالزيت  وارتضوا  الدوالر  على 
في  المخّيمات  في  والبقاء  والزيتون 

فلسطين. 
ماذا؟ فلسطين؟

على  أعني  رفيق،  يا  فلسطين  نعم 
وقطاع  الغربّية،  الضّفة  من   %20
بين  سالكًة  ليست  الطريق  ال،  غّزة، 
الحكومتين  أّن  ثّم  والقطاع،  الضّفة 
متقاتلتان، ال ليس سوء فهم، خالف 

جذري، ال ليس حول فلسطين وكيفية 
أسباٌب  هنالك  رفيق،  يا  تحريرها 
أخرى معلنٌة ال أصّدقها، والدليُل أّنهم 
يعقدون اجتماعاٍت منذ سنواٍت طويلٍة 
تستطيع  المصالحة،  في  ويفشلون 
القول إّن لدينا حكومتين، ورئيسين، 

وشعبين وفلسطينين صغيرتين.
- )الوطن ليس شرًطا أن يكون أرًضا 
ا  كبيرًة، فقد يكون مساحًة صغيرًة جًدّ

حدودها كتفان..(. 
صغيرتان،  الدولتين  لكن  ذلك،  أعلم 
المانحة  الدول  على  وتقتاتان 
داعمة،  أخرى  ودول  و)األونروا(، 
التي  الجهة  أن  أخبرك  أن  نسيت 
عن  تختلف  القطاع  حكومة  تدعم 
اهلل:  رام  حكومة  تدعم  التي  الجهات 
لسوء  كاٍف  سبٌب  أنه  تعتقد  هل 

الفهم أو عدم المصالحة؟ 
علٍم  على  ألّنني  باإلجابة  أرهقك  لن 
قبل  بكيت  لكنني  وأخواتها،  بها 
مقوالتك  عن  أبحث  وأنا  أسبوع 
عليها  عثرت  مقولة  وأول  ألوّثقها، 
حتى   - العدّو  مع  الجلوس  )إّن  هي: 
خطأ  هو   - تلفزيونّي  استديو  في 
أساسّي في المعركة(. يا إلهي يا أبا 
وبدأت  هنا،  من  اختفيت  أنت  فايز، 
أعني  هنا،  من  العدو  مع  المفاوضات 
المتحدة  الواليات  مع  االتصال  قنوات 
أبو حسن  تفجير  قبل  أي  األمريكية، 
سالمة عام 1979، بسنواٍت قليلة، وكان 
صغيرٍة  دائرٍة  مع  ينّسق  حسن  أبو 
رأسها  على  التحرير  منظمة  في  ا  جدًّ
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
إسرائيل  اتخذت  حتى  عرفات،  ياسر  الشهيد 
استخبارات  مع  مشاورات  بعد  الرجل  بقتل  قراًرا 
بّد  ال  كان  امرأة،  له  وأرسلت  المتحدة،  الواليات 
بدأت  الوقت،  ذلك  منذ  لقتله.  امرأة  يرسلوا  أن 

»األخطاء األساسّية« في المعركة. 
مع  الجلوس  وصفت  حين  غّسان  يا  رقيًقا  كنَت 
بالخطأ  تلفزيوني،  استديو  في  حتى  العدو، 
الفعل  تصف  لم  لماذا  المعركة،  في  األساسي 
المستقبل،  قرأت  ألنك  السبب،  أعلم  بالخيانة؟ 
ا بالخيانة،  فلو وصفت الجلوس مع العدو تلفزيونًيّ
بماذا كنت ستصف من يسهر مع العدو، ويتناول 
ومن  العدو؟  يعشق  ومن  العدو؟  مع  العشاء 
الفدائّية  العملّيات  يستنكر  ومن  العدو؟  يحمي 
يعانق  من  ستصف  كنت  ماذا  العدو؟  ضّد 
العمال  ويرسل  المستوطنات،  له  ويبني  العدو، 
كنت  ماذا  العدو؟  لدى  للعمل  الفلسطينيين 
ستقول يا رفيق؟ خيانة؟ جريمة؟ زنا؟ ما سبق 
كله يحدث اآلن، في زماننا، وأعني قبل أكثر من 

ثالثين عاًما. 
ماذا عن املخيمات؟ وأم سعد؟ 

والعائدين إلى حيفا؟ 
لن أحّدثك عن أم سعد - يرحمها اهلل - وال عن 
المخيمات  أما  أحد،  يعد  لم  حيفا،  إلى  العائدين 
الفلسطينية، وخاصة في لبنان، حيث أنا، لم يتبقَّ 
فلسطيني  ألف   150 من  أقل  في سكانها سوى 
من أصل 450 ألفا مسجلين في األونروا ودائرة 
باعتصاٍم  قاموا  شبابها  بعض  الالجئين،  شؤون 
أمام السفارة الكندية مطالبين باللجوء اإلنساني، 
الموت  قوارب  في  األمواج  ركب  اآلخر  والبعض 
اآلخر يعتاش على  والبعض  أوروبا،  إلى  للهجرة 
الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  دوالرات 
ودوالرات تيارها اإلصالحي )وال أفهم ماذا يريد 
العدو  تجاه  واحدة  السياسة  أن  طالما  يصلح  أن 
المتبقي  والبعض  فلكه؟!(،  في  يدور  ومن 
عاطلون عن العمل، ليس ألنهم يحملون شهادات 
وفشلوا في إيجاد وظائف، بل ألّن منّظمة التحرير 
الشعبية فشلت في خلق  بكل فصائلها ولجانها 
واإلنسانية  البشرية  والتنمية  الوطني  الوعي 
والمجتمعية، ولن أصف أكثر ألنني أشعر كمن 
أّن  تعلم  أن  يجب  لكن  نيًئا.  أخيه  لحم  يأكل 
المخّيمات في طريقها للتصفية، الوسيلة ليست 
مهمة؛ تصفية، قتل، تهجير، تجنيس، ترحيل، 
أو  جواًبا  يمتلك  أحد  وال  األونروا،  إلغاء  دمج، 

تصّوًرا حول: شكل المخّيمات بعد عشر سنوات.
زمانك غير زماننا يا غسان: هل يعقل أن يتم كل 
هذا الدمار السياسي خالل خمسين عاًما؟ كأّنك لم 
تكتب شيًئا يا رفيق، كأّنك لم تحفر ولم تصرخ 
الحكيم لو قابلته؟ يرحمك الرحمن. ولم تدّق جدار الخزان؛ يمكنك مناقشة األمر مع 

لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ 
لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ 

 لماذا؟ لماذا؟
 لماذا؟

!
ك غ. 
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غّسان كنفاني
اللقاُء اليتيم واغتياُل العقِل الفلسطينّي

د. عبد الحسين شعبان. أكاديمّيٌ ومفّكر/ العراق

في كّل كلمٍة وكّل حرٍف وكّل فاصلٍة كتبها الشاعُر الكبير محمود درويش   
عن غسان كنفاني، كان يعني فلسطين، هي بوصلتهما في اإلبداع والكفاح 
والحياة. فغّسان كنفاني الذي لم يتجاوز عمره الـ36 عاًما لحظة اغتياله، مبدٌع 
بصمًة  ترك  سياسّي،  وقائٌد  ومفّكٌر  وفناٌن  وإعالميٌّ  روائيٌّ  فهو  المواهب،  متعّدُد 
منها،  واسعة  مساحات  يغّطي  اليوم  إرثه  وأصبح  الفلسطينّية،  الثقافة  في  متمّيزًة 
فقد طاف في فضاءات بعيدة وحرث في أرض شاسعة، فأنتج فيه 18 كتاًبا وعشرات 
باسم  الرسمي  المتحّدث  كان  حيث  والتصريحات،  المقاالت  ومئات  والدراسات  األبحاث 
الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي، وزاد عمره اإلبداعي عن نصف 

عمره البيولوجي.

ومن يراجع ما كتبه كنفاني في  مجلة 
منذ  تحريرها  ترأس  الذي  الهدف 
تأسيسها في العام 1969، ومجلّة الحرّية 
التي عمل فيها محّرًرا للشؤون الثقافّية 
جريدِة  إلى  إضافًة   ،1960 عام  منذ 
المحّرِر اللبنانّيِة التي أصدر فيها »ملحق 
فلسطين« وجريدة األنوار وغيرها، ُيخّيُل 
له أّن غّسان لم يكن له أي شغٍل آخر غير 
الشريد  وهو  يقرأ  كان  فمتى  الكتابة، 
الذي ولد في عّكا )شمال فلسطين( في 
التاسع من نيسان/أبريل 1936 وعاش في 
أيار/ حّتى  والجمال  والبحر  الضوء  يافا 

مايو 1948، وُأجبر على اللجوء مع عائلته 

وعمل  عاش  ثّم سوريا، حيث  لبنان  إلى 
في دمشق، ثّم في الكويت. لكن سنوات 
نضجه وتألّقه كانت في بيروت 1960 – 
1972، حيث اختزن في ذاكرته ووجدانه 
آالم  من  جيله  في  تركته  وما  النكبة 
نفسية، وظّل يبحث عن سبل مواجهتها 
 ،1953 العام  حبش  بجورج  التقى  حتى 

فانتمى إلى حركة القوميين العرب. 
وكان قد درس في مدرسة الفرير بيافا، 
وقد  الفرنسية،  اللغة  من  قسًطا  وأخذ 
كبيًرا  تأثيًرا  )فايزة(  لشقيقته  كان 
وأخذ  به  واعتنت  رعته  حيث  عليه، 
تفّوقه في مادتي اللغة العربية والرسم 

تظهران في المدرسة الثانوية. 
عمل بعدها في مدارس الاّلجئين وبالذات 
وكانت  بدمشق،  اإلليانس  مدرسة  في 
متالزمات  والتحديات  واألقالم  األوراق 
مكتبة  إلى  أقرب  وكأنه  بدا  حتى  له، 
متنّوعة تزدحم بالكتب وتضّج باألبحاث 
كان  بل  والصحف،  والمجاّلت  والدراسات 
وفريق  ناهضة  ثقافية  مؤسسة  لوحده 
فكري  ومشروع  جاد  معرفي  تنوير 
لفترة  يعيش  أن  له  قّدر  ولو  رصين. 
خصوًصا  بالمزيد،  أتحفنا  لكان  أطول 
ونضجت  اإلبداعية  أدواته  امتلك  وقد 

تجربته وازدادت عمًقا. 
بالناس  لصيًقا  كان  كتبه  ما  كّل  وفي 
وهمومهم ومتاعبهم، وهو ما عّبر عنه 
في رواية »عائد إلى حيفا« وهي وصف 
رواية  عّكا، وفي  إلى  الحيفاويين  لرحلة 
حكاية  صّور  الحزين«  البرتقال  »أرض 
هجرة عائلته من عّكا إلى الغازية، وفي 
الشمس« عكس حياته وحياة  »رجال في 
الفلسطينيين بالكويت وهي تعبير عن 
ثم  العيش،  لقمة  عن  بحًثا  ضياع  رحلة 
استكمل ذلك برواية »ما تبّقى لكم« التي 
بّشر فيها برفض اإلستكانة والعمل على 
الفدائي«،  »العمل  اختيار  أي  نقيضها 

ُدك.  س َل ج م ت ك ن ي اك، ول ْت رؤي ل م ت اك
ه  ن ا م اي ظ ى ش ق ب ت

ازِل  ن طوِح م ىل س ريح، وع ي ال ًة �ف ع ائ ض
ي  ان، و�ف �ي ج ال

ا  ًع ط الؤك ق ت أش س ي ق. ل ي ق ح ت اِت ال ّف ل م
ِم  ح ل ن ال م

ا،  ف ي ا، وح ّك ي ع ق. ه �ت ح م ِر ال اي ط ت م ال
دس،  ق وال

ذي  ِد ال س ج ل ا. طو�ب ل اف ا، وي ّي �ب وط
ا".. دًن ُر م اث ن ت ي

ش ود دروي م ح  م

ي
ا�ف ف ن ان ك س اء غ ي رث  �ف
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
وهكذا كانت قّصة »أم سعد« مستوحاة 

من حياة الفلسطينيين ومعاناتهم.
اللقاء اليتيم

حين طلب مّني الرفيق وسام الفقعاوي 
عن  يصدر  الذي  الملف  في  المشاركة 
عاًما   50 مرور  بمناسبة  كنفاني  غسان 
ذلك  نفسي  مع  استعدت  اغتياله،  على 
اللقاء اليتيم الذي جرى بيني وبينه قبل 
آب/أغسطس  في  وبالتحديد  عاًما،   52
التي  الكبيرة  والحفاوة   ،1970 العام 
استقبلني بها في مكتبه بمجلة الهدف 
بكورنيش المزرعة، وقد ترك ذلك اللقاء 
تعميق  وفي  نفسي  في  كبيًرا  أثًرا 
التي  »العتيدة«  الهدف  عالقتي  بمجلّة 
والدراسات  األبحاث  عشرات  فيها  نشرت 
المنصرمة  الفترة  خالل  المقاالت  ومئات 
رؤساء  بتغيير  حتى  توّقف،  ودون 
التحرير، فمن غسان إلى الصديق بسام 
أبو شريف إلى الراحل صابر محي الدين، 

إلى ... وسام الفقعاوي.
واألصل في ذلك عالقة صداقة ربطتني 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ 
عبر  بغداد،  في  بدأت  وقد  انطالقتها، 
»أبو وائل« مدير مكتبها واسحق يونس 
لجنتها  عضو  حسام(  أبو   - )إيهاب 
المركزية الحًقا، وفيما بعد عبر الصديق 
قياداتها:  من  وعشرات  قّبعة  تيسير 
وصادق  الحسيني  وشريف  صالح  صالح 
وليلى  الملوح  الرحيم  وعبد  الشافعي 
خالد وأبو أحمد فؤاد وأبو ماهر اليماني 
وأسعد عبد الرحمن وماهر الطاهر وصواًل 
إلى أبو علي مصطفى و«الحكيم« جورج 
حبش وآخرين، وهو ما رويته أكثر من 
الموسومة  مقالتي  مراجعة  ويمكن  مّرة 
التفاصيل  في  االستثناء  حبش:  »جورج 
أيًضا«، ) جريدة السفير اللبنانية، 1 شباط 
تيسير  عن  ومقالتي   )2008 فبراير   /
غيمة  قبعة:  »تيسير  الموسومة  قبعة 
)صحيفة  الذاكرة«،  فضاء  في  فضية 
 / حزيران   29 حلقتان،  العراقية،  الزمان 
يونيو و 2 تموز / يوليو 2016(، ومقالتي 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  عن 
والموسومة   52 ال  تأسيسها  ذكرى  في 
»في األنا واآلخر يكتمل النقد المزدوج«، 
فلسطين،  الهدف-  مجلة  في  نشرت 
األول/ ديسمبر  9 )1483(، كانون  العدد 
الزمان  صحيفة  في  نشرت  كما   .2019
 12-11 في  لندن،  بغداد/  )العراقية(، 

كانون الثاني / يناير 2020.
األول  هو  اللقاء  أن  من  الرغم  وعلى 
جمياًل  انطباًعا  ترك  لكنه  واألخير، 
على  بتعّرفي  وكأنني  لدّي  وشفيًفا 
فلسطين،  على  أتعّرف  بدأت  غسان 
حيث اختلفت زوايا نظري إليها وأقصد 

الرمزية  بصورتها  فلسطين  ليس  بذلك 
وشحنتها  الوجدان  في  المطبوعة 
وصوتها  بالحق  المندمجة  العاطفية 
كنت  حين  يشغلني  ظّل  الذي  المتخّيل 
عن  ووالدتي  والدي  من  قصًصا  أسمع 
زيارتهما للقدس بعد كّل حّج أو عمرة، 
والدي  أحّبها  التي  اهلل  رام  عن  السّيما 
كثيًرا، ليس هذا فحسب، بل أنني بقدر 
شقيقتّي  لزيارة  بالغبطة  شعرت  ما 
إلى  حيدر  وشقيقي  وسميرة  سلمى 
القدس قبل احتالل قسمها الشرقي بعد 
ما  بقدر   ،1967 يونيو   / حزيران  عدوان 
ترك لدّي حسرة، لماذا لم أذهب معهم 

حينذاك؟
الواقعية  فلسطين  غسان  قّرب  لقد   
خريطتها  وتفاصيل  والحقيقية 
وبحرها  ومدنها  وتضاريسها  السياسية 
إلى  نيسان  وبرقوق  الحزين  وبرتقالها 
»مركز  اإلنسان  قلب  أن  صحيح  عقلي، 
ذلك،  يرّدد  عربي  ابن  وكان  الحقيقة«، 
ففي القلوب وحدها يكمن اإليمان، وكان 
تولستوي يقول: »أقيموا مملكة اهلل في 
قلوبكم«، فماذا إذا اّتحد العقل مع القلب 
ألوانها  وتتفاعل  الصورة  فستكتمل 

وتشرق.  
ومثلما عّرفني غسان بفلسطين عّرفني 
وخياله  بسردياته  الصهيوني  بعدّوها 
واألمنية  العسكرية  ومؤسساته  وأدبه 
فيها  بما  السياسية  قواه  وطبيعة 
مسؤولية  حملّني  وهكذا  اليسارية، 
من  جزًءا  أخّصص  بدأت  حيث  كبيرة، 
من  أكثر  لفلسطين  وجهدي  وقتي 
السابق، وهو ما فعلته على نحو ممنهج 
ومنّظم منذ ما يزيد عن نصف قرن من 

وأبحاث،  ودراسات  كتًبا  أنتجت  الزمن، 
الجوانب  متعّدد  نشاط  عن  ناهيك 
فكري وحقوقي، عربي ودولي، بما فيه 
تأسيس »اللجنة العربية لدعم قرار األمم 
تشرين   10 في  الصادر   »3379 المتّحدة 
الثاني / نوفمبر 1975 عن الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، والذي ساوى الصهيونية 
أشكال  من  »شكالًّ  واعتبرها  بالعنصرية 
والذي  العنصري«  والتمييز  العنصرية 
 1986 العام  أمينها  أكون  أن  تشّرفت 
المثقفين  من  نخبة  وضّمت   1989  -

العرب.
لغسان  قراءتي  منذ  فلسطين  تعد  لم 
كنفاني مجّرد شعارات حماسية وخطابات 
تعبوية، حتى وإن كان صوت جمال عبد 
فلسطين  لكن  وهادًرا،  مدوًيا  الناصر 
إميل  مع  تعمق  لدي  آخر  شكاًل  أخذت 
أكاديمية،  منهجية  له  وأصبحت  توما 
بل  وآخرين،  سعيد  إدوارد  إلى  إضافة 
أصبحت هي جزء من يومياتي وهمومي 
بوصلتي  أعتبرها  وأصبحت  ومشاغلي 
التنمية  قضية  حل  يمكن  ال  الهادية، 
السلمي  الديمقراطي  والتحّول  والتقّدم 
الشعب  استعادة  دون  المنطقة  في 
الفلسطيني حقوقه كاملة وغير  العربي 
في  حّقه  منها  المقّدمة  وفي  منقوصة 
تقرير مصيره وفوق ترابه الوطني، وهو 
ما كتبته في كتاب »تحطيم المرايا في 
العربية  الدار  واالختالف«،  الماركسية 
االختالف  ومنشورات  )ناشرون(  للعلوم 
)الجزائر(- حوار وتقديم خضير ميري، 

بيروت، 2009.
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مدخلي إلى عوالم كنفاني
كان مدخلي إلى عوالم غسان كنفاني قبل 
أن ألتقيه هو رواية »رجال في الشمس«، 
والتي قرأتها بعد العدوان »اإلسرائيلي« 
ما  وبقدر   ،1967 يونيو   / حزيران   5 في 
رواياته  عن  أبحث  بدأت  إليها  انجذبت 
التي  األخرى وكتبه ودراساته ومقاالته 
وقرأت  والثقافة،  السياسة  في  نشرها 
بعد  وفيما  الحرّية،  مجلّة  في  بعضها 

مجلّة الهدف. 
الدراسات  بعض  على  اطلعت  قد  كنت 
»األدب  عن  غسان  كتبها  التي 
لدي  تكن  لم  وقبلها  الصهيوني«، 
معرفة عن هذا الحقل المهم الذي دونه 
»اإلسرائيلية«،  السياسة  فهم  يمكن  ال 
إْذ  ومبتوًرا،  ناقًصا  فهًما  يبقى  أنه  أو 
أكثر  للتاريخ  األدبية  الرواية  ستكون 
الروسي  الروائي  وحسب  وشموالً،  عمًقا 
يكتبه  ال  فالتاريخ  غوركي:  مكسيم 
الفنانون  يكتبه  بل  فحسب،  المؤرخون 
)األدباء(، لذلك فإن االطالع على األدب 
الصهيوني يجعل المرء أقرب إلى فهم 
المعلن  أي  وما خلفها،  السياسة  طبيعة 
منها،  والمستتر  الظاهر  أو  والمخبوء 
النقدية  قراءاته  من  جزء  هذا  وكان 

لطبيعة األدب الصهيوني. 
وجدت نفسي منجذًبا إلى غسان كنفاني 
شخصيته  وسحر  الفريدة  بمواهبه 
الدرامية،  وحبكته  وأسلوبه  وشجاعته 
حول  تدور  جميعها  كانت  والتي 
قرأته  ما  أستعيد  وبدأت  فلسطين. 
السجاالت  خصوًصا  الحرّية،  مجلّة  في 
التي فتحتها المجلّة في النصف الثاني 
روايته  كانت  ما  وبقدر  الستينيات،  من 
بامتياز، وكّل  عالمية  محلّية فقد كانت 
والعالمية  كوني،  هو  إنساني  هو  ما 
حسب غابريل ماركيز الروائي الكولومبي 
1982 عن  العام  الحائز على جائزة نوبل 
أن  هي  العزلة«،  من  عام  »مائة  رواية 

تكون محلًيا أكثر ما يمكن.  
أدب  على  تعّرفنا  غسان  طريق  وعن 
حين  المحتلّة  األرض  وشعراء  المقاومة 
القاسم  وسميح  درويش  لمحمود  قرأنا 
كنت  ولذلك  وآخرين،  زّياد  وتوفيق 
عليه،  والتعّرف  به،  للّقاء  التوق  شديد 
في  وجودي  تمديد  أسباب  أحد  أن  بل 
للتعّرف  1970، هو  العام  بيروت حينها 
وعلى  به  واللّقاء  كنفاني  غسان  على 
بعض وجوه حركة المقاومة وشخصياتها 
ما  حميمة  بعالقات  بها  ارتبطت  التي 
اهلل  أطال  األحياء  مع  بها  أحتفظ  زلت 
من عمرهم، وذكرى عطرة مع الراحلين 

أيًضا أعتّز بها.

بيروت الستينيات
طريق  عن  بيروت  إلى  وصلت  كنت 
فبيروت،  دمشق  إلى  ومنها  الكويت، 
للدراسة  أوروبا  إلى  التوّجه  بانتظار 
في  بها  كلّفت  التي  المهمات  وبعض 
يعيشه  كان  الذي  السّري  العمل  ظروف 
الحزب الشيوعي في العراق. وعلى الرغم 
ومفاوًضا  علنًيا  وجًها  كنت  أّنني  من 
المالحقة  أن  إاّل  مجال،  من  أكثر  في 
أخذت تتجاوز بعض االعتبارات األدبية 
زميلي  باعتقال  خصوًصا  واألخالقية، 
عضو  التّمن  أبو  لؤي  االجتماعي  الوجه 
الوفد المفاوض معي، وهكذا كان القرار 

بأن أتوّجه إلى الخارج.
من  أعرفها  وكما  يومها  بيروت  كانت 
التي  المحّطات  أهم  من  تعتبر  قبل، 
العرب، خصوًصا  المثّقفون  يلتقي فيها 
حكوماتهم،  ذرًعا  بهم  تضيق  حين 
متفاعلة  مفتوحة  حيوّية  مدينة  وهي 
مع اآلخر، وكانت تعّج بالحركة وتزدحم 
لبناني  هو  ما  فيها  ويختلط  بالجمال 
وفيها  وإنساني،  عروبي  هو  بما 
وصحفها  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
وهو  التثقيفية،  ومدارسها  وإعالمها 
للكوادر  فيها  بالتدريس  الحًقا  قمت  ما 
إطار تعاوني مع م. ت.  المتقّدمة في 
من  أكثر  في  المقاومة  وقيادات  ف. 
ومن  الحًقا،  الشام  في  سّيما  وال  موقع، 
اللقاء  فبعد  األول،  تحّركي  بدأ  بيروت 
التقيت  اللبناني،  الشيوعي  بالحزب 
بما  يسارية،  سورية  بعثّية  مجموعات 
فيها مجموعة صالح جديد وجريدة الراية 
اللبناني،  الشيوعي  الحزب  من  باقتراح 
على  مطّواًل  حواًر  معي  أجرت  حيث 
حلقتين عن الوضع السياسي في العراق 
بعض  لها  تعّرضت  التي  واالنتهاكات 
الشيوعيين  الوطنية من  الحركة  أطراف 
والقوميين والناصريين، وكان مانشيتها 
العريض بعنوان »هارب من العراق يروي 
وقد  الرهيب«.  النهاية  قصًصا عن قصر 
إلى  وسلّمتهما  معي،  العددين  أخذت 
وصولي  بعد  براغ  في  الحافظ  مهدي 
الذي  خاجادور  آرا  عليها  واّطلع  إليها، 
استقّر في براغ )ممثاًل للحزب في مجلة 
قضايا السلم واالشتراكية( بسبب تدهور 

العالقات مع الحزب الحاكم.
الشيوعي  بالحزب  اتصلت  قد  وكنت 
الصمد،  عبد  نديم  وبالرفيق  اللبناني 
الذي حملت تلفونه معي والذي زّودني 
به الرفيق ماجد عبد الرضا، فأخبرني أنه 
األسبوع  مطلع  في  وسيعود  الجبل  في 
مع  التنسيق  مني  طلب  وقد  المقبل، 
نعوس  وخليل  الدبس  خليل  الرفيقين 
األخبار  صحيفة  وزرت  اللقاء،  لحين 
في  ريفولي  سينما  )خلف  األسبوعية 

الشيوعي  الحزب  وكان  الشهداء(،  ساحة 
صحيفة  إليها،  إضافة  يصدر  اللبناني 
يومية باسم »النداء« )4 صفحات(. وكان 
أما  الشابة،  القيادات  من  يعتبر  الدبس 
بيروت،  منظمة  قيادة  من  فهو  نعوس 
 - اللبنانية  الصداقة  جمعّية  في  وعمل 
البلغارية، واغتيل في 20 شباط / فبراير 
أيام  بأربعة  بعده  اغتيل  كما   ،1986
القيادي  الشيوعي  والصحافي  المفّكر 
لتحرير  رئيًسا  وكان  الطويلة،  سهيل 
المكتب  في  وعضًوا  النداء  جريدة 
السياسي، واغتيل بعدهما الشيخ حسين 
مرّوة )17 شباط / فبراير 1987(، وأعقبه 
مهدي عامل )حسن حمدان( بنحو ثالثة 
وقام   ،)1987 مايو   / أيار   18( أشهر 
أسميتهما  كما  »الخليالن«  الرفيقان 

بمرافقتي وتأمين اتصاالتي. 
مذكرات صهيوني

التسمية  وهي  الخليلين،  من  طلبت 
الصمد،  عبد  نديم  لها  أطرب  التي 
رئيس  كنفاني  غّسان  مع  اللّقاء  تأمين 
تحرير مجلة الهدف، وهو ما حصل فعاًل 
مقر  إلى  نعوس  خليل  اصطحبني  حين 
ساعتين  نحو  دام  حديث  وبعد  المجلّة. 
في   ، إليَّ االستماع  منها  قسًما  خّصص 
إليه،  االستماع  أريد  أنا  كنت  حين 
وسألته عن آخر نتاجاته، وبادر بإهدائي 
روايته »أم سعد«، وهي من الكتب التي 
خالل  براغ  في  معي  وبقي  بها،  أعتّز 
بغداد  إلى  عدت  وحين  دراستي،  مّدة 
حملته في حقيبتي اليدوية، ولم أضعه 
التي  في حقائبي مع حاجياتي وكتبي 
شحنتها إلى بغداد، وقد تّم مصادرتها 
مخطوطات  وثالث  مكتبتي  مع  الحقاً 
العراقية،  األمنية  األجهزة  جانب  من 
»مذّكرات  بعنوان  مخطوطة  إلى  إضافة 

صهيوني«.
تخّص  فالسردية  آخر،  جانب  وللحكاية 
ماكابي  الصهيونية  المنظمة  عضو 
يفضح  الذي  ريدليخ(  )إيغون  هاكير 
خالل  من  بالنازية  الصهيونية  عالقة 
في  القياديين  أحد  بأنه  علًما  يومياته، 
الحًقا  نقله  تم  حيث  تريزين،  معسكر 
إلى معسكر أوشفيتز وأعدم العام 1944 

على الرغم من تعاونه مع النازية.
إيغون  مذّكرات  على  العثور  تم  وقد 
إعدامه  على  عاًما   23 مرور  بعد  ريدلخ 
أحد  سقف  في   )1967 العام  في  )أي 
غودوالدوف  شارع  في  الحجرية  البيوت 
أن  لي  سبق  الذي  تريزين،  مدينة  في 
زرت المعسكر فيه أّول مّرة العام 1972، 
أعددتها  التي  المذّكرات  هذه  وكانت 
اسم  بوهاتكا، وهو  ييرجي  بقلم  للنشر 
تشيكي  لكاتب  لي  اتضح  كما  مستعار 
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شعبة  في  المخابرات  جهاز  في  عمل 
ما  استعدت  وقد  الصهيونية،  مكافحة 
وأعدت  »المنبر«  تريبونا  مجلة  كتبته 
نشره  تّم  وقد  للنشر،  وإعداده  ترجمته 
الهدف  مجلّة  في  حلقات  خمس  على 
العربي  الصمود  دار  1985، وقامت  العام 
وأهديته   ،1986 العام  بكّراس  بإصداره 
األخيرة  كنفاني في طبعته  إلى غسان 

التي ستصدر قريًبا.
ابتسامة غسان

غّسان  مع  األثير  اللقاء  ذلك  أتذّكر 
بابتسامة  استقبلني  الذي  كنفاني 
كورنيش  في  المجلة  مقّر  في  عريضة 
رجل  وهو  أتذكر  ما  على  المزرعة 
ويشعرك  وهلة  أّول  منذ  الثقة  يمنحك 
وكنت  إليه،  نفسك  فتطمئن  بالصداقة 
قد سألته عن تيسير قّبعة وكم بقي من 
محكوميته وما هي أوضاعه؟ فطمأنني 
المحكومية على  مّدة  أّنه بخير وتوشك 
استمرار  األمر  يتطلّب  ولذلك  االنتهاء، 
أن  من  خوفاً  سراحه،  إلطالق  الحملة 
أو  به  تحتفظ  قد  اإلسرائيلية  السلطات 
جديدة  تهم  بتوجيه  المداورة  تحاول 
له، وقد أخبرته كيف تّم تنظيم الحملة 
في  اعتقاله  بعد  حياته  إلنقاذ  العالمية 
أواخر  منذ  كنا  حيث  المحتلّة،  األرض 
العراق  نّظمنا حملة في  قد   1967 العام 
حياته،  على  والحفاظ  سراحه  إلطالق 
وذلك بعد ورود خبر اعتقاله عبر ممّثلنا 
الطالب  اتحاد  سكرتير  الحافظ  مهدي 
تلك  تّم تعميم  العالمي حينها، وهكذا 
حياة  إلنقاذ  التواقيع  بجمع  المبادرة 

تيسير على المستوى العالمي. 
تصويري  المصّور  من  غسان  طلب 
معه  حديثي  وخالل  المجلة،  ألرشيف 
ما  بعض  يدّون  الصحفيين  أحد  كان 
إن كان قد نشر شيء  أتذّكر  ال  أقوله. 
بعد مقابلتي أو لم ينشر ألنني سافرت 
بعدها إلى اسطنبول ومنها إلى صوفيا 
كان  جيداً،  أذكر  ما  على  لكنه  فبراغ، 
الوطنيين  جهود  تنصّب  أن  يتمّنى 
واليساريين لمواجهة العدوان الصهيوني 

والمخططات اإلمبريالية. 
ذكر األخ صالح صالح، أطال اهلل من عمره 
ومّتعه بالصّحة وهو الصديق العزيز الذي 
أنه  الزمان،  لعقود من  تستمر صداقتنا 
أول مرة عّني من غّسان كنفاني،  سمع 
قيادات  إلى  إضافة  يلتقيني،  أن  وقبل 
في  ذلك  وجاء  الشعبية  الجبهة  من 
مداخلته التي ألقاها في تكريمي العام 
ومصطفى  الزين  جهاد  وبحضور   2006
والصديقة  القيسي  وعمران  الحسيني 
ومحمد  صالح(  )زوجة  صالح  سميرة 
رشيد، حيث قال له غسان كما دوّنه في 
الشاب  ذلك  ترك  لقد  المكتوبة:  كلمته 

أثًرا طيًبا في نفسي،  اليساري  العراقي 
وكم أود التواصل معه النتمائه العروبي 
فلسطيني  أنه  أحسب  وكنت  الصافي؟ 
لي  قال  التي  بعراقيته،  معرفتي  لوال 
حينها أنها الوجه الثاني لفلسطين، بل 

لبالد الشام. 
مع  كنفاني  غسان  ذكرى  واستذكرت 
كوبنهاغن  في  كنفاني  نعمان  شقيقه 
العام 1991 والذي جمعتنا فيه الصديقة 
قد  كنت  محاضرة  وبعد  النعيمي،  هند 
التحالف  ألقيتها هناك إثر حرب قوات 

على العراق وتداعياتها. 
شعور بالثقة

هو  بكنفاني  اللقاء  على  حرصي  كان 
عن  والتعبير  شخصًيا  عليه  للتعّرف 
المباشر  واللقاء  له  قرأته  بما  إعجابي 
القراءة، فغسان هو من ذلك  دائًما غير 
تقترب  أن  ما  الذي  البشر  من  النوع 
بالثقة  تشعر  حتى  يده  لك  ويمّد  منه 
ودون  بعفوّية  فيك  ذلك  ويتغلغل  به 
منذ  تعرفه  أنك  لتشعر  حتى  تكلّف 
زمن. وكلّما تعّرفت عليه كلّما ازدت حبًّا 
له، وهو ما كان بّسام أبو شريف يقوله 
دائًما وصالح صالح وأسعد عبد الرحمن 
إنه  أبو شرار:  وماجد  اهلل حوراني  وعبد 

يدخل القلب بسرعة خاطفة.
الاّلمع  المبدِع  ذاك  لفقدان  حزنُت  كْم 
عطائه،  وأوِج  شبابه  ريعان  في  وهو 
الفنية  أدواِته  استكمل  قد  كان  حيث 
له جهاز  ترّصد  تجِربُته، حّتى  ونضجت 
المخابرات اإلسرائيلية )الموساد( وقامت 
منطقة  في  سيارته  بتفجير  الغدر  يُد 
)يوليو(  تموز   8 يوم  صباح  الحازمية 
ابنة أخته لميس حسين  1972 مع  العام 
في  الطاهر  جسده  ليتشّظى  سنة(   17(
يريد  موته  في  حتى  وكأنه  الهواء 
الذي  لبنان  تراب  في  المحّبة  ينثر  أن 
عّز  في  وهو  غسان  رحل  احتضنه. 
من  واحدًة  تلك  وكانت  وتألّقه،  عطائه 
وعرفت  بها،  ُصعقُت  التي  الّصدماِت 
حينها أن الصهيونية تستهدف اغتيال 
العقِل الفلسطيني والمثقِف الفلسطيني 
خطًرا  األشد  فهو  الفلسطيني،  واإلبداِع 
عليها، ألنه األكثر تأثيًرا ومضاًء وعمقاً. 
كنت  كنفاني  غسان  اغتيال  حين حصل 
بوخارست  إلى  عمل  رحلة  في  حينها 
عبر  اتصلت  وقد  وفيينا،  وبودابست 
الهاتف بالرفيق مهدي الحافظ، وإذا به 
يبلغني بما حصل لغسان، حيث لم أكن 
كنفاني  أعقَب  وقد  بذلك،  سمعت  قد 
الهدف  مجلة  تحرير  رئاسة  مهّمة  في 
كنُت  الذي  شريف،  أبو  بّسام  الصديق 
قد تعّرفُت إليه في مؤتمر اتحاد الطالب 
العالمي الذي انعقد في مدينة براتسالفا 

 ،1971 يناير   / الثاني  )سلوفاكيا( كانون 
الصديقة  زوجته  مع  كثيراً  التقيتُه  ثم 
ُيرسل  ملغوٍم  بطرٍد  وإذا  خوري،  أمل 
تموز   25 بتاريخ  بوجهه  لينفجَر  إليه 
عينيه  إحدى  فيأخذ   ،1972 )يوليو( 
من  جزًءا  ويفقد  أصابعه،  من  وأربعة 
»تطّرز«  شظاياه  بعض  وبقيت  سمعه، 
صدره وما يزال يحملها إلى اآلن. جدير 
صادف  براتسالفا  مؤتمر  أن  بالذكر 
انعقاده بعد أيام قليلة من إطالق سراح 
تيسير قّبعة، فأرسلنا برقية إلى جورج 
الذي حّل  الرزاق  حبش باسم نوري عبد 
وذلك  به  لاللتحاق  المؤتمر  على  ضيًفا 

باالتفاق مع مهدي الحافظ أيًضا.
وكانت براغ محطة أساسية لعالج بّسام 
أبو شريف حين كان يزورها باستمرار، 
نائباً  بصفته  إليها  ترّدده  إلى  إضافة 
 IOJ العالمي  الصحفيين  اّتحاد  لرئيس 
حادث  بأن  علًما  براغ،  مقّره  كان  الذي 
التفجير وقع بعد أسبوعين من اغتيال 

غسان كنفاني.
اإلسرائيلية  المخابرات  أجهزة  وكانت 
القيادات  لمالحقة  بيروت  في  تنشط 
ففي  الغتيالها،  الفلسطينية  والعقول 
 1968 العام  )ديسمبر(  األول  كانون   28
»اإلسرائيلي« بقصف مطار  الطيران  قام 
بزعم  مدنية،  طائرة   13 وتدمير  بيروت 
الرّد على المقاومة. وكما قامت الموساد 
العام  الصايغ  أنيس  اغتيال  بمحاولة 
من  أصيب  مفخخ  طرد  بواسطة   1972
جرائه بضعف نظر وبتر بعض أصابعه. 
وفي 10 نيسان )أبريل( 1973 استهدف 
عملية  في  »اإلسرائيلي«  الكوماندوس 
المجلس  عضو  عدوان«  »كمال  قرصنة 
اإلعالم  ومسؤول  الفلسطيني  الوطني 
مع  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في 
زميليه الشاعر »كمال ناصر« وعضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

»محمد يوسف النجار« )أبو يوسف(.
الفلسطيني  العربي  الشعب  كان  وإذا 
الوطني  الكفاح  في  بليغة  دروًسا  قّدم 
قّدم  فإنه  االحتالل،  ضّد  والمقاومة 
كبار  ومثّقفين  كبار  مبدعين  كذلك 
وعقواًل كبيرة، وارتبطت نخبة متمّيزة 
بالذاكرة  هؤالء  من  المعة  وكوكبة 
كبار  كمقاومين  العالمية،  الجمعية 
غّسان كنفاني  أبرزهم  بين  أيًضا، ومن 
ومحمود درويش وإدوارد سعيد وناجي 
ابراهيم جبرا وحنا بطاطو  العلي وجبرا 
الصايغ ومعين بسيسو وعشرات  وأنيس 

غيرهم.
وهؤالء وغيرهم عملوا على فضح الرواية 
»اإلسرائيلية«  واالدعاءات  الصهيونية 
رواية  وهي  نقيضها،  للعالم  وأظهروا 
حّقهم  أهلها  وسلب  فلسطين  اغتصاب 
للتصّرف  القابل  وغير  والثابت  المشروع 
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عن  ناهيك  مصيرهم،  تقرير  في 
عنصرية الصهيونية وتعارض الممارسات 
الدولية  اللوائح  أبسط  مع  »اإلسرائيلية« 
باستمرار  سّيما  ال  اإلنسان،  لحقوق 
واألمة  الفلسطيني  الشعب  على  العدوان 
ومنذ  »إسرائيل«  غدت  حتى  العربية، 
بؤرة   )1948 أيار/مايو   15( تأسيسها 
توّتر ومشروع حرب ال يمكن أن تنهض 
حقيقيين،  وتنمية  بسالم  المنطقة 
لحقوق  بالتنّكر  خصوًصا  باستمرارها، 

الشعب العربي الفلسطيني.
آني هوفمان

في بيروت 1961 تعّرف على زوجته آني 
هوفمن القادمة من الدانيمارك لمساعدة 
ابنة  وهي  الفلسطينيين،  الاّلجئين 
مناضل قديم ضّد النازية، وأنجب الزواج 
)تيّمًنا  وفائز  ليلى  هما:  طفلين  عن 

باسم أبيه(.
الذئب الذي ترّصده

التي  الجواهري  قصيدة  دائًما  استذكر 
يقول فيها:

ي 
و�ت ه /  دُم أخ وب ي وق ن ي وف

د�ف رّص ب ت ذئ
ي ا�ب ح ي وص ار�ب وأق

عن  غسان  يتحّدث  أن  مفارقًة  فليس 
رافقه  حيث  قصصه،  جميع  في  الموت 
ذّكرني  ما  وهو  ينتظره،  وكأنه  الموت 
بحوار دار بين جيفارا وجمال عبد الناصر، 
لماذا  جيفارا:  الناصر  عبد  سأل  وحين 
أراك تتحّدث عن الموت فأنا أكبر منك ب 

10 سنوات، وأنت ما زلت شاًبا؟ 
عامين  بنحو  الحوار  هذا  بعد  ولكن 
ونّيف، قضى جيفارا في بوليفيا في 9 
تشرين األول/ أكتوبر العام 1967، وكاد 
العامين  بين  الكونغو  في  يقضي  أن 
1965 و 1966، وحين اغتيل جيفارا كان 
أعوام  بثالثة  كنفاني  غسان  من  أكبر 
فقط، إنهما في عمر متقارب، ترك كّل 
لو  أمامهما،  وكان  كبيًرا،  تأثيًرا  منهما 

عاشا عمًرا طبيعًيا، أن ينجزا الكثير.
كان جيفارا يدرك أن اإلمبريالية العالمية 
الذي  الطريق  في  بالمرصاد  له  تقف 
اختاره تحّدًيا لها، فقد وضع حياته على 
إلى  الالتينية  أمريكا  راحته منتقاًل من 
العالمية،  بالثورة  مبّشًرا  وأفريقيا  آسيا 
من  كنفاني  غسان  يدركه  كان  مثلما 
العقل  تستهدف  إنما  الصهيونية  أن 
الفلسطيني، وكما قال بأن: قضّية الموت 
إنها  المّيت،  قضّية  اإلطالق  على  ليست 
قضّية الباقين، فاإلنسان في نهاية األمر 

قضّية.
سخائه،  وفي  عاطفته  في  كريًما  وكان 
باتجاه  حواسه  وكّل  نفسه  برمج  وقد 
كّل  في  جمياًل  غسان  كان  فلسطين: 
صداقته  في  ومحتوًى،  مظهًرا  وحّبه وتعامله مع الناس.شيء 

المرأة  بدفء  تلتصق  أن  لذة  تجرب  لم  إنك 
]..[  فكيف تريد أن نتفاهم

!

ك غ. 
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معاك،  »بعدين  بالقول:  وأخرى  آونٍة  بين  األصدقاِء  بعُض  يفاجئني       
واالستراتيجّيات  واالستيطان  فلسطين  عن  تكتب  يوٍم  كّل  تتعب...؟  ألم 
البساطة  بمنتهى  ردي  فيكون  و..الخ«،  القدس  تهويد  وعن  الصهيونّية، 
ونحن  ومستقبلنا،  وحقوقنا  ووجودنا  وقضّيتنا  بالدنا  هذِه  أبًدا،  واإليمان:  والوضوح 
في صراٍع وجوديٍّ وجذريٍّ مفتوٍح مع هذا المشروع الصهيوني، ورسالتنا ومهمتنا أن 
نكتب ونذّكر ونستحضر الحقائق والمعطيات، وسنبقى نكتب للقضية وللتاريخ ولألجيال 

وللذاكرة مع مداد من كتبوا لفلسطين بالدم، حتى تحرير الوطن المحتّل.

نواف الزرو. كاتٌب مختّصٌ في شؤون العدّو/ األردن

في الذكرى الخمسين الغتياِل غّسان كنفانّي

سنبقى نكتُب عن القضّية ولألجيال الطالعة

    فكلُّ ما يجري في المدينة المقّدسة، 
عندهم  ينبُع  فلسطين،  أنحاء  وفي  بل 
من عمق النصوص التوراتّية التي تدعو 
القدس-  أي  المكان-  »تطهير  إلى 
نقّية  يهودّية  لتغدو  فلسطين«، 
عرقٍيّ  تطهيٍر  حرُب  هي  بل  بالكامل، 
ُمزّيفٍة  صريحٍة  سافرٍة  دينّيٍة  بنصوٍص 
الجماعات  تقودها  وللحقائق،  للتاريخ 
فالمؤّشراُت  المتطّرفة،  اإلرهابّية 
والقراراُت  والتصريحاُت  والمعطّياُت 
آٍت  هو  عّما  تتحّدث  كلّها  واإلجراءات، 
في المشهد الفلسطيني، في ذلك البعد 
االحتاللي التهويدي، إذ يكاد ال يمضي 
ونتابع  إال  ساعة،  حتى  ربما  أو  يوم، 
المقّدسة،  المدينة  في  ا  احتالليًّ تصعيًدا 
أو في أي مكاٍن آخر في الضّفة الغربّية، 
البناء  فإّن  المعطيات،  أحدث  فوفق 
يسّجُل  القدس  شرقي  في  االستيطانّي 
عشر  منذ  األعلى  هو  مرعًبا  تصاعًدا 
االحتالل  سلطات  تواصل  وفيما  سنوات، 
استيطانها بالقدس في إطار مخّططها 
كّل  لتهويد  جاهدًة  تسعى  التهويدي، 
وصل  حتى  العربّية  المدينة  مكّونات 
األمر لتهويد أسماء شوارعها وطرقاتها 
وأزقتها، وتسعى سلطات االحتالل إلى 
الشوارع  لتلك  العربّية  األسماء  استبدال 
والطرقات بأسماء يهودّية، مثل شلومو 
األسماء  من  وغيرها  وبنيامين  وشامير 
لتهويد  السعي  إطار  في  تأتي  التي 
تزخر  التي  المدينة  تلك  تاريخ  حتى 
تعيش  التي  اإلسالمّي،  العربّي  بالتراث 
لتهويدها  شاملًة  إسرائيلّيًة  حملًة  حالًيا 

وطمس معالمها اإلسالمّية والعربّية.
القدس،  أهل  شهادات  وحسب       
االحتالل حمالٍت وهجماٍت  تشنُّ سلطات 
إلى  تهدُف  المدينة  في  متالحقٍة 

تهويد ما يطلقون عليه المعالم التراثّية 
والمسيحّية،  اإلسالمّية  العربّية  واألثرّية 
عليه  يطلقون  ما  منها  بداًل  وتقيم 
الحدائق التوراتّية، وذلك في سباٍق مع 
ا،  الزمن، بل إن تلك السلطات ال تنام عمليًّ
الساعة،  مدار  على  حمالتها  تواصل  إذ 
وتتركز على أهم معالم المدينة العربّية 
تلك  فإن  المعطيات،  ووفق  اإلسالمّية. 
جديدٍة  مرحلٍة  إلى  تنتقل  السلطات 
إّنها  بل  المقدسة،  المدينة  تهويد  في 
تشنُّ حرًبا مفتوحًة مسعورًة ترمي إلى 
تهويدها بنصوٍص دينّية، وإلباس هذه 
توراتيًّا صريًحا،  ا  أيديولوجيًّ زيًّا  العملّية 
تتحّرك  المقدسّية  األرض  على  ا  فعملًيّ
القبضة  إحكام  أجل  من  االحتالل  دولة 
اليهودّية - التهويدّية االحتاللّية الكاملة 
القديمة  ببلدتها  المقّدسة  المدينة  على 
وبمدينتها  التاريخّية،  أسوارها  داخل 

الجديدة خارج تلك األسوار.
     ففي أقرب وأخطر تطّورات المشهد 
اإلسرائيلي  اليمين  يدعو  المقدسّي، 
المتطّرف للسيطرة على الحرم القدسي، 
ملصقاٍت  بتوزيع  نشطاؤه  ويقوم 
»تحريضّية«، كتب فيها: »يجب تطهير 
جبل الهيكل من أعداء إسرائيل«، وجاء 
»دعونا  المنشورة:  الملصقات  نص  في 
إسرائيل  أعداء  من  المكان  هذا  نطهر 
على  المعبد  وبناء  األرض  سلبوا  الذين 

أنقاض المساجد ويجب أن ال تخافوا«.
تقوم  التطهير،  عملية  سياق  وفي      
اإلسرائيلية  اللوائّية  باللجنة  يسمى  ما 
للتخطيط والبناء، بإقرار المزيد والمزيد 
التوراتّية، فصادقت مؤّخًرا  الحدائق  من 
»مركز  أسمته  ما  إلقامة  مخّطٍط  على 
»الحديقة  تسّميه  ما  نطاق  في  زوار« 
سلوان  حي  في  دافيد«  عير  الوطنّية 

المالصق للحرم القدسي الشريف، بينما 
هدمت سلطة حماية الطبيعة والحدائق 
حديقة  ضم  فلسطينيًّا  مبنى  الوطنية 
في  ومقهى  جماهيري  ومركز  ألعاب 
مزراحي،  يوني  اآلثار  عالم  وقال  الحي. 
المستوي«  »السهل  منّظمة  في  الناشط 
اآلثار  علماء  من  عدًدا  يضمُّ  الذي 
هو  المذكور  البناء  »إّن  اإلسرائيليين: 
تقوم  الذي  االستيطانّي  للنشاط  تعزيٌز 
القديمة،  البلدة  في  )العاد(  جمعّية  به 
السكان  إقصاء  تجاَه  أخرى  خطوٌة  وهو 
الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم 
آلّيات  شرعت  ذلك  وقبل  التاريخّية«، 
بزيادة  اإلسرائيلي  االحتالل  وجرافات 
حدائق  وإنشاء  إلقامة  العمل  وتيرة 
والساهرة،  العامود  بابي  بين  تلمودية 
كما أن أعمااًل مشابهًة تجري منذ مطلع 
المعروفة  المنطقة  في  الماضي  العام 
سلوان  ببلدة  فرعون«  »طنطور  باسم 
فضال  المبارك،  األقصى  المسجد  جنوب 
عن  سلوان،  عن  الدفاع  لجنة  كشف  عن 
زرع قبوٍر يهودّيٍة وهمّيٍة فيها للسيطرة 
عليها  ا  نهائيًّ اليّد  ووضع  األراضي  على 
االستيطانّية  بالبؤر  المنطقة  وربط 
بـ«مقبرة  ربطها  إلى  باإلضافة  القريبة، 
اليهود« بحي رأس العمود، فيما تجري 
الربابة  وادي  منطقة  في  موازيٌة  أعماٌل 
تمتدُّ  تلمودّية،  حدائق  إلنشاء  بسلوان 
البستان  حي  من  قريبٍة  مسافٍة  إلى 
الذي تتهّدد منازله خطر الهدم واإلزالة 
النهائّية وتشريد سّكان الحي الذين يزيد 
عددهم عن ألف وستمائة مواطن لصالح 
إنشاء هذه الحدائق ومشاريع تهويدّية 
الهيكل  وأسطورة  خرافة  تخدم  أخرى 
االحتالل  سلطات  أن  فالواضح  المزعوم. 
األخطر في  تنتقل خطوات أخرى، هي 
إلى  المقدسة وتحويلها  المدينة  تهويد 
–فقط...!  اليهودي  للشعب  »عاصمة 
وإسقاطها  القدس  اختطاف  يعني  ما 
والعربّية  الفلسطينّية  الحسابات  من 
وكل  كافًة...  والمسيحّية  واإلسالمّية 
ذلك في ظل حمى التطبيع العربي الذي 
يشكل غطاء لإلجراءات االحتاللّية كافًة. 
وأكتب  وأكتب  أكتب  سأبقى  وعليه، 
دون  الطالعة،  واألجيال  القضّية  عن 
غسان  مع  عهدنا  فهذا  تراجع،  أو  كلٍل 
الوجع  كتابة  صريُع  هو  الذي  كنفاني 
نحو  وبشارتها  الفلسطيني  واألمل 
والرجعّية  واالستعمار  الصهيونّية  دحر 
الحرّية  تحقيق  طريق  على  العربّية، 
والعودة واالستقالل والوحدة العربّية.  
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غسان كنفاني 
في المشهد الثقافي اإلسرائيلي

د. نهلة راحيل. ناقدٌة وأكاديميٌّة ومترجمة/ مصر

األدباء  أهم  أحد   )1972  -1936( كنفاني  غسان  الفلسطيني  األديب  يعد 
العرب األكثر تأثيًرا- حتى الوقت الحالي- في المشهد الثقافي اإلسرائيلي، 
الكّتاب  من  العديد  استلهم  حيث  اإلبداعي،  ومشواره  حياته  قصر  رغم 
إبداعاتهم  في  المتنوعة،  بأشكالها  والنقدية،  األدبية  أعماله  مضامين  اإلسرائيليين 
ورؤى  سياسية  رسائل  من  تتضمنه  ما  استنطاق  محاولين  معها؛  وتحاورًوا  المختلفة 
تغير  ومع  األساس.  في  اإلسرائيلي  الفلسطيني-  الصراع  قضايا  تخص  إيديولوجية؛ 
اهتمام  لكنفاني محل  والفكري  األدبي  اإلبداع  قراءة  زالت  ما  الحالي  الواقع  شروط 

المبدعين والباحثين المنتمين للمدونة الثقافية في إسرائيل على اختالف ميولهم.

االهتمام  الطبيعي  من  كان  ولذلك، 
كنفاني  نتاجات  معظم  بترجمة 
للقارئ  وتقديمها  العبرية  اللغة  إلى 
العزلة  كسر  بهدف  سواء  اإلسرائيلي 
الثقافية  الساحة  أصابت  التي  المعرفية 
إعادة  أو بهدف  ناحية،  اإلسرائيلية من 
أديب  بوصفه  كنفاني  نتاج  قراءة 
ناحية  من  األبرز  الفلسطينية  القضية 
أخرى. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن عملية 
منظومة  إطار  في  تتم  الترجمي  النقل 
قوى- سياسية وثقافية- قد تكون غير 
متكافئة، حيث ُينقل الصوت الفلسطيني 

من خالل صوت المترجم ووساطته.
وهناك مساهمات بارزة في هذا المجال 
بترجمة  المهتمين  المثقفين  من  لعدٍد 
اإلبداع العربي إلى العبرية، مثل: األديب 
بالص  شمعون  العراقي  األصل  ذي 
)1930- 2019( الذي قام بترجمة ثالث 
»أرض  وهي  لكنفاني،  قصيرة  قصص 
البرتقال الحزين« و«أبعد من الحدود« و« 
السالح المحرم«؛ ضمن قصص فلسطينية 
من إعداده وترجمته صادرة عام 1970، 
وقام بتحرير ترجمة »رجال في الشمس« 
و«ما تبقى لكم« في عام 1978. وكذلك 
يهودا  الشهير  االجتماع  عالم  مثل: 
بترجمة  قام  الذي   )1952( شنهاف 
»ورقة من غزة« وهي واحدة من قصص 
مجموعته  في  المدرجة  كنفاني  غسان 

القصصية »أرض البرتقال الحزين«.
أشكال  تنوعت  الترجمة،  وبجانب 
اإلعداد  بين  ما  األخرى  االستدعاء 
المسرحي والسينمائي والكتابات النقدية 
والمحاورات الروائية. فقد حظي كنفاني 
باهتمام بالغ؛ نظًرا لدوره البارز في دعم 
عنها،  والتعبير  الفلسطينية  القضية 

فتمت مسرحة روايتيه »عائد إلى حيفا« 
على  وعرضهما  الشمس«  في  و«رجال 
خشبة المسرح اإلسرائيلي، كما تم عرض 
الصغيرة«  »القنديل  لألطفال  قصته 
متعدد  مسرح  وهو  ألمينا،  مسرح  في 
يرعاه  والشبيبة  لألطفال  الثقافات 

مجموعة من الفنانين اليهود والعرب. 
تّيمات  أهم  استدعاء  إلى  باإلضافة 
بعض  في  وتوظيفها  كنفاني  أعمال 
األدبيات العبرية التي تلتفت إلى قضايا 
الرد  وتحاول  والصراع،  واللجوء  الوطن 
الراهن  يخدم  بما  استكمالها،  أو  عليها 
في  القائم  والثقافي  األيديولوجي 
المجتمع، وبما يعبر- في المقام األول- 
قد  الذين  كاتبيها  وأفكار  رؤى  عن 
أحيانا  التّيمات  تلك  باستدعاء  يقومون 
دون  أخرى  وأحيانا  ذلك،  عن  باإلعالن 
اإلشارة إليها؛ معتمدين على رواج تلك 
الفلسطيني  الُمتلقي  لدى  سواء  األفكار 
الُمتلقي  أو  كنفاني  بإبداعات  الُملِم 
الوسيط  عبر  عليها  المّطلع  اإلسرائيلي 

الترجمي.

ملاذا لم تدّقوا جدران الخزان؟
»داني  الصحفي  الكاتب  دراسة  ُتعّد 
المختص   )    -1937( روبنشتاين« 
مؤخًرا  الصادرة  العربية،  بالشؤون 
علليت  نشر  دار  عن   )2022 )يوليو 
جدران  تدّقوا  لم  »لماذا  بعنوان:  هاجج، 
الخزان؟ غسان كنفاني- أديب المنفى«؛ 
التي  الشاملة  العبرية  الكتابات  أحدث 
وقد  والحوار.  بالبحث  كنفاني  تتناول 
تمحورت دراسات الكتاب، في معظمها، 
المنفى  بمشكلة  كنفاني  انشغال  حول 
الفلسطيني وأزمة الالجئين الذين قضوا 

ويعرض  المخيمات.  في  حياتهم  أغلب 
الكتاب،  فصول  داخل  روبنشتاين، 
من  كامل  لجيل  ممثال  بوصفه  كنفاني 
الجئي المخيمات من الفلسطينيين، وهو 
الجيل الذي اِنهزم آباؤه في حرب 1948 
الشتات؛  بالد  إلى  وُهّجر  دياره  وفقد 

بسبب أحداث النكبة. 
األديب  شخصية  الكتاب  يستدعي  كما 
الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني الذي 
كان من أوائل ُكّتاب المنفى الذين عبروا 
تركوا  الذين  الفلسطينيين  أصوات  عن 
منازلهم ورائهم نتيجة النكبة وتشردوا 
خارج وطنهم. ويصفه بأنه رائد األدب 
بالتوقف  شعبه  طالب  الذي  المقاوم 
على  والبكاء  المفقود  الوطن  رثاء  عن 
عجزه  من  التخلص  إلى  ودعاه  الماضي، 
وتحمل مسؤولية مصيره، دون االعتماد 
األخرى،  العربية  الدول  مساعدة  على 
وهذا ما كرس له كنفاني قلمه- بتعبير 

روبنشتاين- ودفع حياته من أجله.
 ويستعرض ما خلّفه كنفاني من نتاجات 
والقصة  الرواية  بين  ما  تتنوع  مختلفة 
لألطفال  وكتابات  والرسائل  والمسرحية 
ويقدم  وفكرية.  نقدية  ودراسات 
مثل:  كنفاني  نتاجات  مضامين  أهم 
ومعاناة  الفلسطيني،  المخيم  أحوال 
الفلسطيني في المنفى، وشراكة القوى 
سلب  في  العربية  والدول  االستعمارية 
الفلسطيني  وكفاح  الفلسطيني،  الحق 
وغربته  وطنه،  إلى  العودة  أجل  من 
األم  نضال  وكذلك  الشتات،  بالد  داخل 
وخارجه.  الوطن  داخل  الفلسطينية 
محاوالت  على  الضوء  الكتاب  ويسلط 
المستمرة - سواء عبر كتاباته  كنفاني 
اإلبداعية أو من خالل مقاالته الصحفية 
- الستنهاض الشعب الفلسطيني وحثه 
على المقاومة، خاصة بعد نكسة 1967.

النظر  روبنشتاين  َيلّفت  هنا،  من 
ليس  كنفاني  غسان  تراث  أهمية  إلى 
والفلسطيني،  العربي  للجانب  فقط 
الذي  اإلسرائيلي  للمتلقي  كذلك  بل 
يمكنه أن يتعرف، من خالل هذا اإلرث 
القضية  مراحل  على  والنقدي،  األدبي 
الفلسطينية كما يمثلها أحد الُمقتلَِعين 
في  المجهول  ويستكشف  أرضه،  عن 
هوية الفلسطيني الذي يحاول التفاوض 
تحقق  تسوية  إلى  والوصول  معه 

التعايش المحتمل.
حمائم في ميدان ترافلجار 

جاءت رواية حمائم في ميدان ترافلجار 
العراقي  اإلسرائيلي  للكاتب   )2005(
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 ،)    -1926( ميخائيل  سامي  األصل 
لُِتجري حواًرا مع رواية »عائد إلى حيفا« 
لغسان كنفاني، وتلك الحوارية لم يكن 
اطلع  قد  كان  إذا  إال  القارئ  ليدركها 
تعالق  الذي  األصلي  النص  على  مسبًقا 

نص ميخائيل معه، أي نص كنفاني.
ميخائيل  سامي  الكاتب  تصدير  ورغم 
العالقة  بعبارة توضح  روايته  افتتاحية 
الفلسطيني  الكاتب  الحوارية بينه وبين 
مع غسان  »حوار  - وهي  كنفاني  غسان 
عن  صراحة  يعلن  لم  فإنه  كنفاني«-؛ 
النص المقصود - وهو »عائد إلى حيفا«- 
للمتلقي  مركزي  لنص  تحول  الذي 
إليه  يتوجه  الذي  الفلسطيني  العربي 
باعتباره  الجديد،  بنصه  ميخائيل 
استكمااًل لقصة كنفاني؛ ينّمي فيها في 

االتجاه الذي يعبر عن رؤيته.
ويبدو أن ميخائيل قصد إجراء حوار مع 
أفكار الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، 
تعقيًدا،  أكثر  جديدة  صياغة  واقتراح 
بكونها  ُوصفت  التي  كنفاني  لرؤية 
ميخائيل  فأراد  للصراع؛  أحادية  رؤية 
حكائية  متوالية  مًعا  العمالن  يكّون  أن 
الثنائية  الرؤية  تعكس  واحدة،  لحبكة 

للصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي.
وقد تسبب صدور رواية سامي ميخائيل 
من  منطلقة  عنيفة  أفعال  ردود  في 
ليس   - التأثير  تحت  ميخائيل  وقوع 
النصي ولكن اإليديولوجي- للفلسطيني 
الدوائر  بعض  فرأت  كنفاني،  غسان 
التعامل  يمكن  ال  العملين  أن  النقدية 
معهما باعتبارهما نصوصا أدبية جمالية 
فقط، إنما بكونهما رسائل سياسية في 
األساس. وال تخلو تلك االتهامات- التي 
نقيصة  كنفاني  بنص  التأثر  في  رأت 
مبدأ  على  تؤكد  فوقية؛  نظرة  من   -
وفًقا  تتعامل  الذي  الثقافية  التراتبية 
»المجتمع«  داخل  األدبية  المؤسسات  له 
عبر  الظواهر  يفسر  والذي  اإلسرائيلي، 
التمركز  يخدم  منظور  من  الثقافية 

الغربي.
شخصية  على  األكبر  االشتغال  جاء 
لدى  »دوف«  فـ  النصين،  في  »االبن« 
لدى  »زئيف«  إلى  يتحول  كنفاني 
بالتفاصيل  االحتفاظ  مع  ميخائيل، 
الكاتب  أن  إال  للشخصيتين،  الحياتية 
في  التوسع  إلى  َعَمَد  ميخائيل  سامي 
الُمغّيب  دورها  وتفعيل  االبن  شخصية 
لدى كنفاني؛ وذلك للكشف عن تبعات 
االبن  يحملها  التي  المزدوجة  الهوية 
بالتبعية.  والتي ورّثها البنه بعد ذلك 

ويبدو أن ميخائيل قد أراد بذلك إلقاء 
منها  يعاني  التي  األزمة  على  الضوء 
اليهود العرب - والكاتب ينتمي إليهم 
استيعابهم  ومشاكل  األساس-  في 
يعد  الذي  اإلسرائيلي  »المجتمع«  داخل 
انعكاًسا واضًحا للمركزية األوروبية التي 
بين  االستعالئي  لم تفرق في خطابها 

الفلسطينيين واليهود العرب.
من هنا، يشير ميخائيل إلى أن »الطفل 
لكنه  العربية،  الهوية  حاماًل  ُولد  الذي 
اإلسرائيلية  المدارس  في  وتعلم  َكِبَر 
يتم  حيث  عربًيا«،  وليس  يهودي  هو 
اليهودي  أو  الفلسطيني  العربي  إدخال 
مسيرة  في  سواء  حد  على  الشرقي 
لهويتهما  الشامل  الثقافي  المحو  من 
الصهر«  »بوتقة  في  ودمجهما  األصلية، 
لتبني الهوية الجديدة، فدوف في نص 
ما  ميخائيل  نص  في  وزئيف  كنفاني 
هما إال انعكاس واضح لسامي ميخائيل 
نفسه؛ اليهودي العربي الذي وجد نفسه 
داخل سياق المجتمع اإلسرائيلي الغربي 
الشرقي  ألصله  يتنكر  لم  لكنه  التوجه، 

الحقيقي.
العودة إلى حيفا:

جاؤون  بوعز  اإلسرائيلي  الكاتب  عمد 
)1971-    ( كذلك إلى َمسَرِحة نص غسان 
عرضه  وتم  حيفا«  إلى  »عائد  كنفاني 
بتل  »هاكاميري«  مسرح  خشبة  على 
حملت  مسرحية  في   ،2008 عام  أبيب 
عنوان »العودة إلى حيفا«، حيث الحبكة 
فقد  جاهزة؛  واألحداث  والشخصية 
كنفاني  رواية  على  جاؤون  نص  تأسس 
درامية  عناصر  بنيتها  في  تحمل  التي 
الدرامي  التعبير  تشمل على أشكال من 
كالشخصيات والحوار والصراع والمؤشرات 
فشّكلت  الزمكانية؛  والبنية  السردية 
لدى جاؤون مرجًعا لجأ إليه خالل إعادة 
للعرض  وإعداده  درامًيا  النص  صياغة 

المسرحي.
 ويصرح الكاتب عن دافعه لَمسَرِحة نص 
كنفاني بقوله: »أثناء دراستي في لندن 
قرأُت رواية كنفاني القصيرة »عائد إلى 
وأسرتني  العبرية،  نسختها  في  حيفا« 
كثيًرا؛ فاللحظة التي دخل فيها الجندي 
طفاًل  قبل  من  كان  الذي   - اليهودي 
العسكرية  بمالبسه  البيت  إلى  عربًيا- 
مسرحي  مشهد  فهذا  بشدة،  صدمتني 
ُحكي  ما  كل  يؤطر  الكلمة؛  معنى  بكل 
رأّي  في  يرمز  الصبي  هذا  إن  قبله. 
اإلسرائيلي-  الصراع  مأساة  جوهر  إلى 

الفلسطيني«.

وقد أثارت مسرحية جاؤون ردود أفعال 
غاضبة أثناء عرضها، إلى حد قيام بعض 
تنتقد  احتجاجية  بوقفات  المعارضين 
المسرحية  وعروضه  »هاكاميري«  مسرح 
بشكل عام، ذلك ألن المسرحية مستمدة 
متحدًثا  كان  الذي  كنفاني،  رواية  من 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  باسم  رسمًيا 
فلسطين، وهو أمر غير مسموح به في 
نظرهم، وهو اعتراض ينبع في األساس 
للكاتب  اإلسرائيلي  الجمهور  رفض  من 
لرؤية  االنتظار  الفلسطيني نفسه، دون 

العرض القائم على نصه أو تقييمه.
زوجين  قصة  المسرحية  تحكي 
وصفية(،  سعيد،  )هما:  فلسطينيين 
 ،1948 حرب  أثناء  رضيعهما  فقدا 
أسرة  تربيته  تتولى  الذي  الوقت  في 
)هما:  زوجين  من  مكونة  إسرائيلية 
من  الناجين  من  وإفرايم(،  ميريام، 
أيًضا  هما  فقدا  أن  بعد  النازي،  أحداث 
ابنهما في تلك األحداث. وتعيش األسرة 
في  وصفية  سعيد  منزل  في  اليهودية 
وتقوم  رضيعهما  تتبنى  أن  بعد  حيفا 
الجيش  في  جنديا  ليصبح  بتربيته 
عاما،  عشرين  مرور  وبعد  اإلسرائيلي. 
زيارة  الفلسطينيان  الزوجان  يقرر 
ومحاولة  حيفا  في  بالحليصة  منزلهما 

معرفة مصير ابنهما )خلدون/ دوف(.
الدرامي  الصراع  على  جاؤون  حافظ  فقد 
بالشخصيات،  وعالقته  الرواية  بأحداث 
لكنه طرح وجهة نظر مغايرة إزاء بعض 
الشخصيات، فقام بتحريك بعضها على 
وأدوار  مواقف  وتغيير  األحداث  مسرح 
تصعيد  في  يسهم  بما  اآلخر،  البعض 
الصراع ويعكس قناعاته الخاصة ورؤيته 
تكون  وبهذا  الُممسرح.  نصه  لسياق 
األديب  رواية  من  مستمدة  مسرحيته 
التي  حيفا«،  إلى  »عائد  كنفاني  غسان 
القضية  بأن  »سعيد«  باقتناع  انتهت 
إال  ُتحّل  لن  اإلسرائيلية  الفلسطينية/ 
وهي  المسلحة،  المقاومة  خيار  بتبني 
اإلسرائيلي  الكاتب  شعر  التي  النهاية 
الفكرية  رؤيته  مع  تتماشى  ال  بأنها 
فعمد  اإلسرائيلي؛  الفلسطيني/  للصراع 
التعايش  حل  باقتراح  تغييرها  إلى 
وقبول األمر الواقع؛ ألن الخاتمة كنهاية 
عموًما  تحدد  المسرحية  في  لألحداث 
ملخًصا  وتعكس  ككل،  النص  معنى 
خالل بنية العمل األدبي.يفسر رؤية الكاتب للقضية التي طرحها 
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غسان كنفاني
البحث عن الهوية والوطن في أعماله الروائية

أ. د. حسن عليان. أستاذ األدب العربي في جامعة فيالدلفيا سابقا / األردن

وهو  البريطاني،  االحتالل  على  فلسطين  في  كنفاني  غسان  عينا  تفتحت 
ودينية،  عنصرية  دولة  وإقامة  فلسطين،  تهويد  على  طاقاته  بكل  يعمل 
مسوقًا باستراتيجية واضحة، تقوم على شرذمة العالم العربي، وتمزيق كيانه، 
يظل  وحتى  مستقباًل،  وحدته  دون  للحيلولة  واهية،  صغيرة  كانتونات  في  وبعثرته 
الغرب مسيطرًا على مقدرات األمة، ومتحكمًا في منافذ أفريقيا وآسيا العربية، تسانده 
الغرب،  خوف  ولعل  األمريكية.  المتحدة  الواليات  وبخاصة  الغربية،  القوى  ذلك  في 
وقلقه من النفوذ الصهيوني في أوروبا والواليات المتحدة، الذي هو دفع الغرب إلى 

خلق هذه الدولة، للملمة شتات اليهود، تخلصًا من نفوذهم. 

الصراع  روح  كنفاني  غسان  وعى  لقد 
والمخططات  اإلسرائيلي،  العربي 
الوجود  أبعاد  في  االستعمارية 
تعني  وماذا  فلسطين،  في  الصهيوني 
المنطقة،  تريد  وماذا  العبرية،  الدولة 
تكتيكاً  العربية  المنطقة  من  ووعى 

واستراتيجية. 
وجه  في  تقف  نظره  وجهة  من  فهي 
الفعل التاريخي، وتحاول أن تغير مساره 
الفكري، وحركته الطبيعية الدائبة نحو 
نتائج  المستقبل، ووعى غسان كنفاني 
لها  أقيم  أن  بعد  الصهيونية  الحركة 
دولة عنصرية ودينية على حساب الوجود 
الفلسطيني  الصعيد  فعلى  الفلسطيني. 
عايش غسان حياة الفقر والبؤس، وسقف 

الفلسطيني الواطئ في مخيمات اللجوء 
أعماله  في  عنها  صدر  والجوع،  والذل 
الروائية: )رجال في الشمس، وما تبقى 
لكم، وعائد إلى حيفا، وأم سعد( بوعي 
روايته  فكانت  الصراع،  هذا  لمراحل 
األولى )رجال في الشمس( صورة لحياة 
والمكاني  الزماني  ببعديها  الفلسطيني 

بعد هزيمة عام 1948م.
واعياً  البديهة،  حاضر  غسان  وكان 
متطورة،  برؤية  الفلسطيني  مأساة 
فجاءت أعماله الروائية دالة على التفرد 
الفن  بين  التالزم  مدى  وعلى  واألصالة، 
الفنان  استعداد  ومدى  اإلنسان،  وقضية 
الشعب،  خدمة  في  فنه  يجعل  ألن 
بالتوازن  االحتفاظ  على  وقدرته 

المتجددة،  الفنية  اإلثارة  بين  الضروري 
والحاجة الشعبية المتطورة؟

كان غسان متوحداً بفلسطين، ولم يخرج 
فهي  قضيتها،  في  التفكير  عن  يوماً 
في  أنه  دائماً  ويحس  األبدي،  هاجسه 
ليقبل تهاون  ولم يكن  الشروق،  لحظة 
االنسحاب  أو  عنها،  الدفاع  في  أصحابه 
شيئاً  أحس  إذا  يثور  وكان  سلكها،  من 
فضل  لصديقه  كتب  فقد  ذلك،  من 
رسالة  على  يرد  واشنطن،  في  النقيب 
للوطن،  الحماس  أحس فيها فتوره في 
يقول فيها: »تريد أن تنسحب؟ لماذا؟ 
عن  يبعد  فضل  كان  إذا  بعيد؟  ألنك 
يبعد  شعبه  فنصف  ميل،  ألف  القضية 
لها  قيمة  ال  المسافة  سنة.  ألف  عنها 
تريد  الشروق.  لحظة  في  يعيش  لمن 
يا  أن تنسحب؟ ال بأس، ولكن صدقني 
من  بكثير  أصعب  االنسحاب  أن  فضل 

التحدي. لقد حكم علينا بأال ننسحب.
ووفق هذه الرؤية وهذا االلتزام أحالتنا 
رؤيته الواعية في أعماله إلى المفردات، 
إلينا،  يحيلها  أن  في  غسان  رغب  التي 
فينا  تخلق  حتى  بقوة،  إليها  لنتعرف 
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والتفكير،  التأمل،  على  القوي  الباعث 
وتمثلت  والفعل  والحركة،  والتململ، 
الروائية  الشخصية  عالقة  في  المفردات 

باألرض، وأن اإلنسان والوطن قضية.
أواًل: عالقة الشخصية الروائية 

باألرض
الروائية  الشخصيات  عالقات  تفاوتت 
باألرض،  كنفاني  غسان  أعمال  في 
وتقاطعت، وتشابكت، فجاءت صورتها 
ومتقاطعة،  ومتقطعة،  متاحة، 
ومتصلة، ولم تكن العالقة المنـزاحة في 
رواية )رجال في الشمس( اختيارية، بل 
كبيرة  ألجزاء  االحتالل  بقوة  مفروضة 
أجبر  مما   ،1948 عام  فلسطين  من 
الخالص  عن  البحث  على  الشخصيات 
والغذائي  النفسي  األمن  وهو  الفردي، 
واالستقرار، البحث عن الهوية واالنتماء، 
والخالص الجماعي. وعلى الرغم من ذلك 
قوية  بالوطن  النفسية  العالقة  ظلت 
التكوين  رحم  في  بأمشاجها  التشكل 

النفسي، والوجداني، والفكري.
في  )رجال  رواية  شخصيات  تكن  لم 
والدرجة،  الحدة،  نفس  على  الشمس( 
الوطن،  باألرض  االتصال  من  والنوع 
فمروان ابن الخمسة عشر ربيعاً لم نر له 
مادية  وصالت  وفكرية،  نفسية،  جذوراً 
األسرية  فظروفه  الفلسطينية،  باألرض 
نفسه  إلشغال  كافية  كانت  والمعيشية 
الغذائي.  األمن  عن  البحث  في  وفكره 
بالوطن  صلته  فكانت  أسعد  الشاب  أما 
إلى  االنتماء  لقنوات  وضوحاً  أكثر 
أبناء  من  كغيره   - منه  محظور،  حزب 
مسافة  أقرب  هي  األحزاب  أن  جيله: 
إلى  العودة  طريق  في  نقطتين  بين 
فلسطين. وقد اختلفت صلة أبي قيس 
النفسية  فصالته  سابقيه،  عن  بالوطن 
قوية وحادة، تشكلت لحماً، ودماً، وكياناً، 
لكنها لم تترجم إلى عمل قبل االحتالل 
أكثر  بالوطن  االتصال  ليكون  وبعده، 
فاعلية. فأبو قيس بظروفه االقتصادية 
أخرى،  إلى ضغوط  باإلضافة  والنفسية، 
لعله  الكويت،  إلى  التوجه  على  أجبر 
من  شجرات  عشر  ويشتري  ابنه،  يعلم 
الزيتون، ويبني غرفتين للعجوز مساحة 

هي أحالمه.
خرج غسان على األساليب التقليدية في 
بناء الرواية، واعتمد التجريب لغة بطرق 
المتدفق  الوعي  تيار  أهمها  متعددة، 
والحوار  والمعاني،  األفكار  تداعيات  عبر 
واالستدعاء  باك،  والفالش  الداخلي، 
ما  على  نقف  والحدثي، حتى  التاريخي 

وما  الشخصيات،  هذه  عالم  في  يعتمل 
يجول في ذهنها، وفكرها، ونفسياتها 
ومواقف،  وعواطف،  وأفكار،  رؤى  من 

ومواطن لذة وألم، وفرح وحزن.
العاقر/صحراء  الراهن  الواقع  أن  شك  ال 
الكويت كان المثير والمنبه ألبي قيس، 
والضياع،  التيه،  بانوراما  حوله  ما  فكل 
والضباب الذي ال لون له، والمنبه لغسان 
صورة  تخرج  لم  حيث  معاً،  آن  في 
األسود،  الضباب  عن  لدى غسان  الكويت 
السماء،  كبد  في  تحلق  التي  واألغربة 
الضباب  »إن  مذكراته:  في  غسان  يقول 
ولكن  الطبيعة،  األسود غير موجود في 
على  أبعث  ليس  أنه  يؤكد  الذي  ذا  من 
الراحة من الضباب الطبيعي الذي ال لون 

له«.
الراهن  الواقع  صورة  استدعت  لقد 
المتحركة،  الماضي  صور  بالضرورة، 
عاطفية  بشحنات  مقترنة  والثابتة، 
حية  واقعية  الصورة  فجاءت  ونفسية، 
وأبعادها  ونسبها،  وظاللها،  بألوانها، 
وعاطفته،  قيس،  أبي  فكر  في 
ووجوده، وكأنه يتأسى بها على واقعه 
بكل  الماضي  يستدعي  وهو  المجهض، 
صوره. ولم يأت هذا التقابل عفوياً، أو 
مفروضاً على فكر الشخصية، وعاطفته، 
استحضر  توافقياً،  جاء  بل  وأحاسيسه، 
به واقع الشخصية الممض، ويتجسد لنا 
الداخلي، وهو  ذلك في حوار أبي قيس 
يطرح فرضية، لكنه سرعان ما ينقضها، 
وينفيها بقوة وهو يرى الواقع المؤسف، 
يقول لنفسه: »األرض الندية - فكر هي 
بال شك بقايا من مطر أمس، كال أمس، 
السماء  تمطر  أن  يمكن  ال  تمطر،  لم 
اآلن إال قيظاً وغباراً! أنسيت أين أنت؟ 

أنسيت؟«.
بعالقاتها  الماضي،  صور  وتتداعى 
بأسلوب  واألرض،  اإلنسان  بين  الحميمة 
وخصيباً،  نامياً،  جاء  الذي  الوعي،  تيار 
وقوياً، وهو يبسط أمامنا عالقة الشخصية 
الصورة  هذه  وفاعلية  باألرض،  الروائية 
على صعيد  وليس  التصور،  على صعيد 
تيار  ويسجل  اإليجابي.  والفعل  الحركة 
الوعي صورة المعادل الموضوعي لعالقة 
عن  به  كشف  باألرض،  الرواية  شخصية 
تماسها  ومدى  الشخصية،  هذه  رؤية 
ويبدو  وقلبه.  وفكره  وعيه  بمساحة 
المرأة؛  صورة  في  الموضوعي  المعادل 
الوجه اآلخر للخصب، والنماء، والديمومة 
عالقة  وعي  من  التصور  هذا  ويمكننا 
المادي،  وكنهها  باألرض،  قيس  أبي 
الروحي  العشق  تعكس  وهي  والروحي، 

الداخلي  النفسي  الحوار  بفعل  واألبدي 
بين  الموضوعي  والتقابل  قيس،  ألبي 
رائحة  تنفس  »فكلما  الصورتين  هاتين 
إليه  خيل  فوقها،  األرض، وهو مستلق 
أنه يتنسم شعر زوجته حين تخرج من 
الحمام، وقد اغتسلت بالماء البارد الرائحة 
إياها، رائحة امرأة اغتسلت بالماء البارد، 
لم  وهو  وجهه،  فوق  شعرها  وفرشت 
تحمل  كأنك  ذاته،  الخفقان  رطباً؛  يزل 
بين كفيك الحانيتين عصفوراً صغيراً«.

السياسي  العربي  المناخ  يكن  لم  ولما 
االقتصادية  بفواعله  بعد،  نضج  قد 
والنفسية،  واألمنية،  والعسكرية 
والفكرية،  واالجتماعية،  والديمقراطية، 
التحوالت  من  الرغم  على  والثقافية، 
السياسية بعد ثورة )23( يوليو عام 1952 
بين  المؤقتة  الوحدة  وقيام  مصر،  في 
مصر وسوريا، فقد أثر ذلك على المناخ 
المناخ  هذا  يشهد  لم  لذا  الفلسطيني؛ 
تحوالً جذرياً في الرؤية والتصور. ولعل 
رواية )ما تبقى لكم؟( دليل قوي على 
السبعة  ابن  الرواية،  بطل  فحامد  ذلك، 
غزة  في  البقاء  يستطع  لم  ربيعاً  عشر 
أخته  بحمل  كرامته  في  أن طعن  بعد 
سفاحاً من زكريا. وقد برزت العالقة غير 
الشرعية محمولة على بنية النص الروائي 
بين  التواقت  أسلوب  الوعي،  بتيار 
شخصيات الرواية: حامد، ومريم، وزكريا، 
الوعي  تيار  وجاء  والصحراء.  والساعة، 
بصورة مركزة موحية على هيئة لوحات، 
ولقطات متداخلة لشخصيات الرواية في 
الرواية،  عمر  هي  قصيرة،  زمنية  فترة 
استغرقت رحلة حامد عبر صحراء النقب 
إلى األردن، لكنها لم تنته إلى غايتها. 
وكان ال بد أن يجتاز حامد صحراء النقب 
)رجال  رواية  في  الرجال  خالف  لياًل، 
اجتياز  يستطيعوا  فلم  الشمس(،  في 
يجب  حاجزاً  تمثل  لم  ألنها  الصحراء، 
موت  إلى  أدى  قاتاًل  مكاناً  بل  اجتيازه، 

الثالثة داخل الصهريج. 
في  غسان  شخصيات  إن  القول  ويمكن 
تبقى  وما  الشمس،  في  رجال  روايتيه: 
أن  يمكن  ال  اإلنسان  أن  بينت  لكم؟ 
ثم  ومن  جسر،  دون  الحياة  في  يعيش 
إال  معنى  للحياة  يكون  أن  يمكن  ال 
بوجود رابط، وإذا فقد هذا اإلنسان هذا 
بالموت  مهددة  حياته  أصبحت  الجسر، 
الحياة.  مع  جديدة  عالقة  يقم  لم  إذا 
الحياة بين شخصيات  لذا انفصمت عرى 
القائم،  والواقع  الشمس(  في  )رجال 
البديل  الموت،  ثم  ومن  العجز،  وأصبح 
الطبيعي لحياتهم، كما يرى د. إحسان 

عباس.
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قانون  على  يخرج  أن  حامد  حاول 
لكم؟(  تبقى  )ما  رواية  في  النسبية 
لكنه  الفلسفي،  الفكري  المستوى  إلى 
باألرض  اإلنسان  عالقة  أن  أخيراً  أثبت 
من وجهة نظره الفلسطينية، وبالنسبة 
ثابتة  عالقة   - فلسطيني  ولكل  له 
واالنتماء،  الحميمية  قوامها  ودائمة، 
النقب،  صحراء  رمال  في  مغروس  وهو 
مختلفة  باألرض  حامد  عالقة  وبدت 
شط  برمال  قيس  أبي  لعالقة  ومغايرة 
العرب، الختالف المناخ - العالقات بكل 
والفعل.  والحركة،  والوعي،   ،- أوجهها 
على  كليهما  اضطجاع  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  بها،  المباشر  وتماسهما  األرض، 
ففي  تماماً.  يختلف  إزاءها  شعورهما 
األرض  أن  الذي يحس فيه حامد  الوقت 
الحب  ترتعش تحته كعذراء في عالقة 
أبو  يراها  نفسه  الوقت  في  واالنتماء، 
الشمس«  في  »رجال  رواية  في  قيس 

مقالة الجحيم.
النوعية  النقلة  إلى  الصورة  وتشير هذه 
وإلى  لكم؟(،  تبقى  )ما  رواية  في 
حقل  في   - الفعل  زمن   - اآلخر  الوجه 
بالنسبة  والتخطيط  والمعرفة،  الوعي، 
تطور  ترصد  وهي  كنفاني،  لغسان 
فيه  يتحرك  الذي  الفلسطيني،  المناخ 
جيله في  النموذج ألبناء  أو  الرمز  حامد 
وجاء  المنصرم.  القرن  من  الستينات 
تحركه إشارة ضوئية إلى ضرورة انزياح 
القيادات الفلسطينية التقليدية، حتى ال 
تتعرض لنفس مصير الرجال في )رجال 

في الشمس(.
وتجدر اإلشارة إلى أن زمن الفعل يتطلب 
وعياً، وفكراً، ورؤية، وتخطيطاً، ويحتاج 
وثقافية،  وفكرية،  نفسية،  رجة  إلى 
وإلى مناخ جديد تتحرك فيه الشخصيات 
بفاعلية، لينداح الطوفان. لذا عمد غسان 
إلى  مسبق،  وتخطيط  واعية،  برؤية 
وضع شخصيات رواية )عائد على حيفا( 
عشرين  غياب  بعد  التجربة  محك  على 
يبَق  ولم  والوطن،  األرض  عن  سنة 
لكن  الذكريات.  مجموع  سوى  منه  لها 
وهي  تطورت،  الوطن  باألرض  العالقة 
تتخذ منحنى آخر عبر رؤية الشخصيات، 
وعالقاتها النفسية، وتشكل بعداً جديداً 
الرؤية،  في  بالمتغيرات  ارتطمت  أن 
والوعي، والمواقف، والسلوك. لقد وضع 
الروائية،  شخصياته  كنفاني  غسان 
طريق  على  اللبدة  وفارس  س،  سعيد. 
لها  ترك  باألحرى  أو  والتثوير،  التنوير 
حرية الحركة، والبحث، والكشف، والفعل 
أن  فاكتشفت  الثانية،  النكبة  زمن  في 

الخطأ،  الطريق  هو  الشرق  نحو  االتجاه 
اإلنساني  والوجود  الهوية،  عن  فالبحث 
والوطن،  للتراث،  باالنتماء  إال  يكون  ال 
الوطن  أن  لديها  اتضح  كما  والقضية. 
والبيت،  الذكريات،  بمجموع  ليس 
المواجهة والتعبئة  والمقتنيات، بل هو 
لبناء كيان، ووطن،  ومعنوياً؛  لها مادياً 

وهوية.
ذات  للرواية،  الجديدة  التقنية  ولعل 
تيار  بأسلوب  المنساب  الشعري  اإليقاع 
اإلنسانية  النفس  يبسط  وهو  الوعي، 
ومالمحها  وضعفها،  قوتها  حاالت  في 
المتعددة،  حاالتها  في  اإلنسانية 
والمضطربة، والمتناقضة، واالنتقال بين 
الرئيسية  وتخارجها  وتداخلها  األزمنة، 
في  مهماً  عماًل  كان   - الجديدة  للرواية 
دفعة  سعيد. س،  ذاكرة  مخزون  تفجر 
واحدة في رواية )عائد إلى حيفا(. فقد 
واحدة،  رأسه دفعة  الذاكرة في  انهالت 
الماضية/عمر  سنة  العشرون  وانضغطت 
النكبة، ومرارتها بين مكبسين جبارين 
نرى  شفافة،  ورقة  إلى  استحالت  حتى 
مفتوحة  الوطن  مساحة  خاللها  من 
ومكوناتها  بأبعادها،  مصراعيها،  على 
والروابط،  واإلنسانية،  التاريخية 
ما  وكل  واآلمال،  واآلالم،  والعالقات، 
اندفع  وقد  اإلنسان،  بعالم  يتعلق 
يندفع  كما  كسكين،  أمامه  الماضي 
والضياع  التيه،  رحلة  فسقطت  البركان، 
دفعة واحدة، وتوحد التراب الفلسطيني 
االحتالل؛  حراب  تحت  لكن  مرة،  ألول 
الوعي، لنرى مخبوءه  اندفع بفعل تيار 
الماضي  يرى  وهو  والفكري،  النفسي 
المتشابكة،  وعالقاتهما  والحاضر، 
وبوابة  والهزيمة،  الحرب  عن  فتحدث 
مندلبوم، والجرارات التي هدمتها، وعن 
والقناة،  النهر،  إلى  وصل  الذي  العدو 
وعن  ساعات،  خالل  دمشق  ومشارف 
وقف إطالق النار، ونهب الجنود األثاث، 
الفلسطينيين  قلق  وعن  التجول،  ومنع 
الجنود  وعن  الحرب،  نتائج  من  والعرب 
الثالثة، الذي قاتلوا وحدهم يومين على 
تلة تقع قرب مستشفى فيكتوريا، وهو 
ودخل  الشارع،  عبر  وحين  حيفا،  يدخل 
إلى الطريق الرئيسي انهار الجدار كله، 
وضاعت الطريق وراء ستار من الجموع، 
ووجد نفسه يقول لزوجته صفية: »هذه 

حيفا يا صفية«.
الحياة،  معنى  كنفاني  غسان  ويجسد 
المخرج من دوامة الموت، واآلالم الداخلية 
ولمن  له،  اإلنسانية  والمعاناة  المكبوتة، 
والمعتقل  والمنفى  الشتات  في  يماثله 

بقوله: »في الحقيقة إن المخرج الوحيد 
الموحلة، هو أن يؤمن  الدوامة  من هذه 
الفرد بأن العطاء هو المقبول فقط لدى 
غير  عمل  األخذ  وأن  الحضارة،  إنسان 
نفسه  باذالً  اإلنسان  يعيش  أن  مرغوب، 
وال مقابل سواه. إنني أحاول اآلن أصل 
إلى هذا اإليمان بطريقة من الطرق، أو 
أن الحياة تصبح - بال هذا اإليمان - شيئاً 

ال يحتمل على اإلطالق«.
ويشير هذا القول إلى أن هول الصدمة، 
مغرياته  بكل  الماضي  على  واالنفتاح 
مواجهتها،  يجب  حقائق  ومقوماته، 
للعمل  وتجاوزها  منها،  واالستفادة 
على طريق تحقيق المستقبل المضيء 

لألمة. 
سعيد.  خرج  الرؤية  هذه  ضوء  وفي 
الذهول  دوامة  من  اللبدة  وفارس  س 
صوره؛  اختلفت  وإن  العمل،  ساحة  إلى 
أن  النهاية  في  اقتنع  س  فسعيد. 
السالح هو اللغة الوحيدة، التي يفهمها 
العدو، السترداد األرض والهوية، وشعب 
المعتقل، لذا تمنى أن يكون ولده خالد 
قد التحق بالعمل الفدائي قبل عودته، 
الطريق،  اللبدة  فارس  اختصر  في حين 
بالثورة،  التحق  عندما  المعاناة  ودروب 
وتتجه هذه العالقة بالوطن إلى مرحلة 
والوطن  اإلنسان  أن  وهي  تطوراً،  أكثر 

قضية.
ثانيًا: اإلنسان والوطن قضية 

واسعة  معرفة  على  كنفاني  غسان  كان 
شأنه  التاريخية،  قضيته  تطور  بمراحل 
والرواية  المسرحية  كتاب  كبار  شأن 
وراسين،  كورني،  أمثال:  التاريخية، 
ونجيب  وألفرد دي موسيه،  وشكسبير، 
محفوظ، وغيرهم كثير، وإن خرج غسان 
من معطف هذه الرؤية، فهو لم يكتب 
رواية تاريخية بالمعنى المفهوم للرواية 
التاريخية، لكنه أحال الواقع الموضوعي 
وسياسياً،  واجتماعياً،  إنسانياً،  لشعبه 
رؤية  إلى  وأخالقياً،  وفكرياً،  وثقافياً، 
بها  جسد  الروائية؛  أعماله  في  فنية 
معاناة  يرسم  وهو  رائعة،  بفنية  الواقع 
وتوجهاتهم  وحركتهم،  شخصياته، 
ويشير  بها.  وااللتحام  القضية  نحو 
غسان  إدراك  إلى  الوعي  في  التطور 
عن  يكف  أن  المستحيل  »أنه  كأديب: 
كونه فرداً في هذا القرن العشرين، حين 
يحاول الحكم على من الماضي ويتعامل 
البعيدة  ووقائعه  للماضي،  وأن  معه، 
العمل  داخل  أساسية  وظيفة  والقريبة 
األدبي، وهي تعميق معرفتنا بالحاضر، 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
من  البشري  الوعي  دفاعات  وتحصين 
في  نفسها  األخطاء  هجوم  تكرار 

المستقبل«.
ويتدرج غسان في أعماله الروائية بوعي 
»محدودة  صلبة  واقعية  نحو  متعمد 
مشمولة  المظهر،  حاسية  الحوافي، 
بمزيد من البساطة، ومزيد من الوضوح، 
من  أراده  الذي  الهدف،  من  ليقترب 
رؤيته  وفق  تكون  أن  وهو  القصة، 
الوعي  وبنفس  بالمائة،  مائة  واقعية 

تعطي شعوراً هو غير موجود«.
ويتبادر سؤال: ما الذي أراده غسان من 
الشمس(؟  في  )رجال  في  الموت  رحلة 
ومتناهية  شديدة،  ببساطة  أراد  لقد 
وتعديل  الفلسطيني،  حركة  تغيير 
الحركة  إلى  شرقاً  التوجه  بدل  مساره 
وتحقيق  الوجود،  إلثبات  غرباً،  الفاعلة 
نوعية  تغيير  أراد  والهوية. كما  األمن، 
أبي  في  الممثلة  الفلسطينية  القيادة 
جديدة  شابة  بقيادة  الرمز،  الخيزران/ 
واعدة، غير عنينة، وواعية لحركة التاريخ 
في عالقاته المحلية والدولية. لذا اختار 
ابن  لكم؟(  تبقى  )ما  رواية  في  حامد 
حامد  نجح  فهل  ربيعاً،  عشر  السبعة 
في أن يقود الشعب نحو الغرب؟ وهل 

امتلك صفات القيادة الناجحة؟ 
الفكري  بمبناه  حامداً،  إن  القول  يمكن 
لفواعل  وبوعيه  المحدود،  والثقافي 
بين  انتقالية  مرحلة  كان  القضية 
واألخرى  عاجزة،  إحداهما  مرحلتين، 
التحول  لضرورة  مؤشراً  وكان  فاعلة، 
مواجهة   - الفعل  حتمية  زمن  نحو 
فكرة  لتحقيق  به  وااللتحام  العدو 
وكأنه  ودالالته،  أبعاده،  بكل  الخالص 
يقول: أيها الفلسطينيون احذروا الموت 
التحامه  وكان  والمجاني«.  الطبيعي 
أو  النقب دون وعي  بالعدو في صحراء 
كان  لكنه  كليهما،  من  مسبق  تخطيط 
غسان  رؤية  من  ومتعمداً  واعياً  تبريراً 
عندما  التاريخية  الحركة  تطور  لضرورة 
وأعلنت  الصحراء،  في  الرحلة  انتهت 
مرحلة  ووالدة  مرحلة،  نهاية  بذلك 
أخرى جديدة، وبدا في ظل هذا اإلطار 
يشغل  ال  الحقيقي  الخارجي  الزمن  أن 
حيزاً في فكر حامد؛ ألن اللحظة الراهنة 
تعنيه  ما  بكل  الذات  إثبات  لحظة  هي 
من وجود، وهي زمن البحث عن الهوية 
المفقودة، بالمواجهة، وااللتحام المباشر 
بالعدو، وبعبارة أخرى بداية زمن الفعل.

غسان  ساعدت  التي  العوامل  أهم  ومن 
كنفاني على تشخيص أفكار شخصياته 
وتجسيدها؛ حية نامية ومتطورة، ترك 

والحركة،  والتصور،  التفكير،  حرية 
في  التدخل  دون  لشخصياته  والعمل 
ودون  وفكرها،  وعيها  وفي  شؤونها، 
وتوجهاته  وأفكاره.  رؤيته،  فرض 
الواقع  أمام  يقف  س  فسعيد.  عليها؛ 
وكأنه  البداية،  في  ومذهوالً  مشدوها، 
أن  بعد  والمنطق  العقل  ظهر   - وراء 
التفكير، ونسي ما جاء ألجله،  عجز عن 
ال  التي  حيفا  إلى  العودة   - الواقع  لكن 
ويجسده  ويطوره،  ينّميه،   - تصدق 
كائناً إنسانياً، بمالمحه وسماته اإلنسانية 
على الصعيدين الخارجي والداخلي. ففي 
وهو  لسانه،  الصمت  ربط  الذي  الوقت 
في   - السكني  حيه   - الحلـّيصة  يدخل 
مالمحه  بكل  الماضي  انفتح  إذ  حيفا، 
عينيه،  أمام  مصراعيه  على  اإلنسانية 
هذا  ابتنت  التي  العوامل  أدرك  فإنه 
القريب،  الماضي  إلى  بالرجوع  الواقع، 
بعنصري  المرتبط  الحدث  واستدعاء 

الزمان والمكان.
وإليمان سعيد. س بحركة التاريخ فقد 
كانت  ألنها  بالماضي،  عالقته  تجاوز 
عالقة عابرة، فاإلنسان في نهاية المطاف 
قضية، وكذلك الوطن. ويتساءل سعيد. 
س عن ماهية الوطن ومفهومه، ويسأل 
الطاولة؟ أم هو ريش  صفية عنه: أهو 
الطاووس؟ وصورة القدس على الجدار؟ 
الوطن؟ خلدون؟ أوهامنا عنه؟  وما هو 
بالنسبة  الوطن  هو  ما  والبنوة؟  األبوة 
أهو  الوطن؟  هو  ما  اللبدة؟  لفارس 

صورة أخيه معلقة على الجدار؟«.
تأكد  الرؤية  لهذه  حتمية  وكنتيجة 
سعيد. س أن فلسطين/الوطن واإلنسان، 
دفع  أنه  رغم  بالحرب،  إال  يعودا  لن 
حصته األولى - خلدون/دوف، ويجب أن 
والولد.  البيت  يسترد  حتى  أيضاً  يدفع 
يقول  بالحوار،  ذلك  سعيد  ويكشف 
البقاء  »تستطيعان  ودوف:  لمريام 
تحتاج  شيء  فذلك  بيتنا،  في  مؤقتاً 
الوطن  أن  وأدرك  حرب«.  إلى  تسويته 
ليس هو الماضي، وليس التفتيش تحت 
غبار الذاكرة، بل هو المستقبل - الجيل 
الماضي،  أخطاء  سيصبح  الذي  الجديد 
لزوجته  يقول  كله،  العالم  وأخطاء 
آه  قبلنا.  أدرك خالد ذلك  »لقد  صفية: 

يا صفية. آه«.

ثالثًا: إشكالية الرمز والوطن وزمن 
الفعل

1. إشكالية الرمز والوطن 
قطبين  بين  واضحاً  االفتراق  بدأ 
متنافرين في دائرة الجذب المغناطيسي 

 - المعتقل  إنسان  ويمثله  بفلسطين، 
المنفى  المحتلة - وإنسان  األرض  داخل 
والتشرد واللجوء، ففي الوقت الذي كان 
 - المنفى  إلنسان   - يعني  الوطن  فيه 
فإن  الذاكرة،  وغبار  والماضي،  األحالم، 
رمز   - المعتقل  إلنسان  يعني  الوطن 
 - المحتلة  األرض  داخل  الفلسطيني 
كيانه، وحياته، وهويته، ووجوده، وهو 
المغريات  كانت  أياً  جزء ال ينفصل عنه 

والتهديدات.
2. إشكالية الشخصية الروائية والفعل

الحقيقي  الفعل  زمن  لوالدة  بد  ال  كان 
من أتون يصهر اإلنسان العربي، ويلملم 
وحاجات  يتفق  بما  ويشكله  أجزاءه، 
هذا الزمن من جديد، وليسمح له بحرية 
حزيران  هزيمة  فكانت  والفعل،  الحركة 
صدر  على  جثمت  قد  مرارتها  بكل 
ونفسيته،  وفكره  العربي،  اإلنسان 
كل  عن  التساؤل  دوامة  في  ووضعته 
درجة  إلى  االنهيارات،  هذه  أسباب 
لدى  لغة  االنتحار  واعتماد  الذات،  جلد 
بعض المثقفين »تيسير سبول« نموذجاً 
في  لها  ورفضاً  الهزيمة،  على  احتجاجاً 
حركة  انبثاق  إلى  أدت  كما  معاً.  آن 
والفلسطيني  بعامة،  العربي  اإلنسان 
بدء  لتعلن  الهزيمة،  رحم  من  بخاصة 
الفردية  الصورة  على  ليس  الفعل،  زمن 
في روايتي )ما تبقى لكم؟ وعائد إلى 
لحركة  البطولي  الفعل  لكنه  حيفا(، 
عقب  الجماعية  الفلسطيني  اإلنسان 
الشعب  حركة  تجسد  وهي  الهزيمة، 
إلى  الجسور  وتمد  المسلحة،  ثورته  في 
التي أشار إليها إنسان  الوطن واإلنسان 
حيفا(  إلى  )عائد  رواية  في  المعتقل 
لكنها  شهيد،  صورة  الجسور  تعد  فلم 
حركة، وفعل، والتحام بالعدو، الستعادة 

الصورة واإلنسان واألرض.
رواية  في  غسان  لدى  البطولة  تعد  لم 
التقليدي  بالمعنى  بطولة،  سعد(  )أم 
حركة  تجسد  بطولة  كانت  بل  فردية، 
البسطاء،  الناس  وقوامها  الشعب، 
الرؤية  وصاحب  الحقيقي،  المعلم  فهم 
ال  جزءاً  الثورة  »تكون  وفيها  الصافية، 
ينفصم عن الخبز والماء، وأكف الكدح«، 
وبمعنى  األمور  يفلسفون  ال  وهم 
أصحاب  الكادحين؛  صفوف  هم  آخر 
يقتلون  ممن  وليسوا  الواطئ،  السقف 
المقاهي،  أرصفة  على  بالثرثرة  الوقت 
وفي  التلفاز،  وشاشات  اإلذاعة،  وعبر 
المنتديات، والصالونات المغلقة تشريحاً، 
تنتهي  حيث  وتقعيداً،  وتنظيراً، 
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بطوالتهم بمجرد انتهاء الثرثرة، التي 
ال تعيد حقاً ضائعاً، وال وطناً مسلوباً، وال 

تمنح حرية إلنسان معتقل.
روايتي  في  الفلسطيني  حركة  إن 
)رجال في الشمس( و)ما تبقى لكم؟(، 
سيطر  الذي  وبالموت،  باإلخفاق  منيت 
تدرك  أن  دون  األشخاص،  مصائر  على 
أنهم  الشمس(  في  )رجال  شخصيات 
هربوا من موت إلى موت، كما يرى د. 
أن قصتهم  يدركوا  ولم  عباس،  إحسان 
الهرب  يمارسون  ظلوا  للذين  كتبت 
غافلين. أما في رواية )ما تبقى لكم؟( 
فكان للموت معنى آخر، وهو يشير إلى 
في  الفعل  وإرادة  الوعي،  تشكل  بداية 
به  أدرك  الفلسطينية،  الصحراء  رحم 
حامد أنه صاحب موقف، ورؤية، ووجهة 
تلفظه  فلم  للمواجهة،  ثبت  لذا  نظر، 
في  رجال  شخصيات  لفظت  كما  األرض 
حب  بكل  عنه  تحدثت  بل  الشمس، 
وشوق؛ ألنه إنسان آخر، ويصف الكاتب 
ذلك بقوله على لسان األرض: »هذه المرة 
بدت وقفته حازمة ونهائية، وُخّيل إليَّ 
أن قدميه قد غرستا في صدري كجذعي 
نخلة ال تقتلع. لقد كنت على يقين ال 
يتزعزع بأنه لن يعود، ولكني اعتقدت 
لوهلة أنه لن يستمر أيضاً، وأنه سيظل 
مغروساً هنا ينبض وحده في العراء إلى 
الصغيرة  الساعة  مثل  واقفاً  يموت  أن 
تقف  لنفسها حتى  تدق  غادرها،  التي 

دون أن يكترث لها أحد«.
رابعًا: تطور املفاهيم والقيم 

القيادة  سعد  أم  شخصيات  توضح 
الشابة - تطور المفاهيم والقيم بتطور 
وتبدل  والمناخ،  والظروف،  األجيال، 
حزيران  هزيمة  بعد  القيادية  المواقع 
العربي،  الوعي  هز  الذي  الزلزال   ،1967
والحدث  وقيمته،  ووجوده،  وفكره، 
ميداناً  كان  الذي  المدمر،  التاريخي 
للدراسات في مسببات الهزيمة النفسية، 
والعسكرية،  والسياسية،  واالجتماعية، 
لوضع  وذلك  واألخالقية،  واالقتصادية، 
اإلنسان العربي على طريق آلية الفعل، 
والذات،  الماهية،  تحقيق  طريق  وعلى 

والوجود. 
ال شّك في أن المناخ الجديد فتح الباب 
الفلسطينية  الجماهير  لحركة  واسعاً 
والعربية لتسد الفراغ األمني عقب هزيمة 
المسلحة  الحركة  لعبت  وقد  حزيران، 

جديدة  لغة  تشكيل  في  مهماً  دوراً 
بدالالتها  العربي  المحيط  مع  للتعامل 
جديدة،  نفسية  تبني  وهي  المتعددة، 
عما  يختلف  واتجاهاً  جديداً،  وسلوكاً 
سبق. فموقف سعد ورفاقه من المختار 
لغة جديدة، تعكس  استخدام  إلى  أدى 
شحنات الثقة، والسخرية، واإلصرار على 
العمل. كما أدى إلى التعامل والتخاطب 
نفسية جديدة،  تنبئ عن  بجمل داللية 
ورؤية جديدة، ومواقف جديدة في حقل 
شخصيات  لغة  بين  وبالمقارنة  العمل. 
)أم  رواية  ولغة  الشمس(  في  )رجال 
سعد(، نجد ثمة فرقاً كبيراً بين الدالالت 
اللغوي في  المحمولة على متن الخطاب 
في  )رجال  في  قيس  فأبو  الروايتين، 
بهذا  ويظلع  بحمله،  ينوء  الشمس( 
باأللم  مشحونة  لغته  بدت  لذا  الحمل، 
وباألماني  المسؤولية،  وثقل  واألسى، 
اإلنسان،  سيرورة  ضد  تقف  التي 
الوعي،  تيار  عكس  لقد  نوعه.  وحفظ 
أعباء أبي قيس  األفكار،  بفضل تداعي 
التواصل  في  رغبته  وعدم  وتشاؤمه، 
النفسي  حواره  في  ذلك  بدا  الحياة،  مع 
عندما أخبرته زوجته بأن موعد والدتها 
قد أزف، يقول لنفسه: »بودي لو لم تلد 
أهذا  الحمل:  من  شهر  مئة  بعد  المرأة 

وقت والدة؟«.
أما أبو سعد في رواية )أم سعد( فقد 
تبدل حاله بعد اندالع الثورة، وبدا مزهواً 
ولده  يرى  بنفسه، وهو  معتداً  بأبنائه، 
تدريب  حلبة  في  خصمه  يصرع  سعيد 
الرجل  قول  ويوافق  الثورة،  أشبال 
العجوز على قوله: »لوهيك من األول ما 
كان صار لنا شيء«، وعندما ضم زوجته 
»هذه  للعجوز:  قائاًل  لها  وأشار  إليه، 
المرأة تلد األوالد فيصيروا فدائيين، مي 

ُتخلّف وفلسطين تأخذ«. 
دالالت  تغيرت  فقد  الرؤية  هذه  وفق 
اختلفت  كما  واألساليب،  والجمل،  اللغة 
الروايتين،  في  المعمارية  النص  أدوات 
فرواية أم سعد ليست بحاجة إلى تيارات 
النفس  أعماق  في  تبحث  التي  الوعي، 
حنايا  من  المخبوء  لتخرج  البشرية، 
هذه النفس. إن زمن الفعل بحاجة إلى 
والعفوية  بالبساطة  تتسم  أخرى  لغة 
بمعاني  وتتسم  معاً،  آن  في  والعمق 
الفعل،  زمن  تظهر  وهي  التحول، 
األسطورية،  البسطاء  وحركة  وفواعله، 
بلغة بسيطة، شفافة خالية من التعقيد. 

الشمس(  في  )رجال  رواية  في  أما 
 - والمكان  والزمان  اللغة  تضافرت  فقد 
على  والموت  بالتوتر  المشحون  الثالوث 
وقضاياها،  الشخصيات،  نفسية  رسم 
هذه  أن  ونالحظ  وسلوكها.  ومشاكلها 
والمكان  والزمان  اللغة  الثالثة  العناصر 
قالب  األفكار، ووضعتها في  قد وحدت 
ثم  أوالً،  واحد  مسار  في  يسير  واحد 
سارت برحلة الشخصيات إلى نهايتها - 
توحدت  التضافر  هذا  وفي ظل  الموت. 
بدت  بلغة  الموت،  بأحاديث  هواجسهم 
التاريخي  للظرف  تماماً  ومعادلة  حية، 
شخصيات  تعيشه  الذي  واالقتصادي 
القصة. وتبدت حيوية اللغة وهي تثير 
الخيزران،  أبي  نفسية  في  األلم  كوامن 
تنقب  وهي  داخله،  في  الصراع  وتؤجج 
في أحفورات ماضية، وتنقله من الواقع 
أفقده  الذي  الحدث  عمق  إلى  الراهن 

رجولته إبان أحداث عام 1948.
وتظهر اللحمة االجتماعية في رواية )أم 
سعد( مقابل تفسخ العالقات االجتماعية 
واإلنسانية في رواية )رجال في الشمس( 
و )ما تبقى لكم؟(، فأم سعد رغم الحياة 
في  تعيشها  التي  القاسية  االجتماعية 
فحياتها  الحياة.  هذه  تبكي  ال  المخيم 
بالثورة  بالتحاق سعد  لها معنى  أصبح 
المسلحة، وبدنو تحقيق الهدف المنشود 
لقد  والوطن.  األرض  إلى  العودة   -
المخيم، ونساءه،  صورت أم سعد رجال 
وأطفاله، وهم يعملون بهمة لدرء خطر 
المزاريب السماوية بهمة، ونشاط، ودأب 
والمعاناة،  واأللم،  الذل،  من  إطار  في 
وهازئاً،  متفرجاً  سعد  وقف  حين  في 
واعية،  دالالت  ذات  بلغة  يقول  وهو 
دفعهم  منها  أراد  أولية،  وإرهاصات 
للخالص من الواقع الُمزري، يقول: »ذات 

ليلة سيدفنكم هذا الوحل«.

نساء  في  سعد  أم  صورة  وتتجسد 
المرأة  ظهرت  حيث  المحتلة،  األرض 
الثورة،  بفعل  حقيقتها  على  العربية 
بل  تخشاه،  وال  الموت،  تخاف  ال  فهي 
بالزغاريد وهي  وتستقبله  إليه،  تندفع 
الشهداء، كأنهم في حفلة عرس  تؤبن 
بين  اللغوية  العالقات  وتبرز  وطني. 
بين  التالحم  مدى  الرواية  شخصيات 
هذه الشخصيات، وبها تصبح كل امرأة 
تصله  الفدائي،  والدة  هي  فلسطينية 
بوشائج حميمة، فهو خالصها من الفقر 
الذي  األمل،  وهو  واالحتالل،  ترغب في تحقيقه.والجوع 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
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كانت صرخة الميالد األولى في أحضان عّكا، وعلى شواطئها كان حلمه األول 
يكبر، وكان بحرها مركب أمنياته الّطفولّية البريئة، الّطفل الذي عرف المنافي 
قبل معرفته أرض وطنه، ولم يكن يعلم بعد تركه عّكا وانتقاله ليافا ثّم لعّكا 
الحجر والبيوت والمراكب، ودّمرت حلم كّل  أبادت  التي  الكبرى  العاصفة  تكون هناك 
فلسطينيٍّ كان يبني أحالمه كي تعانق سحب وطنه، نكبة 48 التي هّجرت الفلسطينّيين 
تحت نيران المدافع والّدبابات لشعٍب أعزل كان يهنأ في وطنه، وغّسان الّطفل الذي بلغ 
من العمر اثني عشر عاًما يتشّرد مع عائلته وعائالٍت فلسطينّية أخرى للبنان، حيث مخّيمات 
الّصالحّية والمّية مّية وصيدا، ثم بتركها بعد ذلك مع أسرته لدمشق، ليعيش  الّتشريد، 
في بيت الفقر وتحّمل عبء الحياة وضيق الحال مع أخوته األربعة وأختيه، من وطٍن 
إلى منفى، من بحر الوطن إلى مراكب الّتشريد واللّجوء حّتى كبر في دمشق ودرس في 

مدارسها وجامعاتها لمدة عامين ومن ثّم الكويت ولبنان.

أسمى وزوز. شاعرة وكاتبة/ فلسطين

الرحيل المدوي
غسان كنفاني في ذكراه الخمسين

غرست  المنافي  من  المحّطات  فهذه 
في ذاكرة غّسان صور اللّجوء والّتشريد 
والوطن الذي ضاع وغدا عنه غريًبا، غدت 
عّكا ويافا وحيفا هو الحلم الذي يرسمه 
دمشق  وأسواق  الفقر  حروفه،  في 
عليها  ينصب  وهو  الّشام  وأرصفة 
لغّسان  األكبر  األخ  وغازي  هو  الّطاولة 
ليكتب العرائض للّناس مقابل الحصول 

على لقمة العيش إلعانة والدهم.
لتكون  المنافي،  في  المعاناة  مآسي 
بيروت  وتكون  للبنان،  األخيرة  العودة 
الّثائر،  لغّسان  األخيرة  العودة  هي 
لغّسان الكاتب المناضل، لغّسان الّثورة، 
لغّسان الحالم ببرتقال يافا، وبحر حيفا، 

وأسوار عّكا.
تعّج  ذاكرته  مقاعد  كانت  الذي  غّسان 
بصور الحزن واأللم والّريح العاصفة بأّن 
فلسطين هي القبلة التي يّتجه لها كّل 
ليكون  كتب  الذي  غّسان  فلسطينّي، 
أشكالها،  بشّتى  الّثورة  شعلة  حرفه 
ولم يهدأ لحظًة واحدة دون أن يكون 
الوطن  ليعود  األقوى  الّسالح  هو  قلمه 
ألصحابه، لم يكن يعلم غّسان أّنه يرسم 
الحروف ويرسم اللّوحات لتبقى كلماته 
خالدة ويرحل هو، لم يكن يعلم بتّموز 
الحياة  نهاية  له  يخّبئ  الذي  األليم 
الذي  الغّل  والحلم، لم يكن يعلم بذاك 
لغّسان  والحلم  الّتراب  سارقو  اعتاده 
ثورتهم  في  غّسان  يشبه  من  وكّل 
وتكون حروفهم دّبابات تقتلع المحتّل 

من كّل مكان.

األخرى  الّنكسة  لتكون  حزيران  وجاء 
تبّقى  لما  األخرى  القاتلة  والّرصاصة 
حرب  الفلسطينّي،  الجسد  هذا  من 
عربّيًة  نكسًة  كانت  الذي   67 حزيران 
مصر  من  العربّي  الوطن  كّل  شملت 
وتضيع  وسوريا  وفلسطين  لألردن 
حلٍم  آخر  ويفنى  فلسطين  بقّية 
من  الّتشريد  ويعود  للفلسطينّيين، 
من  واللّجوء  والخيام من جديد،  جديد، 

جديد.
لمجازر،  مجزرٍة  ومن  لنكبة،  نكبٍة  من 
ومن عاصفٍة لعاصفة، ومن ريٍح ألعاصير 
تقتلع كّل فرٍح وبيٍت وحلٍم وشجرة لوٍز 

وتين.
الّثائر  غّسان  بين هذا وذاك يكون  وما 
ابن فلسطين يناضل ويكتب حتى ولد 
له ثمانية عشر مؤلًّفا بين روايٍة وقّصٍة 
وبين أعماٍل لم تكتمل بعد أن اغتالته 
اليد القاتلة التي اعتادت الّشرب من دم 

الفلسطينّيين.
الّسكر  مرض  جسده  احتّل  الذي  غّسان 
المزمن والّنقرس ويصاب بنوبات إغماٍء 
تكاد تفقده حياته، لم يقر عليه المرض 
رغم ريعان شبابه، بل بقي يحاربه كما 
الحياة  ولكّن  الحقيقّي،  عدّوه  حارب 
الّثورّي  الّشاب  لغّسان  ذراعيها  فتحت 
بالّشابة  التقائه  في  وذلك  لتحتضنه، 
كانت  التي  األصل  الدنماركّية  آني 
وتزور  الفلسطينّية  القضّية  تناصر 
للفدائّيين،  الفلسطينّية  المعسكرات 
التقاها في بيروت وتزوجها بعد  وقد 

ذلك بفترٍة قصيرٍة ورزق منها طفلين 
فائز وليلى.

وقد كانت له طريق الّسعادة وعاشا حياًة 
بأختيه  عالقته  وكانت  هادئة،  عائلّيًة 
فايزة  أخته  وخصوًصا  ممّيزة  عالقًة 
مع  الّصيف  عطلة  في  إليه  أتت  التي 
عائلتها من الكويت وكان يحّب ابنتها 
لميس ويدلّلها كثيًرا؛ لتأتي مصادفات 
الّزمن وتغيب معه هذه الّزهرة البالغة 

من العمر سبعة عشر عاًما.
تموزيٍّ  يوٍم  في  غّسان  شمس  وغابت 
والحزن  األلم  شهر  من  الّثامن  وهو 
ُيطفأ  لن  الكلمة  نور  ولكن  والّرحيل، 
وبقيَّ غّسان صوت القلم الّثائر والّصوت 
الّثائر والمناضل الّثائر ليحيا غّسان بعد 

رحيل جسده ألبد اآلبدين.
كان صباًحا كئيًبا عندما نزل غّسان من 
لطلبها  أخته  ابنة  لميس  برفقة  بيته 
أقاربها،  عند  لبيروت  تذهب  أن  منه 
وكانت لميس بقرب الّسيارة الذي ركب 
هو ليبدأ تشغيلها، وما أن أدار مفتاح 
داخلها،  المعّد  اللّغم  ثار  حتى  الّسيارة 
من  يبَق  ولم  المقاوم،  الجسد  وتفّتت 
مكان،  كّل  في  وتناثر  شيًئا  جسده 

وتناثرت لميس كذلك.
يكون  كيف  تفّرق  ال  المغتالة  اليد 
ذلك  وكان  أقساه،  وتختار  القتل، 
الّنور والحياة  أْن قّرر عدّو  عام 72 بعد 
هو  كالّرماد،  غّسان  يكون  أن  واألرض 
ظّن ذلك، لكّنه لم يدرك بخلود غّسان 
في  الموت  يعرفه  ال  ا  حيًّ سيبقى  وأّنه 
أيِّ مكان سواًء في بيروت أو فلسطين 
عنوان  ليكون  ؛  عربيٍّ بلٍد  أّي  في  أو 

الحرّية أينما تكون.
المحارب  الّدافئ  الحنون  اإلنسان  غّسان 
فكره  وحرّية  وقضّيته  فكرته  عن 
وتبنّيه الفكر الماركسّي الّثورّي ليكون 
التي  الّشعبية  الجبهة  صفوف  في 

انبثقت عن حركة القومّيين العرب.
وها هو نصف قرٍن مّر على غياب غّسان 
من  غّسان  جسد  غاب  يوًما،  يغب  ولم 
بيروت وبقي منتصًبا بصوته اآلتي من 
كّل أفٍق في حيفا ويافا وعّكا والخليل 
وزقاٍق  قريٍة  وكّل  اهلل  ورام  والقدس 
وحيٍّ وبحٍر وسهٍل، وتكتب كلماته على 
خّزان  ترسم  ذاكرٍة  كّل  وفي  باٍب  كّل 
غّسان في رجاٍل في الّشمس... وتترجم 
من  وتبني  العالم،  لغات  بكّل  أعماله 
لكّل الجٍئ فلسطينّي.حلم غّسان الذي لم يكتمل حلم العودة 
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الثقافة  على جبهتي  مناضاًل قوميًا  بوصفه  مرة عن غسان كنفاني  غير  كتبُت 
والسياسة، وأيقونة ال بدَّ من قراءتها دائمًا، وتعبئة الجيل الشاب بفكره التحرري 
ليس في فلسطين وحدها بل في األقطار العربية كافة؛ ألن كنفاني فهم دوره 
الثقافي واألدبي جيدًا وجمع باحتراف بين اإلبداع األدبي واأليديولوجية، كما استوعب 
طبيعة الصراع مع النقيض االحتاللي، ومع قوى الرجعية والتخلف واإلسالم السياسي، 
محاوالت  في  بارزًا  دورًا  لعَب  كما  السياسة  ميادين  في  شرسًا  مقاتاًل  كنفاني  فكان 
االصطالح االجتماعي سواء من خالل كتاباته الصحفية أو األدبية. وآمن بدور الشباب 
في صناعة الواقع والمستقبل ممارسًا اإليمان على الصعيدين السياسي والثقافي، فكان 
القيادي البارز الذي يرى أن دور الحزب جماهيري يقود الشارع على أن يكون جزءًا منه 
وال يحركه من المكاتب الفخمة والفنادق بالخطاب الغوغائي والعبارات العاطفية الرنانة 
كما نرى اليوم، فهناك فرق جوهري -بالتأكيد- بين عبارات غسان الثورية المتأصلة في 

السلوك الثوري والتجربة النضالية العميقة وبين الشعارات العمياء.    

قراءة: جواد العقاد. كاتب وشاعر ورئيس تحرير مجلة اليمامة االلكترونية/ فلسطين

غسان كنفاني وتأصيل الهزيمة

أيضاً  الشعبية  الجبهة  كانت  وقد    
استطاع  الذي  الطليعي  الثوري  الحزب 
مواصلة  خالله  من  كنفاني  غسان 
العمل السياسي وااللتحام مع الجماهير 
ة  ُملحَّ بحاجة  اليوم  إننا  إذ  وهمومها، 
الشباب  دور  ُر  ُتَقدِّ ثورية،  ألحزاب 
القيادية  المناصب  في  وُتقِدمهم 
قدرت  كما  القرار  ُصنع  في  ليشاركوا 
الشاب.  السياسي  غسان  الجبهة 
أديباً  غسان  كون  عن  ينفك  ال  وهذا 
من  النابع  بالصدق  ُمحِرضاً  مبدعاً 
وتماهي  والثورية،  السياسية  التجربة 
على  ولعب  باألدبي،  األيديولوجي 
هذا الوتر ألنه يعي فعالية األدب في 
التأثير المباشر أو المضمر على الوعي، 
خالل  من  فضحه  إلى  سعى  ما  وهذا 

دراساته في األدب الصهيوني.    
  وال بد من اإلشارة إلى أن هذه المقالة 

كنفاني  فيها  يعالج  وثيقة  تستوحي 
أسبابها  على  ويقف  حزيران،  هزيمة 
دور  ويناقش  تاريخياً،  لها  ُمؤِصاًل 
الشباب والحزب والسلطة في المجتمع. 
بهذه  كنفاني  غسان  الشهيد  »شارك 
الوثيقة في أعمال ندوة بيروت، التي 
العام  مارس/آذار من  عقدت في شهر 
في  الهدف  مجلة  نشرتها  وقد   ،1968
الذكرى  في   1988 عام  يوليو/تموز 
العشرين على استشهاده، وتنشر بوابة 
الهدف هذه المشاركة مرًة أخرى، بعد 
مرور خمسة وأربعين عاًما على رحيل 

غسان كنفاني«.    
1967م  حزيران  هزيمة  أن  شك  ال   
شكلت منعطفاً حاداً في التاريخ العربي 
القومي  المشروع  ت  وهزَّ الحديث، 
تدريجياً،  مده  انحسار  بدأ  أن  إلى 
سياسيين  العرب  وقف  الهزيمة  ومع 

ومثقفين أمام المرآة، منهم من أخذه 
الذات،  للمبالغة في جلد  الهزيمة  وجع 
لم  الدين،  رجال  من  بخاصة  وآخرون 
وا  عدَّ القومي،  بالمشروع  أصاًل  يؤمنوا 
الهزيمة غضباً من اهلل على الشيوعيين. 
فهو  غسان  أراده  الذي  الموقف  أما 
المراجعة النقدية للذات دون استغراق 
يتحول  ال  حتى  والبكاء  االنكسار  في 
النقد إلى استسالم »فليس أسهل من 
المطلق«.  الرفض  إال  المطلق  الوالء 
وتطرق إلى مسألة غاية في األهمية، 
وهي  للهزيمة،  مضمر  سبٌب  لعلها 
إال  يبدأ  لم  الحضارَة  العرب  دخول  أن 
قبل أقل من نصف قرن من الهزيمة، 
فكر  لتشكيل  كافية  غير  فترة  وهي 
إذ  وثقافي،  سياسي  عربي  ووعي 
قرون  أربعة  من  أكثر  العرب  عاشت 
تحت  والتخلف  الظالم  من  ونصف 
سيطرة االحتالل العثماني الذي حارب 
والفكر  بالعلم  عالقة  له  ما  كل  بشدة 
العصر  ذاك  في  ُينتج  فلم  والتنوير، 
العرب من  شيئاً. ومن هنا فقد بدأت 
ذلك  »ومع  الثقافي.  البناء  في  الصفر 
وفي  تماماً  قرن  نصف  يكن  لم  فإنه 
الواقع فإن اإلطاللة العربية على العصر 
ال تزيد كثيراً عن ربع قرن، لقد تسلم 
شاسعة  بالد  دفة  المحليون  الرجال 
ربع  قبل  الوسطى  العصور  من  خارجة 
العميقة  الرؤية  هذه  تقريباً«.  قرن 
لة ال يمكن إنكارها، فاألمر ليس  الُمؤِصّ
وفكرياً  ثقافياً  بل  فحسب  عسكرياً 
لشخصية  فكيف  أيضاً،  وسياسياً 
قروناً  العثماني  مسحها  التي  العربي 
لدخول  محاوالت  في  وهو  ينتصر  أن 
الحضارة بشخصيته الناشئة ناهيك عن 
أنظمة  من  القومي  المشروع  محاربة 
عربية وجماعات ورجال دين، فالهزيمة 
لها  ومحاوالت  لصراعات  تتويٌج  هي 
أصولها التاريخية أو أهدافها الضيقة. 
عن  »غسان«  رفيقنا  يبتعد  وال   
هشاشة  ينقد  حين  الهزيمة  تأصيل 
ربط  إذ  العربية،  االجتماعية  البنية 
وتأثيرها  األجيال  بين  العميقة  الهوة 
السياسي  الصعيد  على  ال  المجتمعي 
كافة.  األصعدة  على  بل  فحسب 
مراكز  على  سريعة  نظرة  نأخذ  دعونا 
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ومن  العربي  الوطن  في  القرار  صنع 
من  قائماً  زال  ما  سؤال  عن  نجيب  ثم 
يأخذ  هل  هذا:  جيلنا  إلى  غسان  جيل 
في  ال  التأثير  في  حقهم  الشباب 
أيضاً  بل  فحسب  السياسية  السلطة 
التعليمية  الرسمية  المؤسسات  في 

والثقافية واالجتماعية؟! 
الحياة  شرايين  في  يتدفق  ال  الدم 
العربية فال تحلمون بالتغيير حتى لو 
ستبقى  سياسي  نظام  يوم  كل  تغير 
المؤسسات  األزمات ألنها متجذرة في 
التعليمية والثقافية والتربوية. و »إن 
حاجتنا نحن، في غمار تطورنا السريع 
الشابة  العناصر  لدفع  الحركة  والشديد 
من  بكثير  أكثر  القيادة  مراكز  إلى 
ال  التي  الغربية،  المجتمعات  حاجة 
يوجد بين أجيالها المتقاربة ذلك البون 
يوجد  الذي  التطور  فارق  من  الشاسع 
-كما  فالديمقراطية  أجيالنا«.  بين 
ممارسة  معه-  ونتفق  رفيقنا  يرى 
األسرة  إلى  البرلمان  تتجاوز  اجتماعية 
والثقافة، وإلى أصغر فعل يومي. إذ ال 
بد من العمل على تحويلها من مصطلح 
ذلك  ومن  يومية،  ممارسة  إلى  نظري 
وطاقاتهم  الشباب  أمام  األفق  فتح 
القدرة  فلديهم  قة  الخالَّ اإلبداعية 
على تشكيل حراك سريع متطور بعد 
تجاوز أزمة عدم امتالكهم القرار على 
في  وكذلك  العامة  السياسة  مستوى 
التنظير  تحويل  عن  فالعجز  األحزاب. 
خطاباً  الكتابة  يجعل  ممارسة،  إلى 
وواقعنا  أقل،  وال  أكثر  ال  غوغائياً 
التي  فالنظرية  دليل.  خيُر  المعاصر 
تصبح  االجتماعية  للتجربة  تخضع  ال 
العجز،  دائرة  في  يبقينا  فكرياً  قيداً 
الهزيمة  تجاوز  استحالة  وبالتالي 
شعارات  كل  فمثاًل:  الشامل.  بمعناها 
القومية واالشتراكية ال نجدها اليوم إال 
في المتاحف، وفي أحالمنا القديمة.  

حياً  غسان  كان  لو  رفاق،  يا  وأخيراً   
وغصة  بمرارة  نفسه  الكالم  ألعاد 
منذ  جوهرياً  يتغير  لم  فالحال  أكبر، 
الهزيمة، وصارت حياتنا العربية عبارة 
إال  يتغير  ولن  متالحقة،  هزائم  عن 
جزء  هو  الذي  المقال-  هذا  تحول  إذا 
عميق  إيمان  إلى  غسان-  فكر  من 
هو  ما  كل  مالحظة:  يومياً.*  نمارسه 
بين قوسين مقتبس من وثيقة غسان 

كنفاني التي أشرنا إليها. 

فكرة أن أموت! أن أقاتل َهبا وأصواته في 
أن  إاّل من سيفي وذراعي،  الصحراء، وحيًدا 
أخطو إلى ُموتي خطوة باسلة وراء خطوة 
أاّل أرتّد حّتى أزرع في األرض جّنتي،  باسلة، 
أو أقتلع من السماء جنًة، أو أموت أو نموت 

مًعا.

!

ك غ. 
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لماذا اغتيل غّسان؟ 
سؤاٌل شديُد البساطِة وشديُد التعقيد؛ إجابُتُه سهلٌة، لكّنها صعبٌة في آن، لقد 
الشعبّية  الجبهة  في  وقياديٌّ  ومثّقٌف  كاتٌب  ألّنه  كنفاني؛  غّسان  اغتياُل  تمَّ 
لتحرير فلسطين، لكن إسرائيل كما رسمت صورًة عن نفسها تغتاُل فقط من عملوا في 
العمل المسلّح، وهنا تكمُن صعوبة اإلجابة والفهم للحظة، ولكن األمر غير ذلك بالنسبة 
تغتاَل  أن  لكن  الوزير،  وخليل  حداد  إسرائيل وديع  لماذا الحقت  يعرف ويفهم  لعالٍم 

غّسان كنفاني وكمال ناصر؛ فتلك ال تنسجم مع ما رّوجته عن نفسها.

أكرم عطالله. كاتٌب صحفّي/ بريطانيا

غّسان الضّد اإلنسانّي لروايٍة أرادت أن تحتكَر صورَة الضحّية...!

في ذلك اليوم من تموز؛ أفاقت بيروت 
على االنفجار الذي لم يكن عاديًّا ليطير 
باغتيال  العالمّية  الصحافة  إلى  الخبر 
الروائّي والناطق باسم الجبهة الشعبّية، 
وهنا يكمن السّر؛ ألّن الكاتب الكبير الذي 
الدولّية  الحضور في الصحافة  تمّكن من 
ليعطي للقضية بعدها الرمزي ويعطي 
كانت  لحظة  في  حضورها؛  للضحية 
إسرائيل التي قامت بجريمة طرد شعب 
ضحّيًة  روايتها  على  تعتاش  بأكمله؛ 
للنازّية، وهنا كان ال بدَّ من إسكات تلك 
الندبة؛ لضمان احتكار الرواية التي بدأت 
العالم، وهناك كان  تختل على مستوى 

غسان.
كان  مبّكًرا  كتبها  التي  رواياته  في 
األكثر  هو  المنافس  اإلنساني  البعد 
وما  قّدمها  التي  فالّنصوُص  حضوًرا، 
بقّوتها  كانت  اللحظة،  حّتى  حّيًة  زالت 
التأثير  على  قادرًة  تعبيرها  وصدق 
كان  لمظلومية،  واالنتصار  واالختراق 
روايتها  على  الستار  يسدل  أن  يجب 
القرن  أربعينات  نهاية  تفرقت  لحظة 
من  يبَق  ولم  األكبر  للضربة  وتعرضت 
حضورها الثقافي ما يمكن أن يعيد لها 
هذا التماسك الذي قدمه غّسان كنفاني 
منهاًرا،  يبدو  كّل شيء  كان  في ظرف 
شيًئا  كان  والرواية  القّصة  عن  والحديث 
من الترف، لشعب كان يفّتش عن خيمٍة 
ليجيَء غّسان حاماًل بوصلًة لهذا الشعب 
»خيمة  قائاًل:  الخيام  في  يبقى  ال  حتى 
عن خيمة تفرق«، أي خيمة المقاومة عن 

خيمة اللجوء.
كتب أولى رواياته نهاية ستينات القرن 
الماضي والتي صدرت عام 69 »عائد إلى 
طالب  عمر  في  يعد  عمره  كان  حيفا«، 
تلك  في  األهم  ولكن  حينها،  الجامعة 
الفترة كانت الثورة الفلسطينية تتلمس 
باحثة عن  ترمم شعبها  طريقها وهي 
حديث  يكن  لم  وحينها  العمل،  وسائل 
السياسة قد بدأ بعد، وفقط ثقافة العمل 
نؤرخ  أن  لنا  ُأريد  ما  إذا  وهنا  المسلح، 

الفضل  ننسب  أن  يمكن  الثورة،  تاريخ 
الذي  المثقف  باعتباره  كنفاني  لغسان 
للبندقية  للثقافة أن تكون موجهاً  أراد 
الهالة  هذه  البندقية  تلك  وأعطى 
في  عليها  لتتكئ  الواقعية  اإلنسانية 
صراعها اإلنساني. هكذا ناقشت رواياته 
القضايا اإلنسانية للفلسطيني الذي طرد 
لالستعمار،  وكضحية  وطنه  من  بالقوة 
على  تتسّيد  أن  النقيضة  الرواية  حاولت 
العالم كرواية وحيدة ومن هنا  مستوى 

كان االغتيال.
إذا ما عدنا لتلك المرحلة ومناخاتها ربما 
نقف على اللغز المكشوف، فقد كان غسان 
كنفاني الشهيد المثقف األول الذي تم 
قدمه  لما  نظراً  الصخب،  بهذا  اغتياله 
كانت  إسرائيل  لكن  الواسعة،  ولشهرته 
قد بدأت بحملة اغتياالت لكل المثقفين 
الصايغ  أنيس  نجا  فقد  الفلسطينيين، 
من  الفلسطينية  الدراسات  مركز  رئيس 
بأقل  غسان  اغتيال  بعد  اغتيال  محاولة 
من أسبوعين، أصيب في وجهه وعينه 
بريداً  أرسلت  أيضاً  الفترة  نفس  وفي 
متفجراً لعضو المكتب السياسي للجبهة 
أبو  بسام  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
مجلة  تحرير  ترأس  من  وهو  شريف 
الجبهة  باسم  ناطقا  وأصبح  الهدف 
وبعدها  غسان.  اغتيال  بعد  الشعبية، 
بثمانية أشهر كانت تغتال الشاعر كمال 
المؤثرة  الطلة  صاحب  واإلعالمي  ناصر 
كمال عدوان وهما من قيادة حركة فتح، 
سالمة  علي  االغتيال  قرار  شمل  وأيضاً 
أرادت  فقد  القوي.  التأثير  صاحب 
كشعب  الفلسطينيين  تصوير  إسرائيل 
ذاته  عن  التعبير  على  قادر  غير  بدائي 
ببندقية غير موجهة وبال رسالة مؤثرة 
وبال بعد إنساني لقصتهم، تمكن هؤالء 
وفي ًأصعب الظروف من تحقيق عكس 

كل ذلك وخالل سنوات قصيرة جداً.
تبريرات  على  قائمة  إسرائيل  كانت 
ثقافية باألساس ومؤثرة في إعالم غربي، 
دعايتها  وقامت  بالمحرقة  كان مسكوناً 

على تشويه اإلنسان الفلسطيني، ليجيء 
غسان من حيفا لفتح نافذة كبيرة على 
اإلنجليزية  يتحدث  الدولية،  الصحافة 
بطالقة، تمكن من المزاحمة وبقوة كان 
يتحول إلى صحفي يأخذ زمام المبادرة 
العالم  بوجه  ليلقي  المقابالت،  في 
إال  عليها  اإلجابة  التي ال يمكن  أسئلته 
باالعتراف بالكفاح الفلسطيني وشرعية 
نضاله وعدالة قضيته، وتلك كانت أخطر 
حينها.  إسرائيل  تواجهه  أن  يمكن  ما 
وقد كانت رواياته تمثل التجسيد الحي 
الصراع  لواقع  حية  صورة  حاملة  للنكبة، 
على حقيقته اإلنسانية في اللحظة التي 
عالمية  للتو من حرب  خارجاً  العالم  كان 

رافعاً شعار اإلنسانية.
عاش غسان ستة وثالثين عاماً وهي سن 
من  قدمه  بما  قياساً  ومدهشة،  مبكرة 
حياً  بقي  ولو  الكون..  مأل  أدبي  عمل 
حضوره  في  يضاهي  عالمياً،  أدباً  لقدم 
كبار الروائيين على مستوى العالم، لكن 
حملة التصفية الثقافية التي قامت بها 
إسرائيل لم تمهله، ليخسر العالم واحداً 
وخسر  اإلنسانية  الرواية  كتاب  كبار  من 
الفلسطينيين واحداً من الذين سيعثرون 
أشار  كما  كتاباته،  في  بندقيتهم  على 
يرثي  وهو  درويش  محمود  الشاعر 

رفيقه.
الشعبية،  الجبهة  في  األصدقاء  كان 
وقتهم،  ساعات  في  اسمه  يحفظون 
األول  ابنه  يسمي  كان  منهم  وكثيراً 
اب  وليبق االسم حياً، فالكتَّ غسان تيمناً 
َيحفظون أسمائهم بما تركوه من إرث 
كنت  مرة  ذات  أبرزهم،  غسان  كان 
أستاذ  منزل  في  العشاء  على  ضيفاً 
التاريخ بجامعة أكسفورد »آفي شاليم« 
حفيدة  »جوان«  مدام  زوجته  وكانت 
البريطاني  الوزراء  رئيس  جورج  لويد 
فترة وعد بلفور، حيث كان بلفور وزير 
المؤيدين  أشد  من  وهي  خارجيته، 
يومها:  لي  قالت  الفلسطينية  للقضية 
للشعب  مؤيدة  أصبحت  أنا  »أتعرف 
كنفاني  غسان  روايات  من  الفلسطيني 
بدأت  ثم  درويش«..  محمود  وأشعار 
الشمس  في  رجال  رواية  تلخيص  تعيد 
بتعابيرها الحزينة.. هنا كان سر غسان 
الذي وصل إلى أقاصي العالم، ولكنه ما 
يا  قرن..  نصف  غياب  بعد  مؤثراً  زال 

لهذا الثوري المبدع...!
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الذي تقف فيه وترى من  الموقع  يتحّدُد جوهُرُه من خالل   لكلِّ قضّيٍة جانٌب 
خالله القضّية، وعليه يتُمّ تحديُد الناظم والمعيار لمفهوم الَطَلَقة والرصاصة، 
هي  وهل  ورائها،  من  والفكرة  إطالقها  وهدف  مطلقها  ُهوّية  حيث  من 
رصاصٌة من أجل القتل؟ أم طلقٌة من أجل الدفاع عن الفكرة أو القضّية؟ هل هي طلقة 
الحق  بين جانبي  الطلقة والرصاصة  باطل؟ وفي هذا اإلطار تتصارع  أم رصاصة  حق؟ 
والباطل، وفي بعض المراحل تتداخل؛ فمن الممكن أن تغيب الَطَلَقة وُتغّير من شكلها 
لِتتحّول إلى حجٍر أو كلمٍة أو حتى نظرة أو صرخة على خشبة مسرح أو انتظار أو أغنية أو 

قصيدة، ولكّنها تعود وتفرض حقيقة عدالة هدفها.

حاتم استانبولي. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي/ القدس

َطَلقة عن رصاصة ِتْفِرق

الحق والباطل لهما مفهومان نسبّيان؛ 
مقّرًرا  عاماًل  القوى  فيهما  تؤدي 
إلى  الحّق  تحويل  تحديد  في  ا  آنيًّ
هذا  ويتعقد  حّق  إلى  والباطل  باطل 
بالقضايا  يتعلّق  كان  إذا  المفهوم 
سيادة  من  بالرغم  ولكن  اإلنسانّية، 
التاريخّية  الظروف  بعض  في  الباطل 
نفسه  ويفرض  يعود  الحّق  أّن  إلى 
ذلك  على  مثال  وأبرز  حين،  بعد  ولو 
بارتكاب  الحكومات  بعض  اعتراف 
أو  إنسانّيٍة  مجموعاٍت  بحّق  الجرائم، 
تحت  بالماضي  اُرتكبت  أصلّيٍة  شعوٍب 
مضللة،   روايات  أو  مختلفة  تبريرات 
السكان  إبادة  المثال  سبيل  على 
األصليين في كندا واستراليا والواليات 
سردّية  وفرض  األمريكّية  المّتحدة 

مضلّلة لألحداث التاريخية.  
االستعمار بكّل أشكاله أينما حّل دعم 
وارتكب جرائم موصوفة في فلسطين 
والجزائر وتغاضى عن إبادة مجموعات 
عرقّية في العديد من الدول اإلفريقية 
)رواندا(، وكان يتغاضى عن تجارة الرّق 
عبر التاريخ، وخاّصة في إفريقيا التي 
السكان من أوطانهم وتم  سيق منها 
َبْيُعِهم سلعًة حيوانّيًة الستخدامها في 
خدمة السيد األبيض. ومع مرور الزمن 
وتطور المفاهيم اإلنسانية التي كانت 
المفكرين  وتضحيات  لنضاالت  نتيجة 
القوى  استطاعت  والمناضلين؛ 
لمفهوم  معياًرا  تضع  أن  التقدمّية 
الحق والباطل وتشريع قوانين إنسانية 
تعّد معياًرا للسلوك اإلنسانّي؛ إن كان 
أو  الجماعّي  أو  الفردّي  المستوى  على 
لتصبح  لقوانين؛  وتحّولت  الرسمّي 
ناظمها  اإلنسانية،  للعالقات  معياًرا 
االجتماعية  والعدالة  الحرية  ثالثية: 

والمشاركة. 
الحكومات  أجبرت  التي  القوانين  هذه 
ممارسات  عن  اعتذارات  تقديم  على 
ارتكبت  التي  الجرائم  عن  بلدانهم 
السياق  هذا  وفي  اإلنسانية،  حق  في 
الرصاصة  بين  الفرق  مفهوم  يقع 
الفلسطينية:  والطلقة  الصهيونية 
إن  الحق.  وطلقة  الباطل  رصاصة 
الباطل  رصاصة  َحَولَّ  القوة  امتالك 
وَطلََقَة  َحْق  رصاصة  إلى  الصهيونية 
باطل،  طلقة  إلى  الفلسطينية  الحق 
والقوانين  المعايير  أن كل  بالرغم من 
الطلقة  أن  العكس:  تقول  اإلنسانية 

َحٌق والرصاصَة باطٌل. 
ورصاصة  الفلسطينية  الحق  طلقة  إّن 
الباطل هي تعبير لصراع بين فكرتين؛ 
فكرة استغالل وقتل وبين فكرة حياة 
بين  الفاصل  والخط  وعدالة،  وحرية 
وأحيانا  ومتعرج  متداخل  الفكرتين 
تطغى فكرة على األخرى، وفي بعض 
االختالط؛  مرحلة  إلى  تصل  اللحظات 
تسود فيه فكرة على ُأخرى مستعينًة 

بعناصر داخلية. 
اإلنسانية هي  األفكار  أن  المعلوم  من 
نتاج للواقع االجتماعي اإلنساني، وبما 
يستطيعون  ال  التاريخ  عبر  البشر  أن 
مجموعات  خالل  من  إال  العيش، 
واستمرارها.  وجودها  على  للحفاظ 
تأمين  وراء  الدافع  هي  الفكرة  كانت 
شروط العيش واالستمرار للتغلب على 
خطًرا  شكلت  التي  المحيطة  الظروف 
على استمرار الجنس البشري وفي هذا 
فالفكرة  البشر؛  تكاثر  ومع  السياق 
إن كانت بسيطة أو معقدة تعبر عن 

ذاتها من خالل حامليها.
قلم غسان هي  اغتالت  التي  الرصاصة 

العلي  ناجي  ريشة  اغتالت  التي  ذاتها 
ماجد  إسكات  على  أصرت  التي  وهي 
َطلََقَة  إلسكات  ووجهت  شرارة  أبو 
مغنية  وعماد  والشقاقي  الوزير  خليل 
الغتيال  توجهت  التي  ذاتها  وهي 
األعرج  أبو عاقلة وباسل  كلمة شيرين 
وأطفال  وشباب  شابات  من  وغيرهم 
فلسطين ولبنان وسوريا ومصر. والفرق 
أن  الباطل  ورصاصة  الحق  طلقة  بين 
األولى ثابتة أما الثانية فهي متغيرة، 
من حيث الزمان والمكان وتأخذ أشكال 
متعددة  أدوات  وتستخدم  مختلفة 
ومتغيرة وُمطلِقيها؛ يجمعهم الباطل 
ومظاهره  مسمياته  اختلفت  وإن 

ومخرجاته عبر الزمان.
المسلحة  المحقة  الطلقة  الفكرة  أما 
ومرسومة  كنفاني  غسان  بكلمات 
بأبيات  ومغلفة  العلي  ناجي  بريشة 
القاسم  وسميح  درويش  محمود 
وتوفيق زياد ومخرجاتها أشعار أحمد 
فؤاد نجم ومظفر النواب وبابلو نيرودا، 
التي  الُمحلقة  الطلقة  الفكرة  هي 
انطلقت من أفواه الشيخ إمام وفيروز 
المحقة  الطلقة  وهي  بطرس،  وجوليا 
مارتن  قاتلي  على  انتصرت  التي 
وحررت  الليندي  وسلفادور  كينغ  لوثر 
العنصري  النظام  وأسقطت  منديال 
في جنوب إفريقيا، وبالرغم من مرور 
الزمن إال أن فكرة َطلَقَة الَحِق تفرض 
رصاصة  حقيقة  وتكشف  قوانينها 
انتصرت  التي  الحق  فطلقة  الباطل؛ 
فلسطين.على مر الزمان: هي التي ستنتصر في 
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غّسان كنفاني... الكنفاني غسان!
وليد عبد الرحيم. كاتٌب ومخرٌج فلسطينّي/ سورية

إبداعيُّ  ابتكاٌر  وهي  العالم،  في  الحلّويات  أقدِم  من  النابلسّيُة  الكنافُة  ُتعدُّ 
النكهِة، حصَل إنجاُز أصناِفِه وتراكيبِِه في فلسطين القديمة، أّما الكنفانيُّ فهو 
اسم ذلك الصانع لطبق الكنافة هذا، وقد سّميت الكنافة بهذا؛ ألّنها تكتنُف 
عناصر ذوق وتذوق رفيعين في جوانيتها، كما تحتوي على فوائَد عضوّيٍة بنيوّيٍة في 
ن الطبق اللذيذ المكتنف بعناصر  أعماقها، هكذا ُولد إبداع الكنفاني غسان من َرِحم تكوُّ

التكوين غير المرئّية.

تقول األسطورُة القديمُة المتوارثُة في 
فلسطين وبالد الشام بأّن »عنات« آلهة 
على  غضبت  والجمال  واألنوثة  الحب 
أحد عّشاقها من أنصاف اآللهة، معّبرًة 
اٍر  لَصبَّ تقديمه  من  سخطها  عن  بعنٍف 
ُمرِّ الطعم جلبه من أعالي جبال الجليل، 
وقد صعقته بكهربائها غضًبا فتالشى، 
ا كان يتجّول  إال أن صياَد غزالٍن نابلسيًّ
ر أمًرا ما بعد سماعه النبأ،  في الجبال قرَّ
فرأى أن يصنع ما َيُضدُّ المرارَة، وكان أن 
حى الحجرّية وجلب جبنًة  طحن قمًحا بالرَّ
ُمحلِّياٍت  مضيًفا  مًعا،  فعقدهما  طرّيًة 
طبق  في  وضعها  نباتّية،  وُمنّكهات 
األساطيرّية  لآللهة  قّدمها  ثمَّ  عاجي، 

عشتار فرضيت به ومن ثمَّ أرضته!
صومعَته  الكنافة  اكتشاُف  تَمّ  هكذا 

بعشتارِه  غّسان  فعل  وهكذا  الصوفّية، 
الثائر  عصره  في  ُتعرَّف  التي  الخاصة 

الواقعي باسم فلسطين.
وفكرّيٌة  ثقافّيٌة  نخبٌة  ُتجِمع  لم   ...
كما  مبدٍع  على  وشعبّيٌة  وسياسّيٌة 
على  قرن  نصف  من  ألكثَر  أجمعت 
الغمازة  ذي  الحالم  الوسيم  الشاب  ذلك 
لُبَّ  تسلب  التي  ذقنه،  منتصف  في 
ا  وحسًّ وطًنا  النازف  الشاب  العاشقات، 
وحكمًة من جعبته اإلبداعّية، المتنّوعة 
ُيشّكل  ذاته  بحد  إّنه  واللون،  الشكل 
طبَق كنافٍة نابلسّيٍة »كنعانّية« متكامل 

الشكل والطعم واللون.
ويمكن  الرجل،  فريٌد في هذا  أمٌر  ثّمَة 
ا، فهو لم يفعل أي  القول إّنه غريب حًقّ
جهد إال نجح في إتمامه على الرغم من 

اليقين  ومن  عمره،  نصَف  ُيتم  لم  أنه 
إذ  المعلوم،  العمري  الزمَن  سابَق  بأنه 
كان ُيدرك بأنه مقتوٌل ال محالة، وذلك 
الكتشافه بئر الذهب الذي ال يريد أحٌد 

اكتشافه.
فاكتشفه  مبّكًرا،  فلسطينه  اكتشف 
عن  بحٍث  بعد  حبش،  جورج  الحكيم 
شخصّياٍت أدبّيٍة وثقافّيٍة مبدعٍة ُتغلق 
في  ما  ثغرًة  وحضورها  بمساهماتها 
وربما  العرب«،  القوميين  »حركة  ثنايا 
لهذا مع مزايا أخرى قد استحّق بجدارة 
لقب »الحكيم«، وهكذا بعَد بحٍث ثاقٍب 
وقع خياُر الحكيم على اثنين من دهاة 
الثورية،  الروح  الكلم والمعنى وشساعة 
»فضل  هما  الكويت  في  يعيشان 
وللحديث  كنفاني«،  و«غسان  النقيب« 
هنا مساراته ومآربه األخرى، فقد أدرك 
فنادى  الخزان  جدران  صالبة  الحكيُم 
مستنجًدا على من يصرخ في أتونه كي 

يقرعه.
ليس غسان بأحجّية بقدر ما هو اكتمال 
لُِعمِق حقيقة ما، ولتواتراتها المنسجمة 
ما بين اإلبداعي والوطني والثوري، وهو 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
الفكاك - نقديًّا - بين تناوله  سر غير 
ا، أو ثائًرا، أو عاشًقا،  ا أو فنيًّ مبدًعا أدبيًّ
الخالص  غير  هذا  مفّكًرا،  أو  ا  فدائيًّ أو 
الذي ُيفضي بالدارس القارئ إلى مساحة 
النقد  مدرسّيِة  ُأُسِس  من  المرئي  غير 
ومصطلحاته، بنيوية كانت أم مدرسية 
الشيوعي،  الوجودي،  فهو  أخرى، 
كل  جمع  الذي  الواقعي  الرومانتيكي، 
ليصنَع  وفنيٍّ  وأدبيٍّ  فكريٍّ  مذهٍب 
ا  وفًيّ ويكون  الخاصة،  كنافته  طبَق 
فلسطين  طعم  وحالوِة  العائلة  السِم 

الذي ال يدركه إال ثائٌر حقيقي ُمتيَّم.
ابتكر طريقًة جديدًة  إنه  القول  يمكن 
َف  وعرَّ الوطن،  ومعنى  الحال  لعرض 
الفريد  الموسيقي  المقام  ذات  بأغنية 
الذي لم يكن قد تم اكتشافه بعد، ولهذا 
استحق القتل الحًقا في عقول اآلخرين 
التخلف  ثقافة  كتاب  من  القادمين 
واصطياِد  والفتك  واإلرهاب  والقتل 
عصافيِر الحقيقة، ويجب االعتراف هنا 
أولئك  على  وأسبقيتها  »غولدا«  بذكاء 
االغتيال  قضّية  أسباب  يقزمون  الذين 
لمفردة واحدة اجتزاًء أو إضاءة لمعنى 
واحد - مناضل - سياسي- أديب- صاحب 
لوديع وحبش- مخطط لإلعالم...، فإن 
للفحوى وحتى  اجتزاًء قسريًّا  في ذلك 
في  يضم  غسان  كنافة  فطبق  للشكل، 
جنباته كل تلك العناصر، لهذا كان عقُل 
ن اإلرهابي قد أفضى  »غولدا« ذو الُمكوَّ

إلى ضرورة تشظية الجسد كله.
»غولدا«،  دهاء  سبق  غسان  ذكاء  لكن 
مستبًقا  كله  لذلك  احتسب  فقد 
وأفعاله  مقوالته  وبث  التفجير،  لحظَة 
وإبداعاته قبل انقضاء مدة وجوده على 
أنه  األرجح  وعلى  الدنيا،  الحياة  صفحة 
آخرته  يسطر  أنه  حقيقة  يعلم  كان 
اًل  بيده التي لم ترتعش أبًدا لذلك، ُمشكِّ
شخصيَة  ندرتها  وبكامل  مّرة  ألّول 
اإلنسان   - العاشق  الثاقب  المبدع 
والفنان  والثائر  بالسياسي  الممتزج 
والوطنّي والقومّي واإلعالمّي ذي األفق 
المفتوح والمثّقف الجّدي العضوّي الذي 
ال يعرف االنتهاز فال ينظر نحو طاولة 
المسؤولّية، إال باعتبارها جسًرا لتحقيق 
الفاضلة،  الُمثلى ومآربه  الثورّية  غاياته 

تلك هي مأثرة غسان الكبرى.
الخوض  إلى  إًذا  المعنى  بنا  ُيفضي 
إْذ  والبنادق،  الرجال  جدليَّة  َفهم  في 
معنى  وال  رجولٍة  بال  للبنادق  معنى  ال 
للرجولِة بال بنادق، وفي عمِق بئِر المجاِز 
طبقة  كل  وراء  تقع  ُأخُر  مجازاٌت  هذا 
بين  وتكمن  مرئية،  غير  جيولوجّية 

فالبنادق  المفردات،  وسوية  مستوى 
عنصر أساس في قرع الخزان، ولكْن لن 
تضحية،   - رجولة  بال  بندقيٌة  تزغرد 
الفلسطينيون  أّيها  فإنكم  آخر  بمعنى 
أنتم  إْن  خزان  أي  قرع  تستطيعوا  لن 
تركتم البندقية واستمتعتم بمكيفات 
وسيالن  الفارهة  والسيارات  المكاتب 
في  الصور  والتقاط  الرنانة  الخطب 
ال  المعدنية  انات  فالخزَّ المهرجانات، 
السالح  من  فارغة  بيٍد  ثقبها  يمكن 
الحقيقي  الثوري  الثوري،  والساعد 
المكتنز بفلسفٍة ورؤية ثاقبة ومصداقية 
تنتج عن ثقافة قناعات ال عن ُصراخات 

ُخطٍب جوفاء.
إًذا  المحترف  الكنفاني  سعى   ...
وهضم  والثقافة  التاريخ  َقْضم  إلى 
أغنيته  د  فغرَّ وحنكة،  بجالء  المعنى 
والمسرحة  والَقصِّ  ْوي  الرَّ عبر  الشاملة 
والمقالة، واضًعا خاتم المناضل السياسي 
كتبها،  صفحة  كل  على  واالجتماعي 
حتى في تنغيماته الرقيقة نحو األنوثة 
والطفولة أو قشرة الموز التي لم يرها 
أطفال مخيمات النكبة حتى بعد َشْرٍح 

في درس!
أن  الكنافة  طبق  صانع  قرر  هكذا   
يعيد الصورة إلى أصلها بروٍح معاصرة 
أنفاَس  بإبداعاته  ويسجل  حضارية، 
وإيقاَع  الشهداء،  دم  وحكمَة  الالجئين 

صنَّاجة المعنى...
، مساحاٌت شاسعٌة ال ُترى  في نِتاجِه ِسٌرّ
األبدي  فلسطين  بمعنى  للعارفين  إال 
يراه  لن  ما  وهو  والمعتم،  المضيء 
المتخشبون على صهوة الكراسي وموائد 
المصفقون  المتملقون  وال  المناسف، 
السطحية وشتى صنوف  السياسة  ة  لُبحَّ
انتهازية اللحظة الخرقاء، لن يرى غسان 
سوى متنفذ غاطٍس في لُبِّ عكا وطائراً 
ُحراً على أجنحة نوارس حيفا، وهو من 
أدرك وقرأ أصل تشكيل طبق الكنافة 
الحب  المعجون بشتى عناصر  النابلسية 

والهيام وابتهاِل رضا فلسطين.
بكنز  ممتلئاً  يوٍم  كلَّ  يصعد  هو  ها 
األحاسيس العميقة، ويزيد باستشهاده 
كلَّ لحظة منسوَب ماء المعرفة فينضح 
للمتعطشين  ويتسنى  العميق  البئر 
لن  أنَت  لهذا  منه،  النَّيُل  المعرفة  لماء 
َسْيِل  ُمراَدُه ما لم تنهل من كل  ُتدرك 
وقصصه،  ورواياته  ونضاالته  مقاالته 
وكلِّ  الُمهلكِة  للحاِل  َمسرحتِه  وكذا 
آن  في  وُصراخاته  وبياناته  مكوناته 
مع  إال  إدراُكُه  يستحيل  فغسان  معاً، 
متكاملة  مدينة  أنه  حقيقة  اكتشاف 

الكل  دون  مكوناتها  من  أليٍّ  معنى  ال 
ِن لذاتها ودالالتها... الُمكوِّ

سلحفاُة  تزحف  األولى  الفكرة  صوَب 
َمقولًة  طريقها  في  لتجد  المعرفة، 
نهاية  وفي  تتقدمها،  خطوة  كل  مع 
العناصر  لملمة  وبعد  فقط،  المسيرة 
إدراك  يتم  الطريق  وهج  على  الملقاة 
المعنى  انتشاُل  وُينَجُز  برمتها،  الفكرة 
زاوية،  كل  في  الكامن  للبريق  الُكلي 
»خيمة  كـ  لفظاً  المقولِة  اجتزاءاُت  أما 
عن خيمة تفرق« أو » لماذا لم تقرعوا 
جدران الخزان؟«، فذلك ظلم معرفيٌّ لما 
ولما سينتج عن َذهب  َقوٍل،  َس من  ُأسِّ

المقولة المخبوءة في ثنايا الحروف.
يافا  شرفات  وزهوة  عكا  حواري  في 
يكمن سرُّ المعرفة األبدي، وهذه في حد 
ذاتها َوْصفة للشفاء من مرض التكلس 
باحٌة  ها  بِحدِّ وتلك  البصيرة،  واهتراء 
الطاهرة  الحرية  بنادق  في  تزهو  غنَّاء 
كأنها  األوائل  الفدائيون  حملها  التي 
ُمثلى  كتابات  تحتوي  مضيئة  َقرائين 
ُتحسُّ ولكْن ال ُترى، مجلدات كبيرة من 
شتى صنوف المعرفة، ال ُيدِرك ُكنهها 
سوى من تطهر من أشنيات وباكتيريا 
التكلس وغادَر لغَة ببغاوية النقِل غارقاً 

في فصاحة المعرفة.
... غساُن بِدوره مدينٌة بذاتها، ُتضاف 
وشتى  واللد  وجنين  ونابلس  عكا  إلى 
ُسخونَة  تحتوي  مدينة  هو  مثيالتها، 
المعنى  وَحفَر  اللغة  وابتكاَر  عشتار 
جبال  في  الناتئة  الصخور  تجاويف  في 
بحجارتها  المرصوفة  والجليل،  القدس 
طرقاُت حيفا، وعلى ُسطوحها ُصراخات 
المعذبين في كل بقاع األرض من إحراق 
روما وَصَخِب طروادة إلى بطوالت مخيم 

جنين.
أو  بانتهازي  ُيشيد  من  غساَن  ُيشبه  ال 
قاتاًل،  يمتدح  أو  منافق،  أو  متكلس 
بندقية  فوهة  َصواِب  عكَس  يسير  أو 
عاشٌق  إال  غساَن  يْعرَف  ولن  الثورة، 

ُمتيٌم بُِخدود الحرية.
فال تثقوا بأية خيزرانة مهما بلغْت من 
إال  تموتوا  وال  الَمعسول،  الَكلِم  ِحرفة 
أيها  أنكم  ذلك  الرصاص،  زخات  بين 
تستطيعوا  لن  َجْمعاً،  الفلسطينيون 
ما  حالوته  بكامل  كنافٍة  ِصدِر  إنجاَز 
غسان،  ومقاديِر  َوْصفة  إلى  تعودوا  لم 
أي  غسان،  الكنفانيِّ  ولَهفِة  َبراعِة  إلى 
األول  الكنافة  طبق  إلى  تعودوا  ته.أن  الَعْشتاريِّ بُِرمَّ
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خطيئٌة في العراء
عبد النور الهنداوي. شاعٌر وعضُو اّتحاِد الكتّاِب العرب/ سورية

الزالزُل تترعرُع في عيوِن الزمِن العربّي! وألنَّ أقدامنا العارية قد وصلت إلى 
ماء عيوننا قد  أنفقنا عليها  التي  األجوبة،  األسئلة، وأيًضا  الدنيا، ها هي  آخر 
بأحدث  ذقونهم،  يحلقون  العرب،  الحكام  ألّن  التجميل؛  ُوِضَعت في صالونات 
الطبول  يقرع  الذي  الكبير  العربي  الهذيان  إّنه  العابرة ألجسادنا...  األمريكّية  الصواريخ 
ليهّز جثثنا القاحلة، وشئنا أم أبينا، يهّز أيًضا ذلك الوعي القديم الذي ال يحتاج إلى أّي 
الفجيعِة  بين  الطرق،  مفترِق  على  أصبحنا  أّننا  يكفينا،  ذلك  وكأّن  ناطًقا،  يصبح  شيٍء 

والفجيعة، وبين الهزيمِة والهزيمة.

قصائدهم  عظام  تهتزُّ  العرُب  الشعراُء 
تهتّز  العرب  المفّكرون  آخر!  باتجاه 
يلّوح  الذي  سراح  إلطالق  نظرياتهم 
بيديه للريح، ولألفق، وللحلم، والخطايا. 
المبدعون أيًضا تهتّز أياديهم من أجل 
وتحرير  النهضوّية  بالمعرفة  النهوض 
أنفسهم من التأويل والدالالت اإلبداعّية 
إلبداعهم  جوهريٍّ  فهٍم  لتأسيس 
يصرخ  ال  كي  آخر،  باتجاه  وكينونتهم 
أحدنا في وجه زبائنه، وتسقط الهياكل 

العظمية القديمة الساقطة.
العربي،  للزمن  أقدمها  هدّية  أّول 
النسائية  الداخلية  األلبسة  من  مجموعة 
الهائلة لجسده، وأعرف أّنه ال يريد أكثر 
من  يخرج  ال  وغالًبا  امرأة..  نصف  من 
رفاته بين الحين واآلخر، ليظل محتفًظا 

ببعض أصابعه في الِفراش.
من  لسلّة  العربّي  الماضي  يحتاج  هل 
أو  قدميه؟  على  يقف  كي  العيون 

يختبئ بين المرايا؟!
الزجاج،  من  قبيلة  هو  الماضي  ا  نظرًيّ
األكمة..  وراء  وما  الخالص..  وتفاح 
يقطع  أو  بالحجارة  يغتسل  من  هناك 
الجمر، لنكتب كّل ما نكتب بالسيف، أو 
بظالل السيف، وال ينفع أن نمزج الصدأ 
وتبادل  بالفلسفة،  والوحل  بالدهشة، 

القبالت القاتلة عبر الثقوب. 
يتكلّم  أنه  نادًرا  إاّل  يعترف  ال  العربّي 
ثم  وحده  تخّصه  أفكاره  وأن  ذاته،  عن 
يرفع وجهه للسماء ويدعو رّب السماوات 
كائنات  عن  مبهم  بحديث  واألرض 
أخرى،  بأجسام  أجسامها  استبدلت 
أشكااًل  األولى،  أشكالها  بعد  وأخذت 
جديدة.. تماًما تشبه األحصنة الشائخة. 
إن شبابيك المجد التي كانت مشرعة لنا، 
كانت مشرعة حين كانت أيادينا ممتلئة 
جميًعا«  »نعم  جميًعا  ألّننا  بالطحين، 
نجتّر روائح جثث مكّدسة تذرف الدموع 
إلى  أصواتنا  تظل  ال  وكي  أجلنا.  من 
أن  علينا  قلوبنا،  من  ما  مكان  في  األبد 

نسأل اإلشكالية التي حدثت في حياتنا، 
ليصبح  الزمن  يحتاجه  وما  وأصواتنا، 
إلًها ناطًقا، وتكريس جلودنا، وأفواهنا، 

وأيدينا للصراخ!
هو  يملك  ما  وكل  العربي،  الزمن 
مّما  اللغز،  مع  ورخيصٌة  هائلٌة  صفقٌة 
يتدلّى من  نتداوله،  الذي  الضحك  جعل 
الثريات، حيث الموت العظيم الذي بلغنا 
من سيدنا الزمن، ال يحتاج إلى تصفيق، 
بل يحتاج إلى اعتذار من رائحة الخطيئة 
الذي  السيد  هذا  بحق  ارتكبناها  التي 
أي   - الخالص   - أسمّيه  الذي  به  نعتّز 
التي  الخالص من سيادته ومن أصابعنا 
التي  ترشح بالقبضات، واختفاء األقدام 

تتعّثر بالجثث.
يكتب   - الحضارات  صدام   - كتاب  في 
أّن  بياًنا،  وعياًنا  صراحة،   - هنتغنتون 
العرب، ألن  العرب، وال زمن  اهلل ال يحّب 
ا النهياره، ولم يضع  العربّي لم يضع حًدّ
أظافره  وغرَز  مّر  الذي  الزمن  لذلك  ا  حدًّ
في هذا الفراغ السحيق، حتى اعتاد على 
التضحية الكبرى - بالفراغ - الذي التهم 
التي في وجهه  الهزائم  كل شيء، ألن 
أكثر من أي شيء فينا، وهزيمته التي 
الحياة  قيد  على  التي  أعنّيها، هزيمتنا 
أتساءل هنا: كم هو الوقت الذي يفصلنا 
عن يوم القيامة؟! بل كيف نبّرر وجودنا 
إلحاح  أماَم  الحياتّي/اإلبداعّي/الحيوّي 
السؤال الباسكالّي: »من أين؟ وإلى أين؟ 
ومجابهة  لمواجهة  وذلك  نحن؟«،  ومن 
عبثية  حول  هناك  الذي  اآلخر  السؤال 

-وجودنا وعدمنا -.
نحن كائنات خشبية ماتت من دون أمل، 
اإلبداع  عن  -تودوروف-  يقول:  كما  أو 
موضوعية  أسباب  هناك  »ليس  والزمن 
الحرية«.  ممارسة  عن  التخلّي  الختيار 
إن حياة العربّي، في هذا الزمن العربّي، 
على هذا التراب العربّي.. ال أفضلية له 
على حياته التي يعيشها، ألنه ليس لديه 
أي فائض داللّي يشير إلى تمّيز بنيوّي 

له  حديث  أو   ، نصٍّ أو  كالم،  عن  حتى 
عالقة إنسانية مع نفسه إلزالة النبوءات 
التي افترضها وألصقها بأشياء يتداولها 

بينه وبين رأسه، لينفجر الخيال!
من  خالية  حياتنا  إن  أحدهم:  يقول 
البدائل وجدران منازلنا هي هي، وألنها 
تأكيد  بكل  بديهية  فهي  كذلك، 
ونتلّقاها بطريقة ما، لنلتصق بها كما 

هي، أو كما ألزمنا بها والة أمورنا. 
الزمن العربّي، تنازل عن أحّبته للجحيم، 
ساهمت  العربية  لغتنا  أن  علماً  ولنأخذ 
الذي  الجحيم  هذا  في  ثغرات  وفتحت 
تكتب  التي  السكاكين  وأيضا  نعيشه، 
مذكراتها وهي تقطر بالدم. لكن السؤال 
 - كلمة  تعني  ماذا  متأخراً..  جاء  الذي 
زمن عربي-؟ الجواب يبدو صاعقاً: وهو 
من  وتجريده  روحه  على  الفاتحة  قراءة 
وضع  مع  المضبوطة  الجاهلية  وظيفة 

مشبوه مع الموت!
العربّي  الشاعر  صحراء،  العربّي  الزمن 

صحراء، والهواء العربّي أيضاً صحراء.
أّول  من  تمتّد  عمالقة  صحراء  نعم 
العربي  ألن  القماش،  آخر  إلى  القماش، 
الهزائم، أكثر مّما يجد  يجد نفسه في 
أو  التراب،  في  أو  الهواء،  في  نفسه 
حتى في المرايا.. وما دام العربي يقرأ 
يشارك  فهو  ولنفسه،  بنفسه  روايته 
سوى  يملك  ال  ألنه  فقط،  بالملح  اآلخر 
الملح ليقدمه إلى »ضيفنا« العزيز الزمن.

ينزف،  نعم  ينزف..  العربي  الزمن 
ويعرف كيف ينزف، وينام وهو ينزف 
لتدوين  الكتابة  رصيف  إلى  للوصول 

متالزمة الموت المخملّي الفاخر!
العربي  الزمن  الزمن..  السيد  أيها  يا 
الدموع دون سابق  الذي يذرف  بالطبع، 
من  أبعد  على  الرهان  مجال  وال  إنذار، 
قدميك  على  تقف  ترى  يا  متى  ذلك: 

أمام الذين »ال يحبّون الشعر«؟!
يقول أحدهم: إننا أوالد األزمنة المّيتة، 
أبوابها  تفتح  لن  السحيقة،  المدن  ألن 
للشعراء وأهل الفكر والفن، وعلى الزمن 
العربّي، أن يتعّرف على حياتنا عن قرب، 
إذا  إال  الحالة  يتخلّص من هذه  لن  ألنه 
خاطب الهواء بيديه حيال أي موضوع أو 
قضية ما أرادها أن لتكون: هل يفترض 
العربي أن يكون بربرّيا، ليكون  بالزمن 
المرّقط،  التراب  عربياً؟ أم تنظيفه من 

واألكاليل المرّقطة،
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص

خا
د 

عد
واألحذية المرّقطة لنعترف أنه في يوم 
ما مرَّ من هنا؟ ماذا يفعل الزمن العربي 
تعود  حتى  العرب  يمتلكه  ما  بكل 
أنني  أشعر  كم  السماء؟  من  أجوبتنا 
وهو  الالوعي  عودة  أشاهد  وأنا  مّيت 
يزغرد لجاللة المعجزة وإن صالة الغائب 
أطفالنا  عيون  إلى  تتسلّل  والحاضر 

الخائفة من االحتمال؟!
وال  الغرب:  يقول  الكهوف  أبناء  نحن 
إلى  بحاجة  بل  ألصواتنا  أبداً  حاجة 
اسم  جاء  أين  من  نعرف:  كي  أظافرنا 

هذا الزمن؟!
البالهة،  على  قرانه  عقد  العربي  الزمن 
الشعر  ليظل  بالبكاء  اإلجهاش  وعلينا 
لتأكله  بالمطارق،  غسلناه  الذي  العربي 
القطط.. محّركاً قلِقاً لهذه البالهة التي 

لم نعثر على مكانها إلى اآلن.
أنفسنا  نكلّف  ولم  مّرت  كثيرة  حروب 
النظر في أحاسيسنا.. ثم لدينا أرصفة، 
كلّها  وقصائد..  وضجيج،  وغيبوبة، 
باأليديولوجيا  نلعب  كّنا  ألننا  تضحك 
المستحيل  فعله  ما  بنا  فعلت  التي 

باألبعاد!
ساذج،  بإيقاع  موتنا  نستخدم  اآلن 
ليأخذ  واتجاهاتها،  الخرافة  لنستذكر 
ناطحة  شكل  على  حبوراً  اإليقاع  هذا 

سحاب.
لدينا  ليس  العربّي،  الزمن  أيها  حبيبي 
أي أخبار في كيفية صناعة الصهيل، ألن 
عبقرية الكائن العربّي صارت تشبه إلى 
حّد ما، األشياء التي داخل الصدأ، وألنك 
يا حبيبنا من الذين يبدعون بالمالحة في 
عيون الغرباء، ها أنت تبدع في المالحة 

في عيوننا علّك تصل إلى ما تريد.
من  الحذر  كّل  الحذر  بّد  ال  سيدي:  يا 
الخاّلق  االلتباس  هذا  على  االعتراض 
جئتكم  لنا:  قلت  أنت  وجوهنا..  في 
من بوابة اآللهة إلى بوابة الجحيم، ومن 
الذين لهم موقف من اشتعال األجساد، 

للمكوث طوياًل أمام الحرية.
ونحن  تشاء،  كما  فمك  استعملت  أنت 
للذباب،  مخابئ  أفواهنا  نستعمل  اليوم 

والكالم الضائع.
أنت استعملت األسلحة لتذهب طواعية 
األسلحة  هذه  استعملنا  ونحن  اهلل  إلى 
إننا  القّش..  ككومة  أمامها  لنتدحرج 
الشعر  األنهار.. كي نكتب  ذاهبون مع 
اآلخر..  الدم  نشاهد  لئاّل  اهلل  ونجاور 
إنها خطيئتنا يا سيدي.. التي أحاطت 
بمنطق الخالص، وها هي األحصنة التي 
ولدتها تئّن خوفا على والداتها الخديج!

العربي.. أنت دمنا ونحن  الزمن  سيدي 
خطيئة في العراء!

الجليل  في  رجل  كل  حمل  لو 
إلى  واتجه  فشكة  عشرين 
قلعة صفد لمزقناها في ساعة 

واحدة 

!
ك غ. 



 66

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

لميس.. والخال.. والقنديل الصغير
ثائر أبو عياش. كاتٌب سياسّي/ فلسطين

يقول »غّسان كنفاني« في قّصته »القنديل الصغير التي كتبها للميس: »لن 
تستطيعي أن تجدي الشمَس في غرفٍة مغلقة، ومن أجل أن تصبحي ملكًة يجب 
أن تأتي بالشمس إلى القصر«، كان يعلم كنفاني أن الشمَس التي كتب عنها 
تفرق عن الشمس الموجودة في السماء، فشمس غّسان كانت قناديل الشعب الذي يقاتُل 
نحو الحرّية، وهذه القناديُل لن تأتي إلى القصر- فلسطين - دون أن نهدم أسوار الخيانة، 

والهزيمة، ويقصد أّن أكثرنا يحمل في داخله قندياًل صغيًرا اسمه »مقاومة«.

رحلت األميرُة الصغيرُة قبل أن تدرك ما 
كان يصبو إليه ملكها »غسان كنفاني«، 
ولكن  »الملك«،  مع  بقنبلٍة  رحلت  فقد 
غاب  الذي  الشيء  هو  ورّبما  العجيب 
الغرف  أن  قصًدا،  كنفاني  مخّيلة  عن 
الشهداء،  قصور  هنا  والقصد  المغلقة، 
بداخلها، ووحدها، وجدنا الشمس، شمًسا 
لفلسطين  حرية  ال  حيث  أخر،  نوٍع  من 

دون قناديل الشهداء األطفال.
زنازين  في  أيًضا  الشمس  ووجدنا 
تملؤها  التي  الخنادق  وفي  السجون، 
في  يحفرون  الذين  المقاومين  قناديل 
الشمس  حرية  انتزاع  سبيل  في  األرض 
توجد  ال  حتًما  فالشمس  السماء،  في 
على  تحتوي  التي  المغلقة  الغرف  في 
القضّية  وسقوط  المفاوضات،  طاولة 
بل  البدائل،  مربع  إلى  الثورة  مربع  من 
على العكس هنا توجد الظلمات، وتوجد 
من  الشمس  يسرقون  ملوكها  قصور 
تضاء  هنا  وقصورهم  الشعوب،  قناديل 
بدماء الشهداء، حيث شمسهم ليست إال 

شمس الخيانة.
لميس هي العصفورة التي رفضت شمس 
القفص، فذهبت حتى النهاية بحًثا عن 

ضّيق..  »الوقت  لها:  قال  الذي  العجوز 
تذوب،  أن  وشك  على  الكبيرة  الشمعة 
المشاكل«،  يحالن  ال  والحزن  البكاء  إن 
بصوت  تعبأ  ال  الحكيم  بجانب  فجلست 
بالقناديل  تعًبا  بل  القنبلة،  عداد 
المجتمعة، وضعت قدميها على الصراط 
ناضل  كعصفوٍر  مبتسمًة  المستقيم، 
طعاٍم  على  الحصول  سبيل  في  طوياًل 
انفجار  ومع  العش،  في  اللحم  لقطع 

القنبلة وجدت الحّب أّواًل، شمسها أبًدا.
طريق  عن  تبحث  الطفلة  هذه  كانت 
في  حتماً  تكمن  فالقضية  الشمس، 
فيه  يعيش  عالم  إلى  الطريق  الطريق، 
لياًل  تأتي  طائرات  دون  األطفال  هؤالء 
تقصف  أحالمهم،  نوافذ  من  تتسلل 
وفراشة  وألعابهم،  الصغيرة،  قصصهم 
الليجو، وجدران مكتوب  ولعبة  األسنان، 
لم  الطائرات  حيث  »عائدون«،  عليها 
الطريق،  لقتل  بل  فقط،  لقتلهم  تأِت 
فهي تأتي محملة بقنابل من اإلرهاب، 
ولكنها قطعاً كانت وما زالت عاجزة أن 
الشمس في غرف األطفال، حيث  تقتل 

قناديلهم ما زالت مسرجة.

وكأنه  يبدو  قد  رّبما،  عجيٍب  سؤاٍل  في 
عتاٌب للموت، سألت »لميس« أي مجنوٍن 
في  الشمس  يعتقل  أن  يريد  الذي  هذا 
أن  يريد  مجنوٍن  أي  أو  صغيرة؟  علبٍة 
ويدفنها  ويقتلها،  الشمس،  يسرق 

بعيًدا؟ 
لن  حتماً  لميس،  تجيبكم  سوف 
ترفض  فالشمس  ذلك،  تستطيعوا 
القيود، حيث أنها تستطيع الهروب من 
خرم إبرة، ولن تقتلوها عندما تصافحتم 
على مائدة التطبيع، فالشمس لن تنسى 
تل  ومخيم  ياسين،  دير  في  حدث  ما 
الشجرة،  الزعتر، وصبرا وشاتيال، وقرية 
تنسى  لن  والسموع...  ويافا،  وحيفا، 

الشمس فلسطين أبداً.
كنفاني«:  »غسان  خالها  لها  يقول  كان 
وإلى  حيفا..  إلى  العائد  هو  »جيلكم 
وهنا  »الخال«  يريد  كان  فلسطين«، 
إنها  لها:  يقول  أن  األمر  في  العجيب 
يا  فلسطين  على  قدمتها  لقد  حيفا، 
لميس، حيفا التي أعرفها وهي تنكرني، 
حيفا التي لن نستردها إال بالحرب.. يا 
لميس أنا ال أعرف حيفا، لكني أراها في 
حلمي، حيفا وما بعد حيفا، ستزهر وعداً 
الذي  جيلنا  ودم  دمي،  ومن  ألمي،  من 
يدفع من وجوده في سبيل مستقبلكم، 
خال،  يا  هي  ما  تسألين  كنِت  إذا  حيفا 
التي  حيفا  فلسطين،  هي  لِك،  أقول 

أغني لها دوماً:
أنا عائد إلى حيفا

عائد إلى مكان الروح
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عائد على جناح الطير
أو عائد على صاروخ

أنا عائد إلى حيفا
عائد إلى قرى حيفا...

كيف استطاع الموت، والحب أن يلتقيان 
في ساحة المعركة؟ 

إنه السؤال الذي عاش أفالطون، وباومان، 
إجابة  عن  يبحثون  وغيرهم  وزوسكند، 
بشهادتهم  وغسان  لميس  ولكن  له، 
السؤال/ ذلك  عن  الغموض  كشفوا 

كان  بينهم  فالحب  الفلسفية،  المعضلة 
الشمس،  تحت  حباً  كان  حيث  أوان،  له 
أوان  له  كان  والموت  الطفولة،  وقناديل 
في  ويعبث  ليقتحم،  جاء  فقد  أيضاً 
ساعة  حانت  لقد  الشمس،  إلى  الطريق 
ألنها  ولميس  غسان  بين  والموت  الحب 

ساعة فلسطين.
وهي  »لميس«  منه  خرجت  الذي  الباب 
على  مفتوحاً  زال  ما  خالها  يد  تعانق 
آخر  كأنه  الريح  به  تعبث  مصراعيه، 
على  الخريف،  رغم  تسقط،  لم  ورقة 
ولكنه  للنوم،  كبير  سرير  يوجد  يمينه 
صغير جداً ال يتسع للوجع، وبجانبه يوجد 
طاولة سمراء اللون، تنبعث عنها أعقاب 
السجائر الممزوجة بالصمت، وعلى اليسار 
النصف  يرفض  كوباً  يوجد  هناك  تماماً 
وعلى  الفارغ،  النصف  ويقاوم  المملوء، 
يحتوي  كان  متناثر  زجاج  بقايا  البالط 
الخبز  ورغيف  الصادقة،  الورد  قطع 
يابساً، حيث النار ال تطعم الفقراء وحده 
بعض  كأنه  الدموع  بقايا  وصوت  الحب، 

قطرات ماء تزعج لوح الصفيح.
والفراشات  المكان،  يمأل  الديك  صوت 
االنفجار،  هول  من  ضجراً  تتطاير 
الحرية،  يمنحها  بأن  القلب  وتطالب 
كيس  لعل  بعضها  تقاتل  والقطط 
الطعام ما زال بداخله بعضاً من العظام، 
تتعجب  المعركة  ولكنها في ظل هذه 
من حجم ما يحدث، على الرغم أنها لم 

تسأل لماذا كل هذا الخراب؟ 
وال  تسأل،  ال  أنها  المعضلة  هي  تلك 
يهمها أساساً أن تسأل، حيث الوجود مع 
غيرها قائم على السؤال، ولغيرها أيضاً 
السؤال ربما يكون مفتاحاً لباب الشمس.

وسالماً  برداً  كوني  ناُر  يا  قلنا  لميس 
الرحلة  بجانب خالك كانت  على جسدك، 
وجسدان  والحب،  الشمس،  مع  األبدية 
قزح  قوس  ألوان  مع  سوياً  يتحدان 
اإللهام  ومعنى  الملحمة،  معنى  يتوجان 
اليوم  نبايعِك  ولذلك  العشق،  حالة  في 
بحمد شمسك،  ونسبح  الصغير،  قنديلنا 
في  ونصلي  غيابك،  باسم  سبيل ظهورك.ونستغفر 

إن االنحراف األساسي يبدأ في النقطة التي 
التحريرية  استراتيجيتنا  عن  فيها  نتنازل 
الخالف  إن  العدو.  استراتيجية  لحساب 
ولكن  التنازل،  هذا  كمية  على  ليس  هنا 
»الصمود«  من  االنتقال  هذا  نوعية  على 

و«التحرير« إلى االستسالم إلرادة العدو

!

ك غ. 
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غسان كنفاني تاريٌخ إبداعي ونضالي ثري

د. سهام أبو العمرين. أستاذة األدب العربي الحديث وعميد كلية التربية في جامعة غزة/ فلسطين

حالة  مثَّل  الذي  كنفاني  غسان  المناضل  الكاتب  رحيل  على  مرت  عاًما  خمسون 
جياًل  العربي  الوجدان  ألهمت  التي  الحديثة  الفلسطينية  السردية  في  متفردًة 
بعد جيل، وألهبت الفكر ثورة بعد أخرى، غاص عميًقا في الذاكرة الفلسطينية 
الحكاية، هو كاتب مؤرق بأسئلة الهوية والوجود، ُطوعت له  لنا أصل  الجمعية ليقدم 
الثقافة  تاريخ  في  استثنائيا  كاتًبا  ليكون  والمعرفية  اإلبداعية  أدواته  وامتلك  اللغة، 
الوهاج،  الفكر  ووقود  النضالي،  الوعي  مرآة  األدبية  أعماله  ولتصبح  الفلسطينية، 
وطاقة متجددة ال تنضب عبر العصور، لما كان يمتلكه من رؤية عميقة وصادقة، كان 
شاهًدا على األحداث المفصلية في تاريخ الوطن فترجمها جماليًّا بوعي األديب الثوري، 
المواهب، فكان  متعددة  المبدع، كان غسان كنفاني شخصية  والفنان  الناقد،  والمفكر 
صحافيًّا وقاًصا وروائيًّا ورساًما ومفكًرا وناقًدا ومسرحيًّا. إنه كتيبة إبداعية زاخرة وملهمة 

ومتفجرة بالحياة والمعنى، ترجمت أعماله ألكثر من عشرين لغة. 

األول  المحرض  هو  كنفاني  غسان 
للفعل الثقافي والثوري، صوت الوعي 
المثقف  مفهوم  جسد  الذي  المقاوم، 
الكلمة  مستوى  على  الفاعل  العضوي 
سالح  الحرف  من  اتخذ  إذ  والفعل، 
وسيلة  المستنير  الفكر  ومن  مقاومة، 
ا  أدبيًّ خطاًبا  كنفاني  أسس  تحريض، 
في  خصوصية  ذا  ا  وقصصيًّ روائّيا 
المفجوع  اإلنسان  لجوهر  مالمسته 
بتغريبته الذي يبحث عن المعنى في 
كتاباته  أثارت  ملتبس،  مأزوم  واقع 
ويكون  كان  ما  المعرفية حول  األسئلة 
أحالم  ثاقبة  بعين  رصد  والمصير، 
اعتنق  والزمان،  المكان  في  شخصياته 
غرو  وال  والثورة،  بالجمال  وآمن  الحلم 

أن ميالد ابن عكا كان عام انبثاق ثورة 
1936، الثورة التي شكلت مالمح أدبه، 
يستل منها ما يصوغ حكاية شعب آمن 
بالحرية والمقاومة، إذ راهن على الفكر 
يقود  الذي  المجاوز  والوعي  الثوري 
للتغيير والتنوير، فقد رأى أن الثورة 
وحدها هي الكفيلة باسترجاع الوطن، 
اغتالته  حتى  رأيه  على  ثابًتا  وبقي 
انطلق   .1972 عام  اآلثمة  األيادي 
مشروعه التثويري والتنويري بتشريح 
الهزيمة ناقًدا إياها، استل منها خيط 
للفعل  والمحرك  الدافع  لتكون  البداية 
فكر  في  النكبة  تكن  فلم  الثوري، 
غسان هي النهاية، فهي التي أنضجت 
الوعي الفلسطيني المقاوم وعززت من 

وأسهمت  والوطنية،  التراثية  قيمه 
في بناء الهوية الثقافية، هي الحدث 
الجمعية  الذاكرة  في  األكبر  التكويني 
المأساة  غسان  جسد  الفلسطينية. 
عاريًّا  الواقع  وقدم  ا  جماليًّ الفلسطينية 
الكتابة  لتصبح  وتحوالته  بتناقضاته 
الوعي  في  عميقة  حفر  عملية  لديه 
نصوص  إنتاج  أجل  من  والكينونة 
على  قادرة  والداللة  بالمعنى  متفجرة 
تجسيد قضية اإلنسان وتأصيل هويته 
المتجذرة باألرض ضاربة جذورها في 
في  بدا  إذ  الجمعية،  الذاكرة  عمق 
مفكًكا  لواقعه  ومشّرًحا  محلاًل  أدبه 
إياه ومستشرفا مستقبله؛ فهم غسان 
آلية عمل الكتابة ومغزاها الذي يقود 
لتغيير الوعي وتشكيله؛ أدرك أن جوهر 
العملية اإلبداعية الحقيقة تعتمد على 
مفهومي الهدم والبناء؛ فالكاتب كي 
أنساقه  ويبني  التحررية  أفكاره  يبث 
المعرفية الثورية ويبني خطاًبا توعويًّا 
عليه أن يهدم ويخلخل منظومة الفكر 
والتغييب  الهزيمة  فكر  الرجعي؛ 
واالستالب، ويعمد لخلخلة بنية القهر، 
التي  الصهيونية  الرواية  لمواجهة 
الفلسطينية  حاولت أن تعبث بالهوية 
وتشويهها وطمسها، عرف غسان ماذا 
يكتب؟ ولمن يكتب؟ وكيف يكتب؟ 
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الداللة  ويشّيد  المعنى  يقتنص  ومتى 
نافذ  بوعي  نصوصه  هندسة  وُيحكم 
وبلغة بسيطة وعميقة، لتصبح الكتابة 
لديه فعل تحرر وانعتاق، ومعواًل من 
عن  بعيًدا  الثورة  عبر  التغيير  معاول 
الخطابية  والشعارات  الرومانسي  الحلم 
من  تحررت  متى  والكتابة  الرنانة. 
والمست  الزاعق  األيديولوجي  الصوت 
ُتحدث  فهي  واإلنسان  القضية  جوهر 

التأثير المطلوب في نفس المتلقي. 
اللغة وضرورة  لقد أدرك غسان سلطة 
التي  النقيض بالحكاية  مواجهة رواية 
المكان،  الفلسطيني في  الوجود  تجذر 
وأهم  العقل،  سلطة  من  أعلى  كما 
مقولة من مقوالت: العقل هي الحرية، 
ولد  فاإلنسان  الذات،  وجود  عين  فهي 
استعادة  سوى  خياًرا  يمتلك  وال  حًرا 
بديل  لذا ال  بالكفاح،  المسلوبة  حريته 
دائرة  من  للخروج  المقاوم  الوعي  عن 
الهزيمة في فكر غسان، وال ننسى أنه 
أول من قدم مصطلح »أدب المقاومة« 
على الساحة الثقافية العربية عام 1966 
عبر كتابه »األدب الفلسطيني المقاوم 
وهذا   ،»1968-1948 االحتالل  تحت 
»صرخة  يمثل  عباراته  بحسب  األدب 
حاالت  من  حالة  ويجسد  شجاعة«، 
»الصمود من الداخل« وهو أدب ملتزم 
ا، المعبر عن الذات  بالقضية التزاًما واعيًّ
إلى  و«المتطلعة  بهويتها«  »الواعية 
العدواني.  اآلخر  مواجهة  في  الحرية« 
تهدف  األدب  في  المقاومة  أن  آمن 
والمسؤولية  الحرية  ركائز  تدعيم  إلى 
في اإلنسان ومجابهة كل ما من شأنه 
هدر كرامة اإلنسان وكينونته، ليصبح 
الكاتب مناضاًل في مجاله ال يقل دروره 
أول  كذلك  وهو  المسلح،  المناضل  عن 
من قّدم دراسة معمقة ومنهجية في 
وفنونه  بأساليبه  الصهيوني  األدب 

بمراميه السياسية في ثمانية فصول.
 امتلك غسان كنفاني مشروعه األدبي 
عليه  اشتغل  الذي  الروائي  سيما  ال 
انتقل  مدروسة؛  وخطة  نافذ  بوعي 
إلى  الهزيمة  فكر  تشريح  من  فيها 
»رجال  رواية  من  بدًءا  المقاتل،  الوعي 
عبرها  ح  شرَّ التي   1963 الشمس«  في 
الخاسرة  الزعامات  وانتقد  الهزيمة 
في ظل غياب الوعي ممثلة في ثالث 
ومروان  قيس،  أبو  رئيسة:  شخصيات 
والعوز(،  الفقر  يجمعهما  )اللذين 
مع  اتفقوا  المطارد؛  المناضل  وأسعد 
الخاسرة  القيادة  ممثاًل  الخيزران  أبي 
ثالثتهم  آثروا  للخارج؛  ليهربهم 

لكن  جديدة،  لحياة  ا  سعيًّ المنفى 
موتهم  على  شاهدة  كانت  الصحراء 
استسالًما  يدقوه  لم  الذي  الخزان  في 
النص  داللة  لتنتسج  لمصيرهم، 
آثر  من  مآل  هو  الموت  أن  مؤكدة 
الهروب من الوطن، في حين أن رواية 
على  راهنت   ،1966 لكم«  تبقى  »ما 
من  االستفاقة  حالة  بعد  الفعل  إرادة 
والتيه؛  الذات  من  والخروج  الصدمة 
فاستحالت الصحراء التي كانت شاهدة 
على الموت في رواية رجال في الشمس 
والمواجهة  الوعي  استعادة  مكان  إلى 
صامتة  تكن  فلم  المحتل،  مع  الواعية 
هذه المرة، كانت شاهدة على مواجهة 
المسلح  اإلسرائيلي  للضابط  »حامد« 
الذي ضل طريقه، ليتالحما في الظالم 
ويتمكن حامد من نزع سالحه، ليتغير 
الميزان لصالحه؛ إذ يجد نفسه ممسًكا 
بزمام األمور بعد رحلة تيه وبحث عن 
الرواية  الذات، وليصبح  كل شيء في 
بطن  في  الجنين  تدق،  الساعة  يدق؛ 
مريم يدق؛ األمر الذي يشي بحالة من 
حقيقة  بثورة  تنتهي  الخالق  الفعل 
قدرتها  واستعادة  الذات  معرفة  بعد 
على  الرواية  لتراهن  الفعل،  على 
دائرة  من  الخروج  في  األكيدة  الرغبة 
العجز واالستالب لدائرة الحراك الثوري 

والمواجهة. 
يتبلور   ،1969 سعد«  »أم  رواية  وفي 
الوعي ويتطور بعدما يتحول »الفقير« 
كان  بعدما  بحقوقه  يطالب  ثائر  إلى 
الشمس«؛  في  »رجال  رواية  في  هارًبا 
أساس  كانوا  سعد«  »أم  في  فالفقراء 
المخيم  في  ووقودها  النضالي  العمل 
الذي استحال بيئة ثورية بتحريض من 
»أم سعد« معلمة الجماهير، يختار في 
هذه الرواية االنحياز الطبقي والفكري 
بين  الفرق  ويكشف  »المخيم«،  إلى 
وخيمة  الالجئ  خيمة  وأخرى؛  خيمة 
الوعي  يكتمل  وبينهما  المقاتل، 

الفائق باللحظة الثورية وتوهجها.
ثورية،  رؤية  ذا  كنفاني  غسان  كان 
ولكي تحدث الثورة ال بد من »الوعي« 
بضرورة التغيير، وهي إحدى المقوالت 
عليها  اشتغل  التي  المهمة  المعرفية 
في خطابه اإلبداعي، ففي رواية »عائد 
إلى حيفا« 1969، ناقش مفهوم العودة 
إلى الوطن بعد النكسة، كان يؤمن أن 
إال  المطاف  نهاية  في  ليس  اإلنسان 
قضية، ومنذ اقتالعه من أرضه متنقاًل 
بين المنافي كبرت معه القضية، وظل 
أجداده  لبيت  في جيبه مفتاح عتيق 

»عائد  وروايته  يهودي،  منه  سرقه 
إلى حيفا« تناولت مفهوم العودة إلى 
سعيد  ليبحث  عاًما  عشرين  بعد  حيفا 
»خلدون«  الرضيع  ابنهما  عن  وزوجته 
التهجير  إثر  غفلة  والداه  تركه  الذي 
أصبح  وقد  ذلك  بعد  ليجداه  القسري 
بأن  لسعيد  الوعي  ليتفتق  »دوًفا«، 
فلسطين ليست هي الذكريات بل هي 
مقاوم  حاضر  بينهما  وما  المستقبل 

قوامه وعي البندقية. 
»األعمى  المكتملة  غير  روايته  وفي 
واألطرش« التي نشرت بعد استشهاده 
ناقش مفهوم الركون والعجز بانتظار 
رحلة  وأن  معجزة،  حدوث  الذات 
المعرفة تبدأ من مجاوزة دائرة الوهم 
ذلك  غسان  جسد  األوثان،  بتحطيم 
الشخصيتين  خالل  من  رمزي  بشكل 
و«أبي  »عامر/األعمى«،  الرئيستين: 
وعيهما  تفتق  ورحلة  قيس/األصم« 
واتضاح أنهما واهمان وأنهما علقا في 
دائرة انتظار المعجزة التي لم تحدث 
مدة عشرين عاما؛ معجزة األعمى في 
عند  يسمع  أن  في  واألصم  يبصر،  أن 
به  رمز  والولي  األولياء،  أحد  ضريح 
من  التي  المعتقدات  كل  إلى  غسان 
شانها أن تشل الذات عن الفعل وتركن 
إلى المسلمات وتؤكد على االستسالم، 
من  الخروج  أن  رأى  فغسان  وبالتالي 
متاهة الهزيمة يتطلب الوعي بضرورة 
المعجزات،  انتظار  دائرة  مجاوزة 
لذا  معجزة،  بحدوث  الحلم  مجرد  أو 
راهن على الوعي والفعل. كما وناقش 
معاناة المنفيين والالجئين ومصيرهم 
و«موت  الحزين«،  البرتقال  »أرض  في 
رؤيته  لتكتمل   ،»12 رقم  السرير 
نصوصه  في  األمل  من  طاقة  وتنفتح 
رغم سوداوية الواقع، ولتنجدل أعماله 
الروائية والقصصية مع بعضها البعض 
التي نثرت  الخاصة  في ضوء فلسفته 
الجمال في وجه القبح، ورسمت مالمح 
وصلبة  واضحة  الفلسطينية  الذات 
وشطبها،  تمويهها  أراد  من  أمام 
في  متجذرة  اإلبداعية  أعماله  لتكون 
وحي  ومصدر  الفلسطيني،  الوجدان 
غسان  صوت  ومازال  الالحقة،  لألجيال 
مواصلة  على  يحثنا  يصدح  كنفاني 
لنرى  أعيننا  الغبار عن  وإزالة  المسير، 
الطريق الذي عّبده بكلماته وآمن به، 
حتى  الثورة  طريق  سواه؛  طريق  النصر.وال 
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خمسون عاًما على استشهاِدِه 
المثّقُف المشتبُك غّسان كنفاني

محمد صوان. كاتٌب سياسٌيّ فلسطينّي/ تركيا 

ورواياته  كتاباته  أّن  جليٍّ  بشكٍل  كنفاني  غّسان  األديب  الباقي  الشهيُد  أظهَر 
ُهوّيته  في  تنحصر  ال  معرفته  أن  أظهر  كما  استراتيجّية،  أهداٍف  على  تقوُم 
بظواهَر  تّتصُل  واسعٍة  إنسانّيٍة  بتجربٍة  أيًضا  ترتبُط  بل  فقط،  الفلسطينّية 
متعّددٍة موجودٍة في أماكن عّدة من العالم، وتشدُّ اهتماَم المؤّسسات الثقافّية والبحثّية، 
مثل: االقتالع والتشريد والغربة واللجوء، التي تمسُّ الحياة اإلنسانّية والكرامة البشرّية، 

وليس ألّن مجموعًة معّينًة تعاني ويالتها فحسب.

موضوعاٍت  غّسان  األديُب  قّدم  لقد 
واآلداب،  والسياسة  العلوم  في  أساسّيًة 
من  تناولها  أّنه  لو  تخّيلها  الصعب  من 
الفلسطينّية  العينّية  تجلّياتها  خالل 
أو  العامة  النظرّية  عن  منقطًعا  فقط، 
أظهر  كما  الشاملة..  اإلنسانّية  القيم 
من  تنبع  ال  معرفته  أن  غسان  الشهيد 
تفكيٍك  من  وإّنما  لآلخر،  ضّيٍق  منظوٍر 
لتكوين  ومتأٍنّ  ومتفّهٍم  حّساٍس 
تسخيرها  وكيفّية  المعرفّية،  المنظومة 
لمصالَح عنصرّيٍة ال تخدم مبادَئ إنسانّيًة 
وتقرير  والحرّية  بالتحّرر  تّتصُل  ساميًة 

الكولونيالّية  تخدم  وإّنما  المصير، 
اإلنسانّية  ونزع  واالستعباد  والعنصرّية 
عن كّل من هو خارج »الحركة الصهيونّية 
نفسها  ترى  التي  المتوحشة«  والعولمة 
أرقى من اآلخرين وتحاول واهمًة الربَط 
وتفوقها  التكنولوجي  تفوقها  بين 

الحضاري..
األدبية  رواياته  أن  في  جدال  ال 
الفكر  السياسية كشفت عورات  وأبحاثه 
فوقية  معرفة  كّون  الذي  الصهيوني 
والفلسطينيين،  العرب  تجاه  زائفة 
وشْرعن احتالل فلسطين بجميع وسائل 

الغاشمة  والقوة  والتزييف  التضليل 
المتاحة، وفي هذا السياق أوضح األديب 
الحاضر غسان أن رؤيته النظرية الثاقبة 
جامد  بقالب  ملتزمة  أو  متزمتة  غير 
في  البشري  الوعي  »ألن  مسبقاً  ومحدد 
التاريخ  أن  وبما  دائم«،  وتغّير  تطّور 
للفهم  قابل  فإنه  البشر،  صنيعة  من 
بمصطلحات عقالنية وواقعية، وبالتالي 
مفتوح لإلرادة اإلنسانية، وقابل للتغيير 

ألنه من صنيعتها..
للشهيد  المنهجية  التوضيحات  هذه 
معرفية  شرعية  كتاباته  منحت  غسان 
وثقافية ال يمكن ألي متنّور أن يختلف 
لما  أهميتها،  عن  يتغاضى  أو  معها 
ثقافي  وإبداع  معرفي  عمق  من  فيها 
اهتدى  جهة  فمن  إنساني..  وعطاء 
المفكر  لمقولة  مبكراً  كنفاني  الشهيد 
الحياد  »إن  تقول:  التي  فانون  فرانز 
في عالقات القوة غير المتكافئة يؤدي 
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الذكرى الخمسين الستشهاد غسان كنفاني 
ص
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عد
دوراً لمصلحة القوي«.. ومن جهة أخرى 
موقفاً  موقفه  يبقى  أن  على  حرص 
إنسانياً يخضع لقيم إنسانية عامة يتم 
خاللها،  من  المعاش  الواقع  على  الحكم 
من  مفروضة  أو  مسقطة  ألنها  ليس 
إرادة  تعكس  ألنها  وإنما  إلهية،  إرادة 
إنسانية  مصالح  تخدم  عامة  بشرية 

وتحررية شاملة.
والمفكر  المناضل  األديب  الشهيد  يقول 
والجهد  الثقافي  العمل  »إن  السياسي: 
وذلك  بطبيعته،  تحرري  السياسي 
فيه،  المنضوية  واألدوات  باإلمكانيات 
والوعي  األدوات  هذه  نطّور  لم  وإذا 
سنمضي  فإننا  ذلك،  أجل  من  النظري 
فيه  نحارب  معرفي  معترك  حياتنا في 
منافياً  واقعاً  يشرعن  مشروع  أجل  من 
في  ليس  األساسي  لحقنا  ومناقضاً 
الثقافة والمعرفة فحسب، بل في التحرر 
من نير دهائها أيضاً«، وهذا ال ينطبق 
فرضيات  في  التعمق  ضرورة  على 
بوصفه  الصهيوني  المشروع  دراسة 
عنصرياً  استيطانياً  كولونيالياً  مشروعاً 
إلى عدم  الحاجة  على  أيضاً  بل  فحسب، 
محدد  ونقدي  تحليلي  نموذج  تحويل 
فهم   على  القادر  الوحيد  النموذج  إلى 
الراحل غسان  األديب  الظاهرة  - حسب 
القدسية  من  نوعاً  منحه  وبالتالي   –
مع  تتماشى  ال  التي  الميتافيزيقية 
والمتطور،  المتغير  البشري  الوعي  روح 
الفكر  مثقفي  من  العديد  أفصح  مثلما 
فرانز  المفكر  رأسهم  وعلى  التحرري، 
فانون، كما ينطبق على الحاجة إلى أن 
واالجتماعية  الثقافية  الدراسات  تكون 
ولفرضياتها  لنفسها  واعية  واإلنسانية 
وأن  واألخالقية،  المجتمعية  والتزاماتها 
أوصى  الذي  للمفهوم  انعكاساً  تكون 
العالقة  وعي  أي  الشهيد،  األديب  به 
التناحرية بين العلّة والمعلول.. وبالتالي 
المستوى  على  كنقيضين  إليهما  النظر 
الثقافي واألخالقي على حد سواء.. وفي 
هذا السياق يدعونا الشهيد األديب غسان 
إلى اليقظة الثقافية واالجتماعية قائاًل: 
»إن األمر ال يتعلق بمتابعة شكل جديد 
من المعرفة المطلقة، بل بممارسة شكل 
محدد من اليقظة السياسية والطبقية.. 
وهو الشكل الذي يجب أن تتخذه هذه 
اليقظة في مساحة تكون فيها العقبات 
وطبقية  اجتماعية  عقبات  هي  بداية، 

وثقافية«. 
بعبارة أشمل، إن عملية تفكيك فرضيات 
في  نعالجها  كالتي  معينة  وظواهر 
ومشروعها  »إسرائيل«  أي  السياق،  هذا 

الكولونيالي العنصري المتجذر فيها على 
والقومي  والديني  السياسي  المستوى 
لمقاييس  تخضع  أن  ينبغي  الزائف، 
الفرنسي  المفكر  بها  يذكرنا  مهمة 
نموذج  وراء  االنجرار  »عدم  دريدا:  جاك 
نصارعه  الذي  بذلك  شبيه  لواقع  جاهز 
األخالقي  الباب  إبقاء  وإنما  ونفككه، 
مفتوحاً  والمعرفة  للثقافة  واإلنساني 
على بناء مستقبل ال يستبدل فيه واقعاً 

بواقع آخر شبيه به«.
يكّمل  ودريدا  غسان  الشهيد  نموذج 
أحدهما اآلخر في محاولة ليست منهجية 
تهدف  وأخالقية  ثقافية  بل  فحسب، 
اإلنسانية  لترسيخ  أرضية  توفير  إلى 
في العالم، واستبدال ما نصارعه بنموذج 
وهمجيته..  وأخطاءه  خطاياه  يتجاوز 
والعلمية  الثقافية  العملية  ويسّخر 
متسامح  تشاركي  تعددي  واقع  لخدمة 
ذلك،  عند  فقط  أكثر،  وديمقراطي 
أي عندما نتواصل مع مصالح اجتماعية 
ضغوط  متجاوزين  عامة  وإنسانية 
العنصرية،  والحيثيات  العينية  الهوية 
نزعة  أي  من  والمعرفة  الثقافة  ونحرر 
كولونيالية تخضعها العتبارات الهيمنة 
والقوة، فقط عندها نؤكد ونحافظ على 
أّكده  وإنساني  تحرري  ثقافي  مشروع 
الشهيد غسان كنفاني في جميع رواياته 
األدبية ومساهماته الثقافية والسياسية.
والقائد  األديب  الشهيد  علّمنا  لقد 
»إسرائيل  نموذج  أن  غسان  السياسي 
فرضية  يحدد  الذي  هو  اليهودية« 
المتعلقة  النتائج  وبالتالي  عنصريتها، 
التغاضي  وعدم  الظاهرة،  تلك  ببحث 
التاريخي، ينبغي أن يكون  السياق  عن 
محورياً في هذا السياق، إذ أن »إسرائيل« 
توسعي  استيطاني  مشروع  صنيعة 
فيها  يزال  وما  عاش  أرض  في  إحاللي 
من  يناضل  زال  وما  يناضل  آخر  شعب 
تقرير  في  وحقه  الوطني  خالصه  أجل 
مصيره، وبأن إقامة »إسرائيل« هي العلة 
األساسية حتى اآلن التي تقف عائقاً أمام 
الحديث  إنجاز هذا الحق، ومن هنا فإن 
عن »إسرائيل كنظام ديمقراطي«، مبني 
على قرارات األغلبية التي بموجبها يتم 
تطبيق السياسات، كذبة كبيرة، ويعتم 
وبالتالي  مهمة،  تاريخية  حقيقة  على 
هنالك تساؤل كبير عن حق األغلبية في 
شعب  بمصير  تتصل  قرارات  تتخذ  أن 
آخر هو ضحية مباشرة لهذه السياسات، 
الصهيوني  المشروع  ُيفقد  الذي  األمر 
واألخالقية  والقيمية  اإلجرائية  شرعيته 

على حد سواء.  

اآلخرين  على  الحكم 
المحكوم  التهم  قضية 
عليهم، بل تهم الحاكم

!

ك غ. 
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حنان بدران.
 ناقدٌة وكاتبٌة فلسطينيّة/ األردن

ينسلُّ طيفي  زمنيِن  بيَن  ما 
العالِم  من  إليكم  الفضوليُّ 
اآلخِر وأنا أشعُر بقرارِة ذاتي، 
الصفعة  من  مهانًة  أكثر  شيء  ال 
التي ال ترّد، والرصاصة التي تتسّتر 
الضحّية عليها أكثَر من تسّتر القاتل، 
ستارِة  إلسداِل  األمُة  تآمرت  حّتى 

الصمت والنسيان علينا.
في  موقوتًة  قنبلًة  لي  وضعوا  حين 
هو  يكون  كي  سيارتي؛  تابوت 
ودفُنها  وأُدها  ويتمَّ  الكلمات  سريُر 
برحيلي، لكن المفاجئة كانت أّن كّل 
الكلمات بقيت على قيد النبض تبحُث 
المكان األكثر دفًئا، وتزحف في  عن 

بقاياي ما بقيت الذاكرة والمطر. 
كالديناميت،  األصابع  مشتعَل  كنُت 
وقلبي  المنفى،  بأشواق  ملتهًبا 
كتفاحٍة دهستها شاحناُت المتقاتلين 

فوق الرصيف الدامي في بيروت.
يغلون  المقاتلين  أعايُش  وأنا 
فوق  يزحفون  ثم  شرفاتنا،  تحت 
يصنعون  جلدنا  تحت  أوراقنا  بياض 
ويقّصون  أجسادنا،  من  متاريسهم 
جلَد  ويسلخون  لهم،  حبااًل  أعصابنا 

أطفالنا طبواًل لحربهم.
كنُت أخرُج من رحم الكوابيس اليومّية 

مغسواًل بالدمع كرسائل العشاق.
فجأًة...  استيقظُت  كيف  أعرُف  ال 
حّتى  الجدار  على  بشّدٍة  أدقُّ  أخذُت 
فتح الحارس القبر فزًعا وهو يتمتُم 
فلم  إليِه  نظرُت  القرآن؛  من  بآياٍت 
وأنا  ورآني  صوتي  سمع  لكّنه  يَرِن. 
أماَمه،  إنساٍن  إلى  طيٍف  من  أتحّوُل 
اخترقتني  يده  لكن  لمسي،  حاول 
هارًبا  وولّى  فزًعا  صاح  دخان،  كأني 

يهذي كالمجانين...
نفضُت غبار الماضي عّني، وأنا أزحف 
الزمان،  غيَر  زمًنا  فوجدت  بينكم، 
ا على أن يظلَّ ذلك  لكن ما زلُت مصرًّ

ا  ممتدًّ الكلمات  من  المضيُء  الجسُر 
وسائِل  اختالِف  رغَم  وبينكم،  بيني 
ظهرت  التي  الجديدة  التكنولوجيا 
التواصل  لسهولِة  وفرحت  بأّيامكم، 
االجتماعّي الذي بات بينكم... فأّوُل 
لم  قلٍم  أوراٍق وال  بال  عبارٍة كتبتها 
تكن أمامي إال كغباٍر مضيٍء يتالشى 
فنقرت  الضالة...  السحب  كبقايا 

بأصابعي أّول عبارة لي:
اآلخِر  الطرِف  عند  »انتظروني 
المحّبة  بزيت  واغسلوني  للجسر... 
الشافي، وقولوا لي يا غّسان: كّل موٍت 

وأنت بألف خير...«!
أكثر  في  بينكم  عدت  أّني  أعرف 
وكّل  رداءة،  العربّية  األوقات 
بسرعة  أقرأها  كنت  التي  المؤّشرات 
البرق توحي لي بأّن الطقَس العربّي 
أن  إلى  يشير  بعمٍق  قرأته  الذي 
يشير  ال  العربي  الطقس  باروميتر 
إلى الصحو أو االعتدال... وسألت عن 
قضّيتي الكبرى التي ما زالت معلّقًة، 
أّنكم  أدركت  العرب،  بالد  وبضياع 
أضعتم البوصلة حتى ضعتم خلفها 

الفجُر  زال  ما  فصعقت...  جميًعا... 
كئيًبا ورماديًّا...

أقلّهم  فوجدُت  األصدقاء  عن  بحثُت 
ما زالوا على قيد الحياة... واهتديت 
وهي  »إيال«  األقرب  لصديقتي 

تنصحني:
مّرة  الكتابة  إثم  ترتكب  ال  أرجوك 
قد  التوقيت  خطأ  ألن  أخرى... 

اختلفت مؤشراته اآلن.
أجبتها:

لعلك على صواٍب، ولكن أنا خائف يا 
صديقتي أن أقع في الصواب!

في زمن المهزلة رفضت أن أقع في 
الخطأ، فوجدتني أقع في الصواب...!

يا  لكن  نحوها:  برأسي  اتجهت 
صديقتي إن عدم الكتابة أيضا فعل 

خطأ فماذا على أن أفعل برأيك؟!
صمتت هي...

الخطأ  ألختار  كثيًرا  أتردد  لم  لكن 
األقرب إلى حقيقتي.

قالت لي: عليك اآلن أن تعايش العصر 
لتختار بين موت وموت آخر...

ال  طبيعتي  فأنا  بمرارة  ابتسمت 
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المفاوضات،  رايات  ذل  تحت  أعيش 

التي تدعونها اآلن »السالم...«.
أن  ترين  وأنِت  صديقتي:  يا  حسًنا 
فعل الكتابة مناف لألخالق والتقاليد 
الكتابّية السائدة، والتقاليد الكتابّية 
زمًنا  ننتظر  أن  علينا  هل  الغابرة، 
وتصبح  القّصة  تنتهي  حتى  طوياًل 
ذكرى...؟! فكم موًتا أحتاج إًذا... 
التي  بالحداثة  أوغل  حتى  ألموت 

تركض للخلف فيكم...؟!
األكاديميين،  النّقاد  لثلة  فأخذتني 
وقفت وسط الجموع بينهم متسائال:

الكتابة فعل  يا سادتي: هل توقيت 
الكتابية  والتقاليد  لألخالق  مناف 

الغابرة؟
»داحس  عن  الكتابة  علينا  أم 
ألّننا  برلك«  »سفر  عن  أو  والغبراء« 
اللمسة  على  حرًصا  بالحداثة  توغلنا 

الكالسيكّية في الكتابة؟
حتى  بيننا  طويل  نقاش  ودار 
قاطعتني الناقدة الفذة وهي ترتدي 

بزة من العصر الحديث لتقول لي:
نحن نقاطع )أدب الحروب( ونرفض 
تأكدوا  التي  لرداءته  فيه  القراءة 
وهتفت  قراءة-  دونما  لكن  منها- 
التقاليد  بوركت  وبفخر-  بثقة 

األكاديمية الحربّية...!
بينهم  بالجموع خرج من  أدقق  وأنا 
اآلن  يكتبون  ال  الذين  الكتاب  أحد 
شيًئا موّجًها الكالَم لي بشكٍل مباشر:
»يا سّيدي بنظري اآلن كّل ما يسّطره 
»انفعاالت وظواهر  إال  ما هو  الرفاق 
كفقاعة  آنّية  فعل  كردة  تنفسّية 

صابون«.
بين شدٍّ وشذٍب قامت ثورُة حرٍب في 
تكاد  مشدوه  وأنا  المتضاربة،  اآلراء 
ليخرج  الكالمية  حربهم  تقتلني 

أحدهم من الذين يكتبون ويقول:
نعم صحيح، نحن ما زلنا نكتب على 
العذارى  وخجل  وحياء  بخفر  الجدار 
والمغمسة  المترددة  كلماتنا  ينتاب 

بفعل الندامة!
وأنا أدقق بحوارهم اكتشفت أن من 
المرحلة  عن  بالتخلّي  يّتهم  يصمت 
الحرجة، وإن كتب اّتهم بهدر الطاقة 

والتجربة قبل انضاجها.
خلفهم  من  لمحت  ذاته  الوقت  في 
الزعماء  من  تعد  ال  جيوش  صفوف 

النقد  فإذا  يراقبونهم،  خلفهم 
األدباء  البناء ال ينصب إال على رأس 
اإلعالم،  لحرّيات  توكيًدا  العزل، 
المرفوعة  النقد  شعارات  وحمل 
ما  لزوم  »مجال  في  بوقاحٍة  ترفرُف 
ال يلزم«، وحين نطقت بكلمة حّق... 
سيفه  يحمل  وهو  خلفي  ركض 
»ما  في  حٍقّ  كلمة  نطق  من  هرًبا 
هرب  السيف،  رأوا  ولحظة  يلزم«... 
القتلة،  السالح،  مهربو  حتى  الجميع 
المحتكرون، مرتدو قمصان الشعارات 

في مهرجانات السرقة والذبح.
أن  لي  أقّرت  صديقتي  أن  رغم 
بالنقد  منهم  يقترب  أحد  ال  هؤالء 
ال األكاديمّيون وال أهل اإلعالم، وخير 
الذي...  كبش فداء لهم هو األديب 
يطلق  وال  يصرخ  ينبح،  وال  )يموء 
الرصاص، يملك محبرة أليفة ال قنبلة 
يدوية وله صفحة »إلكترونية داجنة« 

ال عصابة مسلّحة(.
نظرُت إلى صديقتي بذهول: كّل ما 
الصمت  إلى  األديب  يدعو  اآلن  حدث 
بصمتكم  اهلل  خلق  أسعد  وحّكامكم 
- ريثما ينضُج إبداعكم - أو تنضُج 
على صوت شخيركم  الخيانة  مؤامرة 
المسالم في زمن الخيانات الجماعّية؟!
على  يمتدُّ  ونظري  حولي  نظرُت 
طول األرض، وأنا ال أرى إال مقهى - 
ا على طول  االسترخاء الرسمّي- ممتدًّ

الخريطة العربّية؟!
لحالوِة  مّتفًقا  الجمع  أصبح  حّتى 
بعد  المسالم...  األديب  صوت شخير 

ذلك من هذا الذي بقي ليكتب؟!
أنا...

رجااًل  نيسان،  »برقوق  من  العائد  أنا 
العاشق«  الشمس،  اآلن  إلى  يروا  لم 
الموت الموت أفظع، تموت وأنت فيه 

على قيد الحياة باسم الحياة؟!
صرخت بأعلى صوتي فيهم:

»الذين  المبصرون  العميان  أيها 
الوعي  نبع  الكتابة  أن  تدركون  ال 
المتجّدد بالصحو، وكّل الذين يلوذون 
إلى بركهم الراكدة واآلسنة سيصحو 
نوٍع  من  »بشاعة«  لتجدوا  يوم  ذات 
بينكم  األمر  سينتهي  تأّكدوا  آخر، 
وتموت  بحيراتكم  تأسن  أن  إلى 
أحصنتكم البرّية المتمّردة، وتختنق 
عليائكم،  في  الجارحة  الطيور  جّو 

بالضوء  المنيرة  الفراشات  وتنتحر 
بدرب عتمتكم.

سوف  المغّفلون  أّيها  معكم 
شاطئ  على  لتجدوا  تستيقظون 
جّثًة  وعشرين  ثماني  عزلتكم 
حروف  كانت  نادرٍة  ألسماٍك  ملّونًة 

أبجديتكم الطروب.
وهو  ألهدأ..  صديقي  أمسكني 
أسمعها، نفضت  لم  بعبارات  يتمتم 
يداه عني، وهربت راكًضا مع توأمي 
مجنونٍة  مدٍن  في  القضّية،  السيامي 
الُهوّيِة باتت عّني، أركُض  ومجهولِة 
كتفي،  على  الحياِة  ثقَل  أحمُل  وأنا 

وأنا أردّد:
»كان وما زال الفرار موًتا«

 ال تخضع يا غسان إال إللهك الداخلي 
هذا عالمنا الثالث بات مكّرًسا للتفاهة 
مهّمة  وصارت  المدّجن،  والصمت 
الكاتب ال تخرُج عن أن تكون »مبدًعا 
اليومّي  موِتِه  من  ينهُض  مقتواًل« 
الزمن  أحداث  سنابك  تحَت  ليسقَط 
الجامحة، المذهلة بالتناقض - وعليِه 
ما  بإتقاٍن ومثابرة،  يعيَش موته  أن 
داخل  قابًعا  يبقى  أن  قبولُُه  تمَّ  داَم 
من  يحاصره  الوطن  وهذا  يحدث،  ما 
في  حّدق  إذا  حّتى  األربعة  الجهات 
الوطن  خارطة  إال  يجد  لن  المرآة 

العربي!
مذهواًل يائًسا حينها وجدتني أركُض 
فليس  بيدي  أحفره  قبري  تجاَه 
هناك أبشع من الموت وأنت على قيد 
الحياة، وأنا على يقيٍن اآلن أن ليس 
بعد الموت موت.. أنا الجسُد المثّقُب 
باسم  تذلُّ  وأنت  بالبارود،  الممّزُق 

الحياة.
العولمة  زمن  في  الكتابُة  باتت 
انتحاًرا... وهل لمثلي خياٌر بعد أن 

دفعُت الثمَن حياتي سابًقا؟!
لكم«،  تبقى  »ما  المرحلة..  عبيد  يا 

»وأنا عائد إلى حيفا«..
هل لي غير الكتابة اآلن.. إذا سأنتحر 

إلنقاذ حياتي! 
الذي  قبري  شاهدة  على  وسأكتب.. 

عدت ألحفره اآلن!
دق على الخزان 
دق على الخزان

ال تستسلْم 
دق على الخزان!
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زهرٌة في الّسماء

دني صوُتِك شرَّ
في متاهاِت الموِت

بين نهاٍر 
نِسَي أن ينام

وليٍل َفَقَد قناديلَه.
غاَب وجهي 

في وجِه الّشهداِء
وضاع اسمي

بين األمواِت واألحياِء.
َأحرَق صوُتك كلَّ القصائِد

كلَّ الكلماِت،
سكَن اللَّيُل أوراَقنا

يُم عيوَننا. واستوَطَنِت الدِّ
زنابُقنا البيضاُء

فقَدْت لوَنها
ر اسُمها. وتكسَّ

هَرَب النُّوُر من صباِحِك،
فولُة ِمَن  سقطِت الطُّ

األطفاِل
وابتلعِت الّرياُح

ضحكَة األطفاِل اليابسة.
لَِبسِت الوروُد السواَد،

وارتدى األطفاُل
دموَع األمهات،

صار بكاؤهم لحًنا
وصمُتهُم أغنيًة،

صار الجرُح لونا للقَمْر
وعنواًنا للحَجْر.
صارْت أحالُمنا 
طيوًرا سوداَء

أخَذْت ضوَء نهاِرنا
لحَن أغنياتنا

ِم في شراييننا. ولوَن الدَّ
*  *   *

غّزة،
أنت ونحن توأمان
في الحياة والموت،

د. عال عويضة 
َشاعرٌة وأكاديميٌة/ فلسطين

نحن ظلُِّك
وصدى صوتِك.

أنت ونحن توأمان
يَِّتنا نبحُث عن حرِّ
وال نهاُب الموَت،

أنِت ونحن عاصفٌة
من أغاني الحنيْن،

وفجٌر من الورد 
والياسميْن.

سنشرُق من ثقوِب الموِت
وننزُل إلى أرِضنا

يِم، كالمطِر ِمَن الدِّ
ر األحزاَن العتيقِة ُنكسِّ

ودموَع القصيدِة
وأصواتنا الحزينة.

ُنزهر ربيًعا في كانون
وورًدا على وجه الشمس،

وُنحّيي
ماء، أسماًء أزهرْت في السَّ

أحالًما
َكِبرت في حضن المساء

وعاصفًة
ُتغني لنا كّل شتاء.

سأغني،
فقلبي وتٌر

ألغنيٍة تائهٍة في سمائِك
ٌد في أرضي  وصوٌت مشرَّ

وأرِضِك،
وسأحلُم

سأحلُم من جديٍد
بطفٍل يضحُك في نجرِتِك

بشمٍس
ُتسقي َعينيِك

بورٍد
يلّوُن وجَهِك

وبمطٍر 
يشهُد لِك.

يصادفني صهيُل الظلمة 
وعمُق العمق..

انكساراٌت ال تتراجع 
إلى الالمكان..

كالهزيمة عندما تكون أمًرا 
تلبسني كثياب النوم..

أتجّنب عثرات الحلم صدفًة
كشظايا تعاني من الحمق 

تركلني بسطوٍة غريبٍة 
ويعيدني أمٌل مراهق

هنالك خلف الشاطئ ينطق الحجُر
ألف زورق يتعلّم الغوص 

كي ال تأكله الرياح 
كما أكلتني في سّن الفطنِة..

أتعثر بأشواٍك تنبيهيٍة
وقصيدتي على جلدي..

أتعّثر في محطاٍت كنَت قد 
بنيتها

من األحالم التي 
تالحقني حتى في سرير النهر

يا هذا العمق المسكون
بخاصرة الحلم

وشاطئك المهجور
ترّفق بي

هي غرف الخذالن تساندني
وخيبات من األّيام تغزو 

قالئد الجوع 
ويبصقك الشاطئ

كمحارٍة ليس إال!!كمحارٍة

عندما تشبكني الظلمة

مالك الريماوي 
شاعرة/ فلسطين
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أيَن هو؟ ما هي؟ من يرّوج له؟ 
من سيقاومه؟ وكيف يحدُث ذلك؟

بعد  ضراوًة  الفلسطينّية  الدولة  حملـُة  تزداَد  أن  المصادف  من  يكن  ولم 
ا من الممكن أن  ا سلبيًّ مجزرة أيلول؛ ألّن هذه المجزرة قد هّيأت ظرًفا نفسيًّ
يستخدم حتى أقصى مدى لترسيخ »فكرة الدولة الفلسطينّية«. إّن أهمّية 
هذه الفكرة ليست في واقعّيتها، وليست في إمكان تحقيقها، ولكن في 
»بدياًل«،  أمرها  على  المغلوبة  الفلسطينّية  الجماهير  أماَم  كونها مطروحـًة 
في وقٍت ال تستطيع فيه حركُة المقاومة ألسباٍب ذاتّيٍة وموضوعّيٍة أن تقّدم 

»بدياًل« مباشًرا وعلـى المدى القصير.
ويستهدُف طرح هذه الفكرة على هذه الصورة اإلمعان في عزل المقاومة، 
حلوِل  فرِض  نحو  الطريُق  هو  فذلك  تحتها،  من  الشعبّية  أرضها  وسحب 
االستسالِم على الشعِب الفلسطينّي، إذ طالما أّن حركة المقاومة قادرٌة على 
أن تظلَّ الممثلَة الوحيدَة إلرادة الشعب الفلسطيني، فإنه يبقى مـن الصعوبة 

إمكانّية فرض االستسالم على هذا الشعب.
ولذلك فقد جرى طرح فكرة »الدولة الفلسطينّية« في وقٍت مبّكر، وكأّنها 
للمقاومة،  الفلسطينّي  للوالء  التشويش  نّوٍع من  واقعة، في  صارت حقيقًة 

وتثبيت هذا الوالء وسرقته.
وبمجّرد المقارنة بين الترويج المبالغ فيه لهذه الفكرة، حقيقًة تكاُد تكون 
واقعة، وبين االمكانيات العملّية والموضوعّية لتحقيقها في الظرف الراهن، 

تتضح الفجوة الكبيرة المنصوبة لتحقيق غرضين:
أّواًل: سلب والء الجماهير للمقاومة، احتمااًل للمدى البعيد، يمرُّ اآلن في فترة 

جزر، مقابل »وعـد« علـى المدى القصير.
ثانًيا: دفع المقاومة لخوض معركتها الحاسمة األخيرة في وقٍت غيِر مناسب، 
وذلك دفًعا نحو تصفيتها جسديًّا قبل موعد المعركة الحقيقّية مع »الحّل 

السلمّي« إجمااًل.
المؤّكد أّن »فلسطينستان« ستكون بشكل من األشكال، جزًءا من  إّنه من   
العربّية  األنظمة  على  السياسي  االستسالم  فرض  حال  في  السلمي«  »الحل 
والبدء في تنفيذه، ولذلك فإّن مواجهة هذا الخطر يظّل مرتبًطا بالمواجهة 
الراهنة القائمة بين حركة التحّرر الوطني العربّية وبين الهجمة اإلمبريالّية.

إّن »فلسطينستان« ال يمكن أن تكون إال مشروًعا مرتبًطا بمجمل المعركة 
الوطني  التحّرر  الفلسطينية وحركة  المقاومة  التي تخوضها حركة  الراهنة 
المدى  على  المشروع  هذا  مثل  إحباط  فإّن  َثمَّ  ومن  عامة،  بصورٍة  العربّية 
القائم، يكمن في قدرة هذه الحركة على وقف حالة الجزر الراهنة وتمتين 

ارتباطها بالحركة الشعبّية العربّية.
دد 694، 21-7-0891، ص18( ع دف: ال ه ة ال ل ج ي م ا �ف ه �ش د ن ي )ُأع
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في حديٍث مع الرفيق جورج حبش:
من الصعِب وصُف غّسان فقد كان كبيًرا

حاوره أمجد ناصر
)الهدف: العدد 496، 1982/7/12، ص 42(

عندما تتقّدُم من هذا الرجل الذي أوغل في 
اليومّية منذ 30  التعب، وانخرط في حركته 
اليد،  بحركة  السنوات،  خبرة  تطالعك  عاًما، 
سنوات  على  البعيد..  إلى  الذاهبة،  الرأس  بإطراقة 
ذلك  في  الصاعدة  »الحركة«  وإلى  الفتي،  النضال 
تجربة  حولها..  تحلّقوا  الذين  الرفاق  إلى  الوقت.. 
االستعمارّية..  والمشاريع  »الملك«  مقاومة  األردن.. 
وتهريبها  »الرأي«  مجلّة  إصدار  األردن..  من  الخروج 

مّرًة أخرى إلى األردن.
عندما تقترُب من »الحكيم« تكّف عن األسئلة، تغادرك 
األسئلة، وتصغي، يغادرك الحماس، واالعتداد بالنفس، 
والثورة،  األدب  عن  متناثرٍة  أشياٍء  بمعرفة  والزهو 
والثقافة والطبقات... تتحّوُل إلى تلميٍذ يلملُم أطرافه 

المبعثرة... تستمع وتستمع. 
األمور،  زمام  ويمسك  الشعر،  من  »الحكيم«  يقترُب 
يداهمك  .. وعندما  الـ 30  السنوات  دربتها  التي  باليد 
إليه  ذهبنا  ويبتسم..  كتفك،  على  يربت  االرتباك، 
أكبر  كبير،  غسان  للحكيم،  قلنا  »غّسان«..  أجل  من 
أهبة  على  الخاص«  »العدد  هو  وهذا  األسئلة...  من 
فدعنا  الوريد..  حبل  من  إلينا  أقرب  وغّسان  الطباعة، 
نذهب إلى أّول التجربة، أّول العمر المشترك بينكما.. 
دعنا نقلّب تلك الصفحات المبتلة بماء الذهب.. صمتنا.. 

وتكلم »الحكيم«:

براعم في ذلك الوقت
معرفتي بغّسان تعود إلى منتصف الخمسينات، كانت حركة القوميين العرب، تصدر مجلّة »الرأي« في األردن.. وقد اّتخذت 
السلطات األردنّية، قراًرا بإيقافها؛ بسبب التفاف قطاعاٍت واسعٍة من الجماهير في األردن حولها.. فقررنا إصدارها في دمشق، 

وتهريبها ثانية إلى الساحة األردنّية، كان ذلك في عام 1954 أو 1955.. لم أعد أذكر اآلن بالضبط.
وفي دمشق كان من الطبيعي أن يلتف حول المجلة، مجموعة من الشباب الفلسطيني والعربي.. وأذكر من هذه المجموعة 
المجموعة من  أّن هذه  واضًحا  وبدا  النقيب، وأحمد خليفة..  النقيب، وعصام  الحسن، وفضل  الشابة.. غسان كنفاني، وبالل 
هذه  كانت  الوطنّية..  بالقضّية  وثيق  ارتباط  ولديها  والطاقات،  القدرات  من  معيًنا  ا  حدًّ وتمتلك  بالنباهة،  تتميز  الشباب 

المجموعة من الشباب، براعم في ذلك الوقت، لم تتفتح بعد..
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المجموعة،  وجوه  أبرز  من  كان  وغّسان 
شاب  متمّيًزا،  كان  الوقت  ذلك  ومنذ 
من  روح  على  يتوفر  نضر،  حيوي، 
فيه  واضح  والمرح..  الالذعة  السخرية 
أن  أعتقد  المشاعر..  وافر  العطاء.. 
 19 بحدود  كان  الوقت  ذلك  في  عمره 
سنة.. أحياًنا كانت تجمعنا مًعا لحظات 
العمل..  أوقات  عدا  طبًعا  صافية..  ود 
عن  يحدثني  كان  اللحظات  تلك  وفي 
األولى  األّيام  الهجرة..  عن  فلسطين.. 
لم  دمشق..  في  عاشها  التي  القاسية 
بشكٍل  القصص  تلك  كل  أذكر  أعد 
 - يعمل  كان  الوقت  ذلك  وفي  دقيق، 
على ما أعتقد - ببيع الصحف، أو شيء 

آخر مشابه.
كان  نفسه،  عن  غسان  حديث  طبًعا 
الذي  الجيل  عن  الحديث  شكل  يأخذ 
مدرًسا  عمل  ذلك  بعد  إليه،  ينتمي 
في  الفلسطينّية  المخّيمات  أحد  في 
أدري  ال  األدبي،  الصعيد  وعلى  دمشق، 

ما..  إنتاج  الوقت  ذلك  في  له  كان  إن 
ولكّنني أذكر تماًما مساهمته في مجلّة 
هذه  تقتصر  تكن  لم  حيث  »الرأي«.. 
ذلك  بعد  األدب فقط..  على  المساهمة 
بيننا،  العالقة  في  انقطاع  فترة  حدثت 
 ،1956 عام  األردن  إلى  عودتي  بسبب 
غسان  اسم  ظّل  »كلوب«..  طرد  بعد 
أسماء  من  مجموعة  ضمن  من  كنفاني 
بسبب  الذاكرة،  في  المتميزين  الرفاق، 

حضورهم الخاص.
عادت عالقتنا، بعد فترة االنقطاع التي 
أثناء  أخرى،  مّرة  باألردن،  قضيتها 
عودتي إلى دمشق عام 1959، وفي هذا 
قد  غسان  كان  أعتقد-  ما  -على  الوقت 

عّين مدرًسا في الكويت.
جاء التزامه بحركة القوميين العرب، بعد 
فترة من عمله في مجلة »الرأي«.. سافر 
إلى الكويت، ليعمل هناك، وعندما يعود 
كنا  الصيفّية..  العطلة  في  دمشق  إلى 
التي  الملل  حالة  عن  فيحدثني  نلتقي، 
تصيبه من جّراء عمله في الكويت.. كان 

يقول إن الكويت ليست المكان المناسب 
ا..  المهمة مضطرًّ بهذه  يقوم  وإنه  له، 
عن  قصص  له  كانت  كعادته،  وأيًضا 
واألمراء..  »الشيوخ«  عن  المعلمين.. 
لقد كان ظريًفا.. وقصصه، دائًما كانت 
لها معاني.. منذ ذلك الوقت كان حّسه 
ا، وقصصه الصغيرة،  بالصراع الطبقي حادًّ
عن  بها  يحدثني  كان  التي  وحكاياته 
عن  تعبر  كانت  الكويت،  في  الوضع 

فهمه للصراع الطبقي. 
عن  حديٍث  من  األمُر  يخلو  ال  أيًضا 
ويضعني  يحدثني،  فكان  األدب.. 
عمل  وأّول  األدبّية..  مشاريعه  جو  في 
قصصي، حدثني عنه قصته التي تحمل 
ال  إنني   ..»12 رقم  سرير  »موت  عنوان 

أزال أذكر ذلك.
الحرّية.. ومحّطة جديدٌة من 

العالقة
العالقة  صعيد  على  الجديدُة  المحطُة 
إصدار  »الحركة«  قّررت  عندما  بيننا، 
الطبيعّي  من  كان  »الحرّية«..  مجلّة 
أنا  حدثته  بغّسان...  أفّكر  أن  ا  جدًّ
إلى  مجيئه  ومع  بالحرّية..  التفّرغ  عن 
العمل  آفاق  أمامه  انفتحت  بيروت، 
تبلّورت  لبنان  وفي  واألدب..  الصحفي 
األدبّية..  طاقاته  وتفّجرت  شخصّيته 
 ،1964 عام  في  أنه  أعتقد  ما  وعلى 
التي  »فلسطين«  نشرة  إصدار  قررنا 
صدرت ملحًقا لجريدة »المحّرر« اللبنانّية، 
هذِه  وفي  غّسان..  مسؤولّيتها  فتولّى 
ميوله  ألمس  بدأت  بالذات،  الفترِة 
الدراسّية، والنظرّية، المتعلّقة بإسرائيل 
في  واضحًة  رغبته  كانت  ومشاريعها.. 

تتّبع ذلك.
وبعَد فترٍة... تأّسست الجبهُة الشعبّيُة 
حاجتنا  كانت  ولما  فلسطين،  لتحرير 
ماسًة في إصدار مجلّة.. اّتجهت األنظاُر 
بادر  غّسان  أّن  والحقيقة  غّسان..  إلى 
حيث   - األردن  إلى  فجاء  ذلك..  إلى 
علينا  وطرح   ،- الجبهة  قيادة  كانت 
بإصدارها..  وكلف  المجلّة..  مشروع 
غّسان  ظلَّ  »الهدف«..  مجلّة  فكانت 
أو  مّرٍة  بمعدِل  األردن  في  إلينا  يحضر 
نناقُش  كّنا  الشهر.. وطبًعا  مرتيِن في 
السياسّي..  خّطها  المجلّة..  وضَع 
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توّجهاتها.. وهو - كما هو معروٌف عنه 
- كان يلتقُط بذكاٍء ونباهٍة كلَّ ذلك.. 

ويترجمه عمليًّا.
الفترِة أّدى غّسان دوًرا بارًزا  وفي هذِه 
الصعيِد  على  بالجبهِة  التعريِف  في 
باإلضافِة  فهو  العالمّي،  أّما  العربّي، 
كان  »الهدف«،  تحرير  رئيَس  كونِِه  إلى 
الناطَق الرسمّي باسم الجبهة.. لقد أّدى 
أوساط  في  الجبهة  خّط  إبراز  في  دوًرا 
العالم التقدمّي، ووّثق عالقاتنا مع قوى 
لم  أخرى..  عالمّية  وتحّررّية  طليعّية 

تكن المبادرة تنقص غّسان.
عالقٌة حميمٌة في لبنان

توطدت،  والقريبة،  الحميمة  عالقتنا 
لبنان، كان ذلك عام  عندما حضرت إلى 
للقاء،  مكّثفة  فرص  وتوّفرت   ،1971
واالجتماعات  اللقاءات  تلك  عدا  والحوار، 
التي كانت تنصب لمناقشة خّط المجلّة.. 
واإلعالمّي  السياسّي  العمل  ومواضيع 
المختلفة، أذكر، تلك اآلحاد - أيام األحد 
ضمن  غّسان،  مع  أقضيها  كنت  التي   -
الحازمّية،  عائلّي... كان يسكن في  جٍوّ 
وكنت أذهُب وعائلتي إلى بيته... وهنا 
التي  غسان  وتعليقات  مرح  يحضرني 
كانت تبدأ عن »صحن السلطة« وتنتهي 
بآخر كتاب طالعه.. من الصعوبة بمكان 
ا  وصف غسان.. كان يمتلك جانًبا إنسانيًّ

ويتحّدث..  وليلى،  فايز  يمازح  كبيًرا 
في  وأذكر  الحديث..  عن  ينقطع  ال 
بكثافة..  يقرأ  كان  الفترة  تلك 
بشكٍل  عملها  فقد  مكتبته..  وأذكر 
كانت  باألبيض..  مدهونة  فنّي.. 
بنهم  يقرأ  وكان  بالكتب..  مكتظة 
كان  كيف  ألستغرب  حتى  وغزارة.. 
القراءات..  لهذه  الكافي  الوقت  يجد 
ذلك  في  مشغواًل  كنت  لي،  وبالنسبة 
للقراءة،  الوقت  أجد  ال  بحيث  الوقت، 
لقاءاتي  من  كثيًرا  أستفيُد  كنت  لذا 
كان  ذلك  إلى  باإلضافة  بغّسان.. 
الجديدة  بالكتب  ويعرفني  يحدثني 
تلك  في  اهتمامه  أّما  الصادرة.. 
الفترة، فقد انصّب على دراسة، تاريخ 
دراسة  والعربي،  الفلسطيني،  النضال 
معّمقة.. كان يلتقط، لقطات جميلة، 
القراءات..  هذه  خالل  من  وذكية 
وكان يتابع باإلضافة إلى ما يصدر من 
والعالمي،  العربي  الصعيد  على  كتب 
عن  ونشرات  أدبّيات  من  يصدر  ما 
دقيقة،  متابعة  الفلسطينّية،  الثورة 
المتابعات..  هذه  جّو  في  ويضعني 

كان يسدُّ فراًغا كبيًرا بالنسبة لي.
مشاريعه  عن  ويحدثني  لي،  يقرأ 
العام،  انطباعي  أعطيه  كنت  األدبّية.. 
ومشاريعه..  قصصه  عن  الشخصي، 
طويلة،  ليست  بفترة  استشهاده  وقبل 
ومكّثف،  مزدحٍم  عمٍل  جو  جمعنا، 
بصياغة  المكلّفة  اللجنة  ضمن  من  كان 
المؤتمر  عن  الصادر  السياسي،  التقرير 
مزدحمٍة  عمٍل  فترة  للجبهة..  الثالث 
ومكّثفة.. نأتي صباًحا، نقرأ، ونكتب، 
نتوّسع..  هناك،  نشطب  هنا،  نحذف 
عام  من  نيسان  في  ذلك  حدث  أعتقد 
آخر  كانت  الفترة  وهذه  استشهاده.. 

فترة عمل من نوعها. 
كان ديمقراطّيا.. وباالجتماعات 

كان يرسم
أنه  غسان  عن  المعروفة  الصفات  من 
عندما  ينفعل  ال  فهو  ا  ديمقراطيًّ كان 
»الهدف«..  على  الفروع  انتقادات  تأتي 
الحقيقة،  في  لكّنه  منفعاًل،  يبدو  قد 
كان  الديمقراطي،  بالموقف  يلتزم 
الخاص،  معناها  الكلمة  ولهذه  ملتزًما، 
االلتزام،  الفترة، وصفة  خاّصًة في تلك 
صفة ال ُتنسى بغسان، ومن كان يتسم 
باالنضباط وااللتزام، كان يعد ذلك أمًرا 
ا فيما يخّص  ا.. لقد كان التزامه حادًّ مهمًّ

القضايا المركزّية.. القضايا الحاسمة.
يرسم،  أحياًنا،  كان  االجتماعات،  في 

في  رسمها  التي  الحصان  لوحة  وأذكر 
لم   .. عليَّ ومّررها  االجتماعات،  إحدى 
مهّمًة  فعاليًة  الرسم،  غسان  يعّد  يكن 
بالنسبة إليه.. كان يرسم، لمجّرد الرسم. 
بخاطري،  تزال  ال  أذكر،  وفاته،  ويوم 
بيروت..  خارج  ومقيما  مريضاً،  كنت 
وقدر »الشباب«: خبر مثل خبر استشهاد 
فأرسلوا  ُيخفى..  أن  له  يمكن  ال  غسان 
»أبو ماهر )اليماني(« إلي، قال لي، »صار 
حادث مع غسان وهو اآلن بالمستشفى«.

طبعاً أدركت.. )يصمت الحكيم، وبحزن 
يستأنف(: كان أول شيء فعلته، أنني 
يحز  يزال  وال  »آني«،  إلى  رسالة  كتبت 
في  الصحية  أوضاعي  أن  نفسي،  في 
تلك الفترة لم تسمح لي بالمشاركة في 
قبل  كبيراً  غسان،  كان  لقد  جنازته.. 

استشهاده، واستشهاده زاده ِكبراً..
غسان.. الرفيق الظريف

وخصوصاً  كثيراً،  عائلته  غسان  أحب 
هي  التي  »لميس«،  أم  »فايزة«  أخته 
ووقته،  حبه،  من  الكثير  منحها  أيضاً 
فقد كان يرسم لها، صورا، ويكتب لها 
كثيراً..  إخوته  يحب  كان  الرسائل.. 
ومن نفسه كان َيسخر كثيراً، وخصوصاً 
يعانيه..  كان  الذي  السكري  مرض  من 
اإلبر  عن  ساخراً  يحدثني  كان  ما  كثيراً 

التي يتعاطيها، ضد السكري.
من  تخوف  ثمة  كان  استشهاده،  وقبل 
النوع  من  غسان  ولكن  اغتياله،  محاولة 
الذي يحب عمله إلى درجة ال يمكن أن 

تحول بينه أية إجراءات أمنية.
كانت  والسخرية،  والمرح،  الظرف، 
ما  مزايا خاصة بشخصية غسان، وكثيرا 
المكتب  الرفاق في  نكاته،  كانت تطال 
الشهيد  الرفيق  وخاصة  السياسي، 
وديع )حداد(، الذي كان معروفا بكثرة 
نسيانه، فكان غسان، يدبج النكات عليه 
هذه  مستمداً  خياله،  من  ويعطيها 

النكات من بعض الوقائع الصغيرة.
بين  عنها،  يتحدثون  التي  المفارقة 
شخصية غسان الوادعة، والمرحة، وجسمه 
بالقضية،  الشديد  التزامه  وبين  الناحل، 
لحلها..  الثوري طريقاً  وإيمانه بالعنف 
أنا أعتقد أنها ليست مفارقة.. فقد كان 
ثمة انسجام شديد بين هذين الوجهين.

غسان  عن  فالحديث  توقفنا..  هنا،  إلى 
ومع »الحكيم« يبدأ، ولكنه ال ينتهي.. 
ضاج  عمله،  إلى  »الحكيم«  ذهب 
كنفاني  غسان  إلى  وذهبنا  الذي ينتظرنا في »الهدف«.بالذكريات، 
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د. هادي حسن
)الهدف، العدد 824، 1986/7/14، ص 46-45-44(

كنفاني ومأسسُة الثورة

لم ألتِق غّسان كنفاني إال من خالل ما كتبه، بيَد أني فهمُت فيما بعد مغزى 
السبعينات عندما  ألقيت على مسامعي في أوائل  التي  الصارمِة  الموعظِة  تلك 
كنت ُأخّبئها كالنشرات السرّية: أن احذْر هذا الثوري.. هذا البرجوازّي المتمّرد.. 
هذا الجيفارّي النزعة!! أجل وعيت فيما بعد مدى خطورة المثّقف الثورّي والمناضل ذي 
االنتماء المؤّصل على مؤّسسي العمل الثوري، أولئك الذين أرادوا انتزاع الثورة من أرض 
الممارسة وتعليقها مجّرد يافطٍة في سماء االّدعاء، الذين أرادوا اختزال العمل الثورّي 
ما طوى  إذا  حّتى  الثورة وحسب، واآلن،  بأيديولوجيا  اآلخرين  مجّرد مكتٍب يهّوم  إلى 
النسيان غّسان كنفاني، فسيبقى رمزه يتغلغُل عميًقا بوجدان كّل المعروفين بكدحهم 
من أجل الممارسة الثورّية، من أجل استعادة إنسانّية اإلنسان، المناضل المنضوي تحت 
لواء شمس العمل المشترك الذي فيه ومن خالله ستتسامى أفعاله وأفكاره فوق الذات 

الخاوية واالنحطاط الذاتي.

من ينسى قضّية أبو حميدو؟ الجميع على يقيٍن بأّن غّسان وأبو حميدو ال يعرُف 
بعضهما البعض، إال أّن ما أّرق غّسان في هذِه الواقعة هي قضّيُة اإلنسان وقضّية 
الثورة في آن. هذا الربط الجدلّي )اإلنسان/الثورة( يعجُز عنه كلُّ ثورٍي مزّيٍف يقبُع 
خلف مكتٍب مثير، فقط ذاك الثورّي األصيل هو الذي يستطيع أن يجعل من قضّية 
التي  الوقائع  هي  قليلٌة  لإلنسان،  قضّيًة  الثورة  قضّية  ومن  للثورة  قضّيًة  اإلنسان 
تجعل من العلم مطابًقا للحدس الثوري، وقضّية أبو حميدو وهي واحدة من تلك 
الوقائع الفريدة، بيَد أن فرادتها ما كانت لتتحقق دون الحدس الثوري الذي كان 

يتغلغل بوجدان غسان كنفاني. 
اإلنسان الواعي من خالل التسييس واالنضباط الثوري هما ما بحث عنهما غسان في 
تلك الواقعة، فالوعي الجذرّي المتولّد عن الممارسة السياسّية هو ما سيشيد جسور 
العالقة الصميمّية الحميمة، فيما بين مناضلي العمل الثورّي والجماهير، ودون ذلك 
لن تستطيع كّل انحناءات الثورة أمام التقاليد السائدة، وال كل العقوبات العسكرّية 
المنفعلة، وال كّل المحاكم الثورّية، من إقامة العالقات الوالئّية فيما بين مناضلي 
العمل الثورّي والجماهير. يقول غّسان بهذا الخصوص«.. حتى لو ارتكب أبو حميدو 

الشعب،  بنات  من  فتاٍة  اغتصاِب  جريمَة 
فإّن الشروَط الثورّية تقتضي النظر إلى 
اعتبارها  أردنا  ما  إذا   - الجريمة  هذه 
جريمًة سياسّيًة أيًضا - من خالل الوعي، 
أبو  وعي  خالل  من  إليها  نظرنا  وإذا 
نصب  نضع  أن  علينا  لزاًما  صار  حميدو، 
أعيننا امتحان أسلوب التربّية السياسّية 
فإذا  إليه،  ينتمي  الذي  التنظيم  في 
ذلك  في  السياسّية  التربية  كانت 
التنظيم متقّدمة، وقائمة على التوعية 
والعالقة  الثورية  والمسلكّية  واالنضباط 
العقاب  فإّن  الجماهير،  مع  الحميمة 
عندها،  الجرم،  بمرتكب  ينزل  الذي 
المشار  التنظيم  كان  لو  غّيره  يكون 
التثقيف  لعناصر  وفاقًدا  متسيًبا،  إليه 
وغير  المسلكية،  واالنضباطّية  السياسي 
بها«)  مهتم  أو  بالجماهير  مكترث 
شؤون فلسطينية: العدد رقم )12(، آب 

1972، ص 18-8(.
ينطوي  كان  الذي  الهاجس  أن  واضح 
عليه موقف غسان من هذه القضية هو 
مأسسة الثورة، من خالل الحيثيات التي 
التقاليد  نسخ  مجرد  إلى  بها  ستنساق 
بصورة آلية والتخلي عن الموقف الثوري 
بصورة  والعالم  لإلنسان  ينظر  الذي 
والدول، في  األنظمة  تختلف عن نظرة 
دورها  رغم  الشكلية،  للعقوبات  فرضها 

المباشر في خلق شروط الجريمة.
التقاطة غسان هذه كانت مبكرة: ففي 
أوائل السبعينات حين كان منحى الثورة 
الفلسطينية يتصاعد على عكس انتكاس 
العربية  الوطني  التحرر  حركة  منحى 
لم  العربية،  األنظمة  منحى  وانتكاس 
أعمال  جدول  في  آنذاك  مطروحاً  يكن 
الثورة مأسسة العمل الثوري، فيما بعد، 
غسان،  استشهاد  بعد  سنين  عدة  ربما 
التحرر  العربي وقوى حركة  النظام  بدأ 
مأسسة  على  بالعمل  العربية  الوطني 
لم  فاألخير  الفلسطيني،  الثوري  العمل 
يعد يتوافق مع إيقاع الحركة النكوصية 
العربية  المنطقة  تطبع  كانت  التي 
وكي  لألمام،  جامحاً  ظل  ما  إذا  برمتها 
بكل  العربي  النظام  حركة  تتوافق 
وحركات  العربية  )األنظمة  مكوناتها 
على  العمل  الضروري  من  كان  التحرر(، 
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الفلسطينية،  الثورة  حركة  تكييف 
إال من خالل  ليتم  ما كان  األخير  واألمر 
الثوري الفلسطيني. لقد  مأسسة العمل 
تجعل  أن  على  العربية  األنظمة  دأبت 
على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  من 
األخيرة  أصبحت  وبالفعل  صورتها، 
إداري،  إصالح  إلى  بحاجة  مؤسسة 
الثورة  في  اليسارية  االتجاهات  وتأثرت 
وتحت  المنحى،  بهذا  الفلسطينية 
ما  سرعان  السياسية  العقالنية  يافطة 
تحولت األخيرة إلى مكاتب تعيد إنتاج 
تمأسس  الطريقة  بهذه  األيديولوجيا. 
العمل الثوري الفلسطيني، حيث تحولت 
قوى الكفاح المسلح الشعبية إلى جيش 
نظامي يسحق فيه التراتب المتصلب كل 
مرونة تتطلبها دينامية الفعل الثوري، 
وإلى جانب ذلك تمأسس العمل النضالي 
إلى  الدعاة  تحول  بحيث  الجماهيري، 
دخلت  أن  وما  مكاتب.  موظفي  مجرد 
الثورة الفلسطينية رواق مأسسة عملها، 
وقع الفصام فيما بين االدعاء والممارسة، 
وعلى أساس ذلك انسلخ المناضل الثوري 
نتفه  مجرد  إلى  وتحول  إنسانيته  عن 
عجلة  الهائل،  الكل  عجلة  من  صغيرة 
تدور  أخذت  التي  الثورة«  »مؤسسة 
كان  والحال  وثقيلة.  بطيئة  برتابة 
يستهدف  الثوري  للعمل  االنتماء 
المشترك  العمل  لواء  تحت  االنضواء 

لصنع الفجر الفلسطيني الواعد. 
وبين  الثورة  مأسسة  بين  الشقاق  هذا 
الوعي  خلف  يكمن  هو  لها  االنتماء 
السياسي:  لجذره  المفتقر  السلبي 
الجماهير  مع  الثوري  العمل  ممارسة 
ولها والمنضبطة بحدود الوعي المنبثقة 
عن تلك الممارسة، ذاك الوعي اإليجابي 
وعبر  كنفاني  غسان  يؤرق  كان  الذي 
عنه أوضح تعبير في موقفه من قضية 
ينطوي  الذي  الموقف  هذا  حميدو،  أبو 
على درجة بالغة من الشعور بالمسؤولية 
جعل  تستهدف  كانت  التي  الثورية 
قضية اإلنسان قضية للثورة ومن قضية 
عن  غسان  فأين  لإلنسان،  قضية  الثورة 
إلى  المختزل  الوعي  السلبي،  الوعي 
قادة  ادعاءات  على  الموافقة  مجرد 
الرفيع  بالمستوى  والمؤسسات  المكاتب 

من اإلنجاز المكتبي؟
مفاصل  كل  عند  كنفاني  غسان  توقف 
الشعارات  مأسسة  حتى  الثوري:  العمل 
كانت أحد أهم همومه: لقد رفض طرح 
بعين  األخذ  دون  السحرية  الشعارات 
والذاتية  الموضوعية  الظروف  االعتبار 
التي سيتحقق بها أي شعار حتى وإن 

على  وعملي  نظري  إجماع  هناك  كان 
غسان  بنظر  الثوري  فالشعار  أهميته، 
يتطلب جهوداً تثويرية مضنية وصعبة 
تستغرق فترة زمنية غير قليلة، ولهذا 
إال  تؤدي  ال  المدروسة  غير  فالشعارات 
إلى إحراج الثورة سواء أمام جماهيرها 
عملية  بنظرة  الثورة  عدائها.  أمام  أم 
طوياًل  وقتاً  تستهلك  وتثوير  تخطيط 
يقول  إنه  ارتجالياً،  عماًل  وليست  جداً، 
أنه  هو  أيضاً  والصحيح  علم،  »الثورة 
كما أن السنكري ليس بالضرورة مطرباً، 
العسكري  والفكر  الثوري  الفكر  فإن 
ارتجالية  عملية  ليسا  بالثورة  المتعلق 
وعملية إطالق شعارات تتبدل بين يوم 
رقم  العدد  فلسطينية:  شؤون  وآخر«) 
النمط  إن  ص74-57(.    ،1971 أيار   ،)2(
دون  العناد  إلى  دائماً  يؤدي  االرتجالي 
بين  المتاحة  اإلمكانات  الثورة  تأخذ  أن 
الخصوص:  بهذا  غسان  يقول  يديها. 
التي  األيديولوجي  االلتزام  قضية  »ألن 
هي مفصل الخالف بين اليمين واليسار 
ليس  التكتيكي  الصعيد  على  تظهر  ال 
بثورتنا بل بكل ثورات العالم. ال تظهر 
األيديولوجية عادة على  االلتزامات  هذه 
االلتزام  أن  ويبدو  التكتيكي،  الصعيد 
العملية  واالستراتيجية  األيديولوجي 
ملتصقين ببعض ونحن لم نصل إلى هذا 
المستوى. كنا ملتصقين باستراتيجيات 
صعيد  على  ولكن  المدى،  بعيدة 
األيديولوجي غير  الخالف  التكتيك هذا 
ظاهر عملياً، أنا ال أستطيع أن أرى أين 
هذا  أن  يلي:  ما  هو  حدث  فالذي  هو. 
افتراضاً  تقول  أن  يمكن  الذي  الخطأ 
تقريباً  فيه  وقعا  واليسار  اليمين  أن 
لم  أننا  في  يتمثل  متساوية  بصورة 
نستطع حل التناقض بين عظمة الهدف 
المتوفرة  للوسائل  الموضوعي  والواقع 
يتساءل:  ثم  السابق(.  )المصدر  لنا« 
معسكر  »استنهضنا  ذلك؟  يعني  ماذا 
العدو الهائل الضخم من خالل معركتنا 
نستنفر  أن  دون  عملياً  أو  نظرياً  سواء 
مواجهته،  على  القادرة  القوة  بالمقابل 
صعيد  على  استنهاضها  نستطع  لم 
عن  نحكي  أن  قبل  محض  فلسطيني 
االنقسام الشاقولي للمجتمع، لم نستطع 
فلسطيني  صعيد  على  استنهاضها 
على  استنهاضها  نستطع  لم  أردني، 
استنهاضها  نستطع  لم  عربي،  صعيد 

على صعيد عالمي«)المصدر السابق(. 
ينظر  غسان  كان  العلمية  النظرة  بهذه 
يجري  بأن  يطمح  كان  الثوري،  للعمل 
مستلزمات  توفير  على  حثيثاً  العمل 

طرحه،  قبل  الثوري  الشعار  تجسيد 
لن  سوف  االرتجال  فإن  ذلك  وبعكس 
لتصفية  العدو  تحفيز  إلى  إال  يؤدي 
الثورة دونما رحمة، وإال فمن المستحيل 
العدو مرحلة استنهاض  أن ينتظر ذاك 
والموضوعية،  الذاتية  لقواها  الثورة 
الثورة  أن  يدري  كان  غسان  كأن  بذلك 
ستتمأسس، كأنه كان يعلم أن الشعارات 
مكاتب  نوافذ  من  ستتدلى  الثورية 
االنفصام  إال  يسوغه  ال  بارتجال  الثورة 
عن ميدان الممارسة، عن أرض المعركة 
التي عليها ستتصارع قوى الثورة وقوى 

أعدائها.
تحليل  على  يحرص  الرجل  كان  لقد 
علمياً  دقيقاً  تحلياًل  الثورة  ظروف 
وتاريخياً، ذلك ألنه كان يعي بعمق أن 
حراك  على  تؤثر  أن  يمكن  ال  الشعارات 
انسحبت مع إمكاناتها  إذا  إال  الجماهير 
الفعلية  القدرة  الءمت  اذا  إال  الفعلية، 
لتحقيقها، وفي هذه النقطة جانب من 
أهم جوانب رفض مأسسة العمل الثوري 
ضمان  على  وحرصه  غسان  فكر  في 
التي  الصيغة  صلب  فمن  الديمقراطية، 
نريد أن نترجمها إلى واقع، يمكننا أن 
نستمد أفضل عون جماهيري في وجهة 
الكفاح التي نريد، كأن غسان بذلك كان 
العلمية  بالحقيقة  يخبرنا  أن  يبتغي 
على  القادرة  الشعارات  بأن:  القائلة 
إيقاظ الجماهير، ال بد لها من أن تنبثق 
من تكاتف العلم والحياة، فالشعار القائم 
على هذا األساس هو الوحيد الذي يحّول 
وجهة  إلى  الجماهيرية  الحركة  وجهة 

سياسية عملية.
لتبسيط  كنفاني  غسان  رفض  أما 
العمل  أدوات  أهم  كأحد  الذاتي  النقد 
جذرية  عن  إال  لُيعبر  كان  ما  الثوري، 
الذاتي  فالنقد  انتمائه،  وأصالة  الرجل 
هو  وال  )اعتراف كنسي(  يكن  لم  لديه 
ذلك  بذل  إنه  للذات(،  )إيالم  مجرد 
ثم  ومن  الواقع  لدراسة  المضني  الجهد 
رسم مخرج حقيقي وواقعي من المأزق 
الثورة. لقد وقف بعناد  الذي تقع فيه 
قوة  من  يقفز  الذي  الذاتي  النقد  أمام 
النقد  هذا  فمثل  النتائج،  إلى  األسباب 
هو نوع غريب جداً وال عالقة له بعملية 
الثوري وخصوصاً  بالمعنى  الذاتي  النقد 
هذا  وفق  اللينيني،  الماركسي  بالمعنى 
نقده  غسان  مارس  العلمي  الموقف 
أيلول،  انتكاسة  أسباب  ألحد  الجذري 
التشخيص  على  موافق  »أنا  يقول  إنه 
المبالغة  بموضوع  المتعلق  العمومي 
وهذه  العربية،  الحركة  فلسطينية  في 
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أولئك  فقط  يرتكبها  لم  المبالغة 
في  النتدخل  أننا  يقولون  كانوا  الذين 
ولكن  الداخلية،  العربية  الدول  شؤون 
جعلوا  الذين  أولئك  أيضاً  ارتكبها 
حزيران  بعد  الوطني  الخالص  برنامج 
الوطنية  الحركة  تفتيت  على  يقوم 
مستقلة،  قطرية  فصائل  إلى  العربية 
نأتي  حينما  أيضاً  أساسية  القضية  هذه 
من  ونلغي  فلسطينية  بثورة  لنتقدم 
التنظيم  أو  القومي  التنظيم  ورائها 
يوازي  أيضاً  فهذا  األمة،  مستوى  على 
عملية عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، لماذا؟ ألن هذا النوع من 
التفكير يستخدم عاماًل واحداً من عوامل 
التأثير في الواقع الثوري العربي والذي 
للجماهير  اليومي  النموذج  تقديم  هو 
السلبي،  االحتكاك  يعني  هذا  العربية، 
تعاون سلبي مع الحركة الوطنية العربية 
وليس تعاوناً ايجابياً« )المصدر السابق(.
إن إيجابية غسان ال تتوقف عند حدود 
إنها  بل  الجذرية،  الذاتي  النقد  ممارسة 
الثورة  إخراج  عن سبل  بالبحث  تتجسد 
تزال  ال  علمية  وبنظرة  مأزقها  من 
ما  مضي  رغم  صحتها،  على  تحافظ 
يرى  إنه  عاماً.  عشر  خمسة  على  ينيف 
المخرج بإدراك ثالث قضايا مترابطة: أن 
تدرك الثورة حجم التآمر الذي تتعرض 
التي  المهمات  حجم  تدرك  وأن  له 
إمكاناتها،  حجم  تحسب  وأن  تواجهها 
الثورة  فيه  ستدرك  الذي  الوقت  وفي 
الثالث،  المهمات  ميزان  الفلسطينية 
الوحدة  مسألة  حل  أمام  نفسها  ستجد 
 ..« الصدد  بهذا  غسان  يقول  الوطنية. 
الوحدة الوطنية هي مسألة حياة وموت 
في هذه الفترة، وفي صدد اإلجابة عن 
سؤال لماذا لم تتحقق الوحدة؟ أريد أن 
التبسيط...  اتجاه نحو  أنه يوجد  أقول 
هنا  الجذرية  المسألة  أن  وباعتقادي 
على  خالف  بوجود  االعتراف  في  هي 
الفلسطيني.  الوطني  العمل  قيادة 
القوى  ميزان  أن  يشعر  ال  اليمين  إن 
القوى  قيادة  عن  التخلي  على  يجبره 
ال  واليسار  الموحد،  الوطني  العمل  في 
دون  الموضوع  هذا  يحسم  أن  يستطيع 
ُيحسم  أن  قبل  بينه.  فيما  يتفق  أن 
الموضوع لن تتحقق وحدة وطنية  هذا 
فلسطينية.. اليسار الفلسطيني إذا جاز 
التعبير، يعطي لليمين ألف مبرر لعدم 
الفلسطينية،  الثورة  قيادة  عن  التخلي 
الفلسطيني ال  اليسار  ألن بعض أطراف 
تأخذ  أن  األخرى  أطرافه  لبعض  تريد 
القيادة« )المصدر السابق(. ويبدو اليوم 

أن الثورة الفلسطينية هي بأمس الحاجة 
قد  غسان  كان  التي  الثالثة  لإلدراكات 
التقطها منذ سنة 1971، كما وأن قضية 
تزال  ال  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة 

تعاني من ذات المأزق.
الذاتي  النقد  مكان  نجد  أين  واآلن 

اإليجابي الذي كان يمارسه غسان؟ 
الرجل،  غياب  مع  النقد  ذاك  غاب  لقد 
الثورة  تحولت  أن  منذ  باألحرى  أو 
حيث  مأسسة،  مجرد  إلى  الفلسطينية 
تحول النقد الذاتي اإليجابي إلى ممارسة 
تنحصر  ترفاً  أصبح  لقد  مكتبية، 
ممارسته في أروقة المؤسسات الفوقية 
يلغي  ما  المسوغات  من  لديها  التي 
وظيفة النقد الذاتي: ما أن تأسس العمل 
من  واستعار  إال  الفلسطيني  الثوري 
التي  الجاهزة  األعذار  العربية  األنظمة 
تقف بوجه النقد اإليجابي، فقبل خوض 
الذاتي  النقد  يكون  األعداء  مع  المعارك 
وبقدراتها  بالثورة  للتشكيك  أداة 
وطاقاتها، وأثناء المعركة يشكل النقد 
مجاني  وتواطؤ  خيانة  اإليجابي،  الذاتي 
النقد  يصبح  المعركة  وبعد  العدو،  مع 
بهذه  للهزيمة،  تعميقاً  هذا  الذاتي 
مجرد  الذاتي  النقد  أصبح  الطريقة 
رفضه  قد  غسان  كان  َكنسي  اعتراف 
لمأسسة  رفضه  عن  آخر  كتعبير  بحزم 

العمل الثوري الفلسطيني. 
بعض  نستعرض  ونحن  بنا  ويجدر 
من  دمه  قدم  الذي  غسان  مواقف  من 
قضية  عند  نتوقف  أن  قناعاته  أجل 
انتكاس  ما تثار في مراحل  راهنة غالباً 
الدولة  شبح  إنها  الفلسطينية،  الثورة 
لم يكن   ..« الفلسطينية. يقول غسان: 
للدولة  حملة  تزداد  أن  المصادف  من 
أيلول،  مجزرة  بعد  ضراوة  الفلسطينية 
ألن هذه المجزرة قد هيأت ظرفاً نفسياً 
حتى  ُيستخدم  أن  الممكن  من  سلبياً 
الدولة  »فكرة  لترسيخ  مدى  أقصى 
الفكرة  هذه  أهمية  إن  الفلسطينية«. 
ليست في واقعيتها، وليست في امكان 
مطروحة  كونها  في  ولكن  تحقيقها، 
أمام الجماهير الفلسطينية المغلوبة على 
تستطيع  ال  وقت  في  »كبديل«  أمرها 
ذاتية  ألسباب  المقاومة  حركة  فيه 
وموضوعية أن تقدم »بدياًل« مباشراً على 
وهو  السابق(.  القصير«)المصدر  المدى 
يستهدف  الفكرة  هذه  طرح  أن  يؤكد 
عزل المقاومة ومن ثم فرض االستسالم 
على الشعب الفلسطيني. ويبدو اآلن أن 
مهزلة،  شكل  على  نفسه  يعيد  التاريخ 
على  الفلسطيني  اليمين  يتهافت  حيث 

قد  غسان  كان  التي  الدولة  هذه  شبح 
سخر منها ودعاها »فلسطينستان« التي 
كانت وال تزال أداة فرض االستسالم على 
االنهزام  زمن  في  الفلسطينية  الثورة 
فيه  تستطيع  ال  والذي  الشامل  العربي 
أن تقدم أي بديل. ويقول غسان حول 
يمكن  ال  فلسطينستان  »أن  الشبح  هذا 
بمجمل  مرتبطاً  مشروعاً  إال  تكون  أن 
حركة  تخوضها  التي  الراهنة  المعركة 
التحرر  وحركة  الفلسطينية  المقاومة 
وبالتالي  عامة،  بصورة  العربية  الوطني 
فإن إحباط مثل هذا المشروع على المدى 
الحركة  هذه  قدرة  في  يكمن  القائم، 
وتمتين  الراهنة  الجزر  حالة  وقف  على 

ارتباطها بالحركة الشعبية العربية«.
وأدبه  الثورية  غسان  مواقف  إن  حقاً 
بمثل  بها  اإللمام  يمكن  ال  السياسي 
هذه  المساهمة  إن  بيد  العاجلة،  هذه 
العمل  لمأسسة  رفضه  إبراز  استهدفت 
الثوري من خالل ثالثة عناوين: موقفه 
وموقفه  والثورة  اإلنسان  قضية  من 
الثورة  شعارات  صياغة  من  العلمي 
لقد  اإليجابي.  الذاتي  للنقد  وممارسته 
غسان  باكراً  الفلسطينية  الثورة  فقدت 
كنفاني كمناضل كان سيغني مسيرتها 
أن  إال  والفكرية،  النضالية  بإسهاماته 
استشهاده سيظل رمزاً مكثفاً لالنسجام 
مع الذات ومع القضية، في السلوك وفي 
إلى  الحاجة  بأمس  اليوم  ولعلنا  الكلمة، 
غسان يحرر رغباتنا االنتقامية بإغنائها 
وااللتصاق  الثوري  االلتزام  من  بالمزيد 

بالوطن والثورة. 
أخرى  تاريخية  ننتظر صدفة  ُترى هل 
يشرق فيها علينا فجر غسان من جديد؟ 
التاريخ  يلد  أن  الصعب  من  يكون  قد 
الثوري  مرة أخرى رجاالً من معدن هذا 
الرائع  التطابق  أسطورة  حقق  الذي 
والممارسة  الثوري  األدب  مضمون  بين 
في  اليوم  علينا  يترتب  ولكن  الثورية، 
المالئمة  الحلول  ننجز  أن  الخيبات  زمن 
المرحلة،  هذه  تفرزها  التي  للمشكالت 
فبذلك قد نفي بوصية غسان كنفاني: 
وال  الوسط،  المواقف  تحتمل  ال  المهادنة وال التأجيل، وال االستراحة.الثورة 
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فكُر الثورِة 
في فكِر غّسان كنفاني

فيصل دراج 
الهدف: العدد الخاص 892، 1987/12/21، ص161-148

السّيد  لساِن  على  الموتى  يحيون  بأحياٍء  »سمعنا 
المسيح، أّما أن يقوم الموتى بإحياِء الموتى فهذا لم 

نسمع به أبًدا«
رئيف خوري

األدِب  باب  من  غّسان  إلى  يعوُد  الفلسطينيُّ  الوطنيُّ  كان  إذا 
المعّبر عن بؤس اللجوء وضرورة اليقظة، فإّن هذا الفلسطينّي 
الكثيرة  أبوابه  من  آخَر  باٍب  من  غّسان  إلى  يعود  أن  يمكن 
التي ترصد مساًرا  السياسّية  المقالة  األخرى ومن هذه األبواب 
وتؤّرخ حقبة، وتنقد نقًصا، وترفع صوًتا، وتوقظ ذاكرَة مفّكٍر 
وطنيٍّ ال يكتُب عن السياسة بل يكتب السياسة، فيكتبها حين 
يقاوم  الحالين  وفي  الكتابة،  لحظة  حين  ويمارسها  يمارسها، 

الخطأ.

أليس من المنطقي أن نعود إلى غسان 
الفلسطيني  وضع  مرآته  في  نقرأ  كي 
وسلوًكا؟  وكتابًة  ولغًة  ممارسًة  الراهن: 
الفلسطيني  المثقف  األديب  هو  أين 
اآلن، إن صّحت كلمة أديب الواهنة، الذي 
يستطيع أن يكتب مقالة سياسّية تحلل 
الذين  األدباء  عدد  ما  خطأ؟  بال  الراهن 
عن  ويبتعدون  النثر  معنى  يعرفون 
أسلوب ال يرتفع أبًدا ألّنه يجهل معنى 
يكون  الذي  األديب  هو  وأين  األسلوب؟ 

قائًدا داخل الغرفة وخارجها؟
في جمال غّسان نقرأ راهنا ال 

تقبله الصفات الحميدة.
العودة  إلى  يدفعنا  الذي  الثاني  السبب 
إلى غسان هو راهنّية تحليله السياسي، 
كتبت  قد  الشهيد  هذا  مقالة  فكأّن 
كان  اليوم.  ولتقرأ  األمس  في  لتقرأ 
االستنهاض  إلى  زلنا  وما  يستنهض 
غادر  وقد  صاحًيا  يفكر  وكان  نحتاج، 
الكثير منا منذ زمن، وكان  الفكر  صحو 
متحجًبا،  الخطأ  كان  حين  الخطأ  ينقد 
فوق  ويعلو  للعين،  سافر  اآلن  والخطأ 
واألقوال  والتصريحات  الممارسات  سطح 

والمواقف، حتى أصبحنا نظن أن الخـطأ 
الشعب  صمود  رغم  وقـرين،  لنـا  مالزًما 

وشجاعة المخيمات وهدير المظاهرات.
كان غّسان صاعًدا في زمن كنا نظن أن 
زمن  جاء  حتى  األزلي  جوهره  الصعود 
وارتبك  وأقام،  السقوط  عليه  هبط 
كما  الصعود،  لكن  الذاكرة.  كما  العقل 
يالزم  وال  اإلنسان،  يفرضه  ال  الهبوط، 
األّيام فكما يصنع المقاتل الصعود، فإّن 
مبذر القتال يصنع الهبوط، وتظل إرادة 
وتقاتل  الصحيح،  تنتظر  قائمة  اإلنسان 

ضد االنتظار.
سبب  وهو  الثالث،  السبب  ويكون 
عشرين  مرور  بذلك،  وأعني  أساسي، 
عاماً على والدة الجبهة الشعبية لتحرير 
القرار  موقع  في  غسان  وكان  فلسطين، 
على  الصعب  من  أصبح  حتى  فيها، 

الذاكرة الوطنية أن ترى غسان وال ترى 
مجلة  باسم  طوياًل  ارتبط  الذي  اسمه، 

»الهدف« وباسم الجبهة الشعبية.
تاريخ،  له  تنظيم  الشعبية  الجبهة 
ويكون  الحاضر،  في  تاريخه  ويستمر 
التنظيم تاريخه ألن له  فاعاًل وال يّكون 
إعالمياً، بل ألنه  قيادة ومجلة ومسؤوالً 
أضاف  أي  التاريخ،  تكوين  في  ساهم 
لألحداث عنصراً جوهرياً غير من صيغتها 
وال  كانت  الشعبية  والجبهة  ومسارها 
تزال عنصراً جوهرياً في المسار الوطني 
الفلسطيني، ترفض الخطأ وتحاول، في 
حدودها إقامة الصحيح، وقد تقاتل من 
حدود  إلى  فتصل  مطلق،  صحيح  أجل 

الرومانسية.
 عشرون عاًما تمر على والدة صوت سياسي 
الفلسطيني،  الوطني  العمل  في  جديد 



دف ه رة ال ن ذاك : م ي
ا�ن ف ن ان ك س ن غ ع

ص
خا

د 
عد

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

 83

عن  ويختلف  الُمسّيطر،  عن  يتمايز 
التقليدي، ويوحد ولو بحدود بين النظر 
والعمل. ويردع إن استطاع، كل نهج ال 
نسأل:  أن  ولنا  الوطنية  القضية  يخدم 
عشرين  الشعبية  الجبهة  تستمر  لماذا 

عاما وتظل فاعلة؟
أنها  بسيط، هو  بسبب  الجبهة  تستمر 
جزء  لطموحات  فعـلي  بشكل  تستجيب 
يرى  الفلسطيني،  الشعب  من  فعلي 
من  والمقاتل  عنه  المعبر  الصوت  فيها 
بالمعيار  الجزء  هذا  يتحدد  وال  أجله، 
بل  المجرد  العددي  أو  الغائم  السكاني 
لهذا  معين  سياسي  بموقف  يتحدد 
عن  الصحيح  الدفاع  األعلى  هدفه  الجزء 
هذا  أن  أي  العادلة،  الوطنية  القضية 
السياسة  في  مصلحته  يرى  ال  الجزء 
إنما  التلفيقي،  الفكر  في  أو  اليمينية 
يراها في سياسة وطنية مسؤولة ترفع 
من  كل  وتقاتل  الوطنية،  الوحدة  راية 

يريد أن يجعل الرمل أساساً لها.
 وما كتبه غسان، كاتب المقالة السياسية 
رأي  وعن  رأيه،  عن  يعبر  بامتياز 
الفلسطيني المقاتل عن وجوده وتميزه 
الوطنية  وهويته  السياسي  وصـوتـه 
وحقه في العودة إلى وطنه وحقه أيضا 
بالدعوة إلى الثورة، أي كان غسان يعبر 

أيضاً عن مواقف الجبهة الشعبية.
ال نتحدث عن الفكر السياسي عند غسان 
كنفاني، فحديث كهذا يبدو فيه الكثير 
ممارسة  عن  نتحدث  بل  التكلف،  من 
بالوضع  الوعي  عن  السياسية،  غسان 
الفلسطيني، الذي قاده شيئاً فشيئاً من 
على  المباشر  العمل  إلى  الوضع  وصف 
تعبيره، فكان وصول غسان إلى السياسة 
تتويجاً مباشرا لحس وطني تنامى دائماً، 
السليمة  الغريزة  وضع  من  انتقل  حتى 

إلى مستوى الوعي الصحيح.
ليس من الغريب أن تجد مثقفاً يتحرك 
والسياسيين،  السياسة  دائرة  في 
عالم  إلى  ينظر  دائماً،  كان  فالمثقف، 
كنقيض  أو  تارة  كمنافس  السياسي، 
مطلق تارة أخرى، أو ينظر إليه بشكل 
الخدمات  وعرض  الحسد  قوامة  ثالث 
المثقف  يدخل  ال  والطاعة.  واالمتنان 
باب  من  السياسة  عالم  إلى  )التقليدي( 
إليه  يدخل  ما  بقدر  الموضوعي،  الخيار 
من باب الخيار الذاتي، حيث ال يعمل مع 
السياسي بل عنده وال يمارس األمور من 
المباشر  بالمعنى  سياسية  نظر  وجهة 
للكلمة بل يجلس في دائرة السياسة أو 
مكاتبها ليكون تقنيا أو إدارياً أو مبرراً 

أيديولوجًيا يحتاج إليه رجل السياسة.

السياسة  عالم  إلى  غسان  دخول  كان 
مختلفا، ألنه كان يمارس الكتابة، ومنذ 
كممارسة  تطوره،  في  معينة  مرحلة 
إن  لها،  معنى  ال  كممارسة  أو  سياسية 
إلى  تسعى  أو  سياسياً  أثراً  تنتج  لم 
السياسة وألنه كان يرى  بناء جديد في 
معنى الكتابة في وظيفتها التحويلية، 
في احتجاجها على وضع يجب تغييره. 
فقد كان طبيعيا أن يصل إلى احتراف 
حالما بوضع جديد  وأن يفتش  السياسة 
تختلط فيه الطليعة السياسية بالطليعة 
الثقافية وتتوحدان في عمل نبيل غايته 

تحويل الواقع.
إلى  السليمة  الغريزة  من  مساره  في 
الجبهة  الصحيح وصل غسان إلى  الوعي 
الشعبية، وكان فيها المثقف واإلعالمي 
السياسي،  والقائد  األخبار  ومحلل 
الجبهة  في  فوجده  الوضوح  عن  بحث 
إلى  وأعطاه  بوضوحه  وأخذ  الشعبية، 
لم  األمر  حقيقة  وفي  الشعبية  الجبهة 
الذي  العربي،  القومي  يكن غسان، وهو 
يبحث  فتبدل،  حزيران  هزيمة  صعقته 
عن تنظيم تغلقه وينغلق فيه، إنما كان 
يفتش عن درب يقضي به إلى فلسطين 
اعتقد  التي  األداة،  هي  الجبهة  وكانت 
إلى  الفلسطينية  بالثورة  ستدفع  أنها 
والصمود  واالختالف  المواجهة  أبواب 

واالنتصار.
ذاته،  عن  التنظيم  ضرورة  تصدر  ال 
هكذا يقول غسان، فما ضرورة التنظيم 
وممارسته  الحقيقية،  فاعليته  إال 
وتفرض  شعبا،  تنظم  التي  الطليعية 
وتبني  اعوجاجاً،  وتقاوم  سياسيا،  خطا 
تجربة  إلى  استند  وقد  لكأنه  منهجا، 
التاريخ. كان يقول ال تقوم الحقيقة في 
الشعب، وال تنبثق عن عدالة القضية وال 
تولد من جيوب التاريخ، إذ إن الحقيقة 
لم  إن  للشعب  ومزايا ال دور  لها صفات 
والعدالة بدون قوة  واعيا ومنظما،  يكن 
يخلق  ال  والتـاريـخ  الشفقـة  تستثير 
وإذا  المناضلة  القـوى  ـونـه  تكُّ بل  نفسه 
فإن  كذلك،  وهو  كذلك،  األمر  كان 
الحقيقة ال تقوم في التنظيم إال بقدر 
ما يكون هذا التنظيم قادرا على إنتاج 
قبل  قائمة  تكن  لم  جديدة،  معطيات 
وجوده. فتوليد الجديد وزعزعة القديم 
ظهور  يبرر  الذي  الوحيد  المعيار  هما 

تنظيم أو اندثاره.
للمثقف  كامـل  نموذج  كنفاني  غسان 
والتخلف  التبعية  شروط  في  الوطني، 
الذي  المثقف  هذا  واللجوء  والمعاناة 
في  الوطني  السياسي  وعيه  يّكون 

مراقبته للواقع اليومي المرفوض، ونضاله 
يصل  أنه  أي  الواقع،  هذا  ضد  العملي 
مواجهته  خالل  من  الوطني  الوعي  إلى 
اليومية لواقع مرفوض، وألن هذا الوعي 
جزءا عضويا  وأصبح  الممارسة،  أطلقته 
من كيان إنساني تبدل وتحول من خالل 
ممارسته العملية، فإنه ال يعرف التراجع 
أو السقوط، بل يكون متطوراً ومتنامياً 
وهم  المثقفين،  بعض  وصل  وقد  أبداً 
كثر، إلى عالم الوعي الوطني من خالل 
المطالعة، لكن  القراءة والكتب ودروس 
هذا الوعي كان يظل دائما هشاً وسريع 
يسقط  وكان  للسقوط،  وقاباًل  االرتباك 
تحّول  أن  إذ  كرامة،  أو  جزع  بال  أحيانا 
الوعي ال يستقيم إن لم يكن التحول قد 
مس الفكر والممارسة والعالقات اليومية 

ومنظور الكتابة والقراءة.
ليصل  والكتابة  بالقراءة  غسان  يبدأ  لم 
إلى ممارسة سياسية، إنما بدأ بممارسة 
سنين  خالل  تراكمت  شاملة  اجتماعية 
إلى  فشيئاً  شيئا  تقوده  كي  طويلة، 
القراءة  معنى  يبدل  جديد  منظور 
والكتابة، ويحدد معنى السياسة، ويوحد 

بين الكاتب والسياسي.
اليومي واإلنسان املقهور 

واملثقف اليومي
وكانت  عاد  اليـومي  وإلى  بدأ  باليـومي 
هو  وما  عودته  عنوان  التغيير  دعوة 

اليومي في ظروف الفلسطيني؟
أم  يكتب؟  وكيف  المثقف؟  هو  ومن 

لماذا يكتب؟ وما معنى التحويل؟
الطويل  المسلسل  هذا  إال  اليومي  ليس 
العسس  ورجال  والجرائم  الهزائم  من 
والرمل  الحدود  الكـاذبة ورجال  والبالغـة 
الذي يجلل بالذهب إنسانا يساوي حفنة 
إال  الفلسطيني  يومي  وليس  رمل  من 
العربية  والمذابح  المؤامرات  من  سياجاً 
ومؤتمرات خيانة سافرة ومخيمات مهانة 
وبطاقات إعاشة وتنقل مرهون بإرادات 
الفلسطيني  مشروط.  وتنفس  مريضة 
يعتبر  من  وهو  الذليل،  نقيض  هو 
والفلسطيني  زائد  وجوده  أن  خائن  كل 
من  الخائفين  وللحكام  نقيض،  للفاشي 
والفلسطيني  نقيض،  والحياة  الموت 

مقاتل ضد الموت بامتياز.
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بين الموت والحياة شيء ما اسمه الكرامة 
هاجس  هي  الكرامة  وكانت  اإلنسانية 
األول،  موضوعه  الكريم  واإلنسان  غسان 
وعليه  الكرامة  فقد  الذي  والفلسطيني 
أن يستعيدها. عنوان دائم لكل ما كتب 

غسان. 
حين دخل غسان السجن، بسبب كتابته 
غرفة  السجن  في  يَر  لم  الملوك،  عن 
رطبة وحارسا بال وجه ومصادرة للحرية، 
إنما فكَر أوال عن داللة السجن، وربطها 

أوال بدالالت الحرية واالستعباد.
يقول غسان:

أجـد  فلست  بالضجر  علينا  يحكمون  لعلهم 
ومع  ذلك،  من  قسوة  أشد  عقابًا   - هنا   -
هذا فإنه عقاب غير رادع، فما هو السجن؟ 
السجن  استخدموا  األقدمين  أن  إلى  يخيل 
قبل  بأسراهم  لالحتفاظ  مؤقتة  كوسيلة 
أو  االحتفاالت،  في  الموت  إلى  سوقهم 
ولكن  العبـوديـة،  بقبول  »اقناعهم«  قبل 
هل تراهـم استعملوا السجون كعقاب في 
حد ذاتها؟ ال أعتقد فالفكرة تبدو مضحكة 

)الهدف: العدد 128(.
في هذا القول يكثف غسان فلسفته في 
الحياة يقسمها إلى وجـودين متعارضين 
الحر  اإلنسان  أو  والحرية،  االستبداد 
والسجان، فيرى معنى الحياة في الدفاع 
حرية  عن  يدافع  الحر  وجودها  عن 
أو  تأملي  أثر  كل  عن  بعيدة  مشخصة 
ميتافيزيقي، فالحرية في وجود اإلنسان 
في شرط يحقق إنسانيته، وهل هناك 
فلسطيني  من  أكثر  القيود  يراكم  من 
ما  زائدا؟  وجوده  ان  الكثيرون  يعتبر 
والوطن هوية؟  بال هوية  إنسان  كرامة 
بخيمة  والذ  بيته  فقد  إنسان  كرامة  ما 

وطن  ويعيث؟  بيته  في  يرتع  وغريب 
وإنسانية  لحريته،  شرطا  الفلسطيني 
البحث عن أرضه،  الفلسطيني حقه في 
أي أن حرية الفلسطيني الحقيقية هي 
أن يقاتل كل من يقف في وجهه كي 

يمنعه من العودة إلى أرضه.
بامتياز،  مضطهداً  الفلسطيني  كان  إذا 
مضطهد،  كل  بمعاناة  يشعر  فإنه 
فلسطينياً كان أم غير فلسطيني. حين 
تقول  ما  يكتب  سعد«  »أم  غسان  يرى 
أم  الثورة  أعطوا  هل  دائمًا:  أسأل  »أنني 
إنني  فقط.  ذلك  أفعل  إنني  منها؟  اخذوا 
إنني أسأل، والذي  ال أتفاءل وال أتشاءم، 
يسأل، كما يقولون، ال يضيع ورفعت راحة 
الكتاب، فبدا فجأة عاريًا ومحايدًا  يدها عن 
ما  معرض  واجهة  في  أثاث  قطعة  مثل 
)الهدف:  الباب«  إلى  عالية  تسير،  ومضت 

العدد 135(.
ما معنى الكتاب إن لم يكن أداة لدعم 
»أم سعد« أليست »أم سعد« في معاناتها 
نياًل  أكثر  الوطني  وصوتها  اليومية 
وفاعلية من ماليين الكتب، وهل نبحث 
أم  المكتبات؟  أجل  من  المكتبات،  عن 
إننا نناضل من أجل تدمير كل كتاب ال 

يرفع صوت الحرية؟
أعمى  فقير  إنسان  عن  غسان  يكتب  حين 

وغني الكـرامـة يقـول:
خصوصًا  شيئًا،  يريد  ال  أنه  بدا  وبالفعل 
»يستعطف  فيه  ظهر  الذي  البرنامج  وأن 
الرغبات  لتلبية  الكـريمـة«  المشاعر  ذوي 
على  المحرومون  يظهرهـا  التي  الكسيحة، 
لدى  الضمير  اسكات  غريزة  لتدغدغ  الشاشة 
الفقير  ذلك  استطاع  وهكذا  األغنياء.. 
شاشة  على  المغلقين  محجريه  عبر  األعمى، 
لذة  »الكرماء«،  على  يفّوت  أن  التلفزيون 
العدد  )الهدف:  أنفسهم  برشوة  االستمتاع 

.)124
بماليين  المفروش  اليومي  هذا  من 
وكون  خبرته  غسان  أخذ  البسطاء 
اليوم  يرى  يكن  لم  للعالم،  منظورة 
كان جزءا منه، جزءاً من البسطاء الذين 
القتناص  اخر  إلى  بلد  من  ينتقلون 
تكن  لم  المعنى  وبهذا  العيش  لقمة 
شروط  تعكس  كنفاني  غسان  كتابات 
الحياة كما لو كان الكاتب مرآة متعالية 
الكتابة  كانت  لو  كما  أو  الحياة،  على 
كانت  بل  اليومي،  للجسد  مضمرة  روحاً 
كتابة غسان جزءاً من الحياة، تكتب عن 
من  شكلها  وتستعير  اإلنسان  حوادث 
المواد االجتماعية المتناثرة والتي يعيد 

الكاتب ترتيبها.
الكتابة انعكاس أو منهج في 

الحياة؟
ويقفون  الحياة  عن  البعض  يكتب 
عن  يكتبون  أنهم  ويعلنون  خارجها، 
الذي  المتاع  البالغة هي  وتكون  الحياة، 
يحاول هذا البعض أن يحجب به مفارقته 
الصارخة. إن زخرف اللغة هو األداة التي 
ينتج  الحاجب كي   - الكاتب  إليها  يلجأ 
إيهاما بالحقيقة، عن الواقع الذي يكتب 
عنه، في حين أنه يكتب من واقع وهمي 
ال عالقة له بواقع الحقيقة. غسان كاتب 
لم  إن  ممارسته،  يكتب  ألنه  مختلف 
يكن طموحة األعلى تحويل الكتابة إلى 
ممارسة عملية، بالمعنى الدقيق للكلمة.

إلى سؤال  والحقيقة  الوهم  يقود سؤال 
البعض  الكتابة. يقول  عتيد عن جوهر 
أن الكتابة اختصاصا وأن سؤالها األول: 
بالعامة  السؤال  يبدأ  نكتب؟  كيف 
وبالكتابة  بينهما،  والفرق  والخاصة، 
كطقس أصوله الخلق واإلبداع، لينتهي 
أخيراً إلى اعتبار الشكل هو مبرر الكتابة 
سؤال  يحل  وهكذا  داللتها،  وضامن 
الكتابة في تاريخ الكتابة منخلعاً عن كل 
اختصاص  الكتابة  مرجع يومي، وتصبح 
األدبية  األشكال  تاريخ  عن  تبحث  نخبة 

في تاريخ الكتابة. 
على  السؤال  طرح  كنفاني  غسان  يعيد 
وبما  أكتب؟  لمن  فيقول:  طريقته، 
ويعتبر  إليه،  ويعود  باليومي  يبدأ  أنه 
ال  فانه  الكتابة،  هدف  اليومي  تغيير 
يتعلثم في الوصول إلى اإلجابة: يكتب 
كي  الُمضَطَهد،  اإلنسان  عن  الكاتب 
يحرض الُمضَطَهد على الحركة والتمرد، 
ال  الواقعي  الكاتب  أن  هذا  يعني  ال 
واألشكال،  األدب  تاريخ  إلى  يعود 
يعيد  الكاتب  هذا  أن  فقط  يعني  إنما 
من  والموروثة  القائمة  األشكال  صياغة 
لإلنسان  السياسي  الطموح  نظر  وجهة 
استراتيجية  تصبح  وهنا  الُمضَطَهد، 
الذي يحدد  المرجع  الشامل هي  التغيير 

معنى الشكل والوظيفة.
نظر  وجهة  من  الكتابة،  ممارسة  إن 
يطرح  المعاش،  لليومي  الشامل  التغيير 
عن  يفتش  أن  الوطني  الكاتب  على 
تمس  الكتابة،  في  جديدة  استراتيجية 
والموضوع  والشكل  واألسلوب  اللغة 
والمضمون، أي إنه في بحثه عن فاعلية 
جديدة للكتابة يصل إلى جديد حقيقي 
في الممارسة الكتابية: لمن أكتب؟ بعد 
أن يفتش غسان عن هذه اإلجابة الصعبة 
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إلى  يصل  من بعض حدودها،  ويقترب 
ال  هذا  والسؤال  أكتب؟  كيف  سؤاله: 
الذي  بالسؤال  عالقته  في  إال  يتحدد 
هو  الُمضَطَهد  اإلنسان  كان  إن  سبقه. 
للكلمة،  العام  بالمعنى  الكتابة،  مرجع 
أيضاً:  يحدد  الذي  هو  المرجع  هذا  فإن 
كيفية الكتابة. بالتأكيد فإن الكتابة ال 
تبدأ بالُمضَطَهد وترجع إليه كما لو كان 
عالقة  أن  إذ  للكتابة،  مرجع  كفرد  هو 
أكثر  ليست  هي  بالكتابة  الُمضَطَهد 
في  جديدة  استراتيجية  عن  البحث  من 
القراءة والُمضَطَهد،  الكتابة ُتقّرب بين 
فراقاً  تقيم  كلها  القمعية  األنظمة  ألن 
القراءة  وعملية  الُمضَطَهد  اإلنسان  بين 

والكتابة. 
تحويل الكتابة من أجل تحويل اإلنسان 
وتحويل  منه،  والفلسطيني  الُمضَطَهد 
األخير من أجل فعل شعبي يغير القائم، 
أو  سياسي،  فعل  هو  التحويل  أن  أي 
الصراع وإدارة  والسياسة هي  هو صراع، 
أو  متناقضين  طرفين  بين  الصراع 
غسان  فإن  المعنى  وبهذا  مختلفين، 
إلى  كتابي  من شكل  ينتقل  كان  حين 
التي  الكتابة،  سياسة  يمارس  كان  آخر، 
السياسي  المنظور  عناصر  أحد  هي 
الشامل الذي كان يأخذ به غسان ونفتش 
عنه، بدءاً بوجد حزين نشره في قصصه 
في  القيادي  دوره  إلى  وصوالً  القصيرة 

الجبهة الشعبية.
لعل اإلشكال الكبير الذي تطرحه أعمال 
غسان  طموح  في  يقوم  األدبية،  غسان 
ولو  يقول،  والذي  بالمفارقات  المليء 
يمتزج  أن  األدب  على  مضمر:  بشـكـل 
أن  أي  االختالط،  حدود  إلى  بالنظرية 
يقدم حلوالً عملية ألسئلة نظرية، ومثل 
األدب  تحويل  يتضمن  االفتراض  هذا 
ألنه  المفارقة،  معنى  يحمل  تحوياًل 
إلغاء  إلى  األحيان  بعض  في  يؤدي  قد 
باترة،  عقالنية  في  إغراقه  أو  األدب، 
العملي  عن  يبحث  كان  غسان  أن  وبما 
فقد كان طبيعيا أن ُيكثر من التحريض 
ومدار  النقد  دائرة  في  دائما  يظل  وأن 
أن  المفترض  من  التي  العملية  األداة 
يفتح  أيضا  بذلك  وكان  النقد،  تحقق 
للكتابة األدبية أفقا جديدا، رغم صعوبة 

السؤال.
املثقف والنقد الشامل

تحتاج  ال  بداهة  نقدي؛  مثقف  غسـان 
العربية  األنظمة  نقد  فقد  تأكيد،  إلى 
والفلسطيني  الفلسطينية  والبرجوازية 
الذي خرج من الوطن وسلبيات المقاومة، 

ومن يقرأ »الهدف«، يجد أن غسان كان 
ينتمي  الذي  التنظيم  أحياناً  ينتقد 
إليه الجبهة الشعبية، وبذلك كان يأخذ 
الذي  الشامل،  الموضوعي  النقد  بمنهج 
العصمة  الذات  يمنح  وال  اآلخرين،  ينقد 

الخالدة.
ربما  غسان؟  عند  النقد  معنى  ما  ولكن 
يعتقد البعض أن النقد يساوي الهجاء، 
السلب..  اإلساءة،  التسفيه،  التحطيـم، 
كما  النقد،  يمارس  كان  غسان  لكن 
موضوعية  قراءة  النقد  يكون:  أن  يجب 
في  الحاضر  في  القائمة  للعالقات 
صراعها، وللعالقات القائمة في الماضي، 
في صراعها، علماً أن الماضي يستمر في 
مختلفة،  أشكاالً  فيه  أخذ  وإن  الحاضر 
موضوعية  معرفة  إنتاج  هو  النقد 
معرفة  هو  أو  مفيد،  عمل  لبناء  تصلح 
إنـتـاج  أجـل  من  ضرورية  موضوعية 
القائمة،  المسائل  لبعض  ضروري  حل 
والنقد  ناحية  من  معرفة  إنتاج  النقد 
معرفة  على  يستند  لم  إن  يستقيم  ال 
من ناحية ثانية، أي إن النقد هو إعادة 

التقييم المستمر للمعرفة القائمة.
المعرفة لماذا؟ ال يتم تصحيح المعرفة 
فما  المعرفة،  تاريخ  إلى  بالرجوع 
قراءة  على  القدرة  هو  المعرفة  يصحح 
تطبيقاتها، واإلشارة إلى أسباب انزياح 
النظرية،  مبادئه  عن  العملي  التطبيق 
في  يتم  المعرفة  تصحيح  إن  أي 
يفعل  وماذا  العملية،  ممارساتها  حقل 
بها  يعرف  بالمعرفة؟  الفلسطيني 
األسباب التي قادت إلى انتصار المشروع 
الستكشاف  عليها  ويتكئ  الصهيوني، 
المشروع  هزيمة  إلى  تقود  التي  السبل 
إليها  التي يحتاج  المعرفة  الصهيوني. 
له  تشرح  التي  تلك  هي  الفلسطيني 
التي  تلك  هي  أو  كفلسطيني  تاريخه 
الفلسطيني  هزيمة  أسباب  تشرح 
الشجاعة  من  الرغم  على  المتكررة 
المقابر  وزرع  الروح  وبذل  والصمود 

بالشهداء.
أشكالها  في  غسان  كتابات  يقرأ  من 
سلسلة  في  يتجلى  النقد  يجد  كلها، 
إلى  والدعوة  العفوية  األشكال: نقد  من 
إلى  والدعوة  القدرية  نقد  التنظيم، 
الفعل، نقد الفلسطيني األعزل والدعوة 
إلى الكفاح المسلح، نقد المقاتل العفوي 
ترجمة  نقد  واع،  مقاتل  إلى  والدعوة 
ونقد  الحاضر  نظر  وجهة  من  الماضي 
الحاضر اعتماداً على دروس الماضي، نقد 
المتفائل،  الفعل  إلى  والدعوة  العدمية، 
إلى  والدعوة  الفارغة  اللفظية  نقد 

تقع  حين  األنا  ونقد  العقلي..  المنهج 
أساساً  الذاتي  النقد  واعتبار  الخطأ  في 
للفعل الصحيح وبهذا المعنى، فإن النقد 
ال يخضع للمناسبات أو االعتبارات الذاتية 
ذاتي  غرور  أو  إداري  لطرف  إرضاء  أو 
يكون  إنما  والعجرفة،  بالمرض  مسكون 
الشامل  المنهج  يأخذ  حين  نقداً  النقد 
ويكون جزءاً أساسياً في المنظور والرؤية 
لم  والتي  والتحليل،  والشرح  واالدراك 
تعد تكتفي، او التي لم تكتف بالشكل 
واالستعمار  لالستعمار  الكالسيكي 
يقوم  جديداً،  شكاًل  خلقت  بل  الجديد 
على بناء كيان سياسي فوق أرض يتم 
االستعمار  يأخذ  وبذلك  أهلها،  تشريد 

شكل الخلود ، أو هكذا يتوهم.
النقد  أن  ويعرف  ينتقد  غسان  كان 
نقد  كل  أن  تماماً  يعتقد  وال  ضرورة، 
تجسيده  بالضرورة  سيجد  صحيح 
الفعلي، لذلك يقول بشيء من المرارة: 

مرة  التحذيرات،  هذه  كل  تنتهي  »وهل 
كل  انتهت  كما  اإلهمال..  إلى  أخرى، 
التحذيرات التي سيقت علنًا وبوضوح يكاد 
يكون وكأنه استباق حرفي لألحداث التي ما 
لبثت أن وقعت؟ وإذا كان األمر كذلك فما 
النقدي،  الفكر  لكل  الحقيقية  القيمة  هي 
والتحليالت والتحذيرات التي يسوقها العلم 

النضالي سلفًا« )الهدف: العدد 86(.
الذي  الثوري  ليتساءل عن  ويتابع قوله 
لم يتعود معنى النقد، والذي لن يكون 
ثورياً قط، إذا لم يكن ناقداً ويقبل كل 

نقد صحيح، يقول غسان:
وجه  على  مطروحة  التساؤالت  هذه  »إن 
األخص أمام أولئك الذين »يجرحهم« النقد، 
تحطمهم  بحيث  الهشاشة  من  وكأنهم 
أن  أتضح  فقد  ذلك  ومع  مراجعة،  كلمة 
الجبهة  تعلنها  كانت  التي  التحذيرات 
محلها  كانت في  أخرى،  وراء  مرة  الشعبية 
الحساسية  هذه  ستظل  متى  فحتى  تمامًا، 
هي  المبررة،  غير  بها،  المبالغ  المفرطة، 
الفدائية،  المنظمات  بين  العالقات  ميزان 
المذبحة  وكأن  أصدقائها،  وبين  وبينها 
النقد  من  ايالمًا  أقل  المذبحة  ودروس 
تستطيع  هل  الذاتي:  والنقد  الرفاقي، 
المقاومة أن تتجاوز ذاتها، وأن تعتبر النقد 
والنقد الذاتي جسرها إلى التجدد النضالي؟ 
الخطابية،  تتجاوز  جرأة  إلى  يحتاج  ذلك  إن 
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وتغرس  المظاهر،  شؤون  كل  وتتجاوز 
فذلك  الثورة،  مبضع  المقاومة  منطق  في 
على  للتفوق  المقاتلين  طريق  هو  وحده 

أنفسهم« )الهدف: العدد 86(. 
التنظيم كسالح عملي للنقد

يندرج  لم  إن  شيئاً  المثقف  يغير  ال 
في إطار نضالي جماعي، يستعمل فيه 
فيه  يكبح  ما  بقدر  ومعرفته  ثقافته 
الثوري  العمل  ألن  وفرديته،  ذاتيته 
الذي  الجماعي،  العمل  وحدة  على  يقوم 
ومن  فيها  المتفردة  للذاتية  مكان  ال 
الطبيعي أن يكون غسان الحالم بالثورة، 
للجماهير  تاريخي  بدور  أبداً  والمطالب 
مقاتاًل من أجل تنظيم ثوري، ووجد في 
يمارس  تنظيمياً  إطاراً  الشعبية  الجبهة 

فيه فكره الوطني. 
ال  ثوري  تنظيم  إلى  غسان  دعوة  إن 
تنفصل عن منظوره الوطني والمسؤول 
لدور الجماهير الفلسطينية، يقول غسان 
مشيراً إلى الشكل الذي يمكن أن نواجه 
على  والمتجددة  القديمة  المؤامرة  به 

القضية الفلسطينية:
من  إال  الحالة  هذه  نواجه  أن  نستطيع  »ال 
قوة  إلى  باإلضافة  جماهيري،  عمل  خالل 
التي  القوى  هي  ما  والمقاتلين،  السالح 
يمكن أن تواجه هذا االستنفار؟ الجماهير.. 
وبالتالي  والفلسطينية،  العربية  الجماهير 
النقطة  هي  وهذه  التعبئة،  دائرة  فإن 
اليوم  بعد  تقتصر  أن  يجوز  ال  األساسية، 
تتسع  أن  يجب  بل  العسكري،  العمل  على 
الفلسطينية  الدائرة  في  التعبئة  عملية 
لنواجه هذا التآمر ونواجه هذا المعسكر من 
خالل عمل عسكري وسياسي يعبئ الشعب 
الساحات  كافة  في  والعرب  الفلسطيني 

التي تواجه فيها حركة المقاومة مثل هذا 
الخصم« )الهدف: العدد 86(.

حديثه  معرض  في  القول  هذا  ويكثف 
البديل  »إن  عن سقوط األنظمة فيقول: 
الجماهير«  قمة  هو  األنظمة  لقمة  الوحيد 

)الهدف: العدد 22(.
وتنظيم  تعبئة  أداة  هو  والتنظيم 
نظرياً،  أنه،  إذ  الجماهير،  وقيادة 
»الكم  هذا  فيها  يتفاعل  التي  البوتقة 
ليتحول  اإلنسانية،  الطاقات  من  الكبير« 
ما  بقدر  الحياة،  يصنع  إلى كيف جديد 

تصنعه الحياة، يقول غسان:
من  بد  ال  العدو  هذا  أمام  نقول:  »نحن 
كلمة  ولكن  الكثيفة،  جماهيرنا  استنفار 
من  بد  ال  محددًا،  شيئًا  تعني  ال  جماهير 
الذي  إن  وتعبئتها.  وتثقيفها  تنظيمها 
يقوم بمثل هذه المهمة هو الحزب، والحزب 
هو تعبير طبقي، فأي الطبقات هي التي 
ذاتها  هي  وهل  التحرير؟  في  مصلحة  لها 
الرحلة  إن  إنجازه؟  تستطيع  التي  الطبقات 
فمن  والموت،  بالتضحية  مفروشة  طويلة، 
الذي يقود؟ من الذي يضمن لنا أال تباع هذه 
التضحيات كما بيعت في عام 1936، وفي 
1948، وربما سنقول في عام 1967؟ نحن 
نقول: الجماهير العربية برمتها هي صاحبة 
الفقراء  الفالحون  التحرير:  في  المصلحة 
المخيمات  ونازحو  المدن،  فقراء  العمال، 
ينظم  الذي  فمن  الصغيرة،  والبورجوازية 
بالمسيرة إلى  هؤالء ويستنفرهم ويمضي 
األمام؟ حزب الطبقة العاملة، هذا ما نقوله، 
والصيني،  السوفياتي،  المثال  يصبح  وهنا 
مهمًا  والفيتنامي،  والكوبي،  والكوري، 
ومرشدًا، ولكنه في الوقت نفسه غير قابل 

للنسخ )الهدف: العدد 125(.
هو  كما  غسان،  مفهوم  في  الحزب  إن 

هو  سليم،  عقل  كل  منظور  في  الحال 
اقتصاد الطاقة البشرية، وعدم إهدارها 
الطاقة  وإرسال  مسؤول،  ال  بشكل 
صحيحة  قناة  إلى  المبدعة  اإلنسانية 
هو  الحزب  أن  أي  ثورياً،  فعاًل  تنتج 
مترجم النظرية، بقدر ما تكون النظرية 
الحزب  سياسة  في  اإليقاع  ضابط  هي 
الفلسطيني  الشعب  قاتل  لقد  الثوري. 
من  طويلة  عقود  خالل  نادرة  بشجاعة 
السنين، وكان هذا القتال يتبدد، بسبب 
بين  تربط  التي  السياسية،  القوة  غياب 
المستقبل،  ومتطلبات  الحاضر  مهمات 
وبسبب غياب الوعي العلمي الذي يحفظ 
استمرارية الفعل الثوري وال يبدد دماء 
المقاتلين، أي أن الحزب الذي يقاتل من 
أجله غسان هو ذاك الذي يقطع مع كل 
ما هو تقليدي سواء كان ذلك في النظر 

أو العمل، يقول غسان:
التي  والحساسة  الصعبة  المرحلة  »إن 
والحركة  خصوصًا،  اآلن  المقاومة  تعيشها 
إلقاء  من  تجعل  عمومًا،  العربية  الوطنية 
»المراجعة«  باسم  عواهنه  على  الكالم 
و  »االستخالصات«  و  »المحاكمات«  و 
نتائج  »االستيعابات«، مسألة تترتب عليها 
مختبرًا  ليست  فالمقاومة  الخطورة،  بالغة 
هي  بل  اإلصالحية،  للسفسطائية  نظريًا 
كفاح في أرقى أشكاله، حيث يجري ترجمة 
مقاتلين  إلى  التو  على  النظرية،  المواقف 
مكان  ال  وبالتالي  وشهداء..  ورصاصات 
لالرتجاليات التراجعية )الهدف: العدد 90(.

والسفسطائية  المختبر  كلمات:  إن 
المواقف والمقاتلين واالرتجال،  وترجمة 
تشير في عالقاتها المختلفة، إلى طموح 
غسان األعلى وهو: الوعي الصحيح الذي 
قضية  أجل  من  صحيح  بشكل  يناضل 
الحزب  يكون  أن  المفترض  ومن  عادلة، 
الثوري هو حامل هذا الطموح والمقاتل 
دور  أن  خاصة  الحقيقة،  هذه  أجل  من 
الطاقات  استقطاب  هو  الثوري  الحزب 
قوى  ميزان  وخلق  ناحية،  من  الوطنية 
سياسي جديد، يحاصر القوى المحافظة، 

ويقلص تأثيرها بين الجماهير.
الجماهيرية  القاعدة  بين  توسط  الحزب 
طاقة  تنظم  التي  السياسية  والطليعة 
الجماهير وتصوغ طموحاتها في برنامج 
المدى  على  للتحقيق  قابل  سياسي، 
البعيد ومفهوم الحزب ال يأخذ بمفهوم 
يعطي  الذي  البرجوازي  العمل  تقسيم 
وإنجاز  األوامر  تنفيذ  دور  القاعدة 
دور  القيادة  ويعطي  العملية،  المهمات 
أن  لو  كما  القرارات،  وصياغة  التفكير 
دور الحزب »الجديد« إعادة إنتاج عالقات 
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طبقي.  مجتمع  كل  في  القائمة  القمع 
مستويين  بين  كتوسط  الحزب  دور  إن 
بين  تفاعل  عملية  من  أكثر  ليس  هو 
أحدهما  يكتشف  متكاملين،  طرفين 
قرار  بناء  في  ويساهم  الواقع  حقائق 
هذا  بتنظيم  الثاني  الطرف  ويقوم 
سياسية  ممارسة  على  بناء  القرار، 
الوعي  من  ومستوى  حياتية  وتجربة 

واالنضباط والصمود.
املثقف الوطني داخل العمل 

الوطني
موقع  إلى  كنفاني  غسان  وصل  حين 
القيادة والقرار في الجبهة الشعبية، لم 
لقب  أو  شكلي  منصب  عن  يبحث  يكن 
إداري، يضفي على ذاتية المثقف بعض 
خياره  يدفع  كان  إنما  والوقار،  الهيبة 
العليا،  حدوده  إلى  السياسي   - الوطني 
يسمح  الوطني  التنظيم  أن  مقتنعاً 
العمل  في  فاعلية  أكثر  يكون  بأن  له 
الوطني، بقدر ما يساهم أيضاً في دعم 

وتطوير التنظيم الذي ينتمي إليه.
معين  تنظيم  في  االنخراط  يحمل 
عن  الدفاع  أولهما،  محددتين،  داللتين 
يعمل  أيديولوجي   - سياسي  موقف 
الوطنية  القضية  عن  الدفاع  أجل  من 
مواقف  مع  الصراع  وثانياً،  وانتصارها. 
الوطني،  العمل  داخل  في  قائمة  أخرى 
أي أن االختالف في جوهره صراع بين 
موقفين، علماً أن هذا االختالف ال يمنع 
أبداً وال يعوق أبداً، وحدة جميع القوى 
الوطنية في النضال ضد العدو األساسي. 
إيضاح  أجل  من  كنفاني  غسان  ناضل 
الشعبية  الجبهة  مواقف  ونشر  وتطوير 
بتحديد  بدءاً  كلها،  وجوهها  في 
الصهيوني   - العربي  الصراع  طبيعة 
األنظمة  طبيعة  تبيان  إلى  وصوالً 
العربية القائمة، التي تأخذ مهما كانت 
االستسالم،  باستراتيجية  أقنعتها، 
استراتيجية  بناء  عنده  األساسي  وكان 
مواجهة  على  قادرة  فلسطينية  وطنية 
الذي  األمر  الصهيونية،  االستراتيجية 
وأهداف  ومضمون،  شكل  أن  يعني 
األولى  االستراتيجية  وممارسات 
عن  كلها،  الوجوه  وفي  كيفياً،  تختلف 
اقتراب  كل  وأن  الثانية،  االستراتيجية 
والممارسة  المنظور  في  تقاطع  أو 
انهيار  أو  تراجع  إلى  آلياً  يقود  بينهما 
االستراتيجية الفلسطينية، يقول غسان:
النقطة  في  يبدأ  األساسي  االنحراف  »إن 
التي نتنازل فيها عن استراتيجيتنا التحريرية 
الخالف  إن  العدو.  استراتيجية  لحساب 

ولكن  التنازل،  هذا  كمية  على  ليس  هنا 
»الصمود«  من  االنتقال  هذا  نوعية  على 
العدو«  إلرادة  االستسالم  إلى  و«التحرير« 

)الهدف: العدد 58(.
يرفع  القول،  هذا  في  غسان،  كان 
ويمسك  العليا،  مرتبته  إلى  الوضوح 
هدم  ارتكب  إن  الذي  بالجوهري 
برمته  الفلسطيني  الوطني  المشروع 
وبالغ  البساطة  بالغ  بسيط،  والجوهري 
الصهيونية  كانت  إن  أيضاً:  التعقيد 
لكل  معادياً  استعمارياً  ظالمياً  مشروعاً 
ومرتبطاً  والتحرر،  بالحرية  عالقة  له  ما 
في  الرجعية  القوى  بكل  بشكل عضوي 
العالم، فإن الثورة الفلسطينية لن تكون 
أو  المقاومة،  أو  الثورة،  باسم  جديرة 
العمل الوطني، إن لم تكن تختلف كلياً 
وأهدافها  وممارساتها  منظورها  في 
عن المشروع الصهيوني، اختالفاً يتجلى 
بعالقتها باإلنسان وبنمط الفعل المقاتل 
العالقات  وفي  التحالف  في  ويستعلن 
اليومية ومسائل الثقافة والكتابة وقضايا 
الديمقراطية اليومية. كان غسان يفتش 
المضادة  الثورة  الثورة في مواجهة  عن 
مواجهة  في  الثورة  فلسطين  وتكون 
الصهيونية رمز الثورة المضادة الكامل. 
من  أكثر  ليس  فلسطين  إلى  السير  إن 
السير في طريق الثورة، وبدون طريق 
فلسطين  تكون  لن  المتصاعدة  الثورة 
أكثر من حلم كسيح أو صفقة سياسية 

أو أرضاً محتلة مصادرة إلى األبد.
ويفتش غسان عن تميز الجبهة الشعبية 
العمل  تمييز  فاعلة في  أداة  كي تكون 
ويناضل  برمته،  الفلسطيني  الوطني 
ولهذا  األول،  التمايز  تحقيق  أجل  من 
نقده  يكون  وقد  النقد،  في  يقتصد  ال 
ساخناً يترك في وجوه اآلخرين الحروق 
غسان  كتابات  تمحورت  وقد  والبثور 
السياسية، وفي اإلطار الفلسطيني، على 

نقاط ثالثة أساسية هي:
أهمية  ما  الفلسطينية؟  المقاومة  لماذا 
إليها؟  الوصول  وطرق  الوطنية  الوحدة 
المطلوب ثورة فلسطينية أم كيان  هل 
له بطموحات  سياسي - إداري ال عالقة 

المقاومة؟
السؤال  عن  اإلجابة  على  محاولته  في 

األول، يقول غسان:
الفدائي  العمل  في  الذاتية  األخطار  »إن 
وشجاعة،  بوضوح  مواجهتها  يجب  مسألة 
فبعد هزيمة حزيران طرحت شعارات سليمة، 
إال أن عملية ملء هذه الشعارات قامت في 
أغلب األحيان على العفوية، وفي الحقيقة 
لم يبذل حتى اآلن جهد تنظيمي وتعبوي 

عملية  إن  المطلوب..  بالمستوى  ونظري 
التحويل  إلجراء  تحدث  أن  ينبغي  مضنية 
العملية  وهذه  مدى،  أقصى  إلى  الثوري 
مبنية على خطة سياسية  أن تكون  ينبغي 
من  تجعل  يومية  وممارسات  وتثقيفية 
المقاتل عنصر التفاف جماهيري« )الهدف: 

العدد 86(.
التحويل  ضرورة  غسان  يؤكد 
والقائد  الفلسطيني  للمقاتل  الشامل 
شرط  التحويل  هذا  إن  إذ  الفلسطيني، 
هذا  وبدون  الصحيحة،  السياسية  الرؤية 
المحتمل،  األفق  هي  الهزيمة  تكون 

يقول غسان:
من  صورة  بأي  تستطيع  ال  المقاومة  »إن 
الصور أن تخرج من مرحلة االنحسار التي تمر 
رفضًا  المهادنة  أسلوب  رفضت  إذا  إال  بها 
قرار من هذا  تدرك خطورة  أن  كليًا، شرط 
ولكن  والخطرة،  الصعبة  ونتائجه  النوع 
التي تقود في نهاية المطاف إلى النصر« 

)الهدف: العدد 83(.
ويقول أيضا:

به  نستطيع  الذي  الوحيد  سالحنا  »إن 
الكالشينكوف  هو  ليس  المعركة،  خوض 
عربيًا  جيشًا  منا  سيجعل  فذلك  الدوشكا،  أو 
خامس عشر ال يختلف عن الجيوش الـ14 إال 
إن سالحنا  أكثرها ضعفًا،  بأنه أضعف من 
والمطلق  والقوي  الهائل  العدو  أمام 
هذه  فإن  وبالطبع  الجماهير،  هو  التفوق، 
وقوتها  سحرية،  كلمة  ليست  الجماهير 
في  ولكن  الكمي،  تراكمها  في  ليست 
الجماهيري  والحزب  الحزب،  أي  التنظيم، 
المقاتل هذا ليس جمعية خيرية، وال نادي 
المحكوم  الحزب  ولكنه  حماسيين،  شعراء 
بفكر وبرنامج وقيادة القوى األطول نفسًا 
للسقوط  احتمااًل  واألقل  المعركة،  في 
الثانية  أو  األولى  الضربة  عند  التعب  في 
ذلك  ضوء  على  حديديًا  تنظيميًا  والمنظم 

البرنامج« )الهدف: العدد 97(.
أن  التالي:  هو  غسان  يقوله  أن  أراد  ما 
النضال الوطني لن يستمر إال إذا كانت 
تأثيراً،  األكثر  أو  فيه  القائدة  القوى 
برنامجها  في  تجمع  التي  تلك  هي 
والتنظيم  الدقيق  العلمي  الوعي  بين 
وهذا  العفوية  عن  البعيد  الجماهيري، 
أرادت  ما  لن تكون  المقاومة،  أن  يعني 
إذا كانت مختلفة كيفياً  إال  أن تكونه، 
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عن أشكال العمل السياسي المسيطر في 
الواقع العربي ال يقوم السر في الشعار أو 
البندقية، بل في وعي من يردد الشعار 
وإذا  البندقية،  يحمل  من  وممارسة 
األعلى  التكيف  هي  الصهيونية  كانت 
المتوارثة،  الظالم  قوى  خبرات  لكل 
وفي  مقاومة،  تكون  لن  المقاومة،  فإن 
تكثيفاً  كانت  إذا  إال  الصعبة،  شروطها 

خالقاً لكل التراث الثوري المعاصر.
الوحدة الوطنية شعار المثقف المسؤول

لصيقاً  الوطنية  الوحدة  شعار  يكن  لم 
بغسان كنفاني كمثقف وطني، بل كان 
قيادي  هو  حيث  من  أيضاً،  به  لصيقاً 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في 
فكره  عن  يعلن  غسان  يكن  لم  وبذلك 
كل  فكر  يعكس  كان  ما  بقدر  الذاتي، 
تنظيم وطني، وكان هذا التأكيد مرآة 
لوعي صحيح، إذ ال أفق للعمل الوطني 
الفلسطيني، بدون وحدة وطنية للقوى 
الفعلية، يقوم على برنامج واضح ومحدد 
وهذا  الوطني،  النضال  لداللة  يستجيب 
الوحدة  بين  التمييز  إلى  دائماً  ما يقود 
معنى  ال  الشكلية.  والوحدة  الفعلية، 
بشكل  ربطها  بدون  الوطنية  للوحدة 
من  الفلسطيني،  النضال  بمعنى  دقيق 
رجعي  هو  ما  كل  ضد  نضال  هو  حيث 
هذا  في  وفاشي  ومستبد  واستعماري 

العالم.
يقول غسان:

أضحت  الفلسطينية  الوطنية  الجبهة  »إن 
اآلن ضرورة أكثر منها في أي وقت مضى، 
لم  إن هي  فاعلة  جبهة  تكون  لن  ولكنها 
وعالقات  واضح  عمل  برنامج  على  ترتكز 
إتاحة مكان كاف  جبهوية منضبطة وعلى 
الجماهير  بأكثر  المرتبطة  القوى  لقيادة 
ومطامحها،  الجماهير  هذه  وببرنامج  فقرًا، 
كالسابقات مجرد  الجبهة،  إذا كانت هذ  أما 
أي  إلى  يوصلنا  لن  فذلك  رقمي،  تراكم 

مكان« )الهدف: العدد 97(.
ويقول أيضًا:

المقاومة  تواجه  التي  »إن طبيعة األخطار 
يكون  أن  التو  على  تفرض  الفلسطينية.. 
الوطنية  للوحدة  مسعى  أي  المسعى، 
مشترك  إدراك  على  قائمًا  الفلسطينية 
الفلسطينية،  الثورة  لمهمات  عليه  ومتفق 
وبالتالي، فإن أي حديث عن الوحدة الوطنية 
تلك  وجوهر  معنى  يتجاهل  الفلسطينية 
األحداث  تبرزها  كما  والتحديات  المهمات 
أحسن  في  يكون  لن  الراهنة،  اليومية 
األحوال أكثر من االندفاع، بعيون مغمضة، 
العدد  )الهدف:  خطر«  ألغام  حقل  باتجاه 

.)6

للوحدة  حماسه  في  غسان  ينطلق  وال 
من  بل  ساذجة،  طيبة  نية  من  الوطنية 
الواقع الفلسطيني المعاش، الذي تنتشر 
فيه سلسلة من التنظيمات ذات الوالءات 
يقول  المختلفة،  واألفكار  المختلفة 

غسان:
ناحية  من  القائمة،  الجزئية  التناقضات  »إن 
الفدائية  التنظيمات  بين  فيما  أيديولوجية 
لخدمة  تطويعها  ويجب  يمكن  العاملة، 
التناقض الرئيسي القائم بين حركة التحرير 
وبين  جهة،  من  والعربية  الفلسطينية 
كممثلة  الصهيونية  االغتصابية  الحركة 
أصيلة لإلمبريالية العالمية، من جهة أخرى« 

)الهدف: العدد4(.
ويوغل غسان في تأكيد تعلقه بالوحدة، 

فيقول:
تغيير  يستدعي  الحقيقة  هذه  »وإدراك 
قضية  إلى  نظرتنا  أسلوب  من  الكثير 
ليست  الوحدة  الوطنية، فمثل هذه  الوحدة 
التنظيم  إليه  يسعى  مؤقتًا  »تكتيكًا« 
تنظيم  لتحريض  أو  آخر،  تنظيم  لمنافسة 
أو  إعالمية  مكاسب  لتحقيق  أو  ثالث، 
مسألة  ولكنها  حصار،  حالة  من  للتخلص 
المدى  على  خطورة  وأكثر  جدية  أكثر 
البعيد، خصوصًا إذا كان التوجه إليها نابعًا 
التاريخية،  بضرورتها  عميقة  قناعة  من 
المصيري«  وبمنعاها  الثورية  وبقيمتها 

)الهدف: العدد 4(.
الملخص  الداعي  وهو  غسان  ينسى  وال 
الوحدة  أن  يعلن  أن  الوحدة  إلى 
جو  في  تتحقق  أن  يمكن  ال  المنشودة 
الوحدة  هذه  أن  كما  والبغضاء،  التوتر 
معين  تنظيم  يذيب  أن  أبداً  تعني  ال 
لصالح  واأليديولوجية  السياسية  هويته 
الوطني  التنظيم  فدفاع  آخر،  تنظيم 
الثورية  لهويته  تأكيد  هو  الوحدة  عن 
أن  ذلك  إلى  أضف  لها.  تمييعاً  وليس 
االعتراف  يقتضي  الوحدة  إلى  الدعوة 
هذه  وبأن  خالفات،  بوجود  المتبادل 
الخالفات نتاج طبيعي الختالف الموقف 
باالختالف  االعتراف  إن  األيديولوجي. 
إذ  الوحدة،  لقيام  األساسي  الشرط  هو 
أن الدعوة إلى الوحدة ال معنى لها على 
اإلطالق، إن كان االختالف غائباً وكانت 

المواقف متطابقة.
الوحدة،  من  غسان  موقف  إلى  وإضافة 
فإنه كان يجاهد من أجل توضيح الهدف 
الذي تقاتل من أجله المقاومة، وكان في 
وبسيط،  واضح  منطق  من  ينطلق  هذا 
أجل  من  يقاتل  الفلسطيني  كان  إذا 
قتاله  فإن  المغتصبة،  أرضه  استعادة 
الهدف  يحقق  لم  إن  له  معنى  ال  هذا 

المقصود منه، وهو نقل الفلسطيني من 
ونقل  المواطنة،  حالة  إلى  اللجوء  حالة 
حالة  إلى  االحتالل  حالة  من  فلسطين 
التحرر، وهذا ما كان يدفعه إلى رفض 
للقضية  مشوه  بحل  يطالب  منطق  كل 
»فيدرالية«  في  تمثل  سواء  الوطنية، 
مشروع  أي  في  أو  الملك  انتصار  تعلن 
آخر يكون بمثابة جسر لفرض السيطرة 

الصهيونية على العالم العربي. 
لقد أصبح الفلسطيني الجئاً بسبب ميزان 
وقامت  اللجوء،  عليه  فرض  معين  قوى 
ميزان  لتغير  الفلسطينية  المقاومة 
من  الفلسطيني  فنقلت  السابق،  القوى 
وضع الالجئ إلى وضع الفدائي، وبما أن 
بسبب وجود  قام  قد  الصهيوني  الكيان 
اللجوء  حالة  إلغاء  فإن  محدد،  ميزان 
يتطلب كسر وهزيمة ميزان القوى التي 
قامت عليه »إسرائيل« ومعنى هذا أن كل 
الصهيوني،  الكيان  لصالح  يكون  ميزان 
يمنع  كذلك  هو  الراهن  القوى  وميزان 
كل  من  ويجعل  الفلسطيني  استقالل 
مزعومة مجرد  أو تسوية  »حل سياسي« 
امتدادا آخر لحالة اللجوء، التي يعيشها 
إلى  غسان  دفع  ما  وهذا  الفلسطيني 
ليس  الفلسطينية«  »الدولة  فكرة  رفض 
من موقع رفض الفكرة بصورة مطلقة، 
والصحية  الموضوعية  الشروط  ألن  بل 
بعد،  تتكون  لم  الدولة  هذه  لقوام 
التراجع هو انتصار  وقيامها في شروط 
 - العربية  والرجعية  للصهيونية  مطلق 

اإلمبريالية العالمية.
الوعي املسؤول واملوقف 

الوطني
حين شارك الوفد الفلسطيني في مؤتمر 
الرباط في كانون أول عام 1969، كتب 
الموقف  قصور  ُمقّيماً  كنفاني  غسان 

الفلسطيني:
بديهيًا  المرشح  الطرف  الواقع فإن  »وفي 
وألبعادها  للمعركة  شامل  تصور  لطرح 
إال  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وفد  كان 
في  مذهاًل  قصورًا  أظهر  الوفد  هذا  أن 
المقتضبة  مذكرته  أن  إذ  النطاق،  هذا 
عن  البعد  كل  بعيدة  جاءت  للمؤتمرين، 
شعب  لمعركة  استراتيجية  صورة  وضع 
للبذل  بالدعوة  واكتفت  وآفاقها  فلسطين 
المالي الرسمي للمنظمة، وهي - في هذا 
المجال- أضافت إلى مذكرة الدول العربية 
جديدة«  فضفاضة  مذكرة  الفضفاضة 

)الهدف: العدد 23(.
العربية  األنظمة  أن  يعتقد  غسان  كان 
في سياساتها وجيوشها وشكل تعاملها 
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تكرس  أن  إال  يمكن  ال  الجماهير  مع 
وجود  بالتالي  تدعم  وأن  القائم  العجز 
جذوره،  وتعمق  الصهيوني  الكيان 
المقاومة  فإن  كذلك،  األمر  أن  وبما 
لم  إن  لوجودها  معنى  ال  الفلسطينية 
تكن مختلفة في ممارساتها كلها، عن 
األنظمة العربية وحين تقترب المقاومة 
قد  تكون  بها  وتختلط  األنظمة  من 
تقاتل  الذي  والهدف  هويتها،  أضاعت 
التاريخي  المبرر  فقدت  أي  أجله،  من 

لقيامها.
للمقاومة  غسان  نقد  فإن  ذلك،  مع 
يقترب  ال  مسؤوالً  نقداً  باستمرار  كان 
بالعدمية  له  عالقة  وال  التحطيم  من 
النقد  بأشكال  قرابة  أية  تربطه  وال 
الرومانسية أو الذهنية، أو تلك القائمة 
عن  معزول  مثقف  يطلقه  تأمل  على 
الواقع والفعل، وهذا ما كان يدفع غسان 
إلى مقاتلة بعض األقالم، التي لم تكن 
بل  مسؤول  موقع  من  المقاومة  تنقد 
ترجمها عن بعد، محاولة تسفيه العمل 
الوطني الفلسطيني، وقافزة باستخفاف 
الدم  أنهار  فوق  بائسة  وخفة  وسخف 

الفلسطيني.
يقول غسان:

بال  وأحيانًا  اآلن،  الموجه  النقد  موجة  »إن 
تخيفنا،  أال  ينبغي  المقاومة  لحركة  رحمة، 
إنه  نفسه،  اإلنسان  أحيانًا  تشبه  فالثورات 
والدعم  بالدفء  يحاط  القمة  في  وهو 
عن  وبعيدًا  مقدسًا  ويبدو  والتصفيق 
اللمس، وحين يتراجع إلى السفح يعاني من 
اآلخرون  ويستمتع  المؤلمة  الوحدة  برودة 
فيه  الصواب  يرون  وأحيانًا  وايذائه،  بنقده 
فالثوريون  المهم،  هو  هذا  وليس  خطأ، 
فترات  تجاوز  على  القادرون  هم  وحدهم 
)الهدف:  لها  حدود  ال  قمم  نحو  الصقيع 

العدد 97(. 
يمارس غسان في هذه الكلمات ما تعود 
بامتياز  تحريضي  كمثقف  يمارسه  ان 
يرى اليوم واألخطاء التي تسكنه ويرى 
الحرة  اإلرادة  تخلقه  الذي  القادم  اليوم 
ولهذا  األخطاء،  من  تحررت  أن  بعد 
نقول من جديد إن غسان ال يعكس في 
صياغة  في  يساهم  بل  الواقع  كتاباته 
الواقع، فيعتبر نفسه مسؤوالً بمعنى ما، 
عن األخطاء، ومسؤوالً أيضاً عن تصحيح 
عنصر  هذه  والحالة  والكتابة  األخطاء، 
من حيث  اليومية،  ممارسته  داخلي في 
وتتعدل  تتكون  ثورية  ممارسة  هي 
كجزء من حركة الواقع، إضافة إلى هذا 
واالختالف  الفرق  عن  غسان  يكشف 
الثوري،  المثقف  بين  القائمين 

مع  يسير  واألول  المختص،  والمثقف 
مختصاً،  نفسه،  يعتبر  والثاني  الشعب، 
بأعراض الشعب وأمراضه، واألول يعتبر 
البشر،  مستقبل  عن  مسؤوالً  نفسه 
والثاني يعتبر نفسه مسؤوالً عن سالمة 
األخير  هذا  أن  علماً  واألفكار،  المفاهيم 
يشوه معنى األفكار، ألنه يراها مستقلة 
أو  الموقف  هذا  وفي  البشر  حياة  عن 
ذاك، يكون غسان صورة الكاتب الباحث 
جعله  ما  وهذا  والمعرفة،  الحقيقة  عن 
الكنس«  »هالدور  آيسلندا،  كاتب  يصف 

بإعجاب كبير، ويعجب برواياته ألنها: 
»مبنية بدقة، ويستطيع كاتبها أن يغوص 
ويستكشف  البشرية  النفس  في  عميقًا 
تعقيداتها ويسبر غور بؤس البشر ويعرضها 

على حقيقتها« )الهدف: العدد 128(.
والعميقة هي  اليومية  إن تجربة غسان 
عن  مسؤوالً  نفسه  يعتبر  جعلته  التي 
موقفه  في  وكان  وبائس  مضطهد  كل 
الكاتب  فايس:  بيتر  قاله  ما  يضاعف 
مسؤول  أنه  يشعر  الذي  هو  الحقيقي 
العالم.  هذا  في  إنسان  كل  بؤس  عن 
على  هذا  موقفه  يسحب  غسان  وكان 
ما  كل  فيحارب  الفلسطينية،  المقاومة 
في  بما  العثار،  إلى  يقودها  أن  يمكن 
الحماس  ظاهرها  التي  التحليالت  ذلك 

وجوهرها التسفيه، يقول غسان:
»إن تراجع المقاومة المؤقت، الذي نعيشه 
في  الحق  أحدًا  يعطي  ال  الفترة  هذه  في 
الراهن  الوضع  مجمل  مسؤولية  تحمليها 
الذي تعيشه الحركة الوطنية العربية، هذه 
التي كانت غائبة تقريبًا حين كانت المقاومة 
والسالح  )بالعصي  الضرب  وحدها  تتلقى 
أحيانًا وبالورود والريحان أحيانًا - ولكن كله 
بل  األقل،  على  سنوات  أربع  لمدة  ضرب( 
يجب أن نعمل جميعًا لالنطالق إلى مرحلة 
جديدة من النضال في طريقنا إلى شن حرب 
العدو  لدحر  األمد  الطويلة  الشعبية  التحرير 
الصهيوني اإلمبريالي الرجعي وبناء سلطة 

الشعب« )الهدف: العدد 125(.
جدل املمارسة والوضوح

تذهب  أين  معرفة  الصعب  من  كان  إن 
الصعب  من  فليس  الصحيحة،  األفكار 
معرفة من أين تجيء األفكار الصحيحة، 
كيف تتكون وما هي العناصر المتعددة 
وكتابات  صياغتها،  في  تساهم  التي 
والحوار  للتأمل  واسع  مجال  غسان 
إننا ال نندهش من حجم  والمساءلة، إذ 
المتابعة السياسية لألحداث الفلسطينية 
أوالً  نندهش  إنما  والعالمية،  والعربية 
تتصف  الذي  السافر  الوضوح  هذا  من 

به كتابات غسان، والذي يجعلها راهنة 
غسان  يكون  أن  المهم  ليس  باستمرار 
السياسية  فالكتابة  سياسياً،  كاتباً 
ولكل  الحقيقة  يحترم  من  كل  حقل 
واألكاذيب  األوهام  توزيع  يحترف  من 
تحليل  على  قادراً  يكون  أن  المهم  بل 
وأن  المتعددة،  وجوهها  من  العالقات 
وأن  لها،  األساسي  المحرك  يكتشف 
يحكم  الذي  العام  النزوع  إلى  يشير 
وضعاً معيناً، ولهذا فإن غسان ال يمارس 
يمارس  ما  بقدر  إال  السياسية  الكتابة 
الفكري،  والوضوح  السياسي  اإليضاح 
ومقاتلة كل تزوير أو شعوذة أو إرباك 

للعقول.
كتب غسان في 17 حزيران عام 1972: »ذلك 
عودتنا  لقد  االستسالم  رحلة  تاريخ  كان 
أن  على  مجملها  في  العربية،  األنظمة 
تلحق بعضها بعضًا إلى محطات االستسالم 
يتولى  أن  بعد  وذلك  األخرى،  بعد  واحدة 
استكشاف  عملية  بالذات  األردني  النظام 
العام  الرأي  وتطويع  الجديدة  المحطات 

بالتدريج« )الهدف: العدد 156(.
شيئاً  غسان  يعطي  القول  هذا  في 
يصلح  الذي  العلمي  القانون  إلى  قريباً 
يبدأ  ال  بذلك  وهو  وغد،  واليوم  لألمس 
على  معتمداً  السياسي  الواقع  بتحليل 
تاريخ  إلى  يرجع  بل  النهار،  معطيات 
المعطيات،  هذه  يؤكد  جيداً،  يعرفه 
أي أن غسان يعيش تاريخه من الداخل، 
تشكل  معنى  يدرك  عالقاته،  كل  وفي 
الطريق  وتشكل  الفلسطينية  المأساة 
ويقول  المأساة.  هذه  لتجاوز  المطلوب 
أيضاً: »ولذلك فإننا ينبغي أن ندرك دائمًا 
إلى  المستندة  اإلسرائيلية  السياسة  بأن 
مبدأ تقادم األمر الواقع تتجه ببطء ولكن 
في  هو  »التسوية«  من  نوع  إلى  بإصرار 
الحرب  كامل وشامل آللة  استسالم  الواقع 
العالج  إن  اإلسرائيليين.  االقتصاد  وآلة 
الوحيد لسياسة األمر الواقع اإلسرائيلية هو 
في  الواقع،  األمر  هذا  تخريب  في  فقط، 
العدد  )الهدف:  ضربه على مفاصله بقوة« 

.)156
الكامل،  مداه  غسان  عند  الوضوح  يأخذ 
من  جملة  التحليل  نتائج  فتصبح 
البديهيات التي ال تحتاج إلى برهان، أو 
التي  الثابتة،  الحقائق  من  جملة  تغدو 
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إذا قفز الوطني الفلسطيني فوقها، شج 
أن  بسهولة  نالحظ  أن  ويمكن  رأسه، 
البداهة،  شكل  يأخذ  الذي  الوضوح  هذا 
متشنج،  مغلق،  فكر  عن  يصدر  ال 
التي  الصفات  من  وغيرها  متطرف.. 
يصدر  إنما  المعتدل«،  »العقل  يكررها 
بوصفه  الصحيح،  الفلسطيني  وعي  عن 
حقيقية  مؤامرة  يقاتل  كفلسطيني 
كنفاني  غسان  وضوح  إن  ومستمرة. 
الوطنية  للقضية  ليس أكثر من تحليله 
أو  زيادة  بدون  هي،  كما  الفلسطينية، 
هو  الموضوعية،  هو  فالوضوح  نقصان، 
قول  يبدو  أن  يمكن  ولذلك  الواقعية، 
»االعتدال«  داعية  عند  »متطرفاً«  غسان 
»المعتدل«  هذا  أن  هو  بسيط  لسبب 
يحذف  أن  بعد  الوطنية  القضية  يطرح 
الوطنية  القضية  يطرح  أي  شيئاً،  منها 

بشكل ال وطني.
السياسية  كتابته  في  غسان  يمارس 
سياسياً  موقفاً  ليست  وهذه  الواقعية، 
ذلك  تتضمن  كانت  وإن  أيديولوجياً،   -
تحدد  للواقع،  عملية  مقاربة  أوالً  ألنها 
معنى الوطن، والعدو، وتحالفات العدو، 
العدو،  لمواجهة  الضرورية  والتحالفات 
وتطويرها،  الراهنة  اإلمكانيات  وتدرس 
وترجع إلى الماضي وتستخلص الدروس 
ميزان  وتعرف  الحاضر،  وتعيش  منه، 
القوى فيه، وتناضل من أجل ميزان قوى 

جديد، يخدم أهداف القضية الوطنية.
الذي هو مرآة  الفكري  الوضوح  إن هذا 
الذي يعطي كلمات  الوطني، هو  الوعي 
وبهذا  الصارمة،  األحكام  شكل  غسان 
المعنى، فإن الوضوح ال يصدر عن الفكر 
اإلنسان  نضال  عن  يصدر  إنما  الوطني، 
لقضيته  صحيح  حل  أجل  من  الوطني 
انفكاك  ال  الذي  التحالف  وهذا  الوطنية 
فيه، بين وعي الهوية الوطنية والنضال 
كتابة  يعطي  الذي  هو  أجلها،  من 
ويخلق  صارمة،  تربوية  نبرة  غسان 
المقايسات  جوهره  خاصاً  أسلوباً  له 
تساوي  العقالنية...  واألحكام  العقلية 
أو  ضائعاً  الفكر  كان  إن  والفكر،  اللغة 
ملتبسة  اللغة  جاءت  مناوراً،  أو  ملتبساً 
من  تهرب  وقد  الدالالت،  ومختلطة 
أو  ساذج  بوح  على  باالتكاء  التجديد 
إنشائية عالية، أما إن كان الفكر واضحاً 
البوح  من  تتخفف  اللغة  فإن  ومحدداً، 
الدقيق  االقتصاد  وتمارس  واإلنشاء، 
الذي يعطي الفكر شكل القانون، وفكر 
غسان السياسي ينزع في وضوحه ورقته 

إلى لغة القانون العلمي.

الوضوح والحياة والبحث
مرآة  الفكري  كنفاني  غسان  وضوح 
لهوية  وانعكاس  الواضح  الوطني  لوعيه 
عليها  يلقي  من  كل  تقاتل  وطنية، 
بالضباب أو يحاول أن يبتر منها جزءاً، 
لكن هذا الوضوح الذي يصل إلى حدود 
اإليمان المطلق ال يجعل من رؤية غسان 
فالموضوعية  إيمانية،  رؤية  للعالم 
فإن  ذلك  مع  تتعايشان،  ال  واإليمانية 
غسان كان يمارس إيمانه المطلق بعدالة 
القضية الفلسطينية ويمارس موضوعية 
وسبل  القضية  هذه  رؤية  في  عالية 
المطلق في  اإليمان  الدفاع عنها. يقوم 
الموضوعية  وتقوم  الوطنية  المبادئ 
والموضوعية  المبادئ  هذه  ممارسة  في 
والمباشر  والمتحول  النسبي  تحتمل 
يحتمل  ال  والمطلق  واالستراتيجي 

التغيير. 
إن االيمان بفلسطين العربية كمطلق هو 
الذي جعل من غسان كاتباً ثورياً، ومقاتاًل 
ال يعرف المساومة وقيادياً محترفاً، كان 
يريد أن يكون الفعل والكلمة والنظرية 
السياسية والثقافة والقيادة، الواحد في 
الكل والكل في واحد والصحفي واألديب 
تفجر  خالقة  إيمانية  األشبال،  وعاشق 
وتوحد  العظيمة  اإلنسان  إمكانيات  كل 
في إطار الممارسة بين إمكانية اإلنسان 
المجردة وامكانيته الفعلية حتى يصبح 

الفعلي هو الصورة العليا للمجرد.
مع هذا، فإن الممارسة الفعلية من أجل 
ترجمة هذه اإليمانية الخالقة هي التي 
كسرت دالالت اإليمانية القديمة وجعلت 
الساذجة  المبادئ  من  يتحرر  العقل 
لنقاء  ذاتها،  على  المنغلقة  والقيم 
التجارب/ ضوء  على  باستمرار،  صياغته 
أدرك  اليومي/التجربة،  ومن  اليومي، 
والموضوعي  الموضوعية  معنى  غسان 
يمارس  يكن  فلم  والواقعية،  والواقعي 
أن  يحاول  كان  بل  الفراغ  في  السياسة 
طريق  عن  متوارثاً  سياسياً  فراغاً  يسد 
بين  يوحد  جديد،  العمل  من  شكل 
العمل  وموضوعية  الوطن  رومانسية 

السياسي المتكئ على وعي صحيح.
كتب غسان:

ربع  حوالي  قبل  رسل  براتراند  كتب  »لقد 
من  يقترب  الطبيعة  علم  »إن  يقول  قرن 
ثمة  وليس  الكمال«،  فيها  التي  المرحلة 
هذا  مثل  من  غطرسة  أكثر  هو  ما  اآلن 

االدعاء« )الهدف: العدد 124(. 
مهما كانت حدود معرفة غسان بفلسفة 
براتراند رسل، فإن ما أراد أن يقوله هو 
اإلنساني  المجتمع  تقدم  كلما  التالي: 

وضع  تسائل  جديدة  حقائق  أنتج 
أن  تبرهن  كي  سبقتها  التي  الحقائق 
كاذباً،  أو  ناقصاً  كان  الحقائق  بعض 
في هذا الموقف كان غسان في تعامله 
مطلقة  إيمانية  كل  ينكر  الواقع  مع 
لكن  والتجدد،  الجديد  عن  ويدافع 
الجديد أو التجدد ال ُيعدل دائماً المبادئ 
كل  في  جريمة  فاالستبداد  المطلقة، 
األحوال  كل  في  تلدغ  واألفعى  العصور، 
وفلسطين  أبداً،  استبداد  والصهيونية 

أرض الفلسطينيين العرب. 
موضوعي  تصور  كل  النسبية  تالزم 
الموضوعية  كان  غسان  ومرجع  للعالم، 
والدفاع عن فلسطين ممارسة موضوعية، 
بل يمكن القول ال يمكن للعقل السليم 
المدافع عن الحقائق الموضوعية، إال أن 
الفلسطينية،  القضية  عن  مدافعاً  يكون 
ألن الصهيونية مستبدة واستعمارية من 
وجهة نظر القانون الموضوعي أيضاً، أي 
للعقل  استجابة  الدفاع عن فلسطين  أن 

اإلنساني في شكله العقالني. 
بشكل  يضيء  ما  غسان  ممارسة  في 
الصحيح  العملي  بين  العالقة  مدهش، 
والنظري الصحيح، أو بشكل أدق العالقة 
بين الممارسة السياسية التي تسعى إلى 
محاربة االستبداد وإنتاج الوعي الفكري 
الممارسات،  هذه  إلى  استناداً  الصحيح 
على  االنفتاح  أن هذا  فيه  ال شك  ومما 
حيث  من  كلها،  تفاصيله  في  اليومي 
الذي كان  الصراع، هو  هو يومي أساسه 
يجعل الموقف الصحيح مالزماً للممارسة 
الصحيحة، لكان ممارسة غسان الحياتية، 
لنظرية  صورة  كلها،  وجوهها  في 
صحيحة مضمرة، يمكن للقارئ أن يلملم 
شكلها  ويمنحها  فشيئاً  شيئاً  قوانينها 

المكتوب.
عام  بالسجن في  على غسان  حين حكم 
الذم والقدح واإلساءة إلى  1972 بتهمة 
 ..« بعنوان  مقااًل  كتب  عربيين،  ملكين 
قال  المقال«  كتابة  أعيد  أن  لي  قدر  ولو 

فيه:
»أنني أطرح هذه األسئلة على نفسي فيما 
بحبس  الدولة  فيها  تقوم  بحالة  يتعلق 
رأيه واعتبرت  صحافي أو كاتب، ألنه قال 
الدولة ذلك الرأي يشكل قدحًا وذمًا لشخص 
ملك ما، بينما يعتبر الكاتب أن هذه التهمة 
بال  وتجعله  قيمته  المقال  تفقد  بالذات 
لموقف  نقدًا  إال  ليس  فالمقال  معنى، 
سياسي، مسؤول عنه ذلك الملك، الذي هو 
الذي  النظام  لبنية  منطقية  نتيجة  بدوره 

يجلس على قمته« )الهدف: العدد 128(.
نلمح في هذه السطور عقالنية الكتابة 
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إن  أيضاً.  الكتابة  ودور  غسان،  عند 
باألشخاص  تحفل  ال  العاقلة  الكتابة 
مباشرة  تتوجه  بل  والمراتب،  وباأللقاب 
أنتجت  التي  االجتماعية  الشروط  إلى 
وفي  معينة،  ممارسات  له  شخصاً 
اآلثار  عن  الكتابة  تبحث  التوجه  هذا 
الممارسات،  هذه  عن  الصادرة  السياسية 
الوطنية  بالقضية  يبدأ  غسان  وكان 
في  الملوك  وضع  إلى  دائماً  وينتهي 
الملوك  طرد  إلى  ويسعى  القضية  هذه 

واستقبال البسطاء.
أمام تعقد القضية الفلسطينية والشروط 
التي تجعل من قضية عادلة حاماًل لكل 
والجور  والقمع  والعسف  الظلم  أشكال 
واعياً  يبحث  غسان  كان  واالضطهاد، 
الثورة،  لصناعة  الالملكي  السبيل  عن 
وينتقل من قراءة التجربة الصينية إلى 
التجربة البلغارية، ومن حرب الغوار إلى 
إلى  التخلف  نظريات  ومن  المدن،  حرب 
تجارب المقاومة الكونية، ومن يعود إلى 
»هدف« غسان يقرأ مأخوذاً ذلك »المناخ 
النفسي- الثقافي - الثوري« الذي يحكم 
المجلة من غالفها إلى صفحة »المفكرة« 
األخيرة، انسجام غريب ومتابعة حريصة 
وأفكار  والنار  العقل  قوامه  وأسلوب 
تتمرد  التي  الصفيح  بيوت  من  تمتد 
بالغريزة إلى سطور النظرية التي تدعو 
المجلة مرآة  إلى عالم جديد، وقد تبدو 
لغسان وتحمل ناره، بينما يفيض غسان 

عن سطور المجلة وصفحاتها. 
فلسطيني حتى الرمق النهائي والصباح 
نار  ويفتش عن  السطور  ونهاية  األخير 
سطراً  كتب  من  كل  صفحات  في  ونور 
فوق هذه البسيطة، يدعو فيه إلى كرامة 
هذا  وفي  األوطان،  وتقديس  اإلنسان 
حقيقة  وفلسطين  الحقيقة،  عن  البحث 
المعرفة  على  يعثر  غسان  كان  كبرى، 
وهو يفتش عن فلسطين، ويصبح أممياً 
ويغدو  فلسطين،  أجل  من  يدعو  وهو 
وموضوعياً  وثورياً  وعقالنياً  واقعياً 
وإشعال الثورة وهزيمة األوهام وفرض 
الفلسطيني كمبدأ مطلق يرفض  الحق 

النسبية.
هذا  جيداً؟  فلسطينياً  تكون  كيف 
والمضمر،  الصريح  غسان  سؤال  كان 
يحب  ال  الذي  هو  الجيد  والفلسطيني 
عن  يفتش  الذي  ذاك  بل  فلسطين، 
الجئاً  الفلسطيني  جعلت  التي  األسباب 
محتاًل  والصهيوني  خونة  والملوك 
األنظمة  كل  ترفعها  راية  واالستسالم 
القمعية، هذا هو درس غسان األساسي. 
نفسك،  اِعرف  يقول:  سقراط  كان  وإذا 

المعرفة،  رأس  السؤال  هذا  ويعتبر 
أصبح  لماذا  يقول:  كان  غسان  فإن 
هذا  السؤال  ويعتبر  الجئاً؟  الفلسطيني 
أن  هو  بسيط،  فرق  مع  المعرفة  رأس 
الفلسفي  التأمل  يعتبر  كان  سقراط 
غسان  كان  بينما  المعرفة،  إلى  طريقاً 
الذي يتعلم من تجارب الشعوب، يعتبر 
هما  عليه  والتمرد  اللجوء  رفض  أن 
يرى  كان  أنه  أي  المعرفة،  إلى  السبيل 
أمر  في  وفلسطين  والوضوح  المعرفة 
العملية.  الفلسفة  هو:  ومحدد  واحد 
وفي منهج الفلسفة العملية أو الثقافة 
المثقف  مع  يقطع  غسان  كان  العملية، 
البرجوازي الذي يبحث عن فلسطين في 
إلى  فلسطين  ويحول  والوثائق  الكتب 
أو  صحفية،  مقالة  أو  تاريخية  دراسة 
قصة قصيرة تأملية، أو قصيدة جوهرها 
ولغة  المجردة  والصورة  القائم  الرمز 
الثورة  عن  يفتش  غسان  كان  الغيوم. 
والثورة تعريفاً، نفي لثقافة االختصاص 
ومناهج األكاديميين وقد نسأل هنا: ما 
اتساع  يساوي  ومتى  الثورة؟  علم  هو 
الحياة؟ وهل من يجهل  الثورة خصوبة 
خصوبة الحياة يستطيع أن يقود ثورة؟ 
كي  الحياة  على  اإلنسان  ينفتح  وكيف 

يصل إلى أبواب الثورة؟ 
والمعقدة  الممتدة  األسئلة  هذه  في 
واالقتصاد  السياسة  تشمل  والتي 
كان  والتاريخ  واألسلوب  والتنظيم 
بحثاً  يتوزع ويتشتت ال  يتكون غسان، 
معرفة  عن  بحثاً  بل  شاملة  معرفة  عن 

يتوسلها من يتوق إلى ثورة شاملة.
البحث عن الثورة والذات املتغيرة

يقول غسان:
لينيني  كماركسي  أتكلم  شخصيًا  »وأنني 
بقيادة  وعمليًا  نظريًا  وأؤمن  وشيوعي، 
االشتراكية«  للثورة  العاملة  الطبقة 

)الهدف: العدد 36(. 
الصفة  هنا  المهم  ليس  بالتأكيد 
يحدد  التي  السياسية   - األيديولوجية 
بل  وسياسي،  كمثقف  ذاته  غسان  بها 
لماذا  التالي:  السؤال  هو  األساسي  إن 
بين  العالقة  وما  شيوعيا؟  غسان  أصبح 
»أرض البرتقال الحزين« ونظرية فائض 
القيمة؟ وما الذي يجعل غسان ال يقتصد 
كثيرة  فلسطينية  المرأة  مديحه  في 
اسمه  روسي  وسياسي  والدموع  الكبرياء 

لينين؟
إن غسان ال يحب الدموع وال تصله بـ »أدب 
أية  المنفلوطي  صاغه  الذي  األحزان« 
الماركسية  أنه ال يتعامل مع  صلة، كما 

أو  االجتماعي«،  البحث  في  »منهج  كـ 
الفراغ،  أوقات  به  يقطع  »أفيون«  كـ 
يربطه  الذي  السبب  فإن  كذلك  وألنه 
الذي  السبب  نفس  هو  سعد«  بـ«أم 
الروسية،  الثورة  قائد  بكتابات  يربطه 
الحالم  اإلنسان  مالمح  األولى  في  يرى 
الثاني  في  ويرى  فلسطين،  بتحرير 
أن  أي  قاطبة،  اإلنسان  بتحرير  الحـالم 
فلسطين كمشروع للحرية والتحرر، هي 
المرجع الوحيد الذي يحدد موقف غسان 
فإن  المعنى،  بهذا  والكتابة  الحياة  في 
معنى  ال  واألفكار  والنظريات  األشخاص 
لها، إال فيما تمثله في عالقتها بالثورة 
الشاملة، وفلسطين جزء من هذه الثورة، 
أي أن النظرية أداة للعمل، وعالقة في 
خارج  له  معنى  ال  اإلنسان  وأن  العمل، 
عمال  النظرية  تحقيق  في  النبيل  دوره 
طريق  عن  والعمل  النظرية  إلغاء  أو 
البـدء  هي  التي  الثـورة،  تحقيق 
إطار  في  فلسطين،  لتحرير  الحقيقي 
االنفتاح المستمر على الدرب الذي يقود 
إلى الثورة. كان غسان يتخفف من كل 
جديد،  بكـل  ليأخـذ  سلبي،  قديم  إرث 
ومستوى  الثورة  مستوى  على  يكون 
القرن  في  اإلمبريالي  المشروع  مواجهة 

العشرين.
نحو رؤية ثورية للمستقبل

كان تطور غسان المستمر صورة لبحثه 
بال  الصاعدة  وفاعليته  ينقطع  ال  الذي 
المحرق  يغادر  ال  بحثه  وكان  تراجع 
األساسي الذي به يبدأ واليه يعود: كيف 
تواجه قوى الثورة العربية والفلسطينية 
ذلك  أجل  ومن  الصهيوني؟  المشروع 
القائمة  األطراف  يحدد  أن  عليه  كان 
الصهيونية،  وهي  للصراع  والمحددة 

الرجعية العربية، قوى الثورة العربية.
بوظيفته  الصهيوني  الكيان  يتجدد 
إنتاج  وإعادة  إنتاج  هي:  والوظيفة 
العربي،  العالم  اإلمبريالية على  الهيمنة 
تكون  أن  تتطلب  الوظيفة  هذه  ومثل 
إسرائيل مسلحة حتى األسنان، ويساوي 
العربية  الجيوش  تسليح  تسليحها 
العلمية  الكفاءة  وتكون  مجتمعة، 
كيفياً  متفوقة  والعسكرية  والتقنية 
في  العربي،  العسكري  كفاءة  على 
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بل  طبيعية  كدولة  إسرائيل  تتحدد  ال 
كوظيفة سياسية قادمة دورها االخضاع 
العالقات  إنتاج  إعادة  أي  والهيمنة، 
القوة،  طريق  عن  العربي،  العالم  في 
للسيطرة  الواقع قابال  بحيث يصبح هذا 

الصهيونية والهيمنة اإلمبريالية.
أما األنظمة العربية فهي بسبب بنيتهـا 
الكيان  مواجهة  عن  عضوياً  عـاجـزة 
الصهيوني، ألن إعداد الشروط لمواجهة 
األنظمة  هذه  مصالح  يهدد  الكيان  هذا 
يعني  اإلمبريالية  مواجهة  ألن  نفسها، 
ال  ما  وهذا  الشعبية،  المبادرة  إطالق 
عن  ينتج  األنظمة،  طبيعة  مع  ينسجم 
ذلك أن هذه األنظمة لن تأخذ إال بالحل 
إلى  الشعبية  الحركة  قمع  وهو  البديل 
إلى كل  واللجوء  الكامل،  التدمير  حدود 
والبوليسية  والفكرية  اإلعالمية  األدوات 
وفكراً  كياناً  العربي:  اإلنسان  إلنهاء 

وعماًل.
الصراع  إلى  العربية  األنظمة  منظور  إن 
يجعلها تأخذ باستراتيجية واحدة هي: 
تعتبر  والتي  االستسالم،  استراتيجية 
أن إسرائيل أقل خطراً على األنظمة من 
الشعبية، ومنطق كهذا يفرض  الحركة 
والكيان  األنظمة  بين  موضوعياً  تقارباً 
الصراع  شكل  يلغي  أي  الصهيوني، 
عالقة  حكم  الذي  الكالسيكي  السياسي 
العربي بإسرائيل، ويفرض شكاًل  العالم 
الحركة  فيه  تقف  الصراع،  من  جديداً 
واألنظمة  وإسرائيل  الشعبية في طرف 

الرجعية في طرف آخر.
وبقدر ما كانت القوى اإلمبريالية تتقدم 
في مشروعها المعادي للشعوب العربية، 
األهلية  الحرب  خلق  في  فتساهم 
بيروت،  من  المقاومة  إخراج  اللبنانية، 
هندسة وبعث التيارات الظالمية، إشعال 
الصراع  العراقية اإليرانية، تأجيج  الحرب 
اإلقليمي في المنطقة... كانت األنظمة 
العربية التي كانت مهزومة في داخلها 
من  ما  كل  تمارس  الهزيمة،  قيام  قبل 
لإلمبريالية،  تبعيتها  يزيد  أن  شأنه 
وتستخدم  وسياسة،  وفكراً  اقتصاداً 
تدمير  في  كلها  اإلمبريالية  الخبرة 

طاقات الشعب العربي.
تتحالف  الذي  الجديد  الواقع  هذا  إزاء 
مع  العربية  األنظمة  موضوعياً  فيه 
الكيان الصهيوني، كان غسان يكتب عن 
العربية  الشعبية  الحركة  ضرورة توحيد 
رد  خلق  أجل  من  منها،  والفلسطينية 
الفعل المطلوب ضد المشروع الصهيوني 
الرجعي ومن أجل االنتقال فيما بعد   -

وبذلك  والهجوم،  الفعل  مرحلة  إلى 
يكون المطلوب: اإلعداد - الصمود اللذان 
النمو  مرحلة  إلى  فشيئاً  شيئاً  يؤديان 
الثوري وتزايد الدور السياسي للجماهير 
هويتها  األنظمة  دمرت  التي  الشعبية 

السياسية.
ال  الصهيوني  الكيان  ضد  النضال  إن 
ذات  في  نضاالً  يكن  لم  إن  له  معنى 
العربية،  الرجعية  األنظمة  ضد  الوقت 
دوراً  المذكور  الكيان  يلعب  ما  فبقدر 
هذه  وتلعب  األنظمة  هذه  دعم  في 
تأمين سالمة  في  أساسياً  دوراً  األنظمة 
األنظمة  دور  ألن  الصهيوني،  الكيان 
العربية هو أن تكون حائطاً متيناً يعزل 
وإسرائيل،  الوطني  الثوري  الفعل  بين 
فتكون األنظمة حليفاً إلسرائيل بدالً من 
أن تكون عدواً لها. وهكذا حققت حرب 
التالي: أعلنت  حزيران أهدافها بالشكل 
هزيمة األنظمة العربية، ثم أجبرت هذه 
عن هزيمتها،  أن تعلن رسمياً  األنظمة 
ثم فرضت فكرة انتهاء مرحلة المواجهة 
الجيش  أن  برهنت  ألنها  العسكرية، 
أن  أدق  أو بشكل  يقهر،  ال  اإلسرائيلي 
الجيوش العربية الرسمية عاجزة عن قهر 

الجيش اإلسرائيلي.
أمام هذا الوضوح يكون بديهياً أن يصبح 
ثورة  إلى  الدعوة  األعلى  غسان  هدف 
الجماهير،  فيها  تتحرر  شاملة،  عربية 
العربية  األنظمة  وتكتسح في طريقها 
هو  األنظمة  هذه  سقوط  ألن  القائمة، 
أي  الصهيوني،  الكيان  وظيفة  سقوط 
اغتصب  الذي  الكيان  لسقوط  مقدمة 
الفكر  فلسطين، ويمكن أن نرى مالمح 
السياسي عند غسان بما يتعلق بالثورة 

في التعليقات التالية: 
لم  الذي  العربي،  الرسمي  -»فالتراجع 
كثيرًا  العربية  اإلعالم  وسائل  يستوقف 
الذي  الواقع  في  هو  معروفة،  ألسباب 
جعل وسائل اإلعالم الغربية، وكبار الساسة 
االستجابات  بارتياح  يالحظون  الغربيين، 
غني  أنه  السلمي،  الحل  لمبادرات  العربية 
هي  االستجابات،  هذه  أن  القول  عن 
االشتراطات  عند  نزول  الواقعية  باللغة 
 -  1971 آذار   20 )الهدف:  اإلمبريالية« 

العدد 92(. 
أمام  المطروحة  االحتماالت  قائمة  -»إن 
االستسالم،  احتماالت  الى  ميالة  األنظمة 
القدرة  احتماالت  إلى  ميالة  هي  مما  أكثر 
الجزئي،  ولو  والتبـديـل  االحتمال  على 
أفضل  شروط  لتحصيل  القوى  بميزان 
مقارنة مع الشروط الراهنة« )الهدف: 20 

آذار 1971 - العدد 92(.

-»إن أي دراسة موضوعية وعلمية التقدير 
بد  ال  بأنه  االقتناع  إلى  الفور  على  تؤدي 
عمل  طرق  في  أساسي  تعديل  إجراء  من 
التعـديـل  وهذا  الفلسطينية،  المقاومة 
على  التعرف  مسألة  حسم  بضرورة  يتعلق 
وبالتالي  وأطرافه،  وطبيعته  العدو  قوى 
مواجهته«  على  القادرة  القوى  على 

)الهدف: 24 نيسان 1971 - العدد 97(.
بنشر  المحيطة  العـربيـة  الدول  -»تقوم 
جيـوشـهـا على الحدود انتظارًا ليوم الهجوم 
الذي كانت تعرف أنه لن يأتي خالل هذه 
تصارح  ال  ولكنها  األقل،  على  الحقبة 

الجماهير بذلك« )الهدف: 27 آذار 1971(.
وخاصة  األخرى  العربية  الدول  »تجـاهـد   -
البترولية بمالها وإذاعتها وخطب زعمائها 
المعركة!!«  أرض  على  فدائي  آخر  حتى 

)الهدف: 27 آذار 1971(.
المسالة اآلن، وعلى ضوء ذلك كله،  -»إن 
ال يمكن أن تكون مسألة وتكتيك تمارسه 
والمتفوق.  القـوي  الطرف  ضد  أنظمة 
ومعزولة  ومفككة  مهزومة  عربية 
اقتحام  والمنتصر، فمثل هذا االعتقاد هو 
موجودة«  غير  بعظمة  لشعور  له  مبرر  ال 

)الهدف: 29 آب 1970 - العدد 57(.
-» إن المسألة األساسية اآلن أمام المقاومة 
علمي  بتقدير  القيام  هي  الفلسطينية 
للموقف، واالستفادة إلى أقصى مدى من 
مجموع التناقضات القائمة بصورة أو بأخرى 
أو المحتدمة بمستوى أو بأخـر في معسكر 
)الهدف:  التعبير(«  جاز  )إذا  السلمي  الحل 

13 آذار 1971 - العدد 90(.
تستطيع  ال  المسلحة  المقاومة  »إن   -
مرحلة  من  تخرج  أن  الصور  من  صورة  بأية 
المهادنة  أسلوب  رفضت  إذا  إال  االنحسار 
قرار  خطورة  تدرك  أن  شرط  كليًا،  رفضًا 
والخطرة،  الصعبة  ونتائجه  النوع  هذا  من 
ولكن التي تقود في النهاية نحو النصر..« 
العدد   -  1971 الثاني  كانون   16 )الهدف: 

.)83
حركة  هي  التي  الصهيونية  »فالحركة   -
استعمار إسكاني مرتبطة باإلمبريالية، تجد 
أنها مغبونة نوعًا، إذا ما حاولت اإلمبريالية 
أكثر  االقتصادية  الهيمنة  تعتبر  التي 
إقناعها  الجغرافية،  المكاسب  من  جدوى 
بعدم إمكانية تحقيق هذين األمرين معًا« 

)الهدف: 30 آذار 1971 - العدد 93(.

وتظل أفكار غسان درسًا راهنًا وواضحًا 
أن  فعاًل  يريد  فلسطيني،  لكل  ودقيقًا 
الهزيمة  يرفض  الفلسطيني  أن  والخيانة.يبرهن 
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عبد الرحمن غنيم
)الهدف: العدد 1332، 21 تموز 2002، ص 32(

ذكرياٌت مع غسان كنفاني

لو عـدنـا بـذاكـرتـنـا التاريـخـّيـة 
أن  وحـاولـنـا  الـوراء،  إلـى 
نّفذهـا  التي  العملّياِت  نـتـذّكـَر 
1948م،  عام  منذ  الصهيونّي  الـمـوسـاُد 
األساسّية  الـوقـائـع  سنجـُد  اآلن،  وحّتى 

التالية:
اغتياُل  األولى  اغتياٍل؛  واقعتا  هناك 
وكان  غزة،  في  حافظ  مصطفى  الـرائـد 
تشّكلت  التي  الفدائيين  لكتيبة  قائًدا 
كانت  أيًضا  موازاتها  وفي  1955م،  عام 
للـمـقـدم صـالح  الثانية  االغتيال  عملية 
في  المصرّية  السفارة  في  مصطفى 
الفدائيين  على  يشرف  وكان  األردن، 
المحتلّة،  فلسطين  إلى  ينطلقون  الذين 
الملفوفة  بعد ذلك كانت وقائُع الطرود 
الـذيـن  العلماء األلمـان  التي أرسلت إلى 
الصواريخ  كـانـوا يتابعون برنامج إنتاج 
باسم  شفويًّا  عرفناها  التي  المصرّية 
اغتيال  جاء  ذلك  بعد  والقاهرة،  الظافر 
سلسلِة  بدايَة  ليكوَن  كنفاني  غّسان 
معّينٍة  لقياداٍت  وّجهت  التي  االغتياالت 
اغتيال  حتى  الفلسطينّية،  الساحة  في 
اهلل،  رحمه  الوزير  خليل  جهاد(  )أبو 
في  واحدٍة  واقعٍة  عن  منفصاًل  يكن  لم 
سجل نضال أبو جهاد الطويل، هي أّنه 
نجح في إعداد خلّيٍة فدائّيٍة وصلت إلى 
الـمـؤّدي  الـطـريـق  إلى  وبالذات  النقب، 
ديمونة،  في  النووّي  المفاعل  إلـى 
وهاجمت سيارة باص على ذلك الطريق، 
بهدفها  النوعّية  العملّية  تلك  فكانت 

سبًبا لالغتيال.
هذا األمُر يجعلنا نتساءل... لماذا اختير 
غّسان كنفاني ليكوَن أّوَل الشهداء الذين 

استهدفهم الموساد الصهيونّي؟ 
في  قرأ  الصهيونّي  الموساد  أّن  شكَّ  ال 
غائبًة  كانت  رّبما  أشياء  كنفاني  غّسان 
نحن  وحساباتنا  تفكيرنا  عن  حتى 

بالنسبة لقيم القادة والرجال!
جريدة  في  كاتًبا  كنفاني  غسان  عرفت 
المحّرر اللبنانّية وكنت أراسلها منذ كنت 
لي  ُتنشر  وكانت  غّزة،  قطاع  في  طالًبا 
فيها مواد ما بين الحين والحين، أحياًنا 
باسمي الصريح وأحياًنا أخرى باسم رائد 
أتابُع كتابات غّسان  غنيم، حينها كنت 
»الحرّية«،  في  كتاباته  ثّم  ذلك،  بعد 
ومباشرٍة  بصفٍة شخصّيٍة  عليه  وتعّرفت 
فقط  أسابيع  ثالثة  أو  أربعة  قبل  رّبما 

وإياه  صرت  حين  اغتياله  واقعة  من 
عضوين في اللجنة اإلعالمية لــ »م. ت. 
بيروت،  في  تشكيلها  بداية  في  ف« 
كمال  الشهيد  اللجنة  هذه  رئيس  وكان 

ناصر.
من خالل لـقـائي الـمـبـاشـر بغّسان، اّتضح 
لـي شـيٌء أساسّي، فغسان ليس من النوع 
الصدامي في قضايا الفكر والتحالف، إن 
إطار  في  أو  الشعبّية  الجبهة  في  كان 
أيًضا  ومثله  العرب،  القوميين  حركة 
نمًطا  يشّكالن  صايغ،  أنيس  الدكتور 
الفكر  ُيغلبون  الذين  الرجال  من  ا  خاًصّ
عن  يبحثون  الـذيـن  الـعـاطـفـة،  على 
القواسم المشتركة في العالقة مع باقي 
قضايا  عن  يبحثون  مما  أكثر  القوى، 
تمّيز  التي  العقلية  هذه  مثل  الخالف؛ 
بها غّسان وتمّيز بها أنيس صايغ أعتقد 
لكي  مالئًما  سبًبا  تشّكل  كانت  أّنها 
يـكـوَن كـّل واحٍد منهما هدًفا لالغتيال، 
ولـكـي تـبـدأ عـمـلـّيـة االغتياالت بغّسان 

كنفاني. 
على  ينطلق  أن  يمكن  نفسه  واألمُر 
الذي  اهلل  رحمه  ناصر  كمال  الشهيد 
الساحة  في  السالم  حمامة  بمثابة  كان 
وال  يجمع  الذي  الرجل  الفلسطينية، 
النظر  وجهات  يقرب  أن  يحاول  يفرق، 
فـي  واالجـتـمـاعـات  اللقاءات  كّل  في 

بـحـث جميع المسائل.
العدوَّ  أّن  هـذا  مـن  نستخلُص  إذن.. 
استراتيجّيته(  فـي  ثـابـٌت  أمـٌر  )وهـذا 
التشتيت  عـلـى  تـقـوُم  التي 
الطرف  تفتيت  على  االستراتيجّي، 
العمل  تفتيت  ُه  يهمُّ كان  العربّي، 
ُه أن تظلَّ  الفلسطيني المقاوم، كان يهمُّ
هناك أسوار وفصائل متعّددة ومتناحرة 
ومتسابقة، بحـيـث مـن خـالفـاتـهـا هـذه 
التي تنتج  الفوضى  ومـن تعّددها ومن 
تكون  االجتهادات  وتعّدد  الخالفات  عن 
الساحة  من  للنيل  أكبر  العدّو  فرص 
القاعدة  الفلسطينّية، وعلى أساس هذه 
رسم الموساد خططه التنفيذّية لتحديٍد 
على  يوضع  الفلسطينّيين  القادة  من 
أّواًل،  منه  والتخلّص  االغتياالت  قائمة 
الفلسطينّي  الـشـعـب  تـجـريـد  َثمَّ  ومن 
من الطاقة الفكرّية التـي يـمـّثـلـهـا هـذا 
التي  التوحيدّية  القدرة  ومـن  الـقـائـد، 
وفي  الفلسطينّية  الساحة  في  يشّكلها 

المرحلة التي نعيش فيها اآلن. 
وصلنا في الواقع إلى ظرٍف يتحّدُد فيه 
األمريكّي  الرئيس  قبل  من  آخُر  شرٌط 
رؤيٍة  أسـاِس  عـلـى  حددهـمـا  بوش 
الجهاُت  وطرحتها  شارون،  طرحها 
الصهيونّية،  لالستراتيجّيِة  الُمحّددُة 
القيادة  تغيير  األول  الطلب  هناك 
عقلية  تغيير  باألصح  أو  الفلسطينية 
ال  هم  طبًعا  الفلسطينية،  القيادة 
باالتجاه  العقلية  هذه  تغيير  يريدون 
إّنما  الفلسطيني،  الشعب  يريده  الذي 
باالتجاه  العقلية  هذه  تغيير  يريدون 
يـكـون  الـذي  هـم،  يـريـدونـه  الـذي 
والمساومة  للتنازل  ا  مستعدًّ ذلك  بعد 
شروِطِه  بكّل  االحتالل  مع  والتعايش 
وفَق سياسته القائلة باالحتفاظ باألرض 
الـثـانـي  الـشـرط  وهـنـاك  السكان،  دون 
يقـوم  وما  المقاومة،  التخلّص من  وهـو 
هو  الصراع  أرض  على  ا  عملًيّ العدو  به 
يسمونه  ما  إلى  للوصول  منه  محاولٌة 
المطلوب  كان  لقد   ،)1( رقم  بالمطلوب 
رقم )1 ( يحيى عياش مهندًسا في صنع 
المتفّجرات وترتيب العملّيات، ثم تتالت 
للقادة  الصهيونّية  االغتياالت  سياسة 
أمـام  اآلن  أصبحنا  حتى  الفلسطينّيين، 
وثـم  الخمسين  ثم   )1( رقم  الـمـطـلـوب 
الـمـائـة وهـكـذا سيبقى هناك المطلوب 
رقم )1( طالما استمّرت عملّيات المقاومة 
القيادات  صعيد  على  إنما  الفلسطينّية، 
الفكر  صعيد  وعلى  الفلسطينية، 

الفلسطيني.
كـان الـفـاعـل فـي الـسـاحـة الفلسطينية 
رقم  الـمـطـلـوب  هـو  كنفانـي  غسان 
اغتيال  واقعة  حـيـن نستذكر  لذلك   )1(
الشهيد غسان كنفاني، فإّننـا فـي الـواقـع 
وحتى  أولها  من  السلسلة  كل  نستذكر 
النهاية.. هذا إذا كنا قد بلغنا النهاية.. 
ألّن الصراع قائٌم ومستمّر، وفـي كـّل يـوٍم 
يـسـقط شهيد وكل هؤالء الشهداء لهم 
منا  وهم  لهم..  كان  وغسان  لغسان  ما 
ونحن منهم.. وهذه مسيرتنا، وأعتقد 
أن درس عقلية غسان.. أسلوب غسان.. 
السياسية  غـسـان  مـقـاالت  غسان..  فكر 
واألدبية من شأنها أن تغنينا في تصور 
ما يجب أن يكون عليه الحال في إعادة 
إلى أفٍق أفضل.ترتيب أوضاع نضالنا الفلسطيني وصواًل 
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تشّكُل الزمنّيُة بعًدا أساسيًّا من األبعاد المكّونة للخطاب السردّي، وتتقّدم وجًها 
بنظام  الخاص  الجانب  هذا  على  تقتصر  ال  الجمالّية،  إبداعّيته  أوجه  من  بارًزا 
الممّيزة  العالقات  وفي  تحكمه،  التي  والتأخير  التقديم  عملّيات  في  القصص 
التي تربط خطابه السردّي بحكاية أحداثه، إذ إّنها تشغل كذلك وضعّية هذا الخطاب في 
أدائه القصصّي، بما يتضمنه هذا األداء من سرعة سرٍد تتمّثُل بعملّيات إجماٍل أو إيجاٍز 

وإطناٍب ووقٍف وحذٍف ومشهدّيٍة أو مساواة.

عبد الكريم درويش
)الهدف، العدد 1308، 31 تموز 2000، ص 51-50(

الزمُن الّسرديُّ والزمُن الحكائيُّ 
في »كان يومذاك طفًلا« 

من المالحظ في هذا الصدد أّن اإليجاز أو اإلجمال الذي يعتمد عادًة في القصص، 
حيث يروي الخطاب في الزمن البسيط الذي تفترضه عبارة محدودة الزمن المديد 
ا يتمّثُل في تلك العالقة  الذي يفترضه الحدث المخّبر عنه، يعرف هنا وضًعا خاصًّ
زمن  يتساوى  حيث  المساواة،  أو  المشهدّية  مع  يؤّديه  الذي  التفاعل  من  الممّيزة 
التي تمتدُّ من  فالّطريُق  الحوار؛  الحكاية كما يحصل إجمااًل في  القصص مع زمن 
مشارف عكا إلى نهاريا مروًرا بالمنشّية والسميرّية والمزرعة، التي تبلُغ نحو عشرة 
كيلومترات وتحتاج رّبما، إلى نحو ثالثين دقيقًة يعّبر عنها النصُّ مثاًل في أقّل 
من سطرين)00()ص871(، بينما تأتي مخاطبة رجل آلخر يجلس قربه بقوله: )هذا 
ا في زمن الحكاية الذي تشغله  الفتى يلعب الشّبابة جيًدا( )ص871( مساوًيا مبدئيًّ
لزمن القصص الذي يؤديها. لكن الخطاب السردّي خارج هذا التجاور بين أداءين 
أو  المساواة  هذه  األّول  قسمه  في  يعتمد  ال  يكاد  التباعد،  من  عاليٍة  نسبٍة  على 
الصهيونّي، حين  الحاجز  االقتراب من نهاريا وبروز  إاّل في نهايته مع  المشهدّية 
الركاب )ص875(، ليسيطر اإليجاز بشكٍل  السائق وبعض  الكالم بين  يجري تداول 
واضٍح على هذا القسم. يظهر ذلك في رواية األحداث والتصّرفات من انسراب سيارة 
الركاب في الطريق المؤّدية إلى عّكا حّتى اقترابها من نهاريا، مروًرا بعزف أحمد 
على شبابته ونوم الطفل وإعداد امرأة رقاقة بيض له، كما يظهر في ذكر أحاديث 
السائق نفسه  األيتام، حّتى غناء  الصهاينة دار  أو نسف  الزيت  الرّكاب عن موسم 

ُيقّدم بصورٍة مختصرة.
إّنه  التصرفات، بل  السردّي ال يكتفي بمتابعة هذه األحاديث وتلك  الخطاب  لكن 
يهتّم بمالحقة المشاهد المتتابعة على الطريق التي تسلكها سيارة الركاب، وتأخذ 

الخطاب  هذا  من  حّيًزا  المالحقة  هذه 
يختّص  الذي  لذاك  معاداًل  يكون  يكاد 
هذا  ويتقّدم  والتصّرفات.  باألحاديث 
االهتمام بارًزا، خاّصًة في متابعة عبور 
السيارة في عكا من المقبرة القائمة على 
المصطفة  المرائب  إلى  الطريق  يمين 
الحجرّية  بالبيوت  مروًرا  يسارها،  على 
حتى  السور؛  وأبراج  العاّمة  والحديقة 
يحظى  هنا  المكان  إّن  القول  ليمكن 
تعرفه  الذي  لذاك  مماثٍل  باهتماٍم 
الذي  المجال  في  ليس  الشخصّيات، 
وحسب،  السردّي  الخطاب  من  يشغله 
يعتمدها  التي  الصيغة  في  أيًضا  إّنما 
هذا الخطاب للتعبير عن ذلك. على هذا 
النحو يبين اإليجاز في القسم األّول تلك 
والناس،  األرض  بين  السرمدّية  اللحمة 
كما يعّبر عن الكثافة الزمنّية التي تمّيز 

وضعها المتماثل.
وفي الحين الذي تبدو المساواُة في هذا 
في  خاّصًة  قائمًة  ا  جدًّ محدودًة  القسم 
تشكله  وجه  تعلن  ال  فكأّنها  نهايته، 
إلى  أيًضا  تشير  بل  الصعيد،  هذا  على 
فيه  يحتّل  الذي  الثاني  القسم  تشّكل 
ا.  محظيًّ موقًفا  المشهدّي  الخطاب 
ال  األول  القسم  في  لوحظ  لما  فخالًفا 
معتمًدا،  بقي  وإن  هنا  اإليجاز  يهيمن 
لتحتّل  المشهدية  أو  المساواة  وتتقّدم 
بارزٌة  وهي  عنه،  أهمّية  يقّل  ال  موقًعا 
التي  المثبتة  المخاطبات  في  خاّصة 
السرد  في  مساوية  تأتي  جميعها  تكاد 
افتتاح  ويشير  ا،  زمنيًّ المروّية  للحكاية 
إلى  الخطاب  من  النمط  بهذا  القسم 
أهميته المذكورة. ويتداخل اإليجاز هنا 
مع المساواة حتى لتبدو الزمنية المؤّداة 
من خاللهما خاضعة لهذا التقاطع الناتج 
عن تجاورهما. كان في ذلك تعبيًرا عن 
وعن  القسم،  على  يخّيم  الذي  التوتر 
التقطيع الذي ال يميزه عن سابقه وحسب 
بل وعن الحقه أيًضا. ففي هذا األخير، 
حيث ال مخاطبات تتمّثل المشهدّية في 
الزمن  يتساوى  وبذلك  تحديًدا،  الّسرد 
القصصي مع زمن الحكاية، ويأتي تعداد 
الطفل األخير ليدفع نهاية القسم بهذه 

المساواة.
تمايزت  التي  الثالثة  النّص  أقسام  إّن 
تتمايز  والمساواة؛  اإليجاز  صعيد  على 
والحذف.  الوقف  صعيد  على  أيًضا 
حضوره  في  الوقف  يتقّدُم  حين  ففي 
نادًرا  يبقى  األّول  القسم  في  الالفت 
الثالث.  في  ا  نهائيًّ ليغيَب  الثاني  في 
وإذا كان الوقف عامًة نوًعا من التعليق 
لالنصراف  وأحداثها،  الحكاية  لمجرى 
الوصف  أو رأي، فإّن معظم  إلى وصٍف 



دف ه رة ال ن ذاك : م ي
ا�ن ف ن ان ك س ن غ ع

ص
خا

د 
عد

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

 95

بوقف  يرتبط  األّول  القسم  في  الوارد 
الُمتابع للمَشاهد التي تصادفها السيارة 
في عبورها للطريق، كذلك فإّن الوقف 
والتعريف  الشخصّيات  تقديم  في  بارٌز 
على  التركيز  يجري  حيث  بالطريق 
أي  دون  وتلك،  هذه  بأوضاع  التعريف 
الخارجّية،  مظاهرها  إلى  تذكر  إشارٍة 
بانتماءاتها  الشخصّيات  تتقّدم  هكذا 
وعالقاتها ومهامها وكفاءاتها، والنخيل 
حزنه  في  والنهر  ومعاناته،  عبرته  في 
وانتظامها،  بأسمائها  والبلدات  وعناده 
الذي  الوقف  وهو ما يتعارض تماًما مع 
يتمُّ  حيث  الثاني،  القسم  في  يتراءى 
االهتماُم بمظاهر الشخصّيات المتناولة، 
)ألبستها  خاّص  بشكٍل  الخارجّية 
إلى  إشارٍة  أية  وتنعدم  وقطعتها(، 
كأّن  واهتماماتها،  وأحوالها  أوضاعها 
الوقف  من  يقيم  السردّي  الخطاب 
األول  الطرف  بين  عالقة  فيه  المعتمد 
)الصهيوني(،  والثاني  )الفلسطيني( 
األّول  لدى  والعمق  اإلطالة  تشير  حيث 
لدى  والسطحّية  االختصار  مقابل 
التاريخّي  التجّذر  من  عالقٍة  إلى  الثاني 
)الفلسطيني(  المتواصل  والجغرافّي 
والمرحلي  العابر  والطارئ  جهة،  من 
ثانية،  )الصهيونّي( من جهٍة  المتقّطع 
وفي الوقت نفسه إلى عالقة بين البعد 
والبعد  )األول(  لدى  األصيل  اإلنساني 

التشيُّئي المصطنع لدى الثاني.
المتعارضين  الطرفين  هذين  مقابل 
وقف  بدون  الثالث  القسم  يتقدم 
الموضع  استجابة  ذلك  في  كأن  يذكر، 
في  أن  في  عنه  وتعبيًرا  يتناوله  الذي 
اإلرهاب  ضّد  الجارية  الفدائّية  المجابهة 
إذ  كان،  وقٍف  ألّي  مجال  ال  الصهيوني 
بممارسته،  موقٍف  إلى  المتطلّع  يّتحد 
يّتحد الوصف بالرأي، والمشهد بالفعل، 
بحيث يصبح أي وقٍف خلاًل وعلى الخطاب 
الطفل وإيقاع عده  أن يسير على خطو 
الحذف فهو مالحظة بشكل  أما  البطء، 
يبرز  رئيسية،  ثالثة  مواقع  في  خاص 
األول في القسم األول من النص، متمّثاًل 
الخطاب  يجريه  الذي  القفز  ذلك  في 
يعرفها  التي  البلدات  تلك  عن  السردي 
إلى  عكا  من  المعروف  السيارة  خط 
نهاريا: المنشية والسميرية والمزرعة، إذ 
ما يجري  متابعة  إلى  ينتهي ذكر عكا 
داخل السيارة بين الركاب ليعلن بعدها 
)ص872(.  نهاريا  من  االقتراب  مباشرة 
األماكن  من  ينال  ال  الحذف  هذا  لكن 
بالشخصّيات،  يتعلُّق كذلك  فقط، فهو 
فعلى هذه الطريق الممتّدة من عكا إلى 
خمسة  المذكورة  السيارة  يغادر  نهاريا 

إلى »عشرين  الذي يشيُر  فالنّص  ركاب، 
إنساًنا« في هذه السيارة عند عكا يذكر 
الحًقا أن عددهم قبيل نهاريا هو خمسة 

عشر شخًصا.
كان الخطاب في هذا القسم يغفل ذكر 
الذي  الركاب  عالم  في  كان  انقطاع  أي 
الذي  التواصل  حال  في  مرّكًزا  يتابعه 
يورده  ما  ذلك  على  يدل  كما  يمّيزه، 
لكن  وأحاديث،  تصرفات  من  بصدده 
ا بنجاح هؤالء  هذا اإلغفال مرتبط فعليًّ
أهدافهم،  إلى  الوصول  في  المغادرين 
تجّسدها  التي  بالحياة  مرتبٌط  هو  كما 
الذي  القاتل  العدّو  كمين  من  نجاتهم 

يتعّرض اآلخرون له.
نقيضه،  على  بل  ذلك،  خالف  على 
يتقدم الحذف الثاني في القسم الثاني 
التي  الجسدية  التصفية  بعملية  خاًصا 
تقديم  فبين  الركاب.  لها  يتعرض 
الفلسطينيين  هؤالء  الصهيوني  القائد 
اليوم(،  حصتك  )هذه  بقوله  للمجندة، 
يذكر  سرد  من  مباشرة  يليه  ما  وبين 
)سقطوا في الخندق...( ص876 يغيب 
اإلسقاط  هذا  كأن  نفسه،  القتل  فعل 
يأتي ليتالءم مع حال التقطيع المهيمن 
من  به  يرتبط  وما  القسم،  هذا  على 
الجماعة  هذه  مقتل  في  يتجسد  موت 
قد  األمر  لكن  تحديدا،  الفلسطينية 
يتراءى  موقف  عن  تعبيراً  كذلك  يبدو 
القائد  يسعى  التي  الرسالة،  خالل  من 
إلى  الطفل  عبر  لتوجيهها  الصهيوني 
من  طلبه  ففي  الفلسطينيين.  بقية 
تحكي  وأنت  جّيًدا  هذا  )تذكر  الطفل 
القّصة..( ص876، يبرز فعل القتل الذي 
نفذته المجّندة الصهيونّية أفظع مشهد 
في »القصة« بأكملها، وهو يشّكل مدار 
رفض  إسقاطه  فكأّن  المطلوب،  التذّكر 
ومشاركة  الرهيب،  الصهيوني  للمنطق 
له  المعارضة  المقاومة  في  ضمنية 
لعنفه  والمتحدية  لوجوده  والرافضة 

المطلق.
يأتي  الذي  ذاك  الثالث فهو  الحذف  أما 
النص  الثالث، ونهاية  القسم  في نهاية 
القصصي نفسه، وهو حذف متمّيز تماًما 
حين  ففي  المتعارضين.  سابقيه  عن 
ما  على  هناك  القصصي  السباق  يدل 
أهمل، فإّن الحذف هنا يدخل بتًرا على 
بقدر  وذلك  النص،  وعلى  السياق  هذا 
بِعّدِه  الطفل  بدأ  ما  إثبات  يشكل  ما 
عندها  ينقطع  حادة  توتر  لحظة  من 
المتوتر  القطع  هذا  لكن  القصص. 
ما  بقدر  النص  الحقيقة  في  يقفل  ال 
يشكل  الذي  نفسه  التاريخ  على  يفتحه 
موقف الطفل، والنص بأكمله، مساهمة 

أولية في مسيرته.. ليتكرس من خالل 
كما  للنص،  الجمالي  البعد  ليس  ذلك، 
تركيبها  في  مستوياته  تضافر  يؤديه 
على  مالحظ  هو  كما  الثالثي  البنائي 
البعد  كذلك  وإنما  صعيد،  من  أكثر 

النضالي واإلنساني له.
وال يسعنا في هذه المناسبة الجليلة، إال 
أن نتوقف برهة عند مسألة قلما يلتفت 
إليها النقاد، وهي تنم عن ذكاء كنفاني 
الحاد في شكل تقديمه الطباعي لعمله 
القصصي، إذ نلحظ أن الفقرة األولى من 
بحرف  تبدأ  البحث،  مدار  أقصوصته، 
يميزها  البصري(  )النبر  غليظ  طباعي 
عما عداها فيه، كما نلحظ فراغاً يفصل 
عند  تنتهي  )التي  الثانية  الفقرة  بين 
التي  تلك  وبين  اليوم(  حصتك  هذه 
داللي  عمق  عن  ينمان  وهذان  تليها، 
عالقة  إلى  باإللماع  هنا  نكتفي  عميق، 
بالتواصل  األولى  الطباعية  الصيغة 
الفلسطيني واستمراريته وعمق جذوره 
وامتداداته التاريخية، وإلى عالقة الفراغ 
الفظيع  الصهيوني  بالتقطيع  الثانية 
الجماعية  الرهيبة  بالمجزرة  المتمثل 
وإلى  المسلحون،  الصهاينة  نفذها  التي 
الذي  القلق  الوقف  بذلك  إليه ينتهي النص**.عالقتهما معاً 

هوامش ومراجع:
على  نشرت  سابقة  مقالة  في   )*(
قد  كنا   ،/1283/ عدد  الهدف،  صفحات 
ثالثة  إلى  كنفاني  غسان  نص  قسمنا 
الوحدة  تبدأ  سردية،  )وحدات(  اقسام 
بُد  الزَّ )َمّسُح  النص  مطلع  من  األولى 
المتوهج باحمرار الشروق رمال الشاطئ 
عند  الركاب  أحاديث  وحتى  الفضية..( 
)ثم  السيارة  وتوقف  الصهيوني  الحاجز 
وقفت السيارة وأطفأ السائق محركها(. 
أما القسم الثاني فيبدأ من أمر الركاب 
ويبدأ  باكيا،  الطفل  فرار  حتى  بالنزول 
ضحكة  الطفل  سماع  من  الثالث  القسم 
واحد،  البطيء.  عده  وحتى  الصهاينة 

اثنان، ثالثة.. وهذا ما نعتمده هنا.
الثاني،  المجلد  الكاملة/  اآلثار   )**(
القصص القصيرة. بيروت، دار الطليعة، 

1973، ص867 - 877
تموز   31  ،1308 العدد  الهدف،  )مجلة 

2000، ص 51-50(
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في الّسنواِت األخيرِة من عقِد الستينات، حكمت المحكمُة العسكرّيُة اإلسرائيلّيُة ال

مّدَة ستِة أشهٍر مع  بالسجن  الفلسطينّي فتحي إسماعيل  الرّسام  غّزة، على  في 
إاّل  التنفيذ، فضاًل عن دفع غرامٍة قدُرها ثالثون ألف شيكل، ال لشيء،  وقف 
أّنه ضمن إحدى لوحاته أربعة شرائط باأللوان المتتالية، األحمر ثّم األخضر ثّم األبيض 

فاألسود.. فاكتشفت المحكمُة أّن هذه األلوان تمّثل علم فلسطين.

حمدان حمدان
)الهدف، العدد 1294 –1999/7/4، ص 27-26(

غّسان كنفاني والثقافُة المقاتلة

كانت غولدا مائير، قبل أقّل من سنة، 
بتصريٍح  أدلت  قد  الحكم  صدور  من 
شهيٍر يقول: )ال وجود للفلسطينّيين، 
شعٍب  وجوِد  مسألَة  المسألُة  وليست 
الشعب  نفسه  يعدُّ  فلسطين  في 
الفلسطيني، وليست المسألة أّننا أتينا 
وطردناهم وأخذنا بالدهم، ال، إّنهم لم 
يوجدوا أصاًل - مائير 1969/7/15 من 
تايمز(.  ساندي  لصحيفة  لها  تصريٍح 
فلسطين  تاريخ  إنكاَر  فإّن  وهكذا 
وجغرافّيتها كان يعني اإلنكار المادّي 
للوجود الفلسطيني، وهو من َثمَّ إنكاٌر 
لكّل التراث الثقافّي والروحّي واألدبّي 
العرقّيُة  فاإلبادُة  فلسطين،  لشعب 
الفلسطينيين  تجريد  استهدفت  التي 
من أرضهم وتاريخهم وجذورهم، مع 

اجتثاث ُهوّيتهم الثقافّية واالجتماعّية 
الفلسطينّية  الثقافة  ألزمت  والقومّية، 
لم  ولو  ثقافًة مقاتلة، حتى  أن تكون 
يكن في يدها اختيار موقع القتال أو 

توقيته أو طبيعة أسلحته.
الّشقاء  جيل  من  كنفاني  غّسان  كان 
الذي انخرط في معركة السيف والقلم، 
المتسامي  الحّي،  المناضل  جدارة  بكّل 
بصالبة  الذاهب  الدنيا،  حطام  فوق 

اإلرادة نحو وعي الوضع والرسالة. 
إبرة  يحقن  وهو  مساء،  ذات  لي  قال 
األنسولين في ذراعه اليسرى، )ال يعلم 
أحدنا َمْن سيؤبن اآلخر منا، ولكن إذا 
تأبينكم  ترسلوا  أن  أرجو  قبلكم،  ِمت 
نهاية  في  فالموتى  لألرض،  عشًقا 
وعيون  تربتها  حّبات  هم  المطاف 

بعد  ذلك  وكان  األزل(،  إلى  تاريخها 
في  حزيران  كارثة  من  وسنة  نّيف 

مكاتب الهدف في بيروت.
كانت رحلة غّسان في الثقافة المقاتلة 
اليافع  الشباب  من  امتّدت  إذ  طويلًة؛ 
في )نشرة الثأر( األسبوعّية عام 1952، 
عام  شهادته  في  حياته  أواخر  وحّتى 

 .1972
غّسان  كان  والهدف،  الثأر  بين  وما 
البيروتية،  المحرر  جريدة  في  العامل 
يصدر ملحًقا نصف شهري، وكان هذا 
وعبر  فلسطين،  اسم  يحمل  الملحق 
جريدة الحرّية التي اعتبرت في مرحلة 
حركة  باسم  الناطقة  الجريدة  الحقة، 
يرسل  غّسان  كان  العرب،  القوميين 
إلى  فلسطين  باسم  المقاتلة،  ثقافته 
الوحدة  شعار  ذات  العربّية  القومّية 
جريدة  ومن  واالشتراكّية،  والتحّرر 
غّسان  كان  الهدف،  مجلّة  إلى  الحرّية 
تأبين  قبل  األرض  لعشق  ينادينا 

الشهداء في سبيلها.
ثقافته  في  خندقاً  غسان  يترك  لم 
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دون  به  اللحاق  وحاول  إال  المقاتلة، 
الصراع،  ميدان  اقتحم  فقد  تخصيص، 
قبل أن يقتحم ميدان السياسة، وقاتل 
في ميدان السياسة قبله في الفكر، ثم 
انطلق من الفكر إلى جناحيه في األدب، 
وكان عطاؤه أوفى من أن ُيغطى في 
آنية محكية أو مكتوبة، فإضافة إلى 
طرق  عامر،  قلب  عن  الصادرة  القصة 
فكانت  المسرحي،  البناء  أبواب  غسان 
له أعمال ذات شأن، كما في مسرحيات: 
إلى  وجسر  والنبي،  والقبعة  الباب، 
جبرا  الكبير  األديب  قدم  وقد  األبد، 
إبراهيم جبرا، لهذه األعمال المسرحية 
األبحاث  مؤسسة  عن  صدرت  التي 

العربية في العام 1978.
للمسرحية  غسان  أعطى  لقد 
إذ  وكونياً،  إنسانياً  بعداً  الفلسطينية 
بين  اإلنساني  التوزع  لهاجس  تطلع 
الفكرة  بين  أي  وخاص،  عام  هو  ما 
الالزم  اليومي  العمل  وعائد  الخطرة، 
أما  بمعيته..  وأسرته  اإلنسان  لحياة 
فيجعل  آخر،  عالمي  بعد  وهو  الموت 
حب  وهو  أال  نقيضاً  موازياً  غسان،  له 
الحياة، إنها ملحمة الحياة األبدية التي 

ال تتوقف: 
أن  وألم  تولد،  أن  إثم  إنه  بني  )يا 
هذا  وفي  تموت(  أن  وبؤس  تعيش، 
كان غسان يساير بريخت في ملحمياته 
بموقظة  مراقبين  منا،  تجعل  التي 
فضاًل  العالمية،  للثقافة  ترنو  حيوية 
عن سريان الحزن مع الدماء في عروق 
كتب  فقد  األطفال،  حتى  اإلنسان.. 
غسان نماذج غنائية لحكايات أجدادهم 
أطفال  بعنوان:  الغابرين، ففي كتاب 
الفتى  دار  أصدرت  كنفاني،  غسان 
تحمل  والتي  بيروت،  في  العربي 
ست  لألطفال(،  )المستقبل  شعار 
الشهيد  أعمال  من  قصيرة  قصص 
القصص  هذه  وكانت  كنفاني،  غسان 
الظلم  حول  الرئيسية،  محاورها  تدور 
وروح  االحتالل،  وقهر  االجتماعي، 
التحدي التي ال تنطفئ جذوتها، في 
وجه االغتصاب اإلسرائيلي لتاريخ أمة 

وثقافة شعب.
أما القصة، فقد شغلت الشطر الرئيسي 
من حياة غسان الثقافية، فإضافة إلى 
»رجال في الشمس« التي قد تكون من 
أشهر أعماله، هناك العديد من قصص 
التي  )العاشق(  مثل  الموازية،  غسان 
تستلهم  كاملة،  شعبية  ملحمة  تمثل 

تاريخ الكفاح الشعبي وتحاول تسجيله، 
فقصة العاشق في نهاية المطاف عند 
واندماج  ُمتبتل،  توحد  هي  غسان، 
وفي  واألرض،  اإلنسان  بين  ُمنصهر، 
قصته )موت السرير رقم 12- مجموعة( 
ُيعّبر غسان عن مشاعر النفي والعذاب، 
يموت،  رقماً  اإلنسان  يصبح  حين 
في  القصصية  المجموعة  هذه  وداخل 
سبع  على  نقع   ،12 رقم  السرير  موت 
سبيل  على  منها  أخرى،  قصة  عشرة 
المثال: )شيء ال يذهب(، حيث تقول 
محبوبته الحيفاوية الصغيرة، كلمات ال 
حيفا،  تغادر  أن  )باستطاعتك  ُتنسى 
أن تهرب من حيفا، لكنك في يوم ال 
بل   .. وستكتشف  ستصحو  آت،  بد 

وستندم(.
وفي )األعمى واألطرش( يعود كنفاني 
في  رجال  في  الحزين،  النغم  إلى 
الفردي  الخالص  يصبح  حيث  الشمس، 
ال  جماعي  قهر  قلب  في  مستحياًل، 
يبقي وال يذر.. وفي )برقوق نيسان( 
الذي  المفقود،  الوعي  غسان  يسترد 
زند  إلى  يتحول  حتى  يحضر  إن  ما 
فاعلة )عندما جاء نيسان أخذت األرض 
تتضرج بحمرة البرقوق األخاذة، كأنها 
بالرصاص..  مثقب  شاسع  رجل  بدن 
مثلماً  تماماً  الفرح..  وكان  الحزن  كان 

تكون الوالدة ويكون األلم(.
)رجال  في  التاج  درة  عند  نقف  ثم 
الرحلة  مشاق  لنتصور  الشمس(  في 
وبحثاً  العذاب  من  هرباً  الفلسطينية 
هذا  على  نقع  إننا  الخالص،  عن 
الفلسطينية  للخصوصية  التجسيد، 
النكبة، وأبطال هذه  الشتات بعد  في 
الرحلة في رجال في الشمس، ينتمون 
وهو  القيس  أبو  ثالثة:  أجيال  إلى 
يترك  أرضه،  خسر  فلسطيني  مزارع 
عن  بحثاً  وطفليه  وزوجيته  المخيم 
وأسعد  الواسعة،  اهلل  بالد  في  الرزق 
بسبب  مطارد  فلسطيني  شاب  وهو 
فتى  وهو  ومروان  السياسي،  نشاطه 
غض اإلهاب، لم يتجاوز السادسة عشرة 
من عمره، وقد تزوج أبوه ثانية ربما 
أمه  إعالة  فأورثه  العمل!  قلة  بسبب 
ثالثة  إنهم  الصغار..  وأخوته  وخالته 
اآلخر،  أحدهم  يعرف  ال  فلسطينيين 
وقت  في  العراقية  البصرة  إلى  وفدوا 
الكويت  إلى  الحدود  ليعبروا  واحد، 
هوية!..  ال  إذ  نظامية،  غير  بصورة 

يحزنون..  ما  وال  سفر..  جوازات  وال 
فكان  الخيزران(  )أبو  المهرب  أما 
سائق صهريج ماء.. واستقرت الخطة 
)أبو  بجانب  الثالثة  يركب  أن  إلى 
قبل  ما  إلى  الوصول  حتى  الخيزران( 
نقطة التفتيش بقليل، وباعتبار خزان 
البصرة،  من  اإلياب  في  فارغاً  الشاحنة 
داخل  إلى  سينتقلون  الثالثة  فإن 
التفتيش،  نقطة  عبور  لحظة  الخزان 
الخيزران(  )أبو  أن  هو  حدث  وما 
عالقات  عن  بليد،  حديث  في  انهمك 
فيما  وهناك،  هنا  صارخة  غرامية 
المزيد  على  يشجعونه  النقطة  حراس 
من االستطراد.. وهكذا إلى أن أحرقت 
داخل  الثالثة  أجساد  القائظة  الشمس 
ويلقي  مختنقين..  ماتوا  إذ  الخزان، 
فوق  الثالث  بالجثث  الخيزران  أبو 
الكويت..  مداخل  على  القمامة  أكوام 
الثالثة، عبور خط  األجيال  لقد حاولت 
موت  فكان  فردي،  بخالص  الفقر، 
في  الموت  على  مضافاً  موتاً  الصحراء، 
إلى دماغ  الفكرة  تنزلق  المخيم.. ثم 

أبو الخيزران الناشف:
من  الخزان  جدران  يدقوا  لم  لماذا   -

الداخل؟!
وأسند رأسه فوق مقوده وجعل يكرر: 
- لماذا لم يدقوا جدران الخزان، لماذا لم 

يقولوا، لماذا لم يصرخوا..
المتبلّد،  الخيزران بحسه  لم يدرك أبو 
أن شعب فلسطين، ما عتم يدق جدران 
هذا  مطلع  منذ  الفلسطيني  خزانه 
القرن، لكن أحداً من الجوار الفلسطيني 

العربي، ال يريد أن يسمع!..
لم  لقد سقط جسد غسان، لكن يراعه 
جانبه،  إلى  الطفولة  سقطت  يسقط، 
ابنة أخته الصغيرة، لكن نشيج الطفل 
إسرائيل  يؤرق  زال  ما  الفلسطيني 
ونومها  هنائها  مضاجع  ويقض  بل 

المتقطع..
عاماً، سقط جسد  منذ سبعة وعشرين 
غسان، لكن الكلمة التي كانت هي البدء 
المشكلة  أما  لم تسقط،  الخليقة،  قبل 

فإن الكلمة ال يثقبها الرصاص!
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ما  كبيرًة  أسئلًة  ألّن  مواصلته،  لنا  تتجلّى  أن  دون  ذكراه،  لنا  تتراءى  هكذا 
نتلّوى ضائعين،  ربِع قرن، ونحن  أكثَر من  امتداد  تؤّرُق خواطرنا، على  زالت 
وهما  اليوم،  كما  المقّطع،  الزمن  حبل  في  فننغمس  صحوة،  ليدركنا  حتى 
على حدِّ سواء، إذ ال نزال نتداوى للشفاء بإبداعاته، حتى ليرغمنا من قّوة البؤس على 
فعل األمل، بقدر ما يولّد فينا إحساًسا بالعجز ووعًيا بالقّوة وخوًفا من القادم. ولم يكن 
الوقوع على غّسان كنفاني محض صدفة، أو تعّسًفا أّملته نزعٌة انتقائّيٌة في االختيار، 
للكشف  الهائلة،  اإلبداعّية  أعماله وأثاره  به من خالل  بل جاءت متطورًة مع معرفتي 
عن كّل جوانبِِه سواًء على الصعيد الروائي أو النضالي، لكنني اآلن أختصر فيه الجانب 
اإلبداعي فقط بما نلمسه، حتى ال نخرَج بإحساسنا، فيفلت هدفنا، الذي قّدمه لنا خالل 
فترة حياته القصيرة، من خالل تطّور الرواية الفلسطينّية، وكذلك ذكرى استشهاده في 

السابع من تموز.

أيمن الغزالي
)الهدف، العدد 1283، 12 تموز 1998، ص 34-33(

 غّسان كنفاني
االنتقاُل من زمِن الخطابِة إلى زمِن الكتابة

هو  هذه  لمقالتي  مدخاًل  أعّده  ما  إّن 
اإلشارة إلى مسألٍة مهّمٍة بدايًة عن تفّرد 
غسان كنفاني عالمًة روائّيًة فلسطينّيًة 
ا  عربيًّ ا  وروائيًّ خاصٍّ  بشكٍل  متمّيزًة 
الحالة  حرق  في  وقدرته  عام،  بشكٍل 
الفلسطيني  التاريخي  للشرط  الخاصة 
اإلنساني  السياق  ضمن  وانصهارها 
العام. لقد كّرس غّسان كنفاني تجربته 
اإلنساني  السياق  في  لتكوَن  وقضّيته 
العام بداًل من تكريس العامل لقضيته، 
حتى تصبح »تجربة اإلنسان الفلسطيني 
آٍن  في  وفلسطينّيًة  إنسانّيًة  تجربًة 
المقالِة  أتمّكن في هذِه  ال  وقد  واحد«. 
ما  بقدر  الدراسة  محاولة  من  الصغيرِة 
خالل  من  كنفاني  بغّسان  تعريٌف  هي 
نماذج  مقّدًما  أعماله  على  الضوء  إلقاء 
على  دلياًل  لتكون  الروائّية  تجربته  من 
إمكاناته الفنّية، والفكرّية والنضالّية، إذ 
ال يمكن فصل هذه اإلمكانات عن بعضها 
تقّدًما  أكثر  كان  أّنه  علًما  البعض. 
مناضاًل،  كونه  من  وكاتب،  كروائي، 
ا، وذلك من خالل ما قدمه لنا من  وسياسيًّ
عنه  والتعبير  تفاصيله  بكّل  مريٍر  واقٍع 
عن  باحًثا  مرهف،  حسٍّ  وبكّل  ببساطة 
أقصر الطرق وأسهلها إليصال ما يريد، 
حساب  على  ممكن،  جمهوٍر  أكبر  إلى 

البناء الفني. 
إذ إّن ما قّدمه غّسان كنفاني سواًء كان 
مكتماًل، أم غير مكتمل هو مغامرة أو 
ومضمونها،  بشكلها  متفردة  تجربة 
السياسي  جدلية  تحقيق  من  انطالًقا 

واأليديولوجي في صياغة فنية متقدمة. 
ما  همه،  كان  يكرر،  ال  غسان  إن 
الشكل  عن  النظر  بغض  طرحه،  يريد 
ال  أشياء  شيء،  عنده  كان  والطريقة، 
بد أن تقال في وقتها دون تحريض أو 
تزوير أو زيادة أو نقصان ودون إنذار أو 
تولده  أن  يمكن  الذي  خوف،  أو  خجل، 

ظروف النقد والمدارس. 
إن الحياة الخصبة التي قدمها لنا، برغم 
الود  قسوتها وعمقها، كانت دلياًل على 
العميق الذي تولّده مشاعره تجاه أرضه 
وشعبه أو صادرة عن أحالم كّرسها عقم 
المأساة،  وعمق  المرحلة  ومرارة  الواقع 
لتتداخل الصور من جديد في جدل مثمر 
وخصب عن حياة اإلنسان الفلسطيني أو 

ما ينتظره. 
يكتب غسان كنفاني إلى غادة السمان، 

يقول: 
»إن الدنيا عجيبة وكذلك األقدار، إن يداً 
السماء  في  األشياء  خلطت  قد  وحشية 
األمور  نهايات  فجعلت  رهيباً  خلطاً 

بداياتها والبدايات نهايات«.
هذا الكالم يعكس هموم غسان كنفاني 
في زمن التردي واالنهيار، زمن السقوط 
الذي قدمه في كل أعماله بشكل متنام 
وجدير باالهتمام والقراءة، ففي »رجال 
في الشمس« يقدم لنا الكاتب حالة العجز، 
الكاتب  تبصر  التي  التوازن  عن  والبحث 
للصاحين  جماعي  كخطاب  تعليلها،  في 
والفرار.  العجز  حالة  من  الهاربين  من 
أهم  من  وهي  لكم«  تبقى  »ما  في  أما 

أعماله، يقدم لنا نموذجاً من رحلة الفرار 
والتخبط  العجز  حالة  بعد  الفلسطيني، 
الشمس«،  في  »رجال  في  بدأها  التي 
حين يصبح الهم الخاص هو األهم حتى 
الشخصي منه، وإن ما يلفت االنتباه في 
هذه الرواية حالة السؤال الذي يحمل في 

ثناياه مصيراً آخر.. إلى أين..؟!
بانتظار  أخرى  ساحة  الصحراء،  لتكون 
المرة،  لوجه هذه  مواجهة أخرى، وجهاً 
وذلك انطالقاً من قصور الطاقات واألداة، 
والتقاطع،  التدبير  أداة  لتغدو  حتى 
فيما بعد، هاجساً في بناء ذات منفصلة 
في  فعلها  لتبدأ  األرض،  عن  روحياً 
الروابط  هذه  تنتجه  ما  إن  الصحراء. 
الجديدة سيكون لها موضوعها ومادتها 
رواية  الكاتب غسان كنفاني، ففي  عند 
مما  بالتحرر  يحلم  حيفا«  إلى  »عائد 
جديداً  حدثاً  ليقدم  السياسة،  تنكره 
بدأت  التي  القطيعة  األساسي  عنصره 
على  الذات  مخادعة  في  محاورها  تفرز 
نحو مفجع. هكذا تبدأ األفعال وتنتهي 
ألن  والطموحات،  والهواجس،  األحالم 
ينتهي  وال  باألرض  يبدأ  ال  شيء  كل 
ثم  سيبتعد،  الذاكرة،  في  سيكون  بها 
يقترب منها، حتى الموت.. )ال يكتسب 

معناه بعيداً عن األرض(.
وبالمقابل، فالهرب ال يعني النجاة )ألن 
فعلها  إدراك  معادلة  تحقيق  الهرب 

الخفي(. أما في »ما تبقى لكم« يقول:
ليس  العالم  في  الفوالذ  أنصال  كل   ..«
عرقاً  فوقك  من  تحصد  أن  بمقدورها 
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وراء  واحداً  تتكسر  ولكنها  واحداً، 
اآلخرين حتى ليتحول هو ذاته إلى عرق 
مجهول مشرش، يستقي منك انتصابه 
عالقة  تظهر  العاشق  في  وخطواته«. 
اإلنسان الفلسطيني بأرضه، حد االندماج 
بالك،  الكابتن  أدركه  ما  وهذا  والتوحد 
الضابط اإلنكليزي في الرواية عندما قال 
الفلسطيني  على  القبض  »إن  لنفسه: 

يعني القبض على األرض أوالً..«.
المعادل  يجد  كنفاني  غسان  إن  إذا 
معاناة  مراحل  أو  محاور  لكل  الصحيح 
اإلنسان الفلسطيني، مفتشا عن حقيقة 
إن  المواجهة.  ومضمون  وشكل  الصراع 
نفس  لهما  كان  عنده  والمكان  الزمان 
األثر في بناء صيرورة الفلسطيني، في 
تحديد تفاصيل حياته، وكأنه كان المكان 
الضائع  الزمن  معاً،  والموجود  المفقود 
والرتيب في أرضه الحبلى بأحالمه، ذلك 
أن )األرض هي ذروة العالقات الحميمية 

للفلسطيني مع األشياء(.
يعني  المكان  أي  األرض،  فقدان  إن 
الهرب والجري تحت الشمس في صحاري 
وإن  الشمس،  في  رجال  في  كما  عارية، 
إيجاد المعادل الحقيقي المكان »األرض« 
عنوانه  للفلسطيني  يعيد  والزمان، 
في  كما  المواجهة  حقيقة  في  وهويته 
الذي  الحاضر،  كانت  ألنها  سعد(  )أم 
ومكان  زمان  ورفض  المواجهة  يعني 
رجال في الشمس التيس، تعني الماضي 
والهرب معاً، أين ينتهي غسان كنفاني 
مروراً  بأسره  شعب  تفاصيل  رسم  في 

بالعالم الذي ال حدود لبؤسه ومروته؟
ويتركنا  كنفاني  غسان  ينتهي  هكذا 
دون بوصلة إليجاد معادل آخر لظروفنا 
من  الهائل  الفراغ  هذا  إن  الراهنة. 
يؤكد  بعد،  تكتمل  لم  التي  الروايات 
خصوصيته  وحقيقة  الكاتب  انطالقة 
تبقى  ما  في  سعد  أم  فمن  وأهميته، 
لكم إلى رجال في الشمس ومن عائد إلى 
حيفا في برقوق نيسان إلى العاشق، إلى 
الشيء اآلخر »من قتل ليلى الحايك« التي 
انفصلت لتجسد وقائع الرهان األكبر في 
مسيرة اإلنسان اآلخر، خارج الفلسطيني، 
التفكير  لتكتسب عنوانها، قدرته على 
لم  بجريمة  يعاقب  إنسان  مصير  في 
ترتكبها يداه لكنه ورثها، ويصمت إلى 
أن تساق رقبته إلى حبال الفزع وأعواد 
المشانق المنصوبة في صباحات ال تعرف 
القبور  ورائحة  المسعور..  الجليد  غير 
أرصفة  على  المزفوف  اآلس  ال تعرف األمان أو النسيان.وكرنفاالت 

لينيني  كماركسي  أتكلم  شخصيًا  وأنني 
بقيادة  وعمليًا  نظريًا  وأؤمن  وشيوعي، 

الطبقة العاملة للثورة االشتراكية

.
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الهدُف تصدُر من فلسطين

، نفخُر به ونعتّز. حدٌث صحفيٌّ وثقافيٌّ ووطنيٌّ

الهدُف تصدُر من المركِز من عمق الوطن، بعد أن ظلّت مغتربًة عقوًدا عّدة، لعّل ذلك 
السياسّية والديمقراطّية والمعرفّية في  التجربة  يحّقُق تعّطشنا لصحافٍة وطنّيٍة تغّني 
الثقافة  وشعلة  والرائد،  المؤّسس،  كنفاني،  غّسان  حلم  يحّقق  ذلك  ولعّل  وطننا... 

الوطنّية التي ال تنطفئ.

»من فلسطين ريشتي« عنوان ديوان شعر لعبد الكريم الكرمي )أبو سلمى(، وهذا لسان 
حال كّل مثّقٍف ومبدٍع يّتخُذ من الكلمة وسيلًة للتعبير، وعندما يقولها المثّقُف المبدع، 
فإّنها ترتبُط ارتباًطا وثيًقا بحلم العودة، ففلسطين هي الوطن، والشخص، والمنارة.. 

وفلسطين هي )الهدف(.

يحيى يخلف
)الهدف، العدد 1320، تموز 2001، ص58-57(

الهدف وغّسان: 
من زمِن االشتباِك إلى زمِن االنتفاضة

والجبهة  كنفاني  غّسان  أصدر  لقد 
الشعبّية تلك المجلّة لتعّبر عن دّقات 
الزمن  في  الفلسطيني  الشعب  قلب 
االشتباك  زمن  غسان،  سّماه  الذي 
الذي  الوطني  النهوض  ذلك  لترافق 
المسلّح،  الكفاح  تجربة  من  انبعث 
من  نخبة  واصل  غّسان  رحيل  وبعد 
الهدف  إصدار  والصحفيين  الكّتاب 
من  الهدف  وانتقلت  خطاه،  على 
إلى  بيروت،  المزرعة« في  »كورنيش 
المزرعة  حي  في  متواضعة  مكاتب 
بدمشق، ثم إلى مكاتب أكثر تواضًعا 
تعود  هي  وها  اليرموك،  مخّيم  في 
لتصدر  تكون،  أن  يجب  حيث  إلى 
االنتفاضة،  زمن  في  اهلل  رام  من 
وزمن  االشتباك،  زمن  بين  وما 
الزمن مديًدا، وسقف  االنتفاضة كان 
الفلسطيني عالًيا، وتضحياته  الشعب 
صحيفة  »الهدف«  وكانت  متواصلة، 
وكّل  والمثّقفين،  والبسطاء  الفقراء 
أبناء الّشعب، كانت »الهدف« تواصل 
تحديد  وتواصل  األمل،  مالمح  رسم 
تسجياًل  مجلّداتها  وتمّثل  االّتجاه، 
الوطني،  للكفاح  الحقيقي  للتاريخ 
من  مهّمٍة  حقبٍة  على  حارة  وشهادة 

التاريخ المعاصر. 
أرض  إلى  »الهدف«  تعود  وعندما 
الرمز  كنفاني  غسان  يعود  الوطن، 
معها، وإذا كان رحل في مثل موعد 

صدورها، فإّن الداللة هنا في المعنى 
العودة من حضور  الذي تثيره فكرة 

الفكرة، وديمومة الرسالة.
غسان يعود مع الهدف، مثلما تعود 
حارس  هو  فغسان  الخضراء،  الطيور 

النبع، وحارس الفكرة.
ا  ثقافيًّ ورمًزا  ا،  سياسيًّ رمًزا  وغسان 
يتجّدُد عاًما بعد عام، وُتزهر براعمه 
اإلبداع  وشجرة  المعرفة،  شجرة  على 

الفلسطيني الذي ال ينضب.
غسان يتجّدد، وتتعدد قراءة كتاباته 
هبة  وكل  خضب،  موسم  كل  في 
كل  جماهيرية  انتفاضة  أو  شعبية، 
نكتشف  جديد  من  غسان  نقرأ  مرة 
أبعاٍد  ذات  ودالالت  جديًدا،  معنى 

خالقة. 
واحدة..  مرة  ُيقرأ  ال  كنفاني  غسان 
متعّددة،  قراءاٍت  إلى  بحاجة  غّسان 
تعّددت  القراءات،  تعّددت  وكلّما 

الرؤى.
غّسان أّول من نّبه إلى سمة المقاومة 
كتاب  وبعد  الفلسطيني،  األدب  في 
المقاومة( صار هذا  غسان عن )أدب 
فلسطين هي  في  متداواًل  المصطلح 
من  سمة  والمقاومة  المقاومة،  أرض 
أن  الطبيعي  ومن  المكان،  سمات 
يكون الُمنَتج الثقافي الفلسطيني له 

خصائص هذه األرض المقدسة.
وإذا ما عدنا إلى قراءة ما كتبه غسان 

عن مصطلح )أدب المقاومة( في هذا 
الوقت بالذات، أي في زمن االنتفاضة، 
فسنجد أن غسان كنفاني يجيب على 

أسئلة طرحت بعد اتفاقات أوسلو.
مفادها: هال انتهت ظاهرة المقاومة 

في األدب الفلسطيني؟
الفلسطيني هموم  هل يصبح لألدب 
العربي،  األدب  هموم  عن  تختلف 
تّيار  عن  جانٍح  تّياٍر  إلى  ويتحّول 

الثقافة القومّية؟
لقد جاءت االنتفاضة المجيدة، لتجيب 
على تلك األسئلة، وتعيد االعتبار إلى 
مصطلح غسان كنفاني، ولتؤّكد كّل 
ما ذهب إليه غسان، من أّن المقاومة 
من  أساسّية  سمة  تزال  وما  كانت 
الفلسطيني، وإّن األدب  سمات األدب 
الفلسطيني جزٌء ال يتجّزأ من حركة 
يشغل  وهو  المعاصر،  العربي  األدب 
األدب،  هـذا  لـوحـة  فـي  بارًزا  مكاًنا 

ويمنحـه خصوصّيًة فريدة.
)األدب  عن  غّسان  كتب  وحين 
الكاتب  أّن  أّكد  الصهيونّي(، 
على  خطواته  يضبط  اإلسرائيلّي 
العسكرّية  المؤّسسة  خطوات  إيقاع 
كتاب  قراءة  إعادَة  وإّن  اإلسرائيلّية، 
عن  يكشُف  األّيام،  هذه  غّسان 
فالمثّقُف  االستنتاج،  ذلك  صـواب 
في  بالكامل  مجّنٌد  اإلسرائيليُّ 
ومن  اإلسرائيلي،  الجيش  صفوف 
أّن  القارئ،  سيكتشف  أخرى،  جهٍة 
دعوًة  يتضمُن  كنفاني  غسان  كتاب 
العدّو  مع  الثقافّي  التطبيع  لمقاومة 
اإلسرائيلّي على الرغم من أّن مصطلح 
التطبيع لم يكن متداواًل عندما كتب 
القراءة،  تعدد  لكن  دراسته.  غسان 
وضوح،  بكل  المعنى،  هذا  يعطينا 

ودون مواربة.
عاماً  يتجدد  كنفاني  غسان  إن  قلنا 
الروائية  أعماله  وفي  عام،  بعد 
جديدة  أبعاداً  نكتشف  أن  نستطيع 

في كل مرة تعيد فيها قراءتها...
وعلى سبيل المثال، فإن إعادة قراءة 
األيام،  هذه  حيفا(  إلى  )عائد  رواية 
تجعلنا نرى وأكثر من أي وقت مضى، 
عبقرية الفكرة، ودعوتنا إلى التشبث 
سياسة  ومواجهة  الوطن،  بتراب 
فاإلسرائيليون  والنفي،  االقتالع 
ولذلك  شعب،  بال  أرضا  يريدون 
يدمرون كل شيء، ويمارسون سياسة 
األرض المحروقة إلبعادنا وتهجيرنا، 
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ودفعنا نحو الصحراء..
تلتقي  غسان  عند  الوعي  وداللة 
المواطن  عند  الوعي  داللة  مع  اليوم 
فوق  أموت  يعلن:  الذي  الفلسطيني 
من  الرغم  وعلى  أغادرها،  وال  أرضي 
ضراوة المواجهة في زمن االنتفاضة 
حدث  كما  جماعية  هجرة  تحدث  لم 
عام 48 أو عام 67، وذلك بفضل الوعي 
وروح الصمود وهو ما استنبطه عمل 
حيفا(  إلى  )عائد  كنفاني  غسان 
في  األيام  هذه  أكثر  نفهمه  والذي 

ضوء تجربة الصعود والتحدي.
إلى  الرامية  اإلسرائيلية  السياسة  إن 
غسان  إليها  رمز  قد  األرض،  تهويد 
بشخصية )دوف( في روايته، ودوف 
وإنما  الشخص،  يعني  يعد  لم  هنا 
تعدى ذلك إلى المكان، وإلى األرض، 

وإلى الثقافة، وإلى التاريخ.
ولقد قال لي ذات يوم الكاتب األلماني 
غسان  روايات  إن  گيرندل(  )رانير 
الفلسطينية  القضية  يفهم  جعلته 
الدعائية  النشرات  فعلت  مما  أكثر 

التي كان يتلقاها..
العديد  إلى  روايات غسان  ترجمة  إن 
القضية  أدخلت  الحية،  اللغات  من 
إلى  اإلنساني  ببعدها  الفلسطينية 
قلوب الكثير في مختلف دول العالم.
زارني  ا،  إيطاليًّ ا  سينمائيًّ أن  وأذكر، 
نيته  عن  وأخبرني  شهور،  قبل 
إلى  حيفا(  إلى  )عائد  رواية  تحويل 
شريط سينمائي، وأضاف، أن الرواية 
تعدد  فكرة  من  وانطالًقا  مدهشة، 
غسان بتعدد القراءة ألعماله، أقترح 
أن يكلف بعض الكتاب بكتابة جزء 
يتخيلون  بحيث  الرواية،  لهذه  آخر 
لحظة  بين  ما  الشخصيات  تطور 
واللحظة  غسان،  عند  الرواية  انتهاء 

الراهنة.
تلك هي عبقرية الكتابة عند غسان 
كنفاني، فأعمال غسان تمتلك حياتها 
الداخلية، وهي تتطور وتقدم نفسها 
بصورة متجددة، ويمكن قراءتها من 

زاوية جديدة في كل مرة.
يقال  كنفاني،  غسان  عن  يقال  وما 

عن الهدف، أحد إبداعاته الرائعة..
الصحيفة  هذه  عنوان  هو  التجدد 
ريشهم  كتابها  غمس  طالما  التي 
والكاتب، واألديب، واإلنسان.بمداد تجربة غسان كنفاني الصحفي، 

إستديو  في  -حتى  العدو  مع  الجلوس  إّن 
المعركة،  في  أساسّي  خطأ  تلفزيونّي- هو 
وكذلك فإّنه من الخطأ اعتبار هذه المسألة 

مسألة شكلية.

.
ك غ. 
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عبد الرزاق عيد
)الهدف، العدد 731، 23 تموز 1984، ص 47-44(

كنفاني ومأسسُة الثورة

مقاربٌة  بل هي  كنفاني،  غّسان  عن  نقدّيٍة  دراسٍة  تقديَم  تزعُم  ال  المقالُة  هذِه 
أولّيٌة لبعض النواظم الرئيسّية التي تتشّكل منها القّصة الكنفانّية. إّن الكتابَة 
النتائج،  إلى  واالطمئناِن  األحكام،  إطالِق  بمخاطِر  محفوفٌة  مغامرٌة  غّسان  عن 
فقّصُة غّسان مرجُعها الرئيسيُّ تجربُته. وتجربُة غّسان الكتابّية جماع الهواية واالحتراف، 
الهواية بكّل نزواتها التجريبّية، وغواية المغامرة في البحث الذي يشرع تساؤالته أبًدا، 

واالحتراف بكّل ما فيه من التوكيد على إّتقان الصنعة وامتالك الوسائل والمهارات.

بالتمّرد  مسكونٌة  غّسان  عند  الكتابُة 
على المقاييس، ولذا فالكتابُة عن غّسان 
محكومٌة دائًما باهتزاز المقاييس وضالل 

األحكام النهائّية.
ومناضاًل،  وكاتًبا  مثّقًفا  غّسان 
المأساة  بحجم  ليكوَن  بقامته  ارتفع 
الكتابُة  كانت  فقد  ولذا  الفلسطينّية، 
وقت  فال  يعيشها،  يومّيًة  ممارسًة 
والتشّكي،  للندب  وقت  وال  للتأّمل، 
لألهواء  وقت  ال  للمساومات،  وقت  وال 
عصر  عصرنا  الكبرى،  النتنة،  الفردّية 
التراجيديا  عصر  الكبرى،  األهواء 
تخرج  أن  المأساة  فعلى  االجتماعّية، 
لتحّقق  ملحمًة،  لتتحّقق  مأساتها،  من 
الكتابة الفلسطينية فعاًل بحجم المأساة، 
المقوالت  لرمادّية  ترتهن  ال  وممارسًة 
عندما  المأساة  أو  السياسّية  أو  األدبّية 
تعاش فعَل تعاٍل عن الجراح، تتحّرر من 
وعسف  الوجودّي  واأللم  والبوح  الرعش 
العالم،  معقولّية  ال  وصدمة  الكوابيس 
للتسّيد  اإلنساني  الكفاح  ملحمة  لتصبح 
على كّل الضرورات التي تعيق تحقيق 
الكائن لكينونته االجتماعّية واإلنسانّية.

بذلك نستطيُع القول إّن مع أدب غسان 
فلسطيني،  أدبي  جنس  ولد  كنفاني، 
ولد  جنسيته،  في  األجناس  كل  يختصر 
تعبير فلسطيني، ولدت لغة فلسطينّية 
وأسلوب فلسطيني، عماد هذا الجنس أو 
الفضاء  تحول  هو  الفلسطيني  األسلوب 
القصصّي أو الشعرّي من خلفّية تتحّرك 
عامل  إلى  الفنّية،  الشخصّيات  عليها 
دورها  لها  فنية،  شخصية  إلى  فني، 
الرئيسي في تحديد بنيان العمل الفني، 
بمدنها،  فلسطين  هو  الفضاء،  وهذا 
بخضارها  بأشجارها،  بحقولها  بقراها، 
األرض،  برائحة  بترابها،  وفواكهها، 
بأشيائها الصغيرة وتفاصيل جغرافيتها 
الدقيقة، وفي هذا العامل الفني، انتقل 
أو  ايمائية  خلفية  مجرد  من  الفضاء 
الدال  فيه  يتكثف  عامل  إلى  تزيينية، 

والمدلول معاً.
مجموعته  على  نظرٍة  إلقاُء  يكفي 
الحزين(،  البرتقال  )أرض  القصصّية 
القصص  عناوين  معظم  أن  لنجد 
القصصي  المكان  عناصر  من  استمدت 



دف ه رة ال ن ذاك : م ي
ا�ن ف ن ان ك س ن غ ع

ص
خا

د 
عد

20
22

س   
سط

 أغ
ب/

: آ
 )1

51
4(

40
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

 103

ألبعد من الحدود - األفق وراء البوابة- 
من  ورقة  فلسطين-  من  أوراق  ثالث 
الرملة- ورقة من الطيرة، ورقة من غزة 
البرتقال  »أرض  قّصة  إّن  بل  إلخ،   ...
القصصّية  عناصرها  تبني  الحزين« 
تعبيريًّا  مجاًزا  ليس  البرتقال،  على 
مجاٌز  بل  فحسب،  فلسطين  على  يدلُّ 
ا ال غنى عنه  بنائيٌّ يشّكل عنصًرا أساسيًّ
لتحّقق القّصة كمالها، إيقاعها، ووحدة 
التأثير واالنطباع فيها والبرتقال عنصًرا 
الدرامّي  التطّور  عبر  يتنامى  ا،  قصصيًّ
النسيج  عبر  الداللة  فتتنامى  للقّصة، 
السردي ذاته، وعبر تفاعل الشخصية مع 
الحدث المركزي وهو النزوح عن األرض 
على  تتوالى  البرتقال  حقول  »حيث 
النازحة،  العائلة  أعين  أمام  الطريق«، 
عنصر  يتأتى  السردي  النسيج  وعبر 
البرتقال جزًءا من تفاصيل الحّيز المكاني 
السردّية،  الوحدات  فيه  تتوالى  الذي 
كما  حياديًّا  ا  موضوعيًّ عنصًرا  ويتحّقق 
هو عليه في الواقع الخارجي، غير أّنه - 
جزًءا مفرًدا - يتصاعُد قيمًة تعميمّية، 
وبذلك  النزوح،  لمأساة  رمًزا  يغدو  حيث 
ينتقل من حيادية الوجود كما هو عليه، 
يتواشج  كقيمة  التعبير  انفعالية  إلى 
الدال  مجرد  بالمحدد،  المجرد  فيها 
ومحدد المدلول، ومع التجريد التعميمي 
إسقاط  عبر  الخاص  الكيان  تشكل  يبدأ 
مانحة  العناصر  األسطورية على  المخيلة 
باليباس  يصاب  فالبرتقال  الحياة،  إياها 

عندما تتغير اليد الساقية.
في المرحلة التعبيرية لم يعد البرتقال 
لقد  الطريق،  على  تتوالى  مجرد حقول 
غدا شيئاً جبياً »كانت النساء قد اشترين 
السيارة،  إلى  معهن  حملنها  برتقاالت 
ومد  السائق،  جانب  من  أبوك  ونزل 
ينظر  أخذ  منها..  برتقاله  فحمل  كفه 
إليها بصمت.. ثم انفجر يبكي كطفل 

بائس..«.
والتعبيرية هنا، ليست محصلة للحضور 
هي  بل  للكاتب،  االنفعالي  العاطفي 
بالوصفية  السردية  اللحظة  نتاج تعانق 
في تحققهما النثري الصلب، فالبرتقال 
وموضوعات،  كمكان  فضاءه  يغادر 
مجاله  ليصبح  فاكهة  أشجار  حقول، 
الوجدان  فيشتعل  اإلنساني،  القلب 
مختلجة  الذاكرة  وتنتفض  بالحنين، 

باأللم.
ويتسامق التعبير في تعميميته ليتاخم 
البرتقال  يذبل  حيث  األسطورة،  حدود 
عندما تتغير اليد التي تتعهده بالماء.

»البرتقال الذي قال لنا فالح كان يزرعه 

اليد  تغيرت  ما  إذا  يذبل  أنه  خرج،  ثم 
التي تتعهده بالماء..«.

من  يتولد  ال  هنا  األسطوري  العنصر 
يولد  بل  متحقق،  واقع  وكأنه  المحال 
من المحال، وهو يتحول إلى توق، إلى 
اللغة،  عالقات  تصيغه  ال  شعري،  حلم 
ومجازاتها،  وتراكيبها  بمفرداتها 
باكتشافه  شاعريته،  عن  يتفتق  بل 
للشعر في عالقات الناس، في ذاكرتهم 
وشؤونهم،  همومهم  في  وأحالمهم، 

في عالقات الواقع ومدركاته.
من  مغزاها  تستمد  البرتقال  وأسطورة 
مجرد  ليست  وهي  الشعبي،  الوجدان 
وسيلة تكنيكية بل هي تنبثق من ذلك 
بين  والعميق  األليف  الحميمي  اللقاء 
اإلنسان والطبيعة، بين اإلنسان والعمل، 
فلسطين،  وأرضه  الفلسطيني  بين 
وبذلك تتفتح األسطورة هنا عن طاقة 
جديدة إلحياء اآلمال واألحالم المشروعة، 
فراغ  في  الميتافيزك  رفرفات  وليست 

الخرافة.
لعنصر  الفني  المعادل  ويتحقق 
بالسياق  التصاقه  خالل  من  البرتقال، 
المعادل  لنمو  للقصة، كتحقيق  البنائي 
تنتهي  حيث  الواقع،  في  التراجيدي 
القصة »لقد دخلت الغرفة متسلاًل كأنني 
وجه  نظراتي  المست  وحين  المنبوذ.. 
أبيك يرتجف بغضب ذبيح.. رأيت في 
الوقت ذاته المسدس األسود على الطاولة 
الواطئة.. وإلى جواره برتقالة.. وكانت 

البرتقالة جافة يابسة..«.
القصة،  في  الدرامي  الحدث  تطور  فمع 
لعنصر  المجازية  الداللة  تتطور  كانت 
ومن  التعبير،  إلى  الواقع  من  البرتقال، 
األسطورة  ومن  األسطورة،  إلى  التعبير 
المعادل  يتحقق  وبذلك  الواقع،  إلى 
ويتنامى  الواقعي،  المعادل  في  الفني 
ضمن  جديدة  أبعاداً  مكتسباً  الواقع 
الخاص، ودون اسقاطات  تطور منطوقه 
تستبدل  خطابية،  مواقف  أو  خارجية، 
بذاتية،  الواقع،  عالقات  موضوعية 

انفعاالت الكاتب. 
الداللة،  لتعددية  بداية  القصة  ونهاية 
كان  الحكائي،  السردي  السياق  ففي 
ذروة  في  المسدس  عن  األب  يبحث 
وأريد  أقتلهم  أن  »أريد  غضبه مهدداً: 
أنتهي..  أن  أريد  نفسي..  أقتل  أن 
نفسه  قتل  يريد  أي  أن..«.  أريد 
وأوالده، بعد بلوغه حالة اليأس، وعجزه 
وبعد  األوالد،  هؤالء  إطعام  عن  حتى 
الحقيقة  وخدعته  البالغات  خدعته  أن 
بكل مرارتها، وبعد أن تالشى األمل في 

الهائلة  والصعوبة  البيارات،  إلى  العودة 
عن  والتكلم  فلسطين  عن  التحدث  في 

الماضي السعيد.
الواطئة،  الطاولة  فالمسدس األسود على 
نتاج  السردي،  السياق  إطار  في  كان 
أن  أراد  الذي  لألب  التأزم  لحظة 
أبنائه،  وقتل  نفسه  لقتل  يستخدمه 
فتلك هي الخاتمة التي تكتمل الحكاية 

في مادتها األولى بها. 
بجانب  جفت  التي  البرتقالة  لكن 
داللي  احتمال  إلى  تفضي  المسدس، 
التنامي  موضوعية  على  يتأسس 
مادته  في  السرد  لسياق  الموضوعي 
الحكائية األولى، وهذا االحتمال الداللي، 
ينشأ عن عالقات جديدة، بين المسدس 
هما  والبرتقالة  والمسدس  والبرتقالة، 
الداللي  السياق  لكن  حقيقيان،  عنصران 
للبرتقالة يوقظ شكاًل مختلفاً في عالقته 
هل  القراءات،  تتعدد  وهنا  بالمسدس، 
يعني أن الخاتمة هي انتحار األب، بعد 
وهل  العودة؟  في  األحالم  نضبت  أن 
لجفاف  موازياً  كان  البرتقالة  جفاف 
الحياة في داخله؟ أم أن جفاف البرتقالة 
استدعى المسدس كوسيلة إلعادة الحياة 
هل  لألحالم؟  لآلمال،  لألرض،  لها، 
بدايته،  أم  حلم  نهاية  كان  المسدس 
بعد أن فقد البرتقال اليد التي تعهدته 

بالرعاية واإلرواء؟
القصة تكتب الواقع في تحققه، فاتحة 
ال  أبداً، هي  فيه  الممكن  على  نهايتها 
تجبره على التطوع لالستجابة للرغبات، 
والحلم  الفعل  دون  توصده  ال  ولكنها 
اإلنساني، أليست األحالم واألماني جزءاً 
من واقعنا كبشر، ولوال األحالم والطموح 
البشري لما كانت األفعال، ولوال اإلنسان 
بانفعاالته وأحالمه وأخيلته، لغدا الواقع 
الواقع إلى  شيئاً غريباً عنا، الختزل هذا 
غسان  إن  األولى.  الطبيعية  حدوده 
للواقع  عميقة  بأمانة  يكتب  كنفاني 
ال  الواقع  هذا  يكتب  لكنه  والواقعية، 

كواقع جبري بل كواقع إنساني.
ال نستطيع في مقالة أن نقوم بدراسة 
تحليلية مستفيضة لقصص غسان، لكننا 
قمنا بهذه الوقفة التحليلية ألحد جوانب 
وهي  الحزين،  البرتقال  أرض  قصة 
المضمون  ذات  غسان  قصص  أكثر  من 
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ارتجال  لندلل على  المباشر،  الفلسطيني 
الحكم النقدي القائل بأن »أسلوب غسان 
جيد عندما ال يكون المضمون فلسطينياً 

بشكل مباشر« .
للمساءلة  مدعاة  النوع  هذا  من  آراء  إن 
المضمون  حذف  لو  ترى  بحق،  والسؤال 
فماذا  غسان،  قصص  من  الفلسطيني 
يبقى من التراث اإلبداعي لهذا الكاتب؟ 
ليس  التساؤل،  هذا  نطرح  إذ  إننا 
أي  على  المجرد  الحرص  أبداً  منطلقنا 
ما  وراء  االنسياق  هدفنا  وليس  تراث، 
اصطلح عليه الجميع بأنه تراث إبداعي، 
الناقد أن ال يخضع  الباحث أو  فمن حق 
للمتداول والمتفق عليه، ولكن هذا الحق 
االجتهاد،  قيمة  بمدى  مشروطاً  يبقى 
ومدى تسلحه بالوسائل العلمية الكفيلة 

بأن يبرز مصداقيته، أو يثبت جدواه.
المضمون  ذات  القصة  مجابهة  إن 
ال  التي  )القط(  بقصة  الفلسطيني، 
واتخاذها  فلسطينياً،  مضموناً  تتضمن 
لمقاييس  إال  يخضع  ال  جمالياً،  معياراً 
إلى  الفني  العمل  واختزال  ذاتية، 
القصة  هذه  نالت  ولو  حتى  موضوعه، 

إعجاب األستاذة األميركية.
الموضوع  بين  االصطالحي  الخلط  إن 
ومنتشرة  متداولة  مسألة  والمضمون، 
إلى  العربية،  النقدية  الدراسات  في 
العودة  العبث  من  يصبح  الذي  الحد 
الجوهري بين  التمايز  التأكيد على  إلى 

مدلول المصطلحين.
مضمون  غسان  قصص  في  ليس 
فلسطيني، بل هناك موضوع فلسطيني 
غير  وآخر  فني  موضوع  هناك  وليس 
شركة  خام،  مادة  هو  فالموضوع  فني، 
والمضمون  للجميع،  ومشاع  الناس  بين 
بمنظوره، هو  العمل  موضوع  اتحاد  هو 
في  تتسرب  التي  الداخلية  الخاصية 
خصوصية  فتمنحه  الموضوع،  شاريين 
الموضوع متحقق  تجسده وتشكله، هو 
الخاص  الشكل  أو  الخاص،  شكله  في 
تبرز  هنا  من  موضوعه.  في  متحقق 
هذه  ككاتب،  كنفاني  غسان  مأثرة 
موضوعه  وحدة  في  تتمثل  المأثرة 
وتعدد مضامينه. إن فلسطين كموضوع 
مجرة  إلى  تتحول  غسان  أدب  في 
فال  متناهية،  ال  بدالالت  تشع  مضامين 
قصص  مضامين  في  تكرار  وال  تناسخ 
غسان، على الرغم من وحدة موضوعها، 
في  اجتهادنا  كان  المنطلق  هذا  ومن 
فلسطينياً،  أدباً  ابتدع  قد  غسان  أن 
األجناس،  ضمن  تعداده  يمكن  حتى 
إلغناء  المدارس،  كل  من  ينهل  فغسان 
عناصر التشكل الحي لموضوعه، لقد غدا 
استقطاب،  فلسطين، هاجس  موضوعه، 
الحياتية  تجربته  في  الكثافة  مركز 
حياته  هذا  موضوعه  فمنح  واإلبداعية، 
كل  من  مستخلصاً  ومواهبه،  وملكاته 
يخدم  فيما  عصارتها،  الفنية  األساليب 

الذي يشغل  تمثاله  أمام  وتبتله  عشقه 
فسحة وجوده الكي. 

اإلبداعية  غسان  تجربة  أن  ذكرنا  لقد 
الهواية واالحتراف، وما قصة  هي جماع 
»القط« إال نتاج هذا الجماع. ففي هذه 
تجريدياً  جنوحاً  غسان  يجنح  القصة، 
صفة  ذات  إنسانية  إشكاالت  لمواجهة 
الحدث  زمن  هو  القصة  فزمن  وجودية. 
من  يتجرد  والحدث  ذاته،  القصصي 
تواجهها  والشخصية،  الزمنية  ربحيته 
رفاق  غادرت  قد  واحدة،  ودفعة  فجأة 
التي هي »كل شيء  إلى سميرة  الورق 
في الدنيا.. سميرة هي الحقيقة.. وإن 
كل شيء ليس إال غالفاً يغلف غالفاً آخر، 
اإلطالق..  على  حقيقة  ثمة  ليس  وأنه 
سواها، وهو يكتشف فجأة أنه يتفوق 

على كل هؤالء البشر النمل..«.
قطاً،  يشاهد  إليها،  طريقه  وفي 
الخلفيتين  ساقيه  »شاهد  حاذاه  وحينما 
مع  تستويان  وتكادان  مهروستين، 
األرض.. كان الدم جامداً ومخلوطاً بشعر 
القط، وكانت الساقان ملقاتين وكأنهما 

ليستا لهذا القط«.
تحقيق  وبين  بينه  يحيل  المشهد  هذا 
اللقاء الجسدي المزمع بينه وبين سميرة، 
الطاولة، ويخرج  حيث يضع نقوده على 
إلى الزقاق الكئيب، بعد حوار ال تواصل 
القط بينه وبين سميرة، حيث  فيه عن 
المحطم  القط  استطاع  كيف  يتساءل 
صنبور  حيث  إلى  يزحف  أن  الخلفيتين 
إلى  الزقاق، هل زحف  المياه في وسط 

هناك كي يموت هناك!
بيتها  اختيار  عن  يسألها  عندما  وهو 
ال  لكي  تجيبه  العام،  الشارع  عن  البعيد 
فعاًل،  يرغبها  الذي  الزبون  إال  يأتيها 
يمشون  مثله..  يحبونها..  فالذين 
على  تقوم  فالقصة  إليها.  ساعين 
التناظر  أن  غير  الحاالت،  في  التناظر 
القصة ال يتأسس على عناصر  في هذه 
بمقدار  ايحائية  عناصر  على  بل  بنائية، 
ما  بمقدار  القراءات،  بتعدد  تسمح  ما 
يلفها غموض الداللة، حتى أنها تتوشى 
بظالل ميتافيزيكية ال ترصد الكائن في 
كوضع  تصفه  بل  التاريخية،  سيرورته 

إنساني ذي طبيعة أنطولوجية.
إن غياب الزمان، كصفة تاريخية للحدث 
تطمح  كلحظة  وحضوره  القصصي، 
إلى  أيضاً  أدى  إنساني،  وضع  لتعميم 
المحددة،  الخصائص  ذي  المكان  تالشي 
فهذه القصة ذات صفة كينونية، يمكن 
إنسان،  وألي  مكان  أي  في  تحدث  أن 
البعض،  اعتبرها  التي  القصة  وهذه 
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نسيج  في  تتناسج  ال  معيارياً،  مثاالً 
بل  غسان،  لكتابة  األسلوبية  الخصائص 
هي على األرجح تمثل إحدى المغامرات 
التجريبية التي تتجاوب مع نزعة الهاوي 
عند غسان، والتي لقيت استساغة وتقباًل 
لمقاييس كتب النقد األدبي في مكتبة 

الجامعة األميركية.
الفنية  القيمة  تبخيس  صدد  في  لسنا 
وعدد  القصة  إن هذه  بل  القصة،  لهذه 
قلعة   - )المجنون  األخرى  القصص  من 
يمكن  بل  اآلخرين(  أكتاف   - العبيد 
»موت  مجموعة  قصص  أكثر  إن  القول 
طرح  منحى  تنحو   »12 رقم  السرير 
التساؤالت المجردة عن الوجود اإلنساني، 
الفردية،  المآزق  تعميمات  خالل  من 
في  التناظر  على  بنائياً  تتأسس  وهي 
اإلنسانية  اإلشكالية  ومواجهة  الحاالت، 
العالقة  دياليكتيك  بتنمية  ليس 
الدرامية القائمة بين اإلنسان والواقع، بل 
هنا  ومن  ذاتي،  دياليكتيك  تنمية  عبر 
فقد كان المونولوج إحدى سمات السرد 

في هذه المجموعة.
القيمة  من  التبخيس  هدفنا  ليس  قلنا 
على  بل  القص،  من  النوع  لهذا  الفنية 
اإلبداعية  الكفاءات  يؤكد  إنه  العكس 
التجاوب  على  وقدرته  ككاتب،  لغسان 
لتلك  والفكرية  الثقافية  التيارات  مع 
حيث  غسان،  بها  كتب  التي  المرحلة 
رياح  بدأت  بالذات  المرحلة  هذه  في 
على  تهب  العبث،  واتجاهات  الوجودية، 
القومي  االتجاه  فيها  ووجد  المنطقة، 
متمايزة  معرفية  رؤية  المتالك  جسره 

عن الدين والماركسية.
تتكلل  القصصية،  المجموعة  هذه  ففي 
والصدمة  واإلحباط  بالخيبة  المصائر  كل 
ال  كوضع  مصيره،  يواجه  واإلنسان 
وكوجود  أنطولوجي  كوجود  كشرط 
المأساة  تاريخي، كفرد كطبقة، وكانت 
اإلحساس  هذا  تعزز  الفلسطينية 
الشخصية  موقف  يغلف  الذي  المأزقي، 
بسيحة تراجيدية مآلها الخيبة واإلحباط 
ومزيد من التشرنق حول الذات، قبل أن 
تتحول في مجموعته األخيرة إلى مأساة 

كفاحية. 
دخل  الفلسطيني،  الموضوع  أن  غير 
»أرض  مجموعة  في  أخرى  مرحلة 
الطابع  يتحدد  حيث  الحزين«،  البرتقال 
وتتحول  للمأساة،  والمكاني  الزمني 
فلسطين إلى شخصية أساسية في بناء 
قصة غسان، عبر صبغ الفضاء القصصي 
فيها  يتحول  احيائية،  تعبيرية  بصبغة 

ال  شامل،  حضور  إلى  خلفية  من  المكان 
تحقق القصة كمالها إال به ال كموضوع، 
او حكاية، بل كمضمون وأسلوب وجنس، 
المجموعة  هذه  في  فلسطين  أن  غير 
هذا  وعماد  المأساة  لتأمل  مجاالً  تبقى 

التأمل/الوصف.
فهي  لنا«  ليس  »عالم  مجموعته  أما 
تتسم بذات النمط القصصي لمجموعته 
الطابع  أن  غير   ،»12 رقم  »السرير 
وتخفت  بروزاً،  أكثر  يبدو  االجتماعي 
كوضع،  للواقع  الشخصية  مواجهة  نبرة 
القائم على التناظر والتوازي لم  فالرمز 
يعد يفضي إلى إشكاالت إنسانية عامة، 
بل وألول مرة يبرز المنظور الطبقي في 
قصته  في  كما  العالم،  إلى  غسان  رؤية 
االسكافي  عن  تتحدث  التي  »المنزلق« 
صندوقاً  فاتخذ  دكاناً،  يملك  ال  الذي 
احتماالت  وتتعدد  قصر،  هضبة  تحت 
التي  االسكافي  طفل  مخيلة  في  موته 
هي مزيج من العبقرية والجنون، فتارة 
يروي أن أباه قد مات تحت أكوام أحذية 
القصر التي لم تتسعها دكانه الصغيرة، 
بعقله  المدرسة  مدير  يشك  وعندما 
هذه  الطفل  ينكر  بالجنون،  ويتهمه 
إلى  يذهب  أن  للمدير  ويقول  التهمة 
أحذيته،  إلى  وينظر  الغني  الرجل  قصر 
فإنه سيجد عليها أطرافاً من لحم أبيه، 
نعل  في  وأنفه  عينيه  سيجد  ربما  بل 
الطفل  يقدمه  آخر  وتعليل  ما،  حذاء 
لموت أبيه، وذلك تحت قشر الموز الذي 
كان يلقيه صاحب القصر، بل حتى معلم 
المثيرة  التخيالت  هذه  تشده  التلميذ 
إلى  موته  فيعزو  االسكافي،  موت  عن 
بين  أصابعه  على  المسامير  قد دق  أنه 
لم  القيام  حاول  ولما  والسندان،  الحذاء 
وبقي  يساعدوه،  لم  والمارة  يستطع، 

ملصوقاً هناك إلى أن مات.
دمج  إلى  كنفاني  غسان  لجوء  إن 
المعقول بالالمعقول، ليس وسيلة تقنية 
ونحن  أسلوبه،  من  كجزء  يتوسلها 
نستخدم مصطلح األسلوب ليس بداللته 
بل  والتركيبية،  اللغوية  االصطالحية 
للحياة،  وإدراكية  معرفية  كوسيلة 
فيها  يعمد  التي  القصص  هي  فقليلة 
يقتضيها  حينما  إال  الدمج،  لهذا  غسان 
إن  بل  بالحياة،  العنيف  الدرامي  حسه 
المرء ليدهش ويفاجأ في سياق قصص 
غسان، أن يجد قصة تفصح بهذا العنف 

ضد ال إنسانية العالقات الطبقية.
كفعل  الكتابة  يعيش  كنفاني  غسان 
للهو  مجال  وال  الواقع،  في  مباشر 
يتصدى  عندما  وهو  بالتقنيات  واللعب 

تجدها  التقنية  هذه  من  لالستفادة 
على درجة من األصالة وكأنه مبتدعها، 
وإخالصه الصميمي للرسالة التي تحملها 
ضرورات  التقنيات  من  يجعل  الكتابة، 
بالضرورة،  العمل  يفترضها  داخلية 

فتكتسب التقنية إخالصه.
غسان  جيل  من  وهو   - تامر  زكريا  إن 
توظيفاً  اب  الُكتَّ أكثر  أصدقائه-  ومن 
لتعرية  كوسيلة  الالمعقول  لعنصر 
التقنية  هذه  أن  غير  وفضحه،  الواقع 
لعبة  إلى  كثيرة  أحايين  في  تحولت 
داخلية  ضرورة  تفترضها  ال  شكلية 
للعمل القصصي، ومرد هذا التمايز ربما 
يعود إلى أن غسان يتعامل مع الكتابة 
كقضية، كأسلوب ممارسة للحياة والفعل 
المتلقي  أمام  مسؤول  وكموقف  فيها، 
النضالي  الموقف  عقالنية  تضبطه 

وإخالصه.
إن غسان كنفاني كاتب واقعي بالدرجة 
بعض  جنوح  من  الرغم  على  األولى، 
استخدام  أو  التجريد  باتجاه  قصصه 
والرمز،  الالمعقول  أو  الذاتي  المونولوج 
التقنية  الوسائل  هذه  كل  أن  إلى 
يوظفها غسان بما يخدم واقعيته الحادة 
فالرمز  كثيرة،  أحايين  في  والجارحة 
أن  دون  الواقعية  اللحظة  يفني  عنده 
المونولوجي يتأسس  يدمرها، والتداعي 
على سياق سردي يصل حد محاكاة الحياة 
اليومية. ولعل مأثرة غسان في االتجاه 
الواقعي، تتجلى ليس في اعتماده الواقع 
كمرجع خارجي للحدث فقط، بل كسياق 
يتحقق لغوياً وسردياً ووصفياً، فالجملة 
عقالنية،  وظيفة  ذات  عنده  القصصية 
أو  عاطفي  مرجع  وراءها  يكمن  قلما 

انفعالي أو إنشائي.
وظيفة  في  العقالنية  السمة  هذه  إن 
الجملة التعبيرية وفي مرجعها، نجدها 
حتى في قصصه »عن الرجال والبنادق«، 
بالموضوع  تنتقل  التي  المجموعة  هذه 
إلى  التأمل  مرحلة  من  الفلسطيني 
المأساة  تخرج  حيث  الممارسة،  مرحلة 
الجنيني  النضال  رصد  عبر  مأساتها  من 
راح  الذي  الفلسطيني  لإلنسان  المسلح 
يدور  موضوعاً  إن  مأساته.  على  يكبر 
حول الكفاح المسلح ال بد وأن يستدعي 
انفعالياً عاطفياً واندفاعات  عادة جموحاً 
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الذهنية  البنية  أن  إال  رومانتيكية، 
العقالنية عند غسان تكبح جماع االنفعال 
ذات  فنية  بنية  وتحقق  الهش،  الذاتي 

عالقات داخلية موضوعية صلبة.
المجموعة  في  األولى  القصة  فمن 
ويشرق  خاله  مدية  يستعير  »الصغير 
عن  يكف  »حامد  قصة  حتى  إلى صفد« 
سماع قصص األعمام« واإليقاع القصصي 
العقالنية،  الواقعية  نبرته  على  يحافظ 
وال  مجانية،  بطوالته  تفتعل  ال  التي 
أفعال خارقة زائفة. إن الفعل الكفاحي 
وال  الناس،  حياة  سيرورة  من  ينبثق 
إذ  والشخصية  إسقاطاً،  الكاتب  يسقطه 
تنخرط في العمل النضالي، تنخرط فيه 
على  تختارها  شعارات  أو  مقوالت  دون 
حياتها،  تحيا  كما  الخاصة،  طريقتها 
وفقا  ومشاركتها  خياراتها  وتتحدد 
سعد  فأم  ذاتها،  مفاهيمها  لمنظومة 
حسها  خالل  من  القضية  مع  تتعامل 
تريد  فهي  والبسيط،  البريء  األمومي 
أن توصي الرئيس بابنها سعد، وعندما 
يبعد  أن  تعني  التوصية،  أن  لها  يقال 
المقاتلون  بينما  الخطر،  عن  المقاتل 
عمليات  في  المشاركة  على  يتسابقون 
يستجيب  بما  وصيتها  غّيرت  القتال، 

أيضاً لحسها األمومي فيقر رأيها: 
به  توصيتك  لتكن   - لك  أقول  ال   -«
أم سعد  له:  أال يغصبه قل  إلى رئيسه 
ما  لسعد  تحقق  أن  بأمك  تستحلفك 
إنه شاب طيب، وحين يريد شيئاً  يريد 
له،  قل  كبير،  بحزن  يتحقق يصاب  وال 
دخيلك، أن يحقق له ما يريد.. يريد أن 

يذهب إلى الحرب؟ لماذا ال يرسله؟«.
من  بل  بطوالت،  لنا  يخترع  ال  الكاتب 
األمومية  والميول  االستجابات  منظومة 
حقاً  فاألم  البطولي،  الخيار  ينبثق 
أبنائها،  على  الحفاظ  على  حريصة 
أيضاً  حريصة  ذاته  اآلن  في  ولكنها 
دام سعد  فما  لرغباتها،  االستجابة  على 
الحرب، فلماذا يخيفه  إلى  الذهاب  يريد 

الرئيس؟
تصاغ  الشعب،  حياة  بساطة  نسيج  فمن 
األفعال البطولية، وهذه األفعال ترتهن 
في شرطيتها إلى الخصائص التي تميز 
سيماءهم الذهنية والنفسية والسلوكية 

والمزاجية.
في هذه المجموعة القصصية »عن الرجال 
اإلشكاالت  تجاه  نعد  لم  والبنادق«، 
أنها إشكاالت  التي تعمم على  الفردية 
الشخصية  أصبحت  بل  عامة،  إنسانية 
النمذجة،  خصائص  تحمل  القصصية 
خاله  مرتينة  يستعير  الذي  فالصغير 

حصار  في  ليشارك  منه  خاصة  بمبادرة 
القلعة، يصبح الصغير الفلسطيني عامة، 
اليومية  الحياة  نثريات  على  الحفاظ  مع 
به كشخصية مفردة، وهو  واالجتماعية 
إذ يقاتل بواسطة مرتينة خاله العتيقة، 
المواجهة  إرادة  عن  بذلك  يعبر  إنما 
لها  يتوفر  لم  التي  الشعبية  والبطولة 
المواجهة  إمكانيات  من  األدنى  الحد 
اإلنكليزي  التكنولوجي  العتاد  أمام 
مع  المواجهة  يدخل  وهو  الحديث 
اإلنكليز والصهاينة معاً، وال يملك سوى 
بريء  وعشق  الوطني،  وحسه  إرادته 
وبذلك  للعالم.  ساذج  ووعي  لألرض، 
من  الملحمي،  إيقاعها  الكتابة  تكتسب 
الفعل  يسم  الذي  الشعبي  الطابع  خالل 
وتدخل  القصصية،  للشخصية  البطولي 
التاريخية كسمة، تطبع الحدث وعالقته 
يتجاوز  القصصي،  فالزمن  بالشخصية، 
راهنية  على  القائم  التزامني  المفهوم 
وضع الشخصية ليتحول إلى جدل عالقة 
التاريخي  بين  والتزامني،  الزمني  بين 

والراهن، بين الماضي والحاضر. 
ففي قصة »حامد يكف عن سماع قصص 
ووضع  الزمني،  الراهن  يغدو  األعمام« 
القصصي  للفعل  ال  تحقيقاً  الشخصية 
في راهنية اللحظة السردية، أي بالوضع 
اإلنساني بمعزل عن شرطيته التاريخية، 
في  مغزاها  تجد  بسببية  يمتن  بل 
تاريخيته  في  الحدث  إلى  االنشداد 
الشقية،  حامد  طفوله  إلى  الزمنية، 
والمعاناة  حيث ضياع األخت وسقوطها، 
الظروف  وليدة  هي  التي  الشديدة 
االجتماعية ليست هنا في سياق المأساة 
الفلسطينية، سوى الذل والخيبة والخوف 
لقد  الحكمة،  بقناع  مقنعة  والسقوط، 
»سمع حامد كثيراً، كثيراً جداً، إلى أطنان 
من الكلمات والقصص والعويل، لم يكن 
بوسعها أن تقتل ذبابة واحدة، لم يكن 
بوسعها أن تطمر حقيقة واحدة، وهي 
حامد  قرر  ولذلك  قد سقطت،  أخته  أن 
أن يكف عن االستماع إال لتقوض جبل 
والتي  دمرها(  التي  )الدبابة  الفوالذ 
أخذت سمعه، فلم يعد في آذانه سوى 
دوي االنفجار، فهو الصوت الوحيد الذي 

يطمر كل ما عداه ويدفنه.
هذه  في  للمجاز  غسان  استخدام  إن 
القصة ال يستند إلى أية عالقات بالغية، 
عالقات  من  المجازية  الداللة  تنبثق  بل 
فهو  ذاتها،  القصصية  للعوامل  الحضور 
داللته  يستمد  عقالني  بنائي  مجاز 
الفني  لمعماره  الهيكلي  التشكل  من 
القصصي، حيث ال يدمر الرمز الواقع بل 

يعززه ويغني المضمون التعميمي له. 
إن تفجير الدبابة الذي أخذ بسمع حامد، 
وقابل  فنياً  متخيل  قصصي  كفعل 
الكاتب  يستثمره  واقعياً،  للتحقق 
ماض  بين  وتناظر  تواز  عالقات  بإقامة 
سوى  يسمع  ال  لكنه  يسمع،  فيه  كان 
والظروف،  الصبر  وأنين حكمة  التشكي 
وبين حاضر أصبح فيه أصم، لكنه صمم 
عن سماع أنين الحكمة والتشكي، وصدام 
السماع(  وعدم  )السماع  النقيضتين 
يؤدي إلى قلب في سلم القيم، فالسماع 
سياق  ضمن  سلب  إلى  يتحول  كإيجاب 
والصمم  القصة،  تطرحها  التي  القيم 
يصبح إيجاب ضمن السياق ذاته، فالصمم 
كمأساة في سلم القيم في الواقع الخام، 
الفني  الواقع  في  وقيمة  مأثرة  يصبح 
والكاتب في قلبه لهذه المعادلة ال يلجأ 
إلى المجاز البالغي الذي يفترض عالقات 
غياب تشبه بعالقات الحضور، فيضمحل 
المحسوس لصالح المجرد الغائب، بل عبر 
روائية،  كعوامل  ذاتها  الحضور  عالقات 
وبذلك  ذاته،  الواقع  مرجع  إلى  تستند 
خلف  للكاتب،  الذاتي  الخطاب  يغيب 
والشخصية،  الحدث  حركة  استقاللية 
العربي  الكاتب  ربما  كنفاني  وغسان 
من  جزءاً  القصة،  تغذو  ال  الذي  الوحيد 
سيرته الذاتية، والشخصية تنويعات على 
سلم أناه، وربما في ذلك سر أن تكون 
فلسطين موضوعه الدائم، لكن الموضوع 
ومضامينه  دالالته،  بمجرد  يشع  الذي 
المختلفة والمتنوعة، والذي ال تجد قصة 

له تتشابه مع أخرى.
فنثره القصصي تحقيق للواقع بنثرياته 
الالنهائية في تنوعها وتجددها، وموقف 
والقضية،  والواقع  الحياة  من  مسؤول 
وفي ذلك سر تلك العقالنية األسلوبية، 
كبناء وكإدراك، هذه الخاصية العقالنية 
من  الفكري  تطوره  سر  أيضاً  هي  ربما 
القومية إلى الماركسية كمنظور معرفي 

وجمالي وسياسي. 
وغسان أيضاً الكاتب العربي الوحيد الذي 
مقولة  عميقة  بجدارة  عليه  تنطبق 
بيلنسكي: في أن عصرنا لن ينحني إال 
أفضل  كتابتهم  تكون  الذين  لهؤالء 
أفضل  وحياتهم  لحياتهم،  تجسيد 
غسان  واستشهاد  لكتابتهم،  تجسيد 
الكتابة  للموقف في  كان أفضل أمثولة 
والحياة، وأفضل أمثولة عن هؤالء الذين 
واهتمام  بجدارة،  لهم  عصرنا  ينحني 
العالم التقدمي والعربي وشعوب أمريكا 
أفضل  غسان  بأدب  المكافحة  تعبير عن هذا المغزى.الالتينية 
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كان ُأوَلى ما قرأته لغسان روايته رجال في الشمس وذلك مع بداية انطالق االنتفاضة 
الشعبية الفلسطينية عام 1987، حين بدأ وعي الفتى في ذلك الوقت؛ يتشكل وينصهر 
في ُأتون تلك االنتفاضة وما َزَرعتُه فينا من أمل كبير. ففي الوقت الذي جذبتني االنتفاضة 
الذي  السياسي  ثم  ومن  والثقافي  األدبي  مشروعه  إلى  غسان  جذبني  ِفعلّها،  دوائر  إلى 
تكتشف من خالله بأنك أمام مشروع ثقافي – أدبي – سياسي متكامل. وعليه؛ يمكن القول 
- بال حذر – بأن غّسان كنفاني سيبقى إحدى الّشخصّيات الخالدة على ِقصر السنوات الّتي عاشها؛ كون هذه 
الّسنوات لم تكن عادّية في حياته؛ ألّنها لم تكن عادّية في حياة الّشعب الفلسطيني )تقسيم وتشريد وتهجير 
ومخيم ولجوء...( الذي كّرس جل إنتاجه الُمتنوع من أجل قضيته/حريته، لذلك لم يكن ُمستغَرًبا ذلك االحتفاء 
وهذا  مختلفة،  أجيال  ومن  الخمسين  ذكراه  في  به  وحظيَّ  غسان  به  يحظى  الذي  والُملفت  الُممّيز  الشعبي 
االحتفاء الُمسَتِمر َيفَتُح على أسئلة عدة: لماذا حظي غسان وما زال يحظى بهذا الحضور الممتد رغم طول فترة 
الغياب الزمني، مع ِقصر عمره الفعلي الذي لم يتجاوز )36( عاًما؟ وهل هذا االحتفاء من األجيال الحاضرة فيه 
جانب من التعويض النفسي عن غياب النموذج الذي مثله غسان عن واقعنا الراهن؟ أم هو »قلق« األسئلة 
التي أجاب عليها غسان مبكًرا لكننا لم نكن بمستواها، وبالتالي استمرت المصائب والنكبات والهزائم تلحق 

بنا؟ أم كل ما سبق من أسئلة وغيرها؟! 

لقد كان غسان سواًء في تجربة حركة القوميين العرب ومن ثم تجربة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من 
األفراد الُمؤَهلِين - وبكل ما تعنيه الكلمة - القادرين على طرح األسئلة الصحيحة على األقل والذين بدرجة 
أو أخرى؛ أسهموا في إنتاج/تكوين ما ُيمكن تسميته نواة فكر سياسي بالمعنى العلمي.. وهنا ُأسجّل بأن 
غسان وإن طغى على ُسّمَعِتِه الطابع األدبي، لكنه كان بنفس الدرجة مفكًرا سياسًيا رفيًعا وصاحب ثقافة 
واسعة وعالمية، لم تتوفر ألقرانه في زمنه، وإن احتوت تجربة الحركة ومن ثم الجبهة على أسماء اشتهرت 
في مجاالت الفكر والثقافة واالقتصاد فيما بعد، لكن دون مبالغة أو تجني؛ كان غسان ألمعهم وأكثرهم 

قراءًة واطالًعا ومتابعًة وإنتاًجا، على ضيق وقته! 

إن ألمعية غسان كمفكر سياسي تبرز في راهنية ما كتبه قبل خمسين عاًما. وعليه؛ إذا ما ُعّدَنا لدراسته التي 
كتبها مطلع السبعينيات، بعنوان: »المقاومة ومعضالتها كما تراها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«؛ نجد 
فيها ما يكفي للتدليل إذا ما َنَسجَنا ذلك الخيط الرفيع الذي يربط الماضي بالحاضر، حيث يقول: »نحن إًذا أمام 
معضلة مثلثة: النظرية، والممارسة، واألسلوب الذي هو في جوهره مسألة تنظيمية، وذلك يعني أن أي بحث 
نقدي لحركة المقاومة ال يستطيع أن يجتزئ طرًفا من هذه األطراف الثالثة، ويسكنه، ويجعله الميزان األوحد 
لتقويم ما يحدث، وإذا فعل ذلك فإنه يسقط على التو في أخطاء قاتلة. لم يعد من المقبول، وال من الُمجدي؛ 
أن يكون »العمل الثوري« مجرد ممارسات تجريبية غير مسلحة بالفكر السياسي، وكذلك فإن الفكر السياسي 
أو النظرية، من دون ممارسة فعلية تقود إلى ثرثرة داخل حلقة مفرغة؛ على أن المسافة القائمة بين النظرية 
والممارسة ال يمكن تغطيتها ميكانيكًيا؛ فالعالقة بين الفكر السياسي وممارسته، بين النظرية والتطبيق؛ 
تطرح مسألة ثالثة موازية هي المسألة التنظيمية... ذلك أن المسألة التنظيمية ليست مسألة تكنيكية، لكنها 

طرف في العالقة الجدلية المتنامية بين النظرية )الفكر السياسي( والممارسة«. 

سيبقى غسان كنفاني هو كاتب النص السياسي للمستقبل الفلسطيني؛ فهو لم يكن »صدًى« 
للثقافة بل َتَمثلََّها بعمق حد الشهادة!


