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ي مدينة عكإ   غسإنولد 

 
ي ف

ي إل ،كنفإن 
 
ثإمن من نيسإن عإم ف

ي ، وإغتيل 6996
 
، ف6971من تموز عإم  إلثإمِن ف

ً
 ، ؤذإ

 
وثةلثون  ست

ة سنة   غّسإنسنة هي كل سنوإت عمر  ، منهإ إثنتإ عشر ي
كنفإن 

، وبعدهإ أخذته إلريح ؤىل  ي فلسطي  
 
 وسوريإ إلكويت عإشهإ ف

  ، ليستقرّ لبنإنو 
ّ
ي ست

 
وت. ف ي بي 

 
د،  ف ّ وثةلثي   سنة، ولد، وتشر

ودرس، ودّرس، وسإفر، وأحّب ورإسل، ومإرس إلسيإسة، وإشتغل 

ل، وإلقصة، وإلروإية، وإلمشحية، بإلصحإفة. نقد، وكتب إلمقإ

وإلبحث وإلدرإسة. ستة وثةلثون عإمإ كل مإ منحته ؤيإه إلحيإة، 

ؤإل أنه ترك إلكتب إلمهمة وإلمقوإلت إلخإلدة، وإلروإيإت إلملهمة. 

ي هذه إلكتب، ربمإ 
 
، لكنه ترك إلمؤثر إلكبي  ف ك إلكثي  إلكثي 

لم يير

ين كتإبإ، لكنهإ ش كلت مكتبة ثرية بحد ذإتهإ لم تتجإوز كتبه إلعشر

ي أو 
. كتب لن يستطيع دإرس لالدب إلفلسطين  ي للفكر إلعرن 

ي عنهإ أو ؤهمإل تقديرهإ. 
 إلسيإسة إلفلسطينية تجإوزهإ أو إلتغإض 

ي   غّسإنست وثةلثون سنة إستطإعت أن تجعل من 
كنفإن 

عةلمة ؤنسإنية تتخّّط حإدثة إإلغتيإل ؤىل مإ يتجإوزهإ ويجعل 

إلفكرة، فكرة إإلغتيإل، فإشلة، وعديمة إلفإئدة، فإلفكرة إل تموت 

ّ يرزق، نقرأه  أبدإ، وإلشخص لم يمت أيضإ، فهإ هو مستعإد حي
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ونحإوره ونتجإدل معه عىل موإئد إلفكر وإلثقإفة. فأي إغتيإل هذإ 

 كصوت إلذي سيسكت 
ً
 أو يمحي صورة كصورته؟ غّسإنصوتإ

، فربمإ  ي عن مئإت من إلسني  
غن 
ُ
ست وثةلثون سنة كإنت ت

عإش أحدنإ قرنإ ولم يذكره إلتإريخ أبدإ إل من قريب وإل من بعيد. 

منإ أن إلعمر ليس  غّسإنفُعمر 
ّ
إ ولن يكون، يعل إلذي لم يكن قصي 

لممنوح لك. بإلسنوإت وعددهإ، وؤنمإ مإذإ فعلت بعمرك هذإ إ

 ذكره مإ زإل خإلدإ بإقيإ شإبإ،   غّسإنإغتيل 
ّ
ي شإّبإ ؤإل أن

كنفإن 

جإ إل يموت. هذإ إلعمر عىل هذه إلشإكلة هو رسإلة ؤنسإنية 
ّ
متوه

، فحرإم أن تذهب فرصة   من أجل أن تبقر
ّ
مؤدإهإ أن تعمل وتجد

ي   غّسإنإلعمر سدى. وصف إلكإتب إلسوري يإسي   رفإعية 
كنفإن 

ي روإيته "
 
إ ولم  1"من يتذكر تايف أنه كإن يسإبق إلزمن ويعمل كثي 

، وكأنه كإن يشعر بأن يد إلموت ستخطفه، كمإ يجبيكن ينإم  

ي رصإع مع إلوقت. 
 
 فكإن ف

ي  غّسإنويشهد عىل ذلك مإ أنتجه فكر 
وروإيإته وحيإته إلنر

ي يوية ونقد وإستحضإر منذ إغتيإله عإشهإ من ح
ؤىل إليوم، فق 

 فيه للكتإبة عن إلوقت إلذي كنت أست
ُّ
وعه   غّسإنعد ي ومشر

كنفإن 

ي إلقصصي وإلنقدي أعير عىل 
ي   مجموعةإؤلبدإعي إلروإن 

كتب تحتق 

، رحمه تل، وقد تكون غي  ، جمعت بعد إغتيإلهبهذإ إؤلرث
                                                           

شش في صحُفت "الحذث الفلعطُني"، في عذد ) 1
ُ
(، 134جحّذجت عً الشواًت بالخفطُل بملال و

ً ألاّول،   (.17-16، )ص2020حشٍش
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ي دإللتهإ إإلحتفإئية ب
 
 غّسإنإستقصإئية، ؤإل أنهإ كتب مهمة ف

 : وعه إلفكري، وهذه إلكتب هي  ومشر

. كتبهإ غسإن  وعة مقإإلت نقدية سإخرة، مجمفارس فارس

ي ملحق جريدة إألنوإر إللبنإنية ومجلة 
 
ي إألصل أسبوعيإ ف

 
ت ف نشر

   غّسانإلصيإد، وخصصت له وقفة بعنوإن "
 
  ناقدا

 
 ".كنفان

 ..  
 
ته  -الشاهد والشهيد"غسان كنفان فصول من سير

، ويشتمل عىل بعض مإ إشتمل عليه  1اإلعالمية والسياسية"

" من مقإإلت نقدية سإخرة، ولكنه يضيف فارسفارس كتإب "

 ؤليه بعض إليوميإت. 

ة 2معارج اإلبداع ي ومجموعة   غّسإن، صفحإت من سي 
كنفإن 

ي لم 
من إلقصص وإلمقإإلت وإلحوإرإت، وإلمحإوإلت إلشعرية إلنر

َض عنتنشر سإبقإ. 
ّ
 إهذه إلمحإوإلت قصيدت تمخ

ُ
 ن تحدثت

ي مقإل خإص بعنوإن "
 
    غّسانعنهمإ ف

 
ل  ".شاعرا كنفان

ّ
لم تؤه

ي   غّسإنهإتإن إلقصيدتإن 
إن عىل  كنفإن  ليكون شإعرإ، لكنهمإ يؤشر

إألديب، أسوة بإلعديد من إألدبإء  غّسإنإلبدإية إلطبيعية لوإلدة 

نبتوإ نبإتإ  إلذين بدأوإ حيإتهم إألدبية بكتإبة إلشعر، ثم مإ لبثوإ أن

ي تربة إلشد 
 
. حسنإ ف

ً
 وروإيإت ومشحإ

ً
 ، قصصإ

                                                           
 أعّذ الىخاب وحّشسه أوط داوود ٌعلىب. 1
 أعّذ الىخاب عذهان هىفاوي. 2
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    غّسان
 
-0691صفحات مختارة من دفير اليوميات ) -كنفان

ي إألصل مجموعة من يوميإت كنفإ(0691
 
ي إلمنشورة ، وإلكتإب ف

ن 

، مإرس،  ي
ي مجلة إلكرمل، إلعدد إلثإن 

 
ي ، 6986أوإل ف

 
ثم صدرت ف

ي حيفإ عإم 
 
كتإب مستقل صغي  إلحجم، عن دإر رإية للنشر ف

م له إلنإقد صبحي حديدي،1168
ّ
فيه، فهذه وإل جديد  ، وقد

ي كتإب 
 
ي "إلشإهد وإلشهيد"إليوميإت موجودة ف

 
فإرس " كتإب  ، وف

 ."فإرس

إلمذكورة أعةله إلخإّصة بجمع ؤرث  إألربعةهذه إلكتب 

ي تتقإطع فيمإ بينهإ، لكن إل يُ   غّسإن
ي أحدهإ عمإ عدإه. كنفإن 

غن 

ي كتإب وإحد، دون تكرإر. فهل من
 
 وحبذإ لو تّم تحريرهإ لتكون ف

، صإحبهإ شجإع يفعل ذلك؟ لتوفر للقإرئ وإلبإحث مإ هو  دإر نشر

ي 
 
ي كتإب وإحد، وزيإدة إهذه ف

نر
ّ
ي إلمصإدر إلكتب بي   دف

 
لبحث ف

رشيف إلشهيد إلخإص لدى إلعإئلة من صحف ومجةلت وأ

وإألصدقإء وإلمعإرف عمإ هو غي  منشور ؤىل إآلن؛ وصوإل ؤىل 

    غّسانمكتبة تأسيس "
 
 " لتحتوي كل كنفان

َ
تب مإ ك

ُ
تب، وكّل مإ ك

ي وؤبدإعإته. لقد حإن إلوقت لتأسيس مثل هذه   غّسإنعن 
كنفإن 

 
ّ
ي  إلمكتبة، كرد

 
فعل حضإري عىل كل من إتخذ إلدم وإلعنف لغة ف

ي ومحو وجوده وذإكرته. 
 ؤقصإء إلفلسطين 

،   غّسإنتجدر إؤلشإرة ؤىل أن عإلم 
ً
ي إؤلبدإعي مإ زإل مشّعإ

كنفإن 

 
ُ
 مستلهمإ، ولن يكّف إلك
ّ
إب عن إلكتإبة عنه نقدإ ومرإجعإت، ت
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ي  يوسف إليوسف  عىل سبيل إلمثإل إل إلحرص أشي  ؤىل مإ كتبهف
 
ف

 وسبعي   رعشة المأساةكتإبه "
ً
"، وهو مقإلة موسعة إل تتجإوز ستإ

"، الطريق إىل الخيمة األخرىصفحة، ورضوى عإشور وكتإب "

  الرواية الفلسطينيةوفإروق وإدي 
 
وفيصل ، وعالماته الثالث ف

   -ذاكرة المغلوبير  درإج وحديثه عن "
 
الهزيمة والصهيونية ف

  
  الفلسطين 

 
إت و  ،"الخطاب الثقاف إألبحإث إلجإمعية عشر

 ثمة كتإبإت ؤبدإعية ومئإت إلمقإإلت  وإلدرإسإت إلمحكمة
ً
. أيضإ

ي إلروإية وإلشعر 
 
ة إستلهمته ف ، وقد تنإول إلدإرسون  وإلقصة إلقصي 

ي تتبعه
 
إب   غّسإنم لكل تلك إلجوإنب ف

ّ
ي إلكت

 
ي وأثره ف

كنفإن 

 غّسإنإلعرب وإلفلسطينيي   عىل وجه إلتحديد، وإألثر إلذي تركه 

ي مدونة إلشد 
 
 إلفلسطينية. إلعربية و ف

ؤىل هذه إلمرتبة  غّسإنلم يكن إإلستشهإد أو إإلغتيإل مإ رفع 

مه من ؤبدإع، هو 
ّ
ي وإلفكري بل مإ قد

 
ي إلسيإق إلثقإف

 
من إلحضور ف

 مإ جعله م
ّ
ي صلب إلثقإفة ؤه

 
ةل لريإدة حقول متعددة ف

ي شخصه كل 
 
إلفلسطينية وإلعربية وإؤلنسإنية، فقد إجتمعت ف

مقومإت إؤلبدإع من إلكتإبة ؤىل إلرسم، ومن إلسيإسة ؤىل 

جمة، ف  من أوإئل من  غّسإنإلصحإفة، ومن إلتأليف ؤىل إلير
ّ
يعد

ية وؤليهإ  جمة من إلعي 
ورة إلير من كل ذلك جإعةل  ؛تنّبهوإ ؤىل رص 

ي حيإته، فكل مإ كإن يفعله 
 
 غّسإنوسيلة لخدمة قضية مركزية ف

، وليس ألهدإف ذإتية ونخبوية خإصة،  فعله من أجل فلسطي  
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ي هذإ إلسيإق، ولمن يعرف دقإئق توظيف 
 
ي   غّسإنوف

 
ء ف ي

كل شر

 غادة السمانحيإته من أجل إلقضية إلسيإسية، تبدو رسإئله ؤىل 

ي آنذإك، علمإ أن 
 
رة، أو لم يستوعبهإ إلوسط إلثقإف   غّسإنغي  مي 

ي أن يحّب ويعي ّ 
 
 عن هذإ إلحب، كتبهإ وهو يمإرس حقه كؤنسإن ف

رت فيه و 
ّ
ي عةلقته بقد أث

كمإ   - قإل عنهإإألديبة غإدة إلسمإن إلنر

ي روإيته
 
: "هذه إلمرأة "من يتذكر تإي" يروي يإسي   رفإعية ف

 ." ي
 دّمرتن 

ي هذإ إل
 
، وإؤلغةلقإت 1111عإم )ف (، عإم إلحجر إلصحي

ي أكير من ذي قبل، وهإ أنإ أعود   غّسإنإلمتكررة، إنتبهت ؤىل 
كنفإن 

ي ؤبدإعإته ؛ؤليه
 
رجال مقإإلت، تنإولت فيهإ روإيته " عدة؛ ألكتب ف

  الشمس
 
ي إل ينتهي إلحديث عنهإ ف

، هذه إلروإية إلنر " بمقإلي  

تب حولهإ، فكل مشهد فيهإ بحإ
ُ
جة ؤىل درإسة ومن عدة مهمإ ك

  والقنديل الصغير   غّسانأطفال وجوه، وكتإب "
 
"، كنفان

ي كتبهإ للطفلة  غّسإنفتحدثت عن أطفإل 
وقصته إلوحيدة إلنر

ي عيد ميةلدهإ، وهي قصة 
 
لميس إبنة إخته، وأهدإهإ ؤيإهإ ف

ي طبعت عدة طبعإت. و القنديل الصغير "
تحدثت عن " إلنر

بإؤلضإفة " كمإ أسلفت إؤلشإرة آنفإ، فارس فارسمقإإلت كتإب "

 
ُ
ي توقفت

ن 
ّ
وبحثت فيهمإ جإنبإ من  غّسإنعند قصيدتي   ل ؤىل أن

   غّسانإؤلبدإعية تحت عنوإن " غّسإنشخصية 
 
  شاعرا

 
 ".كنفان
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ي من زوإيإ متعددة 
وع كنفإن  هذه إلمقإإلت أستعيد فيهإ مشر

. فنيإت بغي  محصورة  ي
ي وإلفلسطين  ك بل أتجإوز ذلإلشد إلعرن 

ي هإ هو ف ؛ؤىل مإ هو أبعد 
مإ يقإرب من نصف قرن بعد غسإن كنفإن 

ي صلب عىل إغتيإله
 
ي  إلنقإش مإ زإل دإخةل ف

 
إلسيإشي وإلثقإف

ي تجليإت هذإ 
 
إ رغم إلغيإب، متنوعإ ف ، حإرص  ي

وإؤلبدإعي إلفلسطين 

ي أو غي  
ي وتإفه وغي  حقيقر إلحضور، متعإليإ عىل كل مإ هو جإنن 

، وسيظّل  ّ ؤىل أن حيإ مإ دإمت إلسموإت وإألرض، و  غّسإنعمىلي

يرث تل إألرض ومن عليهإ، ولذلك فقد توقفت أوإل قبل إلدخول 

ي صإرت  عند إؤلبدإعية  غّسإنؤىل عوإلم 
صورة إلمثقف إلخإنع إلنر

ي إلميوعة إألدبية وإلفكرية وإلفلسفية
ي مثقق 

 
عىل  إلسمة إلبإرزة ف

ّ  إألشيإءُ "قإعدة  ى إلق"وبضدهإ تتمي   غّسإنإرئ إلكريم صورة ، لي 

 لهؤإلء؛ إلحقيقية كونه مثقفإ 
ً
ة ووعي تإمّ نقيضإ ، يمتإز ببصي  ي  

، وعي أنتج كإتبإ منإضةل  ي
 
إتسقت أفكإره إلمجردة سيإشي وثقإف

كإن دإئمإ وكتإبإته إؤلبدإعية وإلبحثية بسلوكه منإضةل ومثقفإ، ف

ي بؤرة إلرصإع. 
 
إ ف  حإرص 

فإ عىل قوإعد إألدب أدبّيإ رص  تنإول لم يكن تنإول غسإن

إلغةللة إلشفيفة وحسب، بل ربمإ كإن تنإول غسإن أدبّيإ هو 

ته وموإقفه  لتجلية صورة غسإن إلمثقف إلوإعي إلذي نحتإج لسي 

 ، ي
 
ي إلوسطي   إلسيإشي وإلثقإف

 
وخإصة عند ممإرسة إلكتإبة ف
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ي أحد أركإنهإ 
إلمنتمية ؤىل حقل إلمقإومة، بوصف غسإن كنفإن 

 إلسإطعة إلحضور. وأيقونإتهإ 

بل كإن قويإ مدّجنإ، مثقفإ إنهزإميإ، إستسةلميإ،  غّسإنلم يكن 

سإ،   فقد كإن مثقفإ منتميإ ومشتبكإ وعضويإ وشر
ً
، ، ومثقفإ قلقإ

ي سيإق إلحيإة إلثقإفية وإلسيإسية إلفلسطينية وإلعربية 
 
أدخله ف

 وإلعإلمية، فكإن مثقفإ سيإقيإ 
ً
يإ ن يك ، ولمإجتمإعيإ، رؤيويإ تغيي 

، وليس من خإمةل وإل خإئنإ وإل مزّيفإ، وليس مثقفإ إنطوإئيإ كذلك

 وفلسطينيي   
ً
، عربإ " إلحإليي   ، بل كإن جمإعة "إلمثقفي   إلرسميي  

. كإن مثقفإ له  ي
 
ي صلب إلحدث إلسيإشي وإإلجتمإعي وإلثقإف

 
دإئمإ ف

ي وعي إألجيإل 
 
ي تركهإ ف

ي عرفته حق إلمعرفة، بصمته إلنر
إلنر

ي وإلسيإشي فإنحإزت ؤىل مإ 
 
وعه إلثقإف إنحإز ؤليه وأنصفت مشر

هؤإلء هم دون أن تبحث عن مسميإت أو منإصب أو إمتيإزإت. 

ولو حملوإ أرفع  ،مزيفونفإلحقيقيون، ومإ عدإهم  غّسإنورثة 

 لتكريمية وإحتلوإ إلمنإصب إلعليإ. إألوسمة إحإزوإ أو  ،إلشهإدإت

ي من
ين كتبوإ عن غسإن كنفإن  ي أن إلكثي 

 
وجوه  إل شك ف

ي متعددة
، وربمإ جإء هذإ إلكتإب مركزإ عىل صورة غسإن كنفإن 

ته وؤلبدإعإته  إلمثقف من خةلل قرإءة سيإقية ثقإفية لسي 

ي إلسيإق ءحإوإل أن أعيد أسئلة إلمثقف ومسإ مإلمختلفة، 
 
لته ف

، وقد غصت إلسإحة بكل مإ هو زإئف، سيإسيإ وإجتمإعيإ إآل ّ ي
ن 

 .
ً
 وثقإفيإ ودينّيإ
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م شكري وقبل إلدخو 
ّ
 أن أقد

ّ
ل ؤىل فصول إلكتإب وأفكإره، أود

لعوإ عىل إلكتإب وهو مسّودة، إلكبي  
ّ
ي إلذين إط

ألستإذ إ ألصدقإن 

خميس  وإلزوجي   إلرإئعي   ، وإلدكتور خإلد إلحروب ،إديحسن عبّ 

  وكإن لملحوظإتهم ،إلعتبةوجمإنإ 
ً
وإستفدت  ،إألثر إلكبي   جميعإ

ة للكتإب قبل إلدفع به  ممنه ي إألخي 
ي مرإجعنر

 
 ف

ّ
ؤىل إستفإدة جىل

ي أشإروإ بهإ إلمطبعة
إمي وتقديري لملحوظإت بعضهم إلنر

، مع إحير

، ولم أَر  ّ  لالخذ بهإ، لعدة  -من وجهة نظري -عىلي
ً
 حقيقّيإ

ً
دإعيإ

 أن يروإ 
ً
، آمةل

ً
أسبإب، ليس هذإ محل ذكرهإ. فشكرإ لهم جميعإ

 وجهة نظري أيضإ ويأخذوه
ّ
 وإلنقإش إلفّعإل.  إ عىل محمل إلجد

 

 فراس حج دمحم

 نابلس -تلفيت

 0100 أيار
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 شيء عه الثقافة يالمثقفيه



 اشتعادة غّصان كوفاهي | 68

  



 اشتعادة غّصان كوفاهي  69| 

 انًثّقفىٌ انفهظطُُُىٌ وانحبنت انزاهُت

ي عموم إألرض إلفلسطينية بأشكإلهإ  
 
إلحرب إلحإلية إلدإئرة ف

ف 
ّ
  لجهود إلمثق

ً
ة ليست ثمإرإ

ّ
ي كإف

، وأعن  ي إلرسمي
إلفلسطين 

ي ؤحدى وسإئل 
 
ف إلمسجل بصيغة أو بأخرى ف

ّ
: إلمثق بإلرسمي

إلثقإفة إلعإمة وإلخإصة من دوإئر حكومية ومؤسسإت أهلية، بمإ 

ي ذلك إألكإديميون إلجإمعيون ومحررو إلصحف وإلمجةلت 
 
ف

في   
ّ
، وذلك إلجيل من إلمثق وكتإبهإ، وأصحإب دور إلنشر

 لم تكن إلكةلسيكيي   ذوي إلك
ً
ةلم "إلمجعلك". هؤإلء جميعإ

إلجمإهي  لتتعإىط معهم أو تفهم مإ يبقبقون به، ألنهم ذوو 

  -بإختصإر -خطإب
ً
إل وجه له وإل مةلمح لذلك كإن دإئمإ خطإبإ

، ولم يكن هذإ إلخطإب 
ً
" لنخبة "غي  جيدة" ثقإفّيإ

ً
"نخبويإ سيئإ

ل رإفعة نضإلية. وي
ّ
 ليشك

ً
 تقريبإ

ً
ي هذه منذ ثةلثي   عإمإ

 
ستوي ف

 إلحإلة إلخطإبإت كلهإ إلدينية وإلعلمإنية وإليسإرية. 

ي 
 
ي حي إلشيخ جرإح، وإلسإئرون ف

 
فإلنإس إلمرإبطون ف

 
ً
ي إلمدن إلفلسطينية كإفة، ليسوإ نتإجإ

 
إلمظإهرإت، وإلمنتفضون ف

"، ؤنمإ كإن لهذه  ف إلرسمي
ّ
مج صنعه "إلمثق ّ مي  ي

 
 لفعل ثقإف

ً
ثقإفيإ

ي يتعّرش إلجمإهي  ثقإفة أخرى ت
 عن إلمنإبر إلنر

ً
ي إلوعي بعيدإ

 
حفر ف

ي أجرة إلحي  
 
 ف
ً
"، ويتعربش عليهإ، طمعإ ف إلرسمي

ّ
عليهإ "إلمثق
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جم برقم ممي   
ره لتلك إلمنإبر؛ ليير

ّ
وصّف إلكلمإت عن كل مإ يصد

 بإلدوإلر. 

ي أغلبهإ، وإل تعرف ؤإل 
 
تلك إلجمإهي  إل تعرف إلصحف ف

، مخترصإ بإسم إلدلع إلفيسبوك و"إلتك توك" وإؤلنستغرإم

 آخر، 
ً
، ؤن لهم خطإبإ بإألنستإ!، حنر أنهم إل يعرفون نخبوية تويتي 

يميل ؤىل إلتهكم وإلسخرية، يصنعون ثقإفتهم إلخإصة 

ي عإلمهم إلخإص مع 
 
بمشإهدإتهم إلخإصة دون آبإء أو أوصيإء ف

ي 
أجهزتهم إلذكية، صنعوإ ثقإفة عميقة إل تقوم عىل إلتلقي   إلدين 

ي 
وإليسإري إلزإئف، لقد صنعوإ هم بتجإربهم ثقإفتهم،  وإلوطن 

فكّونوإ نتيجة ذلك قنإعإتهم إلرإسخة وحدهم، فصإر ؤيمإنهم إل 

 أحد إلشبإب يده من 
ّ
لزل، لذلك من إلطبيعي أن يمد

عزع وإل يير  يير 

تحت إألنقإض رإفعإ بؤصبعيه شإرة إلنرص. هم إلذين خلقوإ 

ف ثقإفة إل تشبههإ إإلبتسإمة لحظة إإلعتقإل، هم جيل مثق

ي إلكتب وإلصحف وشإشإت إلتلفزيون. هم من 
 
إلثقإفة إلمركونة ف

، وأقرب من أي 
ً
يرى تحرير فلسطي   من إلنهر ؤىل إلبحر ممكنإ

 ." ف إلرسمي
ّ
، هم من حطموإ أصنإمإ صنعهإ "إلمثق وقت مص 

ي 
وهم من بإلوإ عىل كل إلنظريإت وإلكتب إلشعرية وإلروإيإت إلنر

سةلم، ووضعوإ إلموإثيق وإلدسإتي  إلبإطلة تحت تدعو للسلم وإل

ي إلمظإهرإت إلحإشدة. 
 
 نعإلهم ف
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ي قلب إلحدث،  ههذ
 
إلحإلة إلثقإفية إلمرّصة عىل أن تكون ف

وتتجإوز كل إلعقبإت، وإل تسمح لمديري موإقع إلتوإصل 

خرسهإ، فتحإيلت وكتبت وصّورت وسّجلت فعلهإ 
ُ
إإلجتمإعي أن ت

حإلة ثقإفية نضإلية تخص هذإ إلجيل  هي بإلصوت وإلصورة. ؤنهإ 

 وحده. 

فون 
ّ
لكن مإذإ سيحدث إآلن أو بعد قليل؟ لقد بدأ "إلمثق

ق إلشجرة، بدأت هورمونإت 
ّ
إلرسميون" بإلظهور، محإولي   تسل

إإلنتهإزية بإلتفعيل، لينتجوإ نصوصهم إلبإئسة عىل هإمش إلفعل 

، ؤنهإ حإلة مؤلمة وسإخرة وتهكمية، م ثقفو إليوم إلنضإىلي إلكبي 

ي 
 
ي ف

ي وإلصحق 
إلرسميون ليس كإلسإبق، عندمإ كإن إلشإعر وإلروإن 

قلب إلمعركة منإضةل مشإركإ بجسمه وبندقيته، كأمثإل غسإن  

، وكل  ي وعز إلدين إلمنإرصة وخإلد أبو خإلد ورسمي أبو عىلي
كنفإن 

ي إلحروب فإستشهد فيهإ كعىلي فودة، هؤإلء ليسوإ  
 
من شإرك ف

ي 
 ؤىل أفندي كمإ يقول أحدهم سإخرإ.  كمن تحّول من فدإن 

 
ً
ةل
ّ
" أن يدخل ؤىل إلمشهد، متسل ف إلرسمي

ّ
يحإول إليوم "إلمثق

، بل ؤنه  ي سيإق ثقإفة تلك إلجمإهي 
 
، ليوجد ف عي

 غي  شر
ً
ةل
ّ
تسل

ل وإلمحّرم وإلرإسم لالفق وإلنإظر 
ّ
يحإول أن يمإرس دور إلمحل

ي زرقإء إليمإمة، وهو إل يدري أن زرقإء إليمإم
ة أصبحت عميإء بعين 

إته.  ي كتبه وتنظي 
 
 منذ وجدت ف
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ي هذه 
 
ف ف

ّ
ؤن أسوأ سؤإل قد ُيسأل إآلن: "مإ هو دور إلمثق

، بةل  إلمرحلة؟". ألنه بةل دور، بةل حضور، بةل يدين، بةل رجلي  

. هذه ، ولغته هي إلبقبقة ليس أكير
ً
، إل يسمع أيضإ إلحإلة  عيني  

" وإل يشإرك فيهإ ؤإل  ف إلرسمي
ّ
إلنضإلية إلرإهنة إل يفهمهإ "إلمثق

 ّ عي
ية إليوم هي فقط نبت شر لينتهزهإ فقط، هذه إلحإلة إلجمإهي 

ف إلذي صإر 
ّ
جمإعي لحإلة مثل حإلة بإسل إألعرج، ذلك إلمثق

 عىل ثقإفة إلمقإومة إلبعيدة عن إلتنظي  وإلعبثية. 
ً
 علمإ

" إليوم أن يكون  ؤن أبأس حإلة قد ي ف إلرسمي
ّ
مّر بهإ "إلمثق

، إل 
ً
، جبإنإ ، ويصطنع لغة وخطإبإ تهويمّيي  

ً
، وزإئفإ

ً
 مخإدعإ

ً
كإذبإ

ي إلشوإرع وخلف إلبنإدق وإلصوإريخ 
 
يتسإوق وحإلة إلنإس ف

 
 
ضعيفي   مدجني    وخطإب  يبدوإن وإلخنإدق. بل ؤنهمإ لغة

إشف إلفنإدق  ، معّبأيِن برإئحة شر كؤوس إلخمر إلفإرهة و خإويي  

إلجمإهي  إلمنتفضة إل تعرف هذإ إلنوع من ف وعرق إلنسإء،

ء من أوهإمهم عىل  ي
، وإل تتعإىط معهم، وإل تعيد نشر شر في  

ّ
إلمثق

، وتصنع  هي بعي    (هإشتإجإتهإ)صفحإتهإ، بل تنشر هتإفإتهإ هي

ي تبرص أبعد من حيفإ ويإفإ وإلجليل إألعىل. 
تهإ إلنر  بصي 

 ؤن أفضل مإ يحدث إليوم 
ّ
" أن يصمت، ألنه "للمثق ف إلرسمي

 
ً
. فمن إألسلم له  -بعدهوقبل هذإ إلحدث  -لم يقل يومإ

ً
إ خي 

ي كتإبإته 
 
ي حديثه خرإب، وف

" أن يكّف عن إلهذيإن، فق 
ً
"شخصّيإ

ي 
ي لغته إلنر

 
تشويه لكل فعل نضإىلي عميق ونظيف. فلكل فعل ثقإف
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ي خرجت 
تشبهه، وكل طينة هي جزء أصيل من "إلمطينة" إلنر

 إ. منه

هؤإلء إلمنتفضون وإلمحإربون وحدهم من يعرفون معن  

ي إلثقإفة، وهم وحدهم من يعرف معن  إلكتإبة 
ف، ومإذإ تعن 

ّ
إلمثق

وإلقرإءة، كمإ يعرفون إلنضإل وإلحرب سوإء بسوإء، ولغتهم إل 

ي إلمزرعة يلقف مإ 
 
" إلذي أصبح دجإجة ف ف إلرسمي

ّ
يعرفهإ "إلمثق

  بقبقة بكلمإٍت إل قيمة لهإ. ُيلقر ؤليه من َحّب، لتعلَو إل
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 نًثّقف وحشَُف انىػٍا

"، من كتإب  ي ي وإلشتإت إلعرن 
تحت عنوإن "إلوضوح إلصهيون 

ي  -"ذإكرة إلمغلوبي   
 
ي إلخطإب إلثقإف

 
إلهزيمة وإلصهيونية ف

ي فيصل دّرإج عن موإقف 
" يكتب إلنإقد إلفلسطين  ي

إلفلسطين 

ي 
 
إلصفحتي    بعض إلمثقفي   إلمرصيي   من إلقضية إلفلسطينية ف

، ودمحم 971-976) ، وطه حسي   ي
(، وهم ؤبرإهيم عبد إلقإدر إلمإزن 

حسني   هيكل
، وإلشيخ رشيد رضإ، ويبدأ بإلحديث عن هيكل 1

، وكإن عىل مير  إلسفينة مهإجرون 6911إلذي زإر فلسطي   عإم 

يهود، يقول هيكل: "وكإن عىل إلسفينة عدد جّم من إليهود، .....، 

م ؤإل غرإرإ وتخفق قلوبهم خفقة إلطرب، إل يطرق إلكرى جفونه

ي إنتظإر إلصبإح عىل جمر؛ ألنهم وحدهم أشد إلمسإفرين 
 
وهم ف

من كتإب دمحم حسي   هيكل  161حرصإ عىل بلوغ يإفإ"، )ص 

 (.1161مذكرإت إلشبإب، طبعة هندإوي، 

ويعلق دّرإج عىل ذلك بإلقول: "يتعإطف هيكل،...، مع إليهود 

طفإ وإضحإ، نإسيإ، أن إليهود إلذين إستعص إلذإهبي   ؤىل يإفإ تعإ

عليهم إلكرى، سيدفعون بعد ربع قرن عإئةلت فلسطينية ؤىل 

 قوإرب تإئهة". 

                                                           
 الطىاب محمذ حعين هُيل.  1



 اشتعادة غّصان كوفاهي  15| 

ي إستخدمهإ هيكل ودإللتهإ إلنفسية 
وبإلعودة ؤىل إلكلمإت إلنر

ي مع ذلك إلعدد إلجّم من إلمهإجرين 
يتبي   هذإ إلتعإطف إلوجدإن 

لم ينعموإ بإلنوم، فجمل وتعإبي   إلمشتإقي   ؤىل يإفإ ؤىل درجة أنهم

مثل: تخفق قلوبهم خفقة إلطرب، إنتظإر إلصبإح عىل جمر، بلوغ 

ي مع هؤإلء 
ي ليدل ذلك عىل إلتعإطف إلوجدإن 

يإفإ"، تكق 

إلمهإجرين إلذين سيتحولون ؤىل قتلة فيمإ بعد هم وأبنإؤهم 

وأحفإدهم. كمإ أن هيكل نفسه خةلل زيإرته لم يلتفت ؤىل 

ي "تأمل جمإل إلفلسطيني
 
ي   وأوضإعهم وإكتق  بإإلستغرإق ف

إء". 
ّ
 إلكرمل ومنإجإة إلطبيعة إلغن

ي إلحديث عن "دور إليهودي إلهنغإري  
بينمإ أهمل إلمإزن 

ي كتإبه "حصإد إل
 
" ف ي

هشيم"، عندمإ نإقش رأي كزعيم صهيون 

ي "مستقبل إألدب وإلفنون" ( Max Nourdau)و مإكس نورد
 
ف

(، ومإكس هذإ، 1161هندإوي،  ، طبعة17)حصإد إلهشيم، ص 

ي تأسيس إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية 
 
، مشإرك ف ي

زعيم صهيون 

ؤىل جإنب تيودور هرتزل، ورئيس أو نإئب إلرئيس  6897عإم 

ي لهذإ إلجإنب 
للعديد من إلمؤتمرإت إلصهيونية. ؤن ؤهمإل إلمإزن 

ي شخصية 
 
و سيجعل إلمرء يتسإءل، وبإستغرإب شديد، عن نوردف

 خلفيته إلصهيونية، إلتغييب سبب هذإ 
ً
، ؤإل ؤذإ كإن يجهل تمإمإ

 .  وهو أمر قد ُيثي  إستغرإبإ أكير
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ى درّ  ي رؤإه إلثقإفية "قصور إلوعي وأمإ طه حسي   في 
 
إج ف

ية إلجديدة  ي حفل إفتتإح إلجإمعة إلعي 
 
"، فقد "شإرك ف ي

إلتإريح 

ي إلثةلثينيإت، وألقر كلمة جإمعة فؤإد إألول". بل ؤ
 
ي إلقدس، ف

 
ن ف

ي بي  
 
 كمإ يقول درإج "ظل يرمي إلقضية إلفلسطينية ف

طه حسي  

ي 
من إلنسيإن وهو يحرر مجلته إلتنويرية "إلكإتب إلمرصي"، وإلنر

ي أعدإدهإ إلقليلة إلصإدرة 
 
، ف ؤإل  6918-6917لم تذكر فلسطي  

ي إلحديث عن إلشيخ رشيد رضإ، 
 
بأربعة أسطر محإيدة". وف

،  -دينيإ-يتوصل درإج ؤىل إلقول أنه "يقّر  ي فلسطي  
 
بحق إليهود ف

ي إإلستئثإر بهإ جميعإ". 
 
 دون أن يكون لهم إلحق ف

لم يكن هؤإلء وحدهم من تجإهل إلقضية إلفلسطينية 

 " ي
ر
وإلحديث عنهإ، فليس بعيدإ عنهم موقف إلشإعر "أحمد شوف

ي دمشق ولبنإن وليبيإ وإألندلس، ؤإل أنه إمتنع 
 
إلذي كتب قصإئد ف

ي إلوقت إلذي كإنت بوإدر وصمت عن إلقضية إلفل
 
سطينية، ف

ي وإضحة، بل ؤن  يإىلي إألورون  ي إؤلمي 
وع إلصهيون   ترصيحإلمشر

ي عإم 
 
ي  6967بلفور ف

 
إق ف لم يلفت نظر أمي  إلشعرإء، وإل ثورة إلي 

ة،  .6919عإم  هذإ إلشإعر إلذي لفتت نظره أحدإث قومية كثي 

 بعضهإ أقل شأنإ من ضيإع وطن. 

لقد أعإد إلدكتور فيصل درإج بهذه إللفتة مسإءلة دور 

، وإلقضإيإ إؤلنسإنية  إلمثقف وموإقفه تجإه قضية فلسطي  

إلعإدلة بشكل عإم، وتعيد إلتذكي  بمجموعة من إلموإقف 
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، وعرب وأجإنب أيضإ، وتعيد ؤىل  إلمشإبهة لمثقفي   فلسطينيي  

ي تتنإقش هذه إلمسألة، ك
كتإب "من إألذهإن تلك إلمؤلفإت إلنر

إلحرب إلبإردة إلثقإفية" إلذي يكشف دور  -إلذي دفع للزّمإر؟

ي توجيه 
 
، ودورهإ ف  تزييف إلوع إلعرن 

 
إلمخإبرإت إألمريكية ف

إآلدإب وإلفنون، ورعإيتهإ لمجموعة من إلمثقفي   وتشغيلهم 

لمصإلحهإ إأليديولوجية، وتوّرط معهم كثي  من شعرإء إلحدإثة 

ي  إلعرب، وسبق للدكتور 
 
غإىلي شكري أن نإقش جإنبإ منهإ كذلك ف

كتإبه "إألرشيف إلشي للمخإبرإت إلمرصية"، ويبي   موإقف 

ي قضية إلتطبيع ومنهم توفيق إلحكيم 
 
بعض إلمثقفي   إلمرصيي   ف

وحسي   فوزي إللذإن "قإإل بإلحرف إلوإحد ؤنهمإ يريإن إلصلح مع 

 ؤشإئيل هو إلمخرج إلوحيد من إألزمة". 

ّ وتوجيهه مإ كتبه وليس بعيدإ ع ي تزييف إلوعي
 
ن ذلك ف

ي كتإبه "إلمثقفون إلمزيفون
 
إلنرص إؤلعةلمي  -بإسكإل بونيفإس ف

إء إلكذب"، ؤذ "يفضح بإسكإل بونيفإس، إستحوإذ فئة من  لخي 

ي 
 
إء، عىل إلفضإء إؤلعةلمي وإلثقإف  وإلخي 

إلصحفيي   وإلمعلقي  

تنإعإت إلفرنسي وقلبهم إلحقإئق بهدف توجيه إلرأي نحو إق

أيديولوجية أحإدية إلبعد". تدور كل هذه إلكتب حول قضية 

أسإسية وهي مسإءلة وعي إلمثقف ودوره، وتؤكد أهمّية إلمقإومة 

إلثقإفية، وأن إلحرب إلثقإفية إل تقّل أهمية عن أشكإل إلحرب 
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إألخرى، وأن إلمثقف إلذي يتمإه مع أهدإف إإلستعمإر وخططه 

ي أمره، 
 
ي ورطة أخةلقية. لهو مثقف مشكوك ف

 
 ويوقع نفسه ف

ي إلعرص 
 
ؤن هذه إلموإقف لهؤإلء إلمثقفي   أنتجت فيمإ بعد، ف

"، بي   أوسإط هؤإلء إلمثقفي    ي
، من يؤيد "إلحق إلصهيون  إلحإىلي

ي وعدو  ي سوى أنه ؤرهإن 
ي إلفلسطين 

 
عربإ وأجإنب، وإل ترى ف

للسةلم، وليس غريبإ أن تشهد إلسإحة هذه إلهرولة إلعلنية وشبه 

ي إلتطبيع مع هذه إلجإرة إلنووية إ
 
حنر  "إلمحبة للسةلم"لعلنية ف

هإ 
ّ
، وغدإ من حق ي ثةلث دول أخرى غي  فلسطي  

وهي تحتل أرإض 

ب شعبإ أعزل، وتصل طإئرإتهإ  وع إلدفإع عن نفسهإ لترص  إلمشر

ي إلعإلم ؤلخرإس  
 
وآليإتهإ إلحربية وأُجرإء "إلموسإد" ؤىل أي بقعة ف

ي  كل صوت يدعو ؤىل إلحرية
 
وإلخةلص من إلمحتل، وإلحق ف

إب وصحفيون
ّ
، فكإن من ضحإيإهم مثقفون وكت  .تقرير إلمصي 
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 شٍء ػٍ دور انًثقف انًقىنب

" بشكل مقلق وإلفت للنظر،  تزدإد ظإهرة "إلمثقفي   إلمزيفي  

بحيث لم يعد يوجد مثقف منتٍم أو مشتبك أو عضوي، وكلهم، ؤإل 

: مإ هو إلدور إلذي يجب مإ ندر، أصبح خإرج ؤجإبة إلسؤإل إلث ي
 
قإف

ي عىل وجه إلتحديد؟ وهو يرى مإ 
أن يتخذه إلمثقف إلفلسطين 

ء،  ي
يرى من إعتدإء صإرخ عولمي تجإه وجوده أوإل وقبل كل شر

ألنه إل وجود لمثقف خإرج إندمإجه بسؤإل إلحيإة وإلسيإسة، 

ي صلب إلسؤإل وشكلوإ 
 
هكذإ عإش إلمثقفون إلعمإلقة بإلفعل ف

ي إلذي إنعدمت أمإمه ؤجإبته إلوإ
ضحة. أمإ إلمثقف إلفلسطين 

ة وإلبرص، وجهل إلفكرة  ، وأصيب بعم إلبصي 
ً
إلرؤية وإلرؤيإ معإ

ي ظل هذإ إلذي نشإهده ونرإه. 
 
 وإألدإة، صإر ضغثإ عىل ؤّبإلة ف

، ؤن إنطبقت عىل أحد هذه  ي
لقد أصبح إلمثقف إلفلسطين 

خإصة إلذإتية إلصفة، مقولبإ، ومدجنإ، وحريصإ عىل مكتسبإته إل

ي لم تصنع ثقإفة وإل تسجل موقفإ 
إلمتقزمة، وإلعشوإئية إلنر

ي 
. هإ هو إلمثقف إلفلسطين  ي

يخلده إلتإريخ للمثقف إلفلسطين 

مشتبك مع خيإإلته وأوهإمه وتجريبيإته، وبعيد عن خط 

ي خةلك تل"، يريد أن يأكل 
إلموإجهة، لسإن حإله يقول: "خلين 

 يومإ يفوز بجإئزة! تمتع ويلهيه إألمل لعله يو
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ي فلسطي   إلمشهود له أحيإنإ 
 
ي ف

 
لقد تإبع كل إلوسط إلثقإف

"بإلغبإء" مإ حدث يوم ؤعةلن "صفقة إلقرن"، وشإهد ممثىلي دول 

ي ظل هذإ "إإلستحمإر" إلذي 
 
إؤلمإرإت وإلبحرين وُعمإن، وف

يعيشه هذإ إلوسط أحيإنإ، وهذه من ضمن تلك إألحيإن، لم 

ي رفض مإ قإمت به تلك إلدول  يتخذ موقفإ رصيحإ حإدإ 
 
قويإ ف

إلثةلث، إلموصوفة بأنهإ عربية وتنتمي ؤىل "جإمعة" إلدول 

، فيحمل أمريكإ وؤشإئيل  إلعربية. وؤنمإ أخذ ينإور ويحإور ويتغإن 

إلمسؤولية. كأنه تفإجأ من موقف هإتي   إلدولتي   إلرإعيتي   

، وكأن إلمطلوب من دولة إحتةلل أن تن صفه، أو لبلرهإب إلعإلمي

ي وتغإن  بشكل مقزز، 
ترجع له حقه، لقد تعإم إلمثقف إلفلسطين 

وكأنه لم يشإهد ولم يسمع شكر "ترإمب" لممثىلي تلك إلدول عىل 

ة، وإلتصفيق إلمتبوع لكلمة إلشكر. فهل أصيب  إلهوإء مبإشر

إلمثقف بإلعم سإعتئذ أم أنه شعر بإلخجل أم لعله كإن يقف عىل 

لمسلوب ليس وطنه، وإل ذلك إلجسد إلحيإد، وكأن إلوطن إ

إلمقطع هو جسده، وإل تلك إلهبة إلممنوحة هي مسكنه وملعب 

 صبإه ومبيت رأسه! 

ؤن ذلك إلصمت إلرهيب إلذي أصإب إلحنجرة إلثقإفية يضع 

أمإم إلعقل وإلمنطق عدة أسئلة توإجه ذلك إلمثقف إلخجول 

وع إلهيبة وإلروح وإلفعل وإلقوة، كأنه هو  إلصورة  إلمقولب مي  

وعة إلسةلح. فإلمطلوب من  ية للدولة إلفلسطينية مي   إلبشر
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إلمثقف ليس فقط عمل ندوإت وأمسيإت خإئبة، يشبع فيهإ 

إلمتحدثون لطمإ، بل كإن من إلوإجب عليه فردإ ومؤسسإت أن 

ي تحديد موقف صلب تجإه كل 
 
يكون وإضحإ ووإضحإ جدإ ف

ي دعمت وتدعم يوميإ ؤشإئيل
وأمريكإ وموإقفهإ  إلدول إلعربية إلنر

 من سبعي   عإمإ، وليس مع صفقة 
إلسإلبة وإلنإهبة للحق منذ أكير

 إلقرن فقط. 

؟ ولمإذإ إل يعلن إلمثقفون  ي
مإذإ كإن يخسر إلمثقف إلفلسطين 

إلفلسطينيون عن مقإطعة دولة إؤلمإرإت وإلبحرين وُعمإن مثةل، 

ي تنظمهإ إؤلم 
ي إلجوإئز إلثقإفية إلنر

 
إرإت مثةل، ويرفضون إلمشإركة ف

ي أضحت عىل مإ يبدو رشوة عىل إلوطن؟ لقد 
تلك إلجوإئز إلنر

ف أصبحت تلك إلجوإئز كأنهإ جزء من عملية تدجي   إلمثق

، عىل قإعدة "إطعم إلث ي
" بل أكير من إلفلسطين  م تستحي إلعي  

ذلك، إطعم إلفم، وإحِش إلجيب بإلدوإلر يخرس إلمثقف. لقد 

ي قفي   بإلعطإيإ "ثقطعوإ ألسنة إلم
 
ي تقدم حإليإ ف

إلسلطوية" إلنر

إء  ظل إلعولمة عىل شكل جوإئز، بعد أن كإنت تقدم ة لشر مبإشر

ي إلذي يعرفونه.  إلشإعر  ي إلتإريخ إلعرن 
 
 ف

لمإذإ لم يفكر إلكتإب إلفلسطينيون إلحإئزون عىل جوإئز من 

دولة إؤلمإرإت بشنر جوإئزهإ إلتدجينية أن يعيدوإ مإ أخذوه من 

يمإت لبلمإرإت إحتجإجإ عىل مإ فعلته إلدولة دوإلرإت ودروع وتكر

ي عىل مؤخرإ؟ لمإذإ يرّص إلمثقفون إلفلسطينيون 
 
إلمسإهمة ف
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ي مطبوعإت دولة إؤلمإرإت؟ أألنهإ تدفع بإلدوإلر؟ فهل  
 
إلنشر ف

كإنت تلك إلحفنة من إلدوإلرإت أهم من موقف إلمثقف تجإه 

 بد من تسليع إلوطن وإألمة وإألجيإل إلقإدمة وإلتإريخ؟ أم أنه إل 

ي ظل هذإ إلتشوه 
 
إألفكإر وؤخضإعهإ لمبدأ إلعرض وإلطلب ف

للقيم وإألفكإر؟ ولمإذإ لم يصدر إتحإد  إإلستعمإري إلرأسمإىلي 

إلكتإب إلفلسطينيي   بيإن إستنكإر لموقف إؤلمإرإت وإلبحرين 

؛ فوقف ؤىل جإنبهإ ضد مإ  1وُعمإن عىل غرإر مإ فعل مع إلصي  

ي بيإنه إلخإ
 
رج عن سيإق إلمنطق، بأنه إنحيإز للصي   إدعإه ف

يإلية إلعإلمية؟ إلشعبية ضد أمريكإ زعيمة إؤلمي 
أم لعل إلصي    2

ض هؤإلء إلمثقفي   للموإقف كرفض 
ْ
. لمإذإ رف أقرب من فلسطي  

يه، وخإطري فيه( كمإ يقول إلمثل 
ّ
إلقحبة للتعريص؛ تقول )أف

؟ ي
 إلفلسطين 

ي 
 
إلمستقبل؟ إل  هل سيفعل إلمثقفون إلفلسطينيون شيئإ ف

إهم يتإبعون وأفوإههم مفتوحة  أظن أن ذلك سوف يحدث بل سير

ي أحضإن 
 
إب وإلنوم ف مثل أي كإئن هةلمي ينتظر إلطعإم وإلشر

                                                           
ً. هل ألن  1 لىىه أدان الخطبُع العىداوّي ببُان خاص، وظىت عً الخطبُع ؤلاماساحي والبحٍش

اث وال  العىدان مثال دولت فليرة، لِغ فيها جىائض ولِغ مً وساء حيامها ششو هلير وال ظفٍش

 اجخماعاث؟
وألادباء الفلسطينيين يستنكر التدخل الاتحاد العام للكتاب جاء بُان الاجحاد جحت عىىان " 2

خ: ألامريكي في الشؤون الداخلية للصين  23"، ووششه على ضفحت الاجحاد في الفِعبىن بخاٍس

 .2019دٌعمبر 



 اشتعادة غّصان كوفاهي  99| 

إلغإنيإت كمإ فعل سفي  أحد تلك إلدول، وستسمع جعجعة إل 

ي هذه إلمعركة 
 
طعم لهإ. فإلمسؤولية كل إلمسؤولية إليوم ف

، إلوجودية تقع عىل عإتق إلمث ي أوإل وقبل إلسيإشي
قف إلفلسطين 

فإلسيإشي صإر أوضح من إلمثقف وتفّوق عليه، وقإده نحو زريبة 

ة بإلرطوبة، يتحسس جيوبه كل حي   وإنتفإخهإ بإلدوإلر، ئيمل

عىل  إألوىلفر بحجوزإت إلدرجة إويحلم بإلفنإدق إلفإرهة وأن يس

ت له فكرة تجعله أكير 
ّ
 جلده كلمإ عن

ّ
 مير  إلطإئرإت، ويحك

ي 
 
، هذإ هو إلمثقف إلمقولب إلسإعي لزرع رأسه ف

ً
تشويهإ وتشويشإ

رإت وجوده.   وحول إلتفإهة، ففقد قيمته وإعتبإره ومي 
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 انُبص بٍُ انىػٍ انحقُقٍ وانىػٍ انًشَف

ي يحملونهإ، ومن 
ينطلق سلوك إلنإس من نبع إلمفإهيم إلنر

ي إلوضع
 
ي يطبقونهإ، وهذه إألفكإر عإدة ف

 مشكإة إألفكإر إلنر

ي  
 
ي لهإ ولمرإميهإ وأبعإدهإ ف

إلطبيعي تكون نإتجة عن ؤدرإك حقيقر

ي فلكهإ بدءإ من إلذإت وإنتهإء 
 
ي قد تدور ف

كل إلمجإإلت إلنر

بإألنظمة إلمجتمعية؛ سيإسية وإجتمإعية وثقإفية، وبإلتإىلي فهي 

تبإينون يتحكم تصورإت إلنإس حول إلموضوعإت إلمختلفة، ف

ي إلرؤية وإلهدف 
 
ي إألصل مختلفون فيمإ بينهم ف

 
وإلسلوك، ألنهم ف

ي إألفكإر وإلمفإهيم. 
 
 ف

ي صنإعة إلوعي 
 
وتسإهم إألوضإع إلثقإفية بشكل عإم ف

ي 
 
، عىل إلرغم من أن صيإغة أفكإر إلمجتمع إل تكون ف إلمجتمعي

إبتدإئهإ ؤإل من لدن شخص صإحب رؤية ومنطق وفلسفة مإ، فكل 

و إلمؤثر فيهإ، إلمجتمعإت قديمهإ وحديثهإ كإن إلشخص إلفرد ه

عىل أإل ُيفهم هذإ بشكل مبسط وسإذج، ؤذ تكشف إلحركة 

قب قإئدإ فردإ  إلتإريخية للمجتمعإت إؤلنسإنية أنهإ دومإ كإنت تير

يقودهإ بأفكإره وفلسفته ووجهة نظره، مع عدم تفرده أحيإنإ 

ي 
 
وت، أو تحكمه إلمطلق ف فيمإ بعد بإلحكم وإلسيطرة وإلجي 

ة بإلعبإد   أرَكن هاوإلبةلد، فيقول لهم مإ قإل فرعون " أحإيي   كثي 

 ".الزشاد سبُل إال أهدَكن وها أري ها إال
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ومع دورإن عجلة إلحيإة تتسع إلدإئرة وتصبح تلك إألفكإر 

 إلتوجه، وشيئإ فشيئإ يزدإد إلمتوإفقون عىل 
َ
 إلمنشأ جمإعية

ُ
فردية

رص  صحتهإ، ومع تةلقح إألفكإر وتةلقيهإ وتشعبهإ، يغيب إلفرد وتح

هإ، ويبدو مإ عرف بإلوعي 
إلجمإعة صإنعة وعيهإ إلكىلي إلذي يمي  

، وإلموإفقإت إلفكرية وإلفلسفية شيئإ متأّص  ي حركتهإ إلجمإعي
 
ةل ف

إلسيإسية وإلثقإفية وإإلجتمإعية، ويصعب عىل تلك إلجمإعة 

، وإل تستسيغه بأي حإل من إألحوإل بل وتقف ضده بكل  إلتغيي 

وت، ليكون لسإن حإلهإ "ؤنإ وجدنإ آبإءنإ  مإ أوتيت من قوة وجي 

 عىل أمة وؤنإ عىل آثإرهم مقتدون". 

ي 
 
ولذإ فؤننإ ووجدنإ إلمصلحي   إإلجتمإعيي   قد عإنوإ إألمرين ف

سبيل صيإغة أفكإر إلمجتمع صيإغة جديدة بوعي جديد، فهذإ 

ي آمن بهإ، ودفع حيإته ثمنإ 
أرسطو قد مإت شهيد أفكإره إلنر

ي 
، وإلسر ي لجهود إلتغيي 

 
ء نفسه يقإل عن فةلسفة عرص إلتنوير ف

أوروبإ، وقبل ذلك مإ وإجهه إألنبيإء عليهم إلسةلم من عنت من 

أقوإمهم، فكل هؤإلء إألفرإد وإجهوإ إلصد وإلمنع وإلتشويش 

 
ُ
تل وإلتهويش ألنهم أرإدوإ تغيي  إلقنإعإت وإستبدإلهإ، فمنهم من ق

د ومنهم من مإت لم يحقق أي مصلحة  تذكر، ولكنه ومنهم من شر

ي إألرض، فؤذإ مإ تهيأ لهإ إلمنإخ إلمنإسب نمت 
 
ترك بذوره ف

ة  وترعرعت وآتت أكلهإ حلوإ سإئغإ إل شإئبة فيه، ولكن بعد مسي 

ب فيهإ أصحإبهإ من إليأس ووصلوإ ؤىل حإفة إلقنوط  من نضإل إقير
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"حنر ؤذإ إستيأس إلرسل وظنوإ أنهم قد كذبوإ جإءهم نرصنإ"، 

ة  إلتغيي  لن تكون سهلة ولن تكون بسيطة، ولن تلكم هي مسي 

تكون بةل ثمن، فةل بد لهإ من تبعإت يتحملوهإ أصحإبهإ رإضي   

 بكل مإ يأتيهم من قبلهإ. 

لقد مرت إألمم وإلشعوب بمرإحل رقود نتيجة أوضإع لهإ 

إتهإ إلسيإقية إلتإريخية، ولكنهإ بغي  شك ليست شعوبإ  تفسي 

وط إلموضوعية للتغيي  لم ذليلة أو مستكينة أو ضعيفة، ب ل إلشر

ي بعد، أو ألنهإ كإنت تعيش 
تحن، ولم تنضج ثمإر إلوعي إلحقيقر

وعيإ مزيفإ، جندت إألجهزة إلمتسلطة لصنإعته إلكثي  من 

 إألدوإت. 

 
ّ
إلدين وتوظيفه بشكل غي  سليم من أشد تلك إألدوإت  ويعد

بمإ خطرإ، ؤذ تمإرس تلك إألجهزة إلنصوص إلمقدسة ؤمإ بتأويلهإ 

يتوإفق مع مصإلحهإ، أو بإقتطإع إلنصوص من سيإقإتهإ إلتإريخية 

وإلفكرية، لتكون شإهدإ عىل مإ تريده، ومن سيخرج عىل 

ي أحبإر 
مقررإت تلك إألجهزة سيكون منحةل وزنديقإ، فيفنر

إلسلطإن بوجوب إلعقإب وأليم إلعذإب، ولذإ فؤن إلدين وإلحإلة 

ي أوروبإ ، وه"أفيون إلشعوب"هذه سيكون فعةل 
 
ذإ مإ حدث ف

إت من  ي بعض فير
 
قبيل عرص إلتنوير، ومإ حدث عند إلعرب ف

وحإت قدمت  إلحكم عندمإ جمدت إألمة إإلجتهإد وركنت ؤىل شر

ي سيإقإت ليست هي سيإقإتهإ إلطبيعية، وغإبت فكرة إلنص 
 
ف
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ي 
 
إلثإبت وإلتأويل إلمتغي  حسب إلظروف وإألحوإل، وخإصة ف

ي إقتضت طبيعة
صيإغتهإ إإلنفتإح عىل آفإق من  إلنصوص إلنر

إلتأويل إلمنإسب لعصور ومسإقإت مختلفة ومتعددة، حنر 

ي تلك إلمجتمعإت ؤىل إإلنغةلق 
 
وصلت إلحإلة إإلجتمإعية ف

ومورس عليهإ نوع من إلوعي إلمزيف، وصإرت مقتنعة بأنهإ إل ترى 

 من أمرهإ ؤإل رشدإ. 

سية وؤذإ مإ تضإفر مع إلعإمل إلسإبق عوإمل أخرى سيإ

وإقتصإدية، تمإرس عىل إلنإس ألوإنإ من إلقهر إلمتقن إلمدروس 

ي صيإغة إلوعي 
 
إلتبعإت إلنفسية وإإلجتمإعية تسإهم هي إألخرى ف

ي 
ى، ووهم إلتخلص من إلحإلة إلنر إلمزيف فؤن إلطإمة ستكون كي 

هي عليهإ ستكون شبه مستحيلة، وستصل إلمجتمعإت ؤىل مإ 

بإلوإقع، ألن لسإن إلحإل عندهإ أن يشبه إلموت وإلرضإ وإلقنإعة 

ي إؤلمكإن أبدع ممإ كإن! ويسود أبنإء 
 
إلتغيي  مستحيل، أو ليس ف

تلك إلمجتمعإت صمت مطبق إل تعليق سلبإ أو ؤيجإبإ، عندهإ قل 

ي حإلة موت شيري، ولن ينتشلهإ من وهدة 
 
ؤن تلك إألمة ف

ل إإنحدإرهإ سوى إلهزإت إلعنيفة، لتغيي  إلقنإعإت وإستبد

 قنإعإت جديدة بأفكإرهإ إلقديمة إلبإلية. 

ي إلوقت 
 
ولو حإولنإ تطبيق هذإ إلمنطق إلذي ندعي عىل أمتنإ ف

ي كإنت تعيش حإلة 
ة، فإألمة إلنر إه صإئبإ لدرجة كبي 

إلحإرص  فسي 

إ  موت شيري مقتنعة بوإقعهإ إلزإهر! وأنهإ لم تجد لقضإيإهإ نصي 
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ي حكمتهإ ردحإ من إلز 
من حنر إستقر وعيهإ سوى تلك إألجهزة إلنر

إلمزيف عىل أن حكإمهإ من نعم تل عليهإ، ويجب أن تشكر تل 

ة،  إلعىلي إلعظيم عىل عطإيإه لهإ، ألنه خصهإ بتلك إلنخب إلممي  

ي سبإت، أن ملوكهإ ورؤسإءهإ 
 
إتهإ وهي ف ة من فير ي فير

 
فرأت ف

وأمرإءهإ هم رإفعوهإ ؤىل سلم إلعزة وإلكرإمة، فأسطرتهم وأوشكت 

ؤله بعضهم، فحكموهإ وأحكموإ حولهإ حبإل إلجهل وإلعم، أن ت

فصإرت تسبح بحمد إلنظإم بكرة وأصيةل، مقإإلت وقصإئد وخطبإ 

ي عرفإت 
 
ي ليلة إلقدر وف

 
رنإنة ودعوإت عقب صةلة إلجمعة وف

، كإن هذإ حقيقة نإبعإ من وعي أفرإد تلك  تل، يوم إلحج إألكي 

لكنه لالسف إلشديد   إلشعوب، من وعي لم يغصبهإ أحد عليه،

ي أن 
ي سنوإت طفولنر

 
كإن وعيإ مزيفإ بإمتيإز، وقد كنت أإلحظ ف

ي قريتنإ عندمإ كإنت تعقد قمة عربية يتلهف
 
لمتإبعتهإ  ونإلنإس ف

 بثإنية، وؤذإ مإ إنفض إلسإمر شدوإ إلمديح مطوإل لتلك 
ً
ثإنية

ي هزت إلنإس بقولهإ، لكنهإ لم تصنع وإقعإ يهز ذنب  
إلنخب إلنر

ي غربة عرضهإ إلسموإت وإألرض 
 
كلب ينبح عىل أحد أفرإدهإ ف

دين من أبنإئهإ.    أعدت للمشر

ي لقد إستمرت هذه إلحإلة طويةل، وعإشت إألمة ردحإ ت
عإن 

ي ظل أفكإر صنعهإ وعي تلك إلنخب إلحإكمة 
 
من إلموت وإلدمإر ف

بأوسإطهإ إلسيإسية وإلثقإفية، حنر ؤذإ مإ تعرضت إألمة لهزإت 

عنيفة أخذت تعيد حسإبإتهإ وبشكل جدي، فأخذت تتململ 
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ي إلقديم،  وتصحو تدريجيإ، فرب ضإرة نإفعة كمإ يقول إلمثل إلعرن 

ي رفع وسأذكر إلقإرئ إلعزيز ببعض ت
 
ي سإهمت ف

لك إلهزإت إلنر

 حإلة إلوهن، لتنتقل إألمة من حإل ؤىل حإل: 

ي صدإم حسي   وؤعدإمه 
ر
أول تلك إألحدإث رحيل إلرئيس إلعرإف

وسكوت إلحكإم إلعرب وتوإطئهم عليه وعىل إلعرإق عإمة، عندمإ 

ش إإلستعمإر إلحديث جنوده للسيطرة وإإلحتةلل، فكإن ذلك جيّ 

ي خل
 
ق وعي عىل أن هذه إألنظمة هي عإمل أول بذرة سإهمت ف

ذمة، ومإ تبع ذلك من إحتةلل للعرإق وتدمي  بنيته  تخلف وشر

 إلثقإفية وإلسيإسية وإلعسكرية ومنظومته إلعلمّية. 

ثإنيإ: تعير إلمفإوضإت إلفلسطينية إؤلشإئيلية وصلف ؤشإئيل 

غي  إلمحدود، سإهم هو إآلخر بشعور إلشعوب إلعربية بإلهوإن، 

  إؤلشإئيليي   إعد وقد س
ُ
إلقمة إلعربية، وبعض  عىل ذلك مؤتمرإت

، ممإ زإد إلعربية إلثقإفية وإؤلعةلمية وإلسيإسية وإلنخب إألنظمة

من ؤحبإط إلشعوب ويأسهإ، فسإعد ذلك عىل ؤيجإد أجوإء من 

ي منإخ جديد مشجع، ومحإولة إلتخلص من تلك 
 
نمو تلك إلبذور ف

ي تحمي ؤشإئيل فعةل،
وأهمهإ مرص وسوريإ وإألردن،  إألنظمة إلنر

ي رشحت من بعض إلمسؤولي   إؤلشإئيليي   
وبعض إلتفإهمإت إلنر

ي مقإيضة  مقيتة وجبإنة، للتآمر 
 
مع بعض إلمسؤولي   إللبنإنيي   ف

ي لبنإن مثةل، قبل مإ عرف بحرب إلمخيمإت 
 
عىل إلفلسطينيي   ف

 وبعدهإ. 
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 عت إلحرب إؤلشإئيلية عىل غزة وعىلومن جهة ثإلثة وق

ي 
جنوب لبنإن، ووقوف بعض إألنظمة إلعربية مع إلعدو إلصهيون 

ة ترعرع وعي جديد لتلك إلشعوب،  جهإرإ نهإرإ، رفعت من وتي 

فشعرت بإلنقمة غي  إلمحدودة ضد تلك إألنظمة، فكيف قلبت 

تلك إألنظمة إلحق بإطةل وإلضحية جةلدإ؟ إلسيمإ وأن إلموقف 

ل إلظروف لحمإيتهإ إلدوىلي وقف ؤىل جإنب ؤشإئيل وهيأت ك

وؤذإلل إلدول إلعربية، فدفع ذلك إلشعوب لتنظر ؤىل نفسهإ عىل 

 .بهأن عليهإ وإجبإ يجب أن تقوم 

وكذلك مإ حققته بعض حركإت إلمقإومة من مكإسب 

عسكرية ضد أحةلف إلغرب وأمريكإ، وهي إل تملك من إلعتإد ؤإل 

ء معي    فعلأقله جعل إلشعوب تفكر بأن بإستطإعتهإ  ي
بشكل شر

سإنإتهإ إلمخيفة لم تخضع  ى بير مإ من إلتضحية، فإلدول إلكي 

بضعة مئإت من إلمجإهدين ولم تحسم إلمعركة لصإلحهإ، فمإ 

بإلكم لو هبت إلشعوب بأجمعهإ، فؤن طوفإنهإ سيقلب إألوضإع 

وهذإ مإ حدث وؤن   وجه إلمنطقة ويربك خطط إآلخرين؟ويغي  

ؤجهإضه منذ مرإحله ، وإستغةلله و بعد  تم حرف مسإره فيمإ 

ي إلثورة إلسورية وإلليبية 
 
ينإير  15ثورة و إألوىل كمإ حدث ف

 إلمرصية. 

ي 
ون  إ وليس آخرإ مإ قإم به إلفضإء إلمفتوح إؤللكير وأخي 

ي من دور فعإل وتوفر حرية رأي بحدود معينة سإهم 
وإلتلفزيون 
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، وسإهم هو إآلخر برفع درجة  ورة إلتغيي  ي برص  برفع إلوعي إلشعن 

ة ذلك إلجسد إلذي قإرب عىل إلموت لتدب إلحيإة فيه من حرإر 

، كإن من  ي
ي إلغإلب وعي حقيقر

 
ي ثورإت كإن يحكمهإ ف

 
جديد ف

ي 
، وشعر  إلحيإة إلسيإسية إلعربيةإلمأمول أن تجن  ي إلتغيي 

 
ثمإره ف

بعضنإ أن عملية إلتدجي   وإلتضليل قد إنته زمإنهإ، وإنقطعت ؤىل 

ي خل
 
ق إلثورإت وؤرصإر إلنإس عىل غي  رجعة، فكل ذلك سإهم ف

إلتضحية حنر بإلروح من أجل مكسب أغىل وأثمن أإل وهو إلحرية 

ء ممإ   ي
وإإلنعتإق من أنظمة مستبدة ومتوإطئة. ربمإ لم يتحقق شر

كإنت إلجمإهي  تصبو ؤليه، ؤإل أنه، وبقليل من إلتفإؤل إلمشوب 

 .  بإلتوجس، أصبحت إلطريق وإضحة أكير من أي وقت مص 
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 انًثّقفىٌ وجزًَت صُبػت اندكخبحىر

فون وشعرإء وملّح 
ّ
 أسوأ مإ يقوم به شعب ومثق

ّ
ون نون ومغن

ون هو صنإعة دكتإتور. نحن وأحزإب وسيإسيّ  ونقإبّيون ونوؤعةلميّ 

ي تإريخنإ ونمّجد إألشخإص 
 
ي أسوأ مرحلة من إلمرحلة إألسوأ ف

 
ف

 
ً
 .ونصنع دكتإتورإ

 
ً
 أو هيّ  إألمر ليس بسيطإ

ً
  ،يبدأ بكلمة وبيت شعر  ،نإ

ّ
ه ولكن

ي رإسخسينتهي ؤىل منظومة فكريّ 
 ،ة كإملة ونهج سيإشي وحيإنر

ة شبّ  ةوستجد بعد فير   ؟يحة له يدإفعون عنه. ولمإذإ بعد فير
ّ
هم ؤن

. موجودون عىل إلفيسبوك إلسيإشي نظإم إليحة موجودون إآلن شبّ 

 
ً
ونيّ  ذبإبإ  ؤلكير

ً
  إ

ّ
. كمإ أن

ً
ي إلأزرق عفنإ

 
شإرع هم موجودون ف

ي كلّ وإلمؤّس 
سة مهمإ كإنت طبيعة عملهإ هنإك مؤّس  سإت. فق 

سة يحة يحرسون إلفسإد من إإلنهيإر. قد يكون رأس إلمؤّس شبّ 

 ل إلمؤّس نفسه وقد يكون إألدن  منه. وقد تتحوّ 
ّ
هإ ؤىل سة كل

 يحة تدإفع عن إلفسإد وتتنمّ مجموعة شبّ 
ّ
 إلمجتمع.  ر ضد

ة،   ي إلسنوإت إألخي 
 
مبإدرتإن شهدتهمإ إلسإحة إلفلسطينّية ف

ف 
ّ
كإنتإ توم  ؤىل تمجيد إألشخإص، وترسيخ مإ جإبهه إلمثق

 ، ي وإلسيإشي
 
ّ إلوإعي خةلل عقود من إلنضإل إلثقإف ي

إلفلسطين 

مبإدرة "رئيسنإ قدوتنإ"، وأوبريت "مةلك إلسةلم"، مبإدرتإن لهمإ 

ي تصنيم إلحإكم 
 
ّية، وقد إلتوّجه نفسه ف ورفعه ؤىل رتبة غي  بشر
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 ؤىل إلمبإدرة إألوىل "رئيسنإ قدوتنإ"، 
ً
فون عمومإ

ّ
ى إلمثق

ّ
تصد

وع تعميم كتإب "رئيسنإ قدوتنإ" عىل إلمدإرس،  وأفشلوإ مشر

 ،
ً
سإ
ّ
ب، وإعتبإر مإ جإء فيه مقد

ّ
لتفرض درإسته عىل إلطةل

ي إلوقت إلذي 
د وأن يحتذى به. فق 

ّ
 أن يدرس وأن يخل

ّ
ويستحق

ف بي  ع "برنس إلقدإسة" عن شخصيإت تإريخّية يس
ّ
ع فيه إلمثق

 بهإ أحد، وينإضل من أجل 
ّ
ي إل يشك

لهإ ؤنجإزإتهإ إلمهّمة إلنر

ّيتهإ إلمحضة وؤخضإعهإ للمسإء تأريضهإ وؤثبإت لة إلبحثّية بشر

ب إألسإس  إلصإدقة وإلموضوعّية، أتت هذه إلمبإدرة لترص 

ف إلفل
ّ
ي إلذي يعمل عليه إلمثق

ّوج لصنإعة إلفلسق  ، فير ّ ي
سطين 

هإ نهج سيإشي مرحىلي إل 
ّ
 أن

ّ
"قدوة" ذإت أعمإل إل ُينظر ؤليهإ ؤإل

فق، وله من 
ّ
فق معه من يت

ّ
ه إل يدوم، نهج يت

ّ
يدوم ومن طبيعته أن

ل وإلحإلة هذه أن يكون "قدوة" أو 
ّ
يختلف معه وعليه، فةل يشك

 ليكون كذلك. 
ً
 صإلحإ

ً
 أسإسإ

ه يدّل عىل تإألوبري أّمإ 
ّ
 من قإم بكتإبته إل يتمتع بأّي نوع  فؤن

ّ
أن

 تجإه نفسه،
ً
، وثإنيإ

ً
لو كإن ف من إلمسؤولّية تجإه إلثقإفة أّوإل

ء من إللكإن  هنإك سةلم ي
ي  يولد إألوبريتأن  لكنْ  ،منطقفيه شر

 
ف

ّ سيإسيّ  ظلّ  ي
 أسوأ وضع فلسطين 

ً
 وإقتصإديّ  إ

ً
هنإ تكون إلكإرثة  إ

، ول حيث إنعدإم كلّ  ي
رض سوى يس عىل إألفرص إلسةلم إلحقيقر

ي 
 
ي ف

إلقتل وإإلعتقإل وإلحوإجز وإؤلذإلل وإإلستيطإن وإؤلجرإم. نأنر

هذإ إلوضع ونتحدث عن إلسةلم. هنإ يكون إلوضع مسخرة  ظلّ 
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وضحك عىل إلشعب وإستهزإء بتضحيإته وؤهمإل لمشإكله 

ي منه هذإ  وإستبعإد لقضإيإ إألشى وإإلستيطإن وكلّ 
مإ يعإن 

 .قريب إإلنفجإرهة بركإن إلشعب إلوإقف عىل فوّ 

ي ؤنتإج 
 
في   إلذين سإهموإ ف

ّ
 هذإ إلنوع من إلمثق

ّ
هنإ يظهر أن

ع، وإلموسيقّيي   
ّ
هذإ إلعمل: كإتب إلكلمإت، وإلملّحن، وإلموز

ٍّ هم نتإج  ب ذلك من عمٍل ؤعةلمي
ّ
وتسجيل إألغنية، وكّل مإ يتطل

 
ّ
ّ وفكرّي غي  مستقيم، وهم عنإوين مرحلة بإئسة جد  وضع سيإشي
ً
إ

ي أنتجهإ  
ي تإريخ إألغنية إلفلسطينّية إلمقإومة. تلك إألغنية إلنر

 
ف

ز  إنون عظمإء كإنت تتةلشر ذإتّيتهم لتي 
ّ
إب وملّحنون وفن

ّ
كت

إلفكرة، ولم تكن تحفل إألغنية إلوطنّية إلفلسطينّية آنذإك 

 كإن موقعه، بل شإعت فيهإ مفردإت إلعمل إلنضإىلي 
ً
بإلشخص أّيإ

 بطإل عىل أرض إلوإقع. إلمرتبط بإلشعب وإأل 

همإ 
ّ
لعّل تينك إلمبإدرتي   قد مإتتإ، ولم يعد يلتفت ؤليهمإ، لكن

ف إلسلطوي إلمدّجن إلذي 
ّ
رإن فرصة وأرضّية لصنإعة إلمثق

ّ
يوف

ي ركإب إلنظإم إلحإكم، ويسّبح بأمره، وهذإ مإ يةلحظه 
 
يسي  ف

  -إلمتإبع للشؤون إلثقإفّية إلفلسطينّية، وكيف تتّم 
ً
خإبإت إنت -مثةل

 من أن يكون إألمي   إلعإّم 
ّ
، ؤذ إل بد إب إلفلسطينّيي  

ّ
حإد إلكت

ّ
إت

وإألعضإء من حزب إلسلطة وإألحزإب إلموإلية لهإ وإلدإخلة 

ي 
 
، وهم ف

ً
 ؤعةلمّيإ

ّ
ون ؤإل

ّ
إكة سيإسّية معهإ، فةل أعضإء مستقل بشر

إلحقيقة محسوبون عىل إلحزب إلحإكم، وإل إنتخإبإت نزيهة 
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ة، وإل أعضإ 
ّ
ء من أحزإب أخرى، كحمإس وإلجهإد إؤلسةلمي ألبت

 
ً
 نقإبّيإ

ً
 ثقإفّيإ

ً
. هذه إلحإلة إلثقإفية إلمَرضية أنتجت كيإنإ

ً
مثةل

 لسيإستهإ، 
ً
 للسلطة وألجندتهإ إلسيإسّية وبوقإ

ً
، تإبعإ

ً
هزيةل

 من إلصمت، وإلصمت عندئٍذ عةلمة 
ّ
ه إل بد

ّ
فيسكت عندمإ يرى أن

ته بإلرصإخ عندمإ  موإإلة وليس عةلمة رضإ فقط، ويرفع عقي 

حإد من تطبيع 
ّ
ُيطلب منه ذلك، وإل أدّل عىل ذلك من موقف إإلت

ي إؤلمإرإت وإلبحرين لعةلقتهمإ مع دولة إإلحتةلل، فقد هإجم 
دولنر

ه صمت 
ّ
حإد إلدولتي   بمفردإت سلطوّية بدإية إألحدإث، ولكن

ّ
إإلت

مع وبسذإجة مطلقة عندمإ أعإدت إلسلطة إلعةلقإت إلدبلومإسّية 

ه إل 
ّ
حإد إل يسمع وإل يرى، ألن

ّ
 إإلت

ّ
ي إؤلمإرإت وإلبحرين، وكأن

دولنر

ي مثل هذه إلموإقف، فةل يريد أن ُيحرج نفسه مع 
 
يحسن إلكةلم ف

ّ نعمإئه ومنإصب أعضإئه؛ إألمي   إلعإم وإلمعإوني   له. وعىل  وىلي

إب إلسلطوّية إلمتنإقضة 
ّ
حإد إلكت

ّ
 تتّبع موإقف إت

ّ
إلعموم، فؤن

 مإ يلزمهإ در 
ً
هإ. قد أتفّرغ لهإ يومإ

ّ
إسة مفّصلة ليس هذإ هو محل

حإد. حإلة 
ّ
في   كإن يضّم هذإ  إإلت

ّ
ى إلمتإبع أّي نوع من إلمثق لي 

ف ليحتويه ويجعله 
ّ
ي سيطرته عىل إلمثق

 
أنتجهإ إلنظإم إلسيإشي ف

ه من مصلحته كدكتإتور  "حذإء"
ّ
ينتعله منر مإ أرإد ذلك، ورأى أن

 أن يفعل ذلك. 

إب وقعت فيه 
ّ
حإد إلكت

ّ
، إت

ً
 أو مختإرإ

ً
إ  مإ وقع فيه، مجي 

ّ
ؤن

حإد 
ّ
حإد من نإحية ثقإفّية بعد إت

ّ
حإدإت أخرى، ولعّل أهّم إت

ّ
إت
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ً
إ  تأثي 

ّ
مي   أشد

ّ
حإد إلمعل

ّ
 خطر إت

ّ
، بل ؤن مي  

ّ
حإد إلمعل

ّ
إب هو إت

ّ
إلكت

حإد؛ 
ّ
ي يتحّرك فيهإ هذإ إإلت

 للمسإحة إلنر
ً
إب، نظرإ

ّ
حإد إلكت

ّ
من إت

صلة بحقوق وهي 
ّ
ى عمله إلنإحية إلنقإبّية إلمت

ّ
 إلمدإرس، وتعد

مي   وإلدفإع عنهإ
ّ
حإد كمإ  -إلمعل

ّ
ي قرّص فيهإ إإلت

تلك إلحقوق إلنر

مون
ّ
 عىل  -يرى إلمعل

ً
ي شؤون إلتعليم، بل وتجرأ أحيإنإ

 
ؤىل إلتدخل ف

خذ عنهإ قرإرإت 
ّ
بية وإلتعليم عملهإ ودورهإ، ويت أن ينإزع وزإرة إلير

ملّية إلتعليمّية، نإهيك عن دوره إلسيإشي إلدإعم تمّس إلع

إب، 
ّ
حإد إلكت

ّ
ي ولد بهإ إت

للسلطة، فقد تكّون وولد بإلعقلّية ذإتهإ إلنر

حإدإت إألخرى -ولذلك فهمإ
ّ
دعإمتإن أسإسّيتإن للسلطة،  -مع إإلت

ون، وإل يسمح ألبنإء إلحركإت إألخرى أن يكونوإ 
ّ
فليس فيه مستقل

 فيه. 

حإدين صإر ينظر ؤىل  بسبب هذإ إلوضع ل
ّ
ليهمإ نظرة كةلت

ي 
 
ي ف

ذين لمإ يقّرره إلجإنب إألمن 
ّ
همإ ليسإ أكير من منف

ّ
إلتإبعّية، وأن

مي   
ّ
في   وإلمعل

ّ
إلسلطة، ولذلك فقدإ إلثقة بي   جمهور إلمثق

 مإ يقومإن به، فلم 
ّ
ب، وأنتج حركة من إلتملل وإلتمّرد ضد

ّ
وإلطةل

 يثقون بدعوإت إإل 
ً
مون مثةل

ّ
ين يعد إلمعل إب؛ معتي  حإد لبلرص 

ّ
ت

، ورإءهإ مكإسب خإّصة ونفعّية ألعضإء 
ً
ذلك مشحّية وتمثيةل

حإد أو للتغطية عىل أعمإل إلسلطة إلسيإسّية، أو لةللتفإف عىل 
ّ
إإلت

بوي إلخإرجة عن سيطرة  ي إلميدإن إلير
 
إلتحركإت إإلحتجإجّية ف

حإد وإألجهزة إألمنّية، فصإحب إلمصلحة هو من يصدق 
ّ
إإلت
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همإ كيإنإن إإل 
ّ
ه بينه وبي   نفسه يرى أن

ّ
حإدين عةلنية، ولكن

ّ
ت

مإ يمإرسإن 
ّ
، وؤن

ً
تدجينيإن تإبعإن، وليسإ ديمقرإطّيي   نهإئّيإ

ّبع  إلدكتإتورّية عىل وهج من تلميع صورة إلدكتإتور إألكي  إلمير

ه " ، ويقول كمإ قإل غي   بإلكرشي
ً
 ربكن أًاعىل عرشه، متمّسكإ

إكة إلحقيقّية، "، وإل يؤمن بفكاألعلً رة تدإول إلسلطة أو إلشر

ف إلمقولب إلذي يؤّمن عىل قول 
ّ
 إلمثق

ً
فأنتج هذإ طبيعّيإ

 
ّ
 أحط

ً
، وأحيإنإ

ً
 أحيإنإ

ً ّ
إلدكتإتور ويرض  أن يسإيره وأن يكون له ظةل

هإ عىل  ي منصب أو حنرّ صورة عإبرة ينشر
 
 ف
ً
من ذلك، ويتإبعه طمعإ

 كإلدكتإتور 
ً
ي إلفيسبوك، رإفضإ

 
 فكرة إلديمقرإطّية حسإبه ف

ً
تمإمإ

إلحقيقّية ويستبعد ؤمكإنية تدإول إلسلطة، فهو هو، وؤّمإ إل أحد، 

ي إلذي صنعه إلدكتإتور إلسيإشي 
 
هذإ لسإن حإل إلدكتإتور إلثقإف

. فأيُّ مسٍخ  ي
 
 صنعه وحمإه إلدكتإتور إلثقإف

ً
إلذي هو بدوره أيضإ

ّ أنتج إلدكتإتور؟ وأيُّ دكتإتوٍر مسٍخ لّمعه  ي
 
ف إلمزّيف، ثقإف

ّ
إلمثق

مإ هّل صبح 
ّ
سهإ كل

ّ
ق صورته عىل حإئط ليقد

ّ
 عل

ً
وجعله ؤلهإ

 جديد؟

ية يلزمهإ "ثورة" شإملة عىل  
ّ
د ف من حإل مير

ّ
 مإ وصله إلمثق

ّ
ؤن

ي ؤعإدة 
 
كّل تلك إألسس إلعفنة، وترسيخ أسس فإعلة، تسإهم ف

ؤنتإج ثقإفة مقإومة، ليس لةلحتةلل فقط، بل مقإومة لكّل إلفكر 

ف إلفئو 
ّ
في   فيه، فإلمثق

ّ
ي إلفإسد إلذي يريد أن يحرص إلمثق

؟
ً
 أسإسإ

ً
فإ
ّ
 ضمي  إألّمة، أفؤن مإت إلضمي  مإ معن  أن تكون مثق
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َُُت اندٍَ خديت نًصبنح انُظبو واألوضبع انفبطدة َُ  َأْف

 
ّ
ي تقوم عليهإ منبعإ  تعد

ي أصل إلفلسفة إلنر
 
إألديإن بشكل عإم ف

من شوإئب إلحيإة وأطمإعهإ  هلضمي  ممإ يكدر للليقي   ورإحة 

ومصإعبهإ، ويؤدي إلدين ألجل ذلك ضمإنإ نفسيإ وإجتمإعيإ يأمن 

فيه إؤلنسإن عىل نفسه ومإله من إلقهر وإلعدوإن وإلتسلط 

ي إلمجتمعإت أنهإ ذإت آثإر 
 
وإألنإنية، وقد أظهرت حركة إلدين ف

ي حيإة إلمجتمعإت ؤن أحسن فهم نصوصه، وطبقت 
 
جليلة ف

 وجههإ دون موإربة أو تحريف أو تزييف.  تعإليمه عىل

ويسبق ظهور إألديإن وإلمعتقدإت إلجديدة عإدة تردي 

إألوضإع إلسإئدة من سيإسية وإجتمإعية وثقإفية، فيؤدي إلدين 

دية ويحل محلهإ مإ يظن  يإ، فيقلب إألوضإع إلمير دورإ ثوريإ تغيي 

إعد أنه إألنفع وإألجدى، متوسةل من أجل ذلك مجموعة من إلقو 

وإلمبإدئ إؤلنسإنية بمنطلقإت فكرية تدعو ؤىل أن ينإقشهإ إلقوم 

دية لجعل إلحيإة  فيتبعون أحسنهإ وأجةلهإ لتبديل إألوضإع إلمير

 أفضل.  

ي 
ي رصإع مع أركإن تلك إلمجتمعإت إلنر

 
وتدخل هذه إألفكإر ف

ي غإلب أمرهإ تخدم فئة محددة من 
 
إعتإدت أوضإعإ معينة، هي ف

، عىل عكس  ي إلبشر
 
ي مجملهإ ترإعي إؤلنسإن ف

 
إألفكإر إلدينية فؤنهإ ف

إلمجتمع كونه ؤنسإنإ بغض إلنظر عن أي إعتبإرإت طإرئة سيإسية 
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أو إجتمإعية، وإل تكون تلك إألفكإر حكرإ عىل مجموعة دون 

 أخرى، وؤإل لم تكن إألفكإر إلدينية صإلحة للتغيي  وإؤلصةلح. 

ي نهإية إلرصإع لالفكإر 
 
إلدينية؛ ألنهإ هي إألكير  وتكون إلغلبة ف

ي ترإعي ؤصةلح ، في جإءت فيهذضمن إلسيإق إل منطقية
هي إلنر

ي تريد أن تقلب أوضإع إلنإس
ؤىل إألحسن،  إلمجتمع، وهي إلنر

هم بحيإة أجمل ووإقع تسوده إلعدإلة وإلمحبة وإلهدوء 
وتبشرّ

ي تقول لئلخرين بأن دوإء آإلمكم وأوجإعكم وإإلطمئنإن
، وهي إلنر

ّ عندي ف ، فتتكإثر عليهإ إلنإس، وتستقر لهإ إألوضإع، هلموإ ؤىلي

، ويتغلب إلدين أو أي أفكإر جديدة عىل تلك  ويحدث إلتغيي 

إألفكإر إلقديمة، وتستقر لهإ إلظروف، ولكن بعد رصإع مرير 

ة، تزهق فيهإ أنفس   فيهإ أموإل.  وتهدر وتضحيإت كبي 

س ي إلير
 
ي إلمجتمع ف

 
يخ، وتأخذ حركة إألفكإر إلجديدة ف

ي إلهمة وإلتوجه 
 
ويتعإقب عىل تطبيقهإ أنإس مختلفي   ف

وإلمصإلح، وتأخذ إلفئإت إلفإسدة بإلظهور من جديد، وتأخذ 

، حنر  ي أحدثت إلتغيي 
بإإلبتعإد شيئإ فشيئإ عن تعإليم إألفكإر إلنر

، بعدت إلشقة بي   إألفكإر إألوىل،  ؤذإ مإ مص  زمن طويل أو قصي 

ر إلوضع من جديد ألنإس فإسدين، ومآإلتهإ إلتطبيقية، وإستق

إ، وإشتدت نقمة إلنإس،  وأصبح إلوضع يتطلب ؤصةلحإ أو تغيي 

فصإرت إلفئإت إلفإسدة تبحث عن حل؛ فكيف يمكن لهإ أن 

 تسيطر عىل إألوضإع وتحإفظ عىل إستقرإرهإ؟



 اشتعادة غّصان كوفاهي | 51

ؤنهإ تبحث عن أسهل إلوسإئل وأبسطهإ للسيطرة وإإلستقرإر، 

إليم إلدين ونصوصه لكي تسيطر فلم تجد أسهل وإل أبسط من تع

ي 
 
بهإ عىل إلقلوب وإلعقول، ويدخل إلدين بنصوصه إلمتعددة ف

ي 
إت إلنر كة إلفكرية وإلتأويةلت وإلتفسي  عمليإت من إلمونتإج وإلفي 

ي بنإء إلفكرة، ؤذ 
 
تبعد إلنصوص عن مرإميهإ، وتحدث إلخلخلة ف

أ منهإ، فتقو  م تلك تشكل أفكإر إلدين منظومة متكإملة إل ُيجير َ

إلفئإت إلفإسدة ؤىل تجزئة إلدين ؤىل مجموعة من إلنصوص 

إلمتنإثرة دون أن يجمعهإ أي جإمع، فيبدو بينهإ إلتعإرض 

وإلتنإقض، فتختإر من تلك إلنصوص مإ ُيسكن إأللم وإلوجع 

إإلجتمإعي من أجل إستقرإر إألوضإع لمصلحتهإ، وبذلك تكون قد 

ي جعل إلدين أفيونإ للشعوب، إل 
 
 فرق بي   دين ودين، وإل أسهمت ف

فرق بي   عرص وعرص، فكمإ إستخدمت إلكنيسة يومإ مإ إلدين 

بإلتوإطؤ مع إلقيإرصة ألن تستقر إألوضإع إلسيإسية، فؤن إألنظمة 

ي إلعإلم
 
ي إلحإكمة إليوم ف  إلعرن 

إؤلسةلمي تقوم بإلدور نفسه، و  ي  

من جعل إلدين أفيونإ ومسكرإ لتلك إلشعوب، وأفرغت إلدين 

ية إلثورية، وتسلحت تلك إألنظمة ونصو  صه من مهمتهإ إلتغيي 

ي مؤسسة دينية 
 
ة جمعتهم ف بمجموعة من إلعلمإء بألقإب كبي 

ة، لتكّون إألفهإم إلدينية كمإ تحب  ف عليهإ إلدولة مبإشر تشر

 من 
ً
 مجموعة

ُ
غّيب تلك إلمؤسسإت

ُ
، فت إلفئإت إلفإسدة وتشتهي

عىلي من
ُ
ضّعفهإ، وبإلمقإبل ت

ُ
شأن نصوص أخرى،  إلنصوص أو ت
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وتقّوي ضعيفهإ، ويصبح إلدين إلمجتمعي إلذي تطإلب به إلدولة 

وتسع ؤليه دينإ مشوهإ ومدجنإ، إل يسّبح إلنإس فيه بحمد تل ؤإل 

بقدر مإ يسبحون بحمد إألنظمة وإستقرإرهإ، ويرون إلفسإد من 

كنون ؤىل إلدعة وإلمتإبعة لهؤإلء، إل  تمإم إلصحة وإلعإفية، في 

ة، ولسإن يعني ي أعمإلهم ومصإلحهم إليسي 
 
هم سوى أن يظلوإ ف

ي إؤلمكإن أبدع ممإ كإن"
 
، وإقتنعوإ حإلهم ومقإلهم يقول: "ليس ف

بمقولة "كيفمإ تكونوإ يوّل عليكم"، وصإرت إلجمإهي  عىل قنإعة 

ي 
أنهإ هي إلفإسدة، وهي إلمسؤولة بفسإدهإ عن إألوضإع إلنر

 تعيشهإ. 

إلحي بي   إألنظمة وإلمؤسسإت لقد بدإ وإضحإ إلعقد إلتص

كة  إلدينية إلمختلفة إلرسمية وغي  إلرسمية، وغدت إلمصإلح مشير

، فمن إلدولة إلمإل وإلسلطإن وإلهيبة وإلجإه، ومن  بي   إلفريقي  

إلعلمإء ضمإن إألوضإع وضخ إلمسكرإت إألفيونية إلمستقإة من 

ي إلمجتمع، ليشعر إلمجتمع بإألمإن
 
 إلنصوص محرفة إلتأويل ف

، فإلدين موجود وإلحمد ثل، وإألوضإع  وإإلطمئنإن، ورإحة إلضمي 

ي 
 
مستقرة، وكق  تل إلمؤمني   إلقتإل، لتجد إلنإس يدعون ف

صلوإتهم بحفظ إلبةلد وإلحكإم وؤدإمة إألوضإع، فيغدو إلتغيي  

، بل شإعت إلمنإل، وليس محةل للتفكي  أيضإ  عند هؤإلء بعيد 

ويج للرضإ  عن إلوإقع إلمعيش، وأن هذإ إلرضإ  نزعة إلرضإ أو إلير

 . ّ ي
 من عةلمإت إؤليمإن إلدين 
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ي 
 
إنهإ ف ي وإستعإر ني  ي إلعإلم إلعرن 

 
ومع إزديإد إلثورإت إلشعبية ف

ي 
 
عدة دول، فقد بدت مهمة إلدين إلمؤفي   وإضحة، وخإصة ف

ي كةل 
 
إليمن ومرص، فقد إستفإد إلنظإمإن من إلمشإعر إلدينية ف

ي إلنظإم عىل إلبلدين من أجل إستقرإر 
إألوضإع وبقإء إلنظإم، فبقر

ي إليمن ولم يتغي  غي  شخص إلرئيس إلذي جإء نإئبه بدإل 
 
حإله ف

ء يذكر، ممإ  ي
منه، مع بقإء إألوضإع كمإ هي لم يتغي  فيهإ شر

ي إليمن فشةل ذريعإ، ولم تحقق أي 
 
ي للقول بفشل إلثورة ف

يدفعن 

ي سعت لل
ي تغيي  وإعتصمطلب من مطإلب إلجمإهي  إلنر

 
مت ف

 سإحة إلتحرير. 

ت  ي عىل مإ هو عليه، وؤن تغي 
ي مرص، فؤن إلنظإم بقر

 
وأمإ ف

بعض إلشكليإت، فزوإل إلرموز إلحإكمة وليس شخص إلرئيس 

إ، وقد أظهرت نتإئج  فقط، مع بقإء إلنظإم كمإ هو، إل يعد تغيي 

ي أن إلثورة وصوتهإ كإن ضعيفإ، 
ي إلدور إلثإن 

 
إإلنتخإبإت وخإصة ف

وحإشيته قبل إلثورة أحمد فإلمرشح إلمحسوب عىل نظإم مبإرك 

شفيق كإد يحقق إلفوز، ولم يكن إلفإرق بينه وبي   دمحم مرشي 

إ، مإ يدعو ؤىل إلقول: ؤن هنإك ردة  مرشح إؤلخوإن إلمسلمي   كبي 

، أو أنهإ لم تكن ذإت أهدإف وإضحة، 
ً
عن إلثورة، أو تخبطإ

فمرشحو إلثورة لم يحققوإ أية ؤنجإزإت، ولم يجتإزوإ إلمرحلة 

، وإعتمد مرشح إؤلخوإن د. مرشي عىل دغدغة إلنإس إألوىل

بعوإطف مجبولة من آإلم إلنإس وآمإلهم مع إلنصوص إلدينية 
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ي أكير من مئة يوم 
ة بإلفتح إلعظيم، وعىل إلرغم من مص  إلمبشر

ء جّل أو صغر، وبوإدر فشل  ي
ي أي شر

 
عىل حكمه لم يتم إلتغيي  ف

ورة بنصوص دينية إلثورة إلمرصية وإضحة؛ فقد دفن إؤلخوإن إلث

ليس لهإ وإقع، بتأويةلت بعيدة، قوإل وليس عمةل، وبقيت إألوضإع  

  .  من قلة إلخي  
َ
ون
ُ
ك
ْ
، ومإ زإل إلنإس َيش  كمإ هي

ي لم تحدث فيهإ إلثورة أو تتوجس من حدوث 
وأمإ إلبةلد إلنر

إلثورة فؤن إألنظمة إلفإسدة مع مإ تدخره من آلة ؤعةلمية 

ذت تشجع إألحزإب إلدينية إلصوفية وؤعةلميي   وعلمإء دين، أخ

وإلسلفية غي  إلجهإدية، وأصبح قإدة هؤإلء إألحزإب مقربي   عند 

ي حلهم وترحإلهم، فإلصوفية 
 
إلحكومإت ويمنحون إلتسهيةلت ف

ي شؤون إلسيإسة وإنكفأت 
 
تنأى بنفسهإ مع أتبإعهإ عن إلتدخل ف

ي خيإإلتهإ وأوهإمهإ،
 
ي ف

 
ي إلزوإيإ مع فرق إؤلنشإد إلصوف

 
  ف

ْ
لم تُعد

تعرف إلمعروف فتدعو ؤليه، وإل تنظر ؤىل إلمنكر فتحإربه وتنفر 

ي إلنظإم 
منه، وصإرت إلعةلقة توإطئية بينهم وبي   إلنظإم، رض 

عنهم ورضوإ عنه، ولم يتدخل أحدهم بإآلخر، وصإرت إلنصوص 

ف أو ترنح 
ُ
إلدينية أفيونإ ألتبإع هؤإلء يرتشفون منهإ كلمإ دق عىل د

ي مجلس من م
 
 جإلس إألنس وإلنشيد! ف

وأمإ إألحزإب إلسلفية غي  إلجهإدية فأوضإعهإ إل تبشر بأنهإ 

ستكون أدإة تغيي  حقيقية، ألنهإ إنتقت من إلنصوص إلدينية مإ 

ي كل 
 
ر له فسإده، فصإر إلحكإم ف يوطد أركإن إلنظإم إلقإئم، ويي 
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بلد هم وإلة أمر يجب طإعتهم، وحرمت إلخروج عليهم، ورمت 

وإلكفر وإلتضليل كل من أرإد أن يخرج عىل إلحإكم  بإلزندقة

ي أخرجتهإ مخرجإ تأويليإ غي  
إلظإلم مستعينة ببعض إلنصوص إلنر

كة بي   
سليم، لتتوإفق وإلفسإد، وليتم تحقيق إلمصلحة إلمشير

ي رضيت بأن تخدم إلنظإم، 
إلنظإم وتلك إألحزإب إلفإسدة إلنر

بت أتبإعهإ من أفيونهإ، حنر لم تعد تر  ى من إلدين ؤإل إلصةلة وأشر

ي تلك إلفتإوى 
 
وإلصيإم وشكل إللبإس وؤطإلة إللحية، وتفننت ف

ي طول إلبةلد 
 
ي أحدثت جدإل إل طإئل من ورإئه ف

إلغريبة إلنر

 وعرضهإ. 

ي إنتهجت طريق إلجهإد وإلقتإل 
وأمإ إألحزإب إؤلسةلمية إلنر

ي فؤنهإ منذ إشتغإلهإ بهذإ إألمر لم تحقق لمجتمعإتهإ أي مردود 
دين 

، ولم تحرز أي نرص عسكري مؤثر يقلب أوضإعإ  أو مجتمعي

عإلمية، أو تحقيق أي نتيجة سيإسية تغي  حركة إلتإريخ، ومإ ذإك 

هإ من إألحزإب من إلنصوص مإ يتوإفق مع  ؤإل ألنهإ أخذت كغي 

طريقتهإ وجعلته غذإء روحيإ تجند فيه جنودهإ، وربطت أتبإعهإ 

، ونسيت أو تنإست أن إلهدف عند بإلعإلم إآلخر وبإلجنة وإلنإر 

إلمؤمن ليس إلجنة فقط، فمإ أسهل أن ينإلهإ إلعبد ؤن صدق مع 

تل، ولكن عىل إؤلنسإن مهمة ؤصةلح إلمجتمع فؤن هلكوإ وصإروإ 

 شهدإء وإنتقلوإ ؤىل إلجنة فهل هذإ سيغي  إلمجتمعإت ويصلحهإ؟
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هم درسإ لن ينس لو ك إن لقد لقن إلرسول إلكريم هؤإلء وغي 

يعقلون، فيمإ إنتهجه وخطه عمليإ عندمإ كإن يدعو دإئمإ للجيش 

بإلنرص وليس بإإلستشهإد وإلشهإدة، ودعإؤه صىل تل عليه 

ي بد
 
للهم ؤن إر يؤكد ذلك، فقد كإن يدعو تل "وسلم للمسلمي   ف

ي إألرض"، وإستفإد خإلد ب
 
إلوليد ن تهلك هذه إلعصإبة فلن تعبد ف

ي عيش 
 
ي إلدنيإ عندمإ وضع خطة من هذه إلفلسفة ف

 
إلمسلم ف

محكمة للعودة بإلجيش من معركة مؤتة، وكإن بؤمكإنه أن يظل 

مقإتةل حنر يحوز إلشهإدة، ولكن إلفطنة وإلسيإسة وعمق إلنظرة 

ي أمرإ آخر، ؤنه إلتغيي  إلذي إل يكون بإلموت.  
 تقتص 

ي عةلقتهإ مع 
 
وهكذإ، هو حإل إلمؤسسإت وإألحزإب إلدينية ف

ي رصإعهإ من أجل إؤلصةلح أو إستتبإب إألمن وإألمإن  إألنظمة
 
وف

كة، يتم فيهإ  ي إلمجتمعإت إلنإخرة بإلفسإد، جمعتهإ مصإلح مشير
 
ف

ي لجة 
 
تبإدل منإفع فإسدة بي   إلطرفي   ليظل إلمجتمع غإرقإ ف

إلظلم وإلظةلم، وليظل شبح إلتغيي  بعيدإ، فعىل إلنإس أن يدركوإ 

، إألنظمة إلفإيوإقع إلفر سدة من جهة وإألحزإب وإلمؤسسإت قي  

إلدينية إلفإسدة من جهة أخرى، وعىل إلجميع إلبحث عن قيإدإت 

وإعية شإبة تؤمن بإلدين ونصوصه دون تحريف أو تأويل، ومن 

ي دوإلب تلك إلمؤسسإت 
 
ي سإقية تلك إألنظمة أو ف

 
دون أن يمّر ف

ي إلصحيح بعي دإ ودهإلي   تلك إألحزإب؛ ليعود للدين فعله إلتغيي 

  عن كل مإ يشوبه أو ينوبه ممإ يعكر صفو فكرته ونقإء مهمته. 
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ي تمإرس إلتضليل 
ولكن ليس فقط إلمؤسسة إلدينية إلنر

وإلتشويه، بل ؤن إلنإس بمجموعهم مؤهلون ليتقبلوإ ذلك، فهم 

يميلون دومإ للبحث عن مصإلحهم إلشخصية إلضيقة، ويتنإسون 

ى وإإلنحيإز ؤليهإ، ولذلك إألفكإر إ إجتمعت عىل إلنإس  د فقلكي 

 . :  مصإئب شنر ي
 هإتإن إلنقطتإن همإ مإ سأنإقشه فيمإ يأنر
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 صزاع انًصبنح واألفكبر

أتأمل حيإة إلنإس وسلوكيإتهم، فأرإهم وقد أصيبوإ بمرض 

إنفصإم إلشخصية، هذإ إلمرض إلذي يجعل إؤلنسإن غي  متوإزن 

نجوإ من وغي  متوإفق مع نفسه وآمإله وأفكإره، وقليلون هم من 

هذإ إلدإء إلعضإل، وأصفه بإلدإء إلعضإل ألنه يخرج إؤلنسإن من 

حإلته إلطبيعية ؤىل حإلة إلسقم وإإلعتةلل، وبأنه مرض مقيم إل 

ح إلمصإبي   به، لذلك إستحق هذإ إلوصف  .يي 

أرى إلنإس وقد إنفصلت سلوكيإتهم عن قنإعإتهم، فهم 

جموهإ سلوكيإت تعكس تلك  يعتقدون أفكإرإ مجردة، ولن يير

إألفكإر، فتحقق بذلك وإقع إإلنفصإم بي   عقل إؤلنسإن ونفسيته، 

ي جوإنب شخصيته. 
 
 أي إإلنفصإم ف

ح وإلتوضيح! فيؤلفون  ي إلتنظي  وإلكةلم، وإلشر
 
مإ أبرع إلنإس ف

، ولكن عند  ي
لك إلمؤلفإت بسلسلة غي  منتهية من توإلد إلمعإن 

يحدث يوميإ عند  إلتطبيق فؤنك تجد شيئإ مختلفإ تمإمإ، هذإ مإ 

 إلكل ؤإل من رحم تل. 

 فلمإذإ يإ ترى تجد هذإ إإلنفصإم؟

ي  إل 
 
ة جدإ، وإل تقف عند سبب شك ف ، وكثي 

 
ة أن إألسبإب كثي 

ي سأنإقش هنإ مسألتي   مهمتي   تتعلقإن بهذإ. 
، ولكنن   أو إثني  
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تنبع إلمسألة إألوىل من إلقنإعة بإألفكإر، فلو إقتنع كل وإحد 

ي سبيلهإ،  بأفكإره وبأنهإ 
 
صحيحة صإئبة، وإستعد أن يموت ف

ي إلدفإع عنهإ، فؤنك إل تجد مثل تلك إألمرإض 
 
مستبسةل ف

ي إنفصإل إلسلوك عن إلفكر، ويبدو أن مإ يحدث عند 
 
إإلجتمإعية ف

إألفرإد هو عدم إلقنإعة بتلك إألفكإر، وؤنمإ يتخذهإ زينة يزين بهإ 

ي كل مجلس يحل فيه، ليكسب ودإ وإحير 
 
إمإ مؤقتي   حديثه ف

َ غرور نفسه كونه متحدثإ لبقإ  ي
ض  ، ولي  مإ يقول  "يفهم"وزإئفي  

ي 
 
ويعي  بحسن إللفظ عن إلمضمون، ولم يتبإدر لذهنه أنه مبتور ف

قإمة أفكإره تلك، ألنه لم يسع ولو للحظة أن يكونهإ وإقعإ عمليإ 

 محسوسإ، وهكذإ أغلب كتإبنإ ومثقفينإ لالسف إلشديد. 

إنية فهي إستعبإد إلمصإلح لصإحبهإ، فيجري وأمإ إلمسألة إلث 

ورإءهإ جري إلثعإلب ليصطإد بهإ من ضعيف إلفرإئس، فإلوإحد 

من هؤإلء مستعد أن يتنإزل عن كل فكرة آمن بهإ، ؤذإ تتطلب 

إلوضع أن يتنإزل عن تلك إلفكرة، بل ترإه ينقلب ضدهإ بي   

ت عشية وضحإهإ، ويظل يتقلب بي   إألفكإر وتبنيهإ كلمإ تغي  

إلظروف وإستجدت إألحوإل، ليصبح مثل إلحربإء متلونإ، فيغيب 

، ؤذ إل لون له يعرف به، وأشد مإ ترى ذلك عند  لونه إلطبيعي

ي حإل تبدل إألنظمة إلسيإسية
 
، ولحق إلسيإسيي   وإإلقتصإديي   ف

ون ، وقد شهدت سإحتنإ إلمحلية وإلعربية نمإذج بهم مثقفون كثي 

فة من هؤإلء، فسقطو  ي وحل إلعبث، وصإروإ أشبه غي  مشر
 
إ ف
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ي 
ي كل مجرى لتخدم مصإلحهإ إلزإئفة إلنر

 
بسوإئل عإدمة تتشكل ف

إل تسإوي شيئإ مقإبل قنإعة فكرية يؤمن بهإ إلمرء ويدإفع عنهإ 

 حنر إلموت. 

، ومنر كإن هذإ وإقع  هذإ هو حإل أغلب إلمثقفي   وإلسيإسيي  

ض بأنهإ هي إلوإعية ي يفير
إلعوإم؟ إل شك فمإ ظنك ب ،إلطليعة إلنر

، فمن بةلء ؤىل بةلء ومن جنون ؤىل شقإء، وسنظل  بأنهم غي  ملومي  

إف بأنه   نقول: "عإشت إلفكرة ومإتت إألصنإم".  كةلم مع إإلعير

 زإئف إل جدوى من ترديده. 
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 بأٌ انًصبئب َبدأ؟

وليس تتكإثر مصإعب إلحيإة ومصإئبهإ، وتتعدد أشكإلهإ، 

 إإلحتةلل ؤإل وإحدإ منهإ، 
ً
 عىل إلرإقع، وينفلت  ويتسع يوميإ

ُ
إلخرق

إلزمإم رويدإ رويدإ، وتتحطم آمإل إلنإس وطموحإتهم، ويطأطئون 

 ، ي نسفتهإ أيدي إلمسؤولي  
رؤوسهم أسفإ وحشة عىل أحةلمهم إلنر

فرصنإ نحدث أنفسنإ بإلنجوى وبإلقهر وإأللم، وإل نقوى عىل فعل 

ء، نحّس  ي
 تستطيع إلكةلم، وكأن أيدينإ قد تكبلت، وأفوإهنإ إل  شر

، وصإر إألغلب حنر إللغة أصبحت غي  منتظمة إلجمل وإل ي
معإن 

وي ( إل يلتفتون لمإ يقولون، وإل يعنيهم مإ غروي -يتحدثون )شر

ي إلوهم، ولم 
 
يقولون، إلمهم حديث وإلسةلم، ذإبت إلنفوس ف

ب سوى من شإب إلتوقعإت إلفإرغة، وهذه هي إلحإل،  تشر

ي تطوير هذإ إلوطن  فكيف بنإ، وقد أضح هذإ 
 
حإلنإ، أن نسإهم ف

ى عليه بكرة وأصيةل؟  إلمفير

بأي إلمصإئب نبدأ؟ وؤىل أين سينتهي مشوإرنإ؟ وهل ؤن 

تصإلحنإ مع ؤحدى تلك إلمصإئب سننجو من أليم حبإل مصيبة 

ِلق مشوهإ؟ كيف لنإ أن 
ُ
أخرى؟ كيف لنإ أن نتكيف مع وإقع خ

ي إلتغيي  
 
وإلتبديل، وصإر أقص حلمهإ  نتعإمل مع أنإس إل أمل لهإ ف

رغيف إلخي   وإلرإتب؟ كيف لحيإتنإ أن تنمو طبيعيإ وقد إغتإل 

حرإس هذإ إلوطن كل بإرقة أمل فردية وجمإعية؟ كيف وكيف، 
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، ولكن  وسيتفرع عن هذه إلكيف مليونإ أخرى وبسلسلة إل تنتهي

أين نحن من كل ذلك؟ ولمإذإ نظل نجلد أنفسنإ ونعذبهإ؟ مإذإ 

إع إلروس"، علينإ ل
ّ
 بي   هإلروس وقوْل يإ قط

ْ
 رإسك

ْ
و قلنإ: ُحط

ي بيتكم
 
ي مإلطإ؟ وإل حنر ف

 
 .وإنتهينإ، فهل تستطيع أن تقيم إلدين ف

حقيقة من هنإ يجب أن نبدأ، يجب علينإ محإربة إلثقإفة 

ي طبعت حيإتنإ وختمتنإ بميسمهإ، فةل يتدإول إلنإس 
إإلنهزإمية إلنر

إلستسةلمية، وشت عىل إلشفإه، فةل إليوم ؤإل إألمثإل إلشعبية إ

ة، ومإ  تسمع ؤإل بقولهم: إمش إلحيط إلحيط وقول يإ رب إلستي 

ك؟ وإلكف إل تنإطح إلمخرز،لك و  وعدو إلدولة ضعيف،  مإل غي 

ي كإنت نإبعة من 
هإ، ونسي إلنإس تلك إألمثإل إلنر هإ وغي  وغي 

نفسيإت وإثقة مؤمنة ومتحدية، فةل تكإد تسمع بإلمثل إلذي 

يقول فرعون فرعن من قلة حدإ يرده، ومن بإعك بيعه، ومإ 

هإ بحرث إألرض ؤإل عجولهإ، وغإب إ لقط إلعب يإ فإر، وغي 

هإ، ي إلثقإفة  وغي 
 
وكلهإ تؤدي ؤىل نتيجة وإحدة وهي إنقةلب ف

إلشعبية وإلوعي إلعإم من إلمجإبهة وإلتحدي ؤىل إإلستسةلم 

ومن هنإ يجب أن يبدأ وإلهروبية وإإلستكإنة، وهذه أم إلمصإئب، 

   .  إلتغيي 

ي إل شك 
 
أن إلمهمة صعبة، وليست سهلة، وقد نجحت ف

ي كل بلد صغ
 
ي ربط إلنإس بإلمصإلحإألنظمة ف

 
إلدنيإ  ي  أو كبي  ف

إآلنية إلضيقة وإلذإتية جدإ، وأهمل إلشخص هموم مجتمعه، 
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وأصبح أحدنإ إل يعنيه أمر أخيه من إلنسب، فكيف سيعنيه أمر 

 بقولهم "يسلْم جإره، أو 
ُ
أمر إبن بلده، مإ دإم حإل إلنإس ينطق

ُعُمْر كل إلروس"؟
َ
 رإشي ول

رإن تلبستنإ جميعإ،  ي إلخي   أنإنية طإغية، تهلك إلنفس روح أن 

ي ديإجي  إلظلم 
 
وإلمجتمع وتهلك إلحرث وإلنسل، وتجعلنإ نعيش ف

وإلظةلم وإلذل وإلهوإن زمنإ طويةل، ؤذإ لم نسإرع وننفض غبإر 

ة عن أنفسنإ ونتحرك إنتصإرإ لكرإمة إؤلنسإن فينإ، فليس إلمهإن

هي   هذه إلكرإمة وهذه 
ُ
ِرَمنإ تُل بكرإمتِه ونحن ن

ْ
بمعقول أن ُيك

ي أي 
 
إلمنحة إؤللهية، ولتكن ثقتنإ بإثل عإلية، ففرعون لم يفرعن ف

نإه  بلد ؤإل ألننإ نحن من صنعنإه وسكتنإ عنه أو مجدنإه، وإعتي 

ود إلزمإن بمثيله وكأنه مبعوث إلعنإية إؤللهية، زعيمإ أوحد لن يج

ولم يتدبر إلنإس أفعإل هؤإلء إلطوإغيت، وكيف أنهم يحإربوننإ 

بلقمة عيشنإ لنظل إل نعرف معروفإ وإل ننكر منكرإ، إل نعرف ؤإل 

وقت إلوجبإت إلثةلث، وإلخلود ؤىل شير نشبع فيه غريزة 

إلحروب عىل شير لن  ض إنكسإرإتنإ إلخإرجية بوهمحيوإنية، لنعوّ 

يدوم حنر صيإح إلديك لتعلن إلحيإة من جديد أننإ رضعنإ من 

 فيهإ خطوة وإحدة نحو 
ُ
وهم كبي  وعشنإ لحظة مجنونة لم نخط

أن نتخلص من عإرنإ إلمفروض علينإ، ولم يفرض علينإ ؤإل 

، فمنر يتنفس إلصبإح ليعلن أننإ حطمنإ أغةلل  مي   
بإلتطبيل وإلير

 إلذل، لنصنع حيإة إلعزة وإلكرإمة؟إلخوف وإلجي   و 
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عليكم بإؤلجإبة بإلتغيي  إلجذري، فإلقطإر سيفوت من نإم 

ي سبإت عميق. 
 
 وغط ف
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 بٍُ انخبزَز وانخطبُغ انثقبفت

ية ؤىل  يعد  جمة من إللغة إلعي 
ي حركة إلير

 
ي رإئدإ ف

غسإن كنفإن 

، وفتح إلبإب  ي
ي بإألدب إلصهيون  إللغة إلعربية، فعّرف إلقإرئ إلعرن 

ية،  وإسعإ أمإم ترجمة نصوص ومقإإلت لكتإب يكتبون بإلعي 

ي عن طريق إلروإية وإلشعر. وكم كإنت 
وع إلصهيون  وإ للمشر

ّ وبشر

ورية من غسإن   ي بإلفعل؛ لمعرفة كيف هذه إلخطوة رص 
كنفإن 

ي يمكن 
ر إآلخر، أو فتح بإب للحوإر معه؛ لمعرفة إألصوإت إلنر

ّ
يفك

إستثمإرهإ ومحإورتهإ خدمة للقضية إلفلسطينية، فإلمجتمع 

إؤلشإئيىلي ليس مجتمعإ متجإنسإ، وإلمثقفون إؤلشإئيليون ليس  

كلهم صهيونيي   
1. 

جمة إلمعإكسة، وهي ترج مة إألدب وهذإ أيضإ يتعلق بإلير

ية، وهي مفتوحة ويجب أن تكون متإحة دون  ي ؤىل إلعي  إلعرن 

ي يتم 
إلنظر ؤىل حقوق مؤلف أو كإتب؛ ؤذ ؤن أغلب إلنصوص إلنر

ترجمتهإ منشورة عىل إلشبكة إلعنكبوتية، وبذلك أصبحت حقإ 

ط أن يذكر إلمصدر وإإلسم، فمن  ي أن يستفيد منهإ شر
 
للجميع ف

جم نصإ حق إلكإتب أن ينسب نصه له، و  جم أن يير من حق إلمير

 أعجبه، ويتفق مع رؤى يرتئيهإ أو ألي أهدإف يسع ؤىل تحقيقهإ. 

                                                           
ضح فُما بعذ بشىاهذ مخعذدة أهه ال ٌعّىل على اإلاثلف ؤلاظشائُلي الظُما مثلفى الِعاس  1

ّ
اج

 فيلهم ضهُىهُىن.الزًً واهىا في دائشة الاهخمام والخجارب، 
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 1من ترجمة إلدكتور ألون فرإجمإن 1168 عإمؤن مإ حدث 

ي كتإب حمل عنوإن 15لمجموعة من إلنصوص لـ )
 
( كإتبة عربية ف

جم عىل إؤلذن بذلك، ومإ صإحب  "حرية" دون أن يحصل إلمير

لة إستنكإرإت من إلكإتبإت مإ هو ؤإل زوبعة فإرغة إلخي  من سلس

من إلمعن  وإلمضمون، ؤذ إل يمكن أن يتهمهن أحد أنهن موإفقإت 

، وعليه  عىل هذإ إلفعل، أو أنهن قمن بإإلتصإل بإلمؤلف أو إلنإشر

فؤن مخإفة إلموإفقة سإقطة فعةل، وربمإ كإنت تلك إإلستنكإرإت 

، إلسيمإ أنهن كإتبإت عربيإت هي لسد بإب إإلتهإم وإلتحقيق أوإل 

ي دول عربية، تدعي أنظمتهإ أنهإ تكره ؤشإئيل وإل تتعإمل 
 
يعشن ف

ي حإلة حرب معهإ ليةل ونهإرإ. مع أن هذإ ليس 
 
معهإ ألبتة، وهي ف

، ؤنه  ي
ي إلنسإن  ي لهذه إلموجة من إلغضب إلعرن 

هو إلسبب إلحقيقر

ة( إلمقصودة للفت إإلنتبإه ؤىل أن هؤإلء  أشبه بتلك )إلزعي 

إلكإتبإت أو بعضهن بطبيعة إلحإل تمت ترجمة نصوصهن ؤىل 

ي 
ية، وكأنهإ نوع من إلمبإهإة إلمستورة بستإر عدإن  إللغة إلعي 

ي  . فلسإن حإلهن يقول كمإ يقول إلمثل إلشعن 
تمثيىلي ليس أكير

 وخإطري فيه". 
ْ
يه
َّ
: "أف ي

 إلفلسطين 

فع لقد جإءت معظم تلك إإلستنكإرإت خجولة ويبدو عليهإ ر 

ب صإحبإت إإلستنكإر عصفورين بحجر وإحد،  إلعتب، لترص 

                                                           
ٌشغل مىطب ميّعم دساظاث اللغت العشبُت في كعم دساظاث الششق ألاوظط في جامعت بً  1

 غىسٍىن في الىلب.
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ؤضإفة ؤىل عصفور ثإلث سيذهب ؤىل )أوإلد إلعم( بقضه وقضيضه 

ي عمل دعإية مجإنية لهذإ إلكتإب، 
 
، يتلخص ف وهو إألسمن وإألكي 

قت أهدإفهإ بأقل إلتكإليف، فنحن 
ّ
وتكون دإر إلنشر قد حق

قإتهإ، ونصبح وطنيي   شعوب عإطفية، يستفزهإ ذكر ؤشإئيل وش 

وأخةلقيي   كأننإ لم نشق ولم نعتد عىل أحد، فكم من صحيفة 

ي ودإر نشر عربية  ي عرن 
ون  عربية ومجلة عربية وموقع ؤلكير

إب وتعتإش عىل أفكإرهم، ويستغلونهم وإل يدفعون 
ّ
ف إلكت تستي  

جمة ؤىل  ي حإلة إلير
 
، نسكت عن ذلك ونصمت، وف

ً
لهم حقوقإ

ية من أستإذ أك ي إلعي  إديمي يريد إلتعريف بإألدب إلنسوي إلعرن 

 لطةلبه تقوم مثل هذه إلزوبعة إلتإفهة جدإ. 

ته صحيفة إلقدس إلفلسطينية ي حوإر نشر
 
جمة  1ف مع إلمير

ي 
 
 محمود درويش دعمهإ عىل مبإدرتهإ ف

ّ
ْر تقول ؤن ِ يإعيل لي 

ي نفس إلوقت، تعّرضت "دإر إألندلس" 
 
ية، لكن ف جمة ؤىل إلعي 

إلير

ي إلصحإفة إلعربّية بتهم  دإر إلنشر 
 
ي كإنت تديرهإ ؤىل هجوم ف

إلنر

إب  15إلتطبيع، وتضيف أن: "ثّمة 
ّ
ؤصدإًرإ لـ "دإر إألندلس" لكت

، وكإن بطبيعة إلحإل بموإفقتهم"، وتذكر منهم "محمود  مختلفي  

 درويش، وؤليإس خوري، ومحّمد شكري، وهدى بركإت". 

                                                           
 ( وحاوسها سبُع عُذ.18، )ص28/10/2018وشش الحىاس ًىم ألاحذ  1
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ئك إلكإتبإت ؤىل لعل أكي  نكتة ليست طريفة مطلقإ إستنإد أول

وهم إلتطبيع، ونسي   أن بعضهن زإر فلسطي   بؤذن إإلحتةلل، أإل 

يعد هذإ تطبيعإ مكشوفإ مفضوحإ؟ أإل تقوم بعض إلكإتبإت 

إب أيضإ بإلتحإيل مع دور نشر أجنبية أوروبية وأمريكية 
ّ
وإلكت

ة  ية؟ وإألسمإء كثي  ي إلخفإء ؤىل إللغة إلعي 
 
جمة أعمإلهن ف لير

ة.   وكبي 

إتبإ عربيإ وكم كإتبة عربية إتخذ موقفإ حإزمإ ضد إلدعوة كم ك

ي إلفعإليإت إلثقإفية إلفلسطينية كموقف إلروإئية 
 
وإلمشإركة ف

ي فإزت بجإئزة محمود درويش لبلبدإع عإم 
إلمرصية سلوى بكر إلنر

ي إلستةلمهإ؟ ؤن هذإ إإلستنكإر إلخجول لهو  1167
ورفضت أن تأنر

ي وخديعة للقإرئ إلع
 
ي فعل إلدكتور ألون نفإق ثقإف

 
ي إلذي رأى ف رن 

 فرإجمإن جريمة نكرإء تضإرع بل تفوق شقة فلسطي   ونكبتهإ. 

، ولذلك فهو  ي ؤشإئيىلي
ؤن إدعإء إلكإتبإت أن فرإجمإن صهيون 

ية هي خدمة لدولة إإلحتةلل، فلمإذإ تهتم  جمة ؤىل إلعي 
عدو، وإلير

ي ؤىل إل جمة إألدب إلعرن 
لغة إلكإتبإت وإلكتإب أجمعي   بير

ية، أمريكية وبريطإنية، وؤىل إللغة إلفرنسية وإلروسية  إؤلنجلي  

هإ؟ أإل تعد أمريكإ عدوإ وقد فعلت بنإ أكير ممإ فعلته  وغي 

ؤشإئيل؟ لمإذإ يفإخر إلكتإب إلعرب من إلجنسي   بؤقإمة إلندوإت 

ي أمريكإ وبريطإنيإ 
 
ي إلجإمعإت إألمريكية وؤصدإر أعمإلهم ف

 
ف

ن عىل حسإبإتهن وفرنسإ وروسيإ؟ لمإذ إ تتفإخر إلكإتبإت وينشر



 اشتعادة غّصان كوفاهي | 68

جمة وهؤإلء إل يختلفون عن أولئك،  إلمتعددة صورإ لكتبهن إلمير

بل عىل إلعكس تمإمإ، فأمريكإ وكل إلدول إألوروبية بةل إستثنإء هي 

وط ؤلشإئيل، وصإرت تحتقر  إلدإعم إألسإشي وبةل شر

ي برمته بكل مكونإته وجمهو   وإلنظإم إلعرن 
ريإته إلفلسطينيي  

وممإلكه وملكيإته من إلمحيط ؤىل إلخليج وإل تقيم له وزنإ.  لمإذإ 

ي بريطإنيإ وفرنسإ وروسيإ أعدإء، وهم أسإس 
 
إل ترى إلكإتبإت ف

نكبة إلعرب وضيإع أرضهم، ونحن مإ زلنإ منذ مإئة عإم نتجرع 

ي 
 
هم من إلسإسة إلمجرمي   ف سيإسإت سإيكس بيكو وبلفور وغي 

 حق إلمنطقة إلعربية؟

لقد كشفت هذه إلهوشة إلقبلية عن عقم إلتفكي  للمثقفي   

، ولم ينظروإ ؤىل إلمسألة بشمولية، وؤنمإ وجدوإ  إلعرب إلعروبيي  

 
ّ
 صنمإ مصن
ً
،  مإ وتمثإإل مصنوعإ لرجمه، وهو ؤشإئيل وإؤلشإئيليي  

، فهم ضحإيإ أيضإ  ي حق إلفلسطينيي  
 
وبقدر مإ هم جنإة ف

هود ودولة يهود، فإلغرب إل ينظر لسيإسإت إستعمإرية أكي  من إلي

ي عمق بةلد إلعرب، 
 
ؤىل هذه إلدويلة ؤإل أنهإ قإعدة متقدمة له ف

للسيطرة عليهم وتفريقهم وإستمرإر تجزئتهم، وؤإل لمإذإ ؤىل إآلن 

يؤمن حكإمنإ ومثقفونإ بأحكإم سإيكس بيكو، ويقدسون إلحدود 

ي دو 
 
ل إلعرب، وإألقإليم، وتنشب إلرصإعإت إلدموية بي   إلعرب ف

وقد تطورت لالسف لتكون حروبإ طإئفية دإخل كل دولة، 

ي  وحروبإ فصإئلية دإخل كل طإئفة، فمإذإ قدم إلمثقف إلعرن 
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ي سوى إلدخول فيه ليكون جزءإ منه؟ 
لمحإربة هذإ إلوضع إلكإرنر

ي ليثور إلنإس  ي من خلخلة للوعي إلعرن  مإذإ أحدث إلمثقف إلعرن 

رب ومخططإته إلعنجهية؟ مإ ضد أنظمة تطبق وتحرس أفكإر إلغ

ي إلذي أصبح مدجنإ، ضد إألنظمة  هو موقف إلمثقف إلعرن 

ي تقيم عةلقإت علنية مع ؤشإئيل؟ كل ذلك ينسإه 
إلعربية إلنر

ية، دون ؤذن  ي ويتشبث بنص ترجم ؤىل إلعي  إلمثقف إلعرن 

 صإحبه، أي بةلهة نقع فيهإ ونحن إل ندري. 

ي وإلمثقفإ ت إلعربيإت إلغضإن  أن لمإذإ إل يرى إلمثقف إلعرن 

ي 
 
إف بتمي   هؤإلء إلكإتبإت ف

ي هو إعير
جم إلصهيون  ي مإ قدمه إلمير

 
ف

، وبعضهن نؤلبدإعإتهإلوقت إلذي إل تهتم بهن دولهن وإل تلتفت 

؟ لقد كإن عمله  إب بةلدهن حنر
ّ
ي إتحإدإت كت

 
لسن أعضإء ف

صفعة لكل من أشإح بوجهه عن ؤبدإعإت بعضهن ورم 

ي سلة إل
 
ى بنصوصهن ف مهمةلت، وهن يرإسلن إلصحف إلكي 

ن مإ فإضت به أقةلمهن مجإنإ، ولكن إلمحّرر  وإلصغرى لينشر

ي هإوية سحيقة من إؤلهمإل 
 
إلعظيم أودى بكل تلك إلنصوص ف

ي أن صحيفة  وإإلزدرإء وعدم إإلهتمإم. كيف يفش إلمثقف إلعرن 

مإدونإ  لبنإنية تنشر إلخي  عن إلِكتإب، ولم تشر ؤىل إلكإتبة إللبنإنية

ي كإنت من بي   إلمجموعة إلمشوقة؟ أي غبإء يمإرسه 
عسكر إلنر

ي فعلهم هذإ، فؤذإ كإنت إلقضية وطنية وقومية 
 
إلمحررون ف

ز هذه إلصحيفة إسم إلكإتبة إللبنإنية  وقضية حقوق، لمإذإ لم تي 
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ي إلقضية عنهإ، فهي كإتبة معتدى عىل ؤبدإعهإ وقبل ذلك 
وتتبن 

دولتهإ لتدإفع عنهإ. أم أن تلك إلصحيفة  موإطنة لهإ حق كبي  عند 

ة  هإ إألسمإء إلكبي  ي خي 
 
ف بتلك إلكإتبة، فأبرزت ف ة إل تعير إلكبي 

 غي  إللبنإنية، وأسقطت من إلخي  إسم إلكإتبة مإدونإ عسكر؟

ؤذإ كإنت إلكإتبإت تطإلب بحقوق لدى دإر إلنشر إؤلشإئيلية، 

إت منهن ينفقن نصوصهن مجإنإ للمو  إقع، لمإذإ إل مع أن كثي 

ه من  ي وغي 
يطإلب إؤلشإئيليون بحقوقهم من غسإن كنفإن 

ي، ولمإذإ إل يطإلب إلكتإب  جمي   عندمإ ترجموإ إألدب إلعي 
إلمير

ي إلصحف إلعربية 
 
جمة ف إؤلشإئيليي   بحقوقهم عن مقإإلتهم إلمير

ي تصدر يوميإ، هنإ أنإ أتحدث عن حق شخصي للكإتب بغض 
إلنر

 دينه. إلنظر عن جنسيته أو 

جم هو عدم شقة إلنص وإدعإء   ؤن كل مإ هو مطلوب من إلمير

جمة،  ي إلير
 
كتإبته أو تشويه إلمضمون وإألفكإر، وأن يكون أمينإ ف

ي ظل هذإ إإلنفتإح عىل إألفكإر 
 
جم من أرإد مإ أرإد لمن أرإد ف وليير

 غي  مإ هو أصيل ويتمتع بإلفنية إلعإلية، 
وإلثقإفإت، ولن يبقر

ي ؤعةل 
 
عجوإ من ترجمة ويسإهم ف ء رصح إلثقإفة إلعإلمية. فةل تي  

جمون لنإ؟ ولمإذإ  إألعدإء لنإ، ألسنإ نحن أيضإ أعدإءهم؟ فلمإذإ يير

جم لهم؟ هذإ هو إلسؤإل، بل عىل إلعكس يجب أن نسع ؤىل  نير

هم ؤجبإرإ إل مفر منه عىل ترجمتهإ وإلتلهف  ؤنتإج نصوص نجي 

إلخوف وعدم إألمإن، وليس ؤليهإ، وندفعهم لقرإءتهإ لتشيع فيهم 
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ي وإقع 
 
ي ف

 
إلتلهي بحقوق زإئفة ليس من ورإئهإ سوى إلعهر إلثقإف

 .  أشد عهرإ من أي وقت مص 

ي مإ زإل مفتوحإ لنشهد معإرك مشإبهة،  
 
 سؤإل إلتطبيع إلثقإف

ّ
ؤن

، وذلك مإ وقفت كمإ حدث مع إلكإتب إلتونسي كمإل إلريإحي 

 . ي
 عنده فيمإ يأنر
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 أَهب االححبد؟أٍَ األطئهت انكبزي 

، هذه  ي
 
تعود ؤىل إلوإجهة مّرة أخرى قضّية إلتطبيع إلثقإف

إب، 
ّ
ي إل ينتهي منهإ إلحديث وإل إلتقّول وإل إإلتهإم للكت

إلقضّية إلنر

 ،
ً
وإختلط فيهإ إلحإبل بإلنإبل، وأصبحت قضّية غي  مفهومة مطلقإ

ي مفهومي محدد، بحيث يمكن 
 
ليس لهإ ضإبط فكري أو ثقإف

إب بإلتطبيع  إلقيإس عليه
ّ
هإم إلكت

ّ
أو إعتمإده، فصإر من إلسهل إت

ة أو ؤذإعة  أحدهم لمجرد ذكر إسم
ّ
ي صحيفة "ؤشإئيلية" أو مجل

 
ف

 أو تلفزيون، وأصبح إلموضوع ليس أكير من مهزلة وعبث. 

ي هذه إلمرة بوجٍه كإلح خجول، ليس فيه 
 
يعود إلتطبيع إلثقإف

م إلكإتب إلتونسي  مزعة لحم يدإري فيهإ قبح وجهه، فيتّم إتهإ

ي لمجرد أن كإتبإ ؤشإئيليإ كتب عن 
 
كمإل إلريإحي بإلتطبيع إلثقإف

ه   ونشر
ً
ط نقدإ ي روإية إلمشر

 
، "يدعوت أحرونت" صحيفة ف

جمة وإلشإعرة إلفلسطينية ريم غنإيم عىل  ه إلمير وأعإدت نشر

ي إلفيسبوك
 
، ليقوم إلريإحي بمشإركته عىل صفحته، صفحتهإ ف

"إلحملة إلتونسية لمقإطعة  فتقوموتبدأ إلحملة ضده بأنه مطبع، 

 " ي
تدشي   حملة ضد بومنإهضة إلتطبيع مع إلكيإن إلصهيون 

، وتبدأ  ليكون هنإك معإرضون  ،معركةإلإلكإتب كمإل إلريإحي

جموه بحجإرتهم ، وآخرون ضده لي    .ينإرصون إلريإحي
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ي إل يهم
  ن 

ً
 أن وهو: ؛ أمر وإحد فقطمن كةل إلفرقي   غي   شخصيإ

ي وإلمزإج إلموقف كله يبي ّ   ي وإلكإتب إلعرن  رخإوة إلمثقف إلعرن 

ي  إلموإقف أصبحت   ، وأنوردإءة إلتفكي  وعقمه إلعإم إلعرن 

، أو تنسر  فقإعإتهإ مع أول نإفخ ذوب مع أول كلمةت كإلصإبون

ذي أصدره إتحإد إلبيإن إلتعيس إلمع وهذإ مإ حدث بإلضبط 

إلكتإب إلفلسطينيي   وإتهم فيه إلريإحي بإلتطبيع، لنقرأ كإلعإدة 

بة نفسهإ  إلممجوجة وإلتعإبي   ،إللغة نفسهإ 
ّ
، إلبةلستيكية إلمعل

ي   لهإ وإل تظفر منهإ بفكرة تفيد إلقإرئ إلعرن 
كل مإ ،  تعإبي  إل معن 

ومنطق إلةلمنطق هو هو، وظهر  ،هي هي  هنإلك أن إلهوشة

 من أمر إلمسألة وإل كيف بدأت إإلتح
ً
ي بيإنه أنه إل يعلم شيئإ

 
إد ف

وإل هي مةلبسإتهإ، وأظنه إل يريد أن يفهم، فقط وجد موجة من 

إلتطبيل فأحّب أن يطّبل مع إلمطبلي   ضد ؤشإئيل وإل يعنيه من 

ي أغلب إلظن ليفهم 
 
ء آخر، فلم يتصل بإلريإحي ف ي

أمر إلقضية شر

ليتعرف عىل إلمةلبسإت ؤن كإن هنإك  يموإل بإلكإتبة ريم غنإ ،منه

 مةلبسإت
ّ
ي حرم إلريإحي فإنضم ، وؤنمإ وجد أنإسإ يأز

 
ون إلنإر ف

 .  تفكي 
  ؤليهم ببةلهة ودون أدن 

لم يحإول إإلتحإد أن ينإقش منإقشة هإدئة وعلمية وفكرية 

وفلسفية يؤطر فيهإ مفهوم إلتطبيع ويضبطه، وبإلتإىلي ضبط 

ي "إلهوشة" وإلمعركة ضد إلر
 
إب ف

ّ
ه من إلكت . أو ضد غي  يإحي

عل مع إلريإحي وبي   مإ يفعله كتإبنإ 
ُ
إلمستقبل. فمإ إلفرق بي   مإ ف
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إلعرب وإلفلسطينيون من تعإون وصدإقإت مع إلكتإب 

؟ بل ؤن إلريإحي بريء ممإ إتهم به ووقع فيه كتإب  إؤلشإئيليي  

" من تكوين ي
ي إلوجدإن 

ي هذإ إلمجإل "إلعإطق 
 
 عرب وفلسطينيون ف

إز بهإ. بل كيف نفش إلسكوت ؤىل درجة إلرضإ  إلصدإقإت وإإلعير 

ي إلمعإهد وإلجإمعإت إلصهيونية لالشى وغي   
 
ي إلعلم ف

عن تلقر

إألشى إلذين يحصلون عىل إلدرجإت إلعلمية من إلدرجة إلعلمية 

إألوىل وحنر إلدكتورإه؟ لمإذإ إل يدخل هذإ ضمن "مفهوم 

" أم أ ي وإلعلمي
 
ير حةلل"  إلتطبيع إلثقإف ن "إلشعرة من جلد إلخي  

؟ مإذإ يقول إإلتحإد عن إلكتإب  ي إلميكإفيىلي كمإ يقول مثلنإ إلشعن 

إألجإنب غي  إؤلشإئيليي   إلذين يبدون تعإطفإ مع إؤلشإئيليي   

 وفلسطينيي   تعإون 
ً
ويكّونون صدإقإت معهم، وبينهم وبيننإ عربإ

ك بنإء"؟ أعتقد أن إلمسألة يجب أن تنإقش  من كل زوإيإهإ "مشير

ومن محإورهإ كإفة، وؤنه لمن إلغبإء إلمطلق إلبإعث عىل إلسخرية 

ي مقإل  
 
ى إلتطبيع فقط ف إلبلهإء أن نتغإض  عن كل تلك إألسئلة لي 

ية، ؤشإئيلية،  ي صحيفة عي 
 
كتب عن روإية كإتب، ونشر ف

صهيونية، أو مإ شئتم من أوصإف أخرى تصنف عىل أنهإ "قذرة" 

 .
ً
 سيإسيإ

و إلشغب  ،بت إإلتحإد لقد أث ومعه إلكثي  من إلكتإب ومثي 

  ، ي
ون  ي كل مرة أنه إل يحسن إلتفكي  وإل إتخإذ إؤللكير

 
كمإ هو ف

ي  ي يصإن فيهإ حق إلكإتب إلعرن 
إلموإقف إلثقإفية إلحإسمة إلنر
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وسمعته، بل أضإف من هشيمه هشيمإ عىل إلنإر فأججهإ دون 

ي قضية درويش وبركإت،
 
وهإ هو يقول  طإئل، كمإ فعل مسبقإ ف

" ومجرد "نإعق" إل 
ً
بإلحمإقة ذإتهإ، مإ جعل إإلتحإد يبدو "تإفهإ

 قول إلببغإ"! ييدري مإذإ يقول، "يقول مإ قيل له كمإ 

ي بإلدرجة إألوىل هو ضبط مفهوم إلتطبيع، وأإل 
 مإ يعنين 

ّ
ؤن

يظل يكتنفه إلغموض وإلهةلمية وإلتقولب، وإللعب به حسب 

ى إإلتحإد مثةل أن إستضإفة كتإب إألمزجة وإألدمغة إلفإرغة ، في 

ي فلسطي   من أجل إلندوإت وإلمؤتمرإت وإلمهرجإنإت 
 
عرب ف

ي إلمقإوم وإلدإعم 
 
، بل هو من صلب إلعمل إلثقإف

ً
ليس تطبيعإ

ي حي   يرى أن إلتطبيع عينه عند نشر مقإل 
 
للقضية إلفلسطينية، ف

ي دون أن  ي صحيفة "صهيونية" عن روإية كإتب عرن 
 
نقدي ف

 ب أو يسع. يطل

ر إإلتحإد نشر إلكتإب  وإلسؤإل إآلخر إلموجه لةلتحإد كيف يي 

ي إلصحف 
 
ي ومقإإلتهم وترجمإتهم ف  ؤلنتإجهم إألدن 

إلفلسطينيي  

ة وهو يعرفهإ، وهم أصدقإء  ية؟ وإألسمإء كثي  وإلمجةلت إلعي 

فيسبكيون لنإ جميعإ بدءإ من إألمي   إلعإم حنر إألعضإء 

ون عىل صفحإتهم من تعإون وثيق مع إلمنإرصين، ويرى مإ ينشر 

إلمؤسسة إلثقإفية إؤلشإئيلية إلصهيونية بشنر إتجإهإتهإ ومنإبرهإ، 

قص  لكنه يتغإض  عنهإ، ألنه وببسإطة لم يقم أحد بؤشعإل نإر لي 

، فإإلتحإد دإئمإ ينتظر مشعىلي 
ً
إألحمقون حولهإ، فهو لم يرقص ؤذإ
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، أّمإ إلحرإئق، ليقوم بدّس يده مع إلمشعلي   وير  قص مع إلرإقصي  

إت   صإحب موقف ثإبت علمي إل يخضع للمتغي 
ً
أن يكون مبإدرإ

ي إإلتحإد منذ أن عرفته أنإ عىل إألقل 
 
فهذإ أمر لم نعهده ف

 .
ً
 فيه عضوإ

ُ
 وأصبحت

ي 
 
بل كيف يقّيم إإلتحإد موإقف كل من إألدبإء إلرإحلي   ف

ي إلذي قبل بجإ  بدءإ بؤميل حبين 
ئزة عةلقتهم مع إؤلشإئليي  

ية، وكإن  إلدولة، ومحمود درويش إلذي ترجمت أعمإله ؤىل إلعي 

ي مجلته 
 
ين منهم ف له صدإقإت مع كتإب ؤشإئيليي   ونشر لكثي 

وت  "إلكرمل" عىل إمتدإد رقعتهإ إلجغرإفية وإلزمنية من بي 

وحنر آخر عدد من  6981لنقوسيإ وصوإل ؤىل رإم تل، منذ 

 أعدإدهإ؟ 

ي 
ى إإلتحإد وإلمثقف إلفلسطين  أظن أن إلوقت قد حإن لي 

 وأإل 
ً
 وؤنصإفإ

ً
 إلمسألة بشمول أكي  وبعقل أكير وعيإ

ً
ي عمومإ وإلعرن 

إء وإإلستغبإء وإإلستحمإر وأن تتّم  تقوم إلموإقف عىل إإلجير 

إلمرإجعة إلشإملة لكل تلك إلموإقف لوضع إلنقإط عىل إلحروف 

دة مفهوميإ أّوإل ليعرف إلكتإب أن وتصبح إلمسألة ذإت أبعإد محد

ي سيقفون عليهإ هي أرضية صلبة، وليست أرضية 
إألرضية إلنر

ي أي لحظة. آمل من إتحإد إلكتإب إلفلسطينيي   
 
معرضة لةلنهيإر ف

ي إلمرإت إلقإدمة ألن إلمسألة لن تقف 
 
 ف
ً
 وؤدرإكإ

ً
أن يكون أكير وعيإ

 عند كمإل إلريإحي بطبيعة إلحإل. 
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 واالَفالث يٍ انخدجٍُكُفبٍَ  غّظبٌ

ي فنجإن شإي سإخن، وبذلوإ }
ي كقطعة سكر ف 

 -يشهد تل-قد حإولوإ أن يذوبون 

ء ي
ي مإ زلت موجودإ رغم كل شر

 {غ.ك .جهدإ عجيبإ من أجل ذلك، ولكنن 

إه إلفرد عىل عإتقه إلشخصي 
ّ
رة، أي مإ يتلق

ّ
إلثقإفة غي  إلمؤط

ي تصحح خإرج أسوإر إلمدرسة وإلجإمعة وإلجإمع، هي إلثقإ
فة إلنر

ي ظل هذه إألطر 
 
ي يتلقإهإ إلفرد ف

أخطإء كل ألوإن إلثقإفة إلنر

  إلثةلثة
ً
، ألن تلك إألطر يحكمهإ إلمبثوثة صورهإ فيمإ تنإولته سإبقإ

ىل إلعقول، ومن نظإم من إلتفكي  وإإلنضبإط، يسع ؤىل إلسيطرة ع

 
َ
وإلجمإعي لمصلحة تلك  ّم ؤىل توجيه إلسلوك إلفرديث

نتج بةل شك ثقإفة تسإعد عىل ؤنتإج قطيع مإ يُ إلمؤسسإت، 

 خإضع. 

تحإرب هذه إلمؤسسإت كل فكر متنور وتجديدي وثوري، 

 ، ف إلنظإم إلتعليمي إلرسمي ؤىل إآلن بقصيدة إلنير فمثةل؛ لم يعير

ة، وإلمشح وإلروإية  ي إلقصة إلقصي 
 
وإل بإألشكإل إلفنية إلجديدة ف

لجإمعإت إلتنكر لكثي  من وإلنص إلمفتوح، وؤىل حد بعيد تإبعت إ

إألشكإل إلثورية لالدب إلحديث، وأمإ إلجإمع بوصفه مؤسسة 

ه دإعم لفكرة تدجي   
ّ
دينية تإبعة للدولة فأمره مختلف قليةل، ولكن

إلفرد وؤخضإعه للنظإم إلعإم، فإؤلمإم إلموظف تإبع للدولة بمعن  

ي 
 أنه خإضع لهإ، ويعمل عىل تسويق خطإبهإ إلمغلف بإلنص إلدين 
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ر وجهة نظر 
ّ
ي إلسيإسة ويصد

 
ة ف إث، فؤن لم يتدخل مبإشر وبإلير

ي أمور 
 
من أحكإم إلطهإرة  فردّيةإلدولة، فؤنه يوجه خطإبه ف

وإلوضوء وإلحيض وإلنفإس، أو إلحديث عن جهنم وعذإبهإ 

ي للمؤسسة إلدينية 
ي إلخطإب إلدين 

 
، ونإدرإ مإ تجد ف وعذإب إلقي 

يإ، ير  كز عىل جإنب إلعدل وإلصورة إلرسمية خطإبإ دينيإ تبشي 

إلرحيمة للرب إلذي تدعو له إلدولة، ألن إلدولة تتقصد من ورإء 

ي نفوس إألفرإد، لتميت عليهم إلحيإة وإلدين 
 
ذلك تربية إلخوف ف

ي نفوسهم إلثورة وأهميتهإ. كمإ تسيطر 
 
عتإنوتهّون ف إلمإضوية  إلي  

، فمرجعوإلقدرية  ي
ومثإلهإ إألعىل تهإ ترإثية، يعىل فكر إلدولة إلدين 

هم إلسلف إلصإلح إلذين ذهبوإ ولم يتكرر أمثإلهم، فتجعل 

 أفرإدهإ يعيشون ضمن دإئرة من إلنوستإلجيإ إلقإتلة. 

ؤن من يحإلفه إلحظ من إألفرإد هو من يخرج عن سيطرة 

يإ وفلسفيإ خإصإ  هذه إألطر إلثةلثة، ويشكل لنفسه منهجإ تفكي 

يبدأ بطرح أسئلته عىل نفسه، به، نإبعإ من تأمةلته وقرإءإته، ل

ويبحث عن ؤجإبتهإ بنفسه. ليشعر عىل إألقل أنه ليس خإضعإ 

ه ؤىل ذلك إلنظإم إلحإكم إلصإدر عن  بفكره، وإل بطريقة تفكي 

تلك إلمؤسسإت إلنإظمة للمجتمع، فيكون أكير حرية وأكير 

 إستجإبة للثورة أو ؤلشعإلهإ. 

إ، فعل ذلك لقد حإولت إألحزإب، وخإصة إلتقدمّية منه

وفشلت فشةل ذريعإ بعد أن أصبحت تلك إألحزإب جزءإ من 
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مؤسسإت إلدولة، أو تسلم أعضإء منهإ ؤدإرة بعض مؤسسإت 

إلدولة، فأخذت تطبق أفكإر إلنظإم وقنإعإته وتخلت عن ثوريتهإ 

وتقدمّيتهإ، وصإرت حإرسة للتدجي   وتدعو أتبإعهإ ؤليه، لقد 

ي إلوعي إلعإم لالفرإد مثلت تلك إألحزإب بفعلهإ هذإ إن
 
تكإسة ف

وإلمجتمع، وصإرت وبإإل عليه، وليست عونإ له وخةلصإ ومةلذإ 

 للخروج ممإ يعإنيه من سجن دإخل منظومة إلتدجي   وإلخضوع. 

إب 
ّ
من هذإ إلمنطلق إلعإم يجري تعديل نصوص إلكت

ي كتب إلمنإهج 
 
ي أفكإرهم وكتإبإتهم ؤذإ وضعت ف

 
إلمتمردين ف

إلتعليم"، ألنهإ تريد ؤخضإع إلنص ؤىل عقلية إلدرإسية "مقررإت 

ي إلسيطرة 
 
بوي إلذي هو عصب تشكل إلنظإم إلعإم ف إلنظإم إلير

عىل إلفرد وإلجمإعة، من أجل إلسيطرة عىل إلتةلميذ إلمتلقي   

لهذه إلمقررإت، فإلمنإهج إلدرإسية بشكل عإم تقوم بتعزيز 

ي إلعإ
 
لم، مهمإ كإنت سيطرة إلدولة عىل إلمجتمع؛ فةل يوجد دولة ف

حرة وديمقرإطية أو ثورية تحررية، تعلم إلطةلب إلثورة وإلحرية 

ي 
 
إلحقيقية أو إلتفكي  إلحر، وؤن وجدت بعض تلك إلمفإهيم ف

بية إلمختلفة عي  أجهزتهإ إلفرعية، 
ي تبثهإ قطإعإت إلير

إألفكإر إلنر

وعة إلفتيل،  ؤإل ؤنهإ موجهة لغرض مإ، ومحددة إلنتإئج، بل ؤنهإ مي  

ةل بد من كل خطوة من نظرية ومن نظإم مإ يسي  عليه إلمعلمون ف

وإلطةلب، ويتم ؤخضإعهم آللية تفكي  محددة ضمن تلك 
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إتيجيإت إلمدروسة جيدإ، ح نر إل يخرج أحد عمإ تقرره إإلسير

إلية أو ديكتإتورية.   إلدولة، دينية أو ليي 

ي أي مقرر تعليمي 
 
من أجل كل ذلك فؤنه من إلنإدر وضع نص ف

ون أن يتم ؤجرإء تعديةلت عليه، بتغيي  جمل وكلمإت، أو حذف د

ي أغلبهإ مصوغة عبإرإت وؤضإفة أخرى
 
، وذلك ألن تلك إلنصوص ف

ي إلكتب إلمدرسية 
 
رة، وغإلبإ مإ نجد ف

ّ
ي دوإئر إلثقإفة غي  إلمؤط

 
ف

ة للقلق حقإ. وؤن لم يجر  هذه إلعبإرة "بترصف". ؤنهإ عبإرة مثي 

نصوص إلدينية، فؤن مبدأ إلترصف مثةل تعديل إلنصوص كإل

مج، أو توجيه إلنص وجهة منإسبة للنظإم  يتوجه ؤىل إإلختيإر إلمي 

ىل عن طريق طرح أسئلة محددة، يحفظ إلطةلب ؤجإبتهإ غيبإ. وؤ

ي  هنإ ينتهي مفعول إلنص
إلمختإر، فةل تسمح بجعله مإدة  إلدين 

ة للتفكي   ي ؤثإرة إلتفكي  زعزعة ليقينية إل ،مثي 
 
نظإم إلمسيطرة ألن ف

 عىل إلعقول. 

ؤن هذإ إلذي قلته فيمإ سبق يفتح إلبإب لدرإسة إلنصوص 

ي وظف فيهإ 
ي حإلته إألصلية وحإلته إلنر

 
درإسة مقإرنة بي   إلنص ف

بوي  ي إلكتب إلمدرسية إلمقررة، هذإ مإ قإم به إلبإحث إلير
 
ف

ي كتإبه "
 
  الشمسإلشإعر وسيم إلكردي ف

 
حضور النص..  -رجال ف

ي حدثت عىل إلنص وغيابه
". ينإقش إلكتإب عمليإت إلترصف إلنر

ي إلشمس" ل
 
، وصإر نصإ   غّسإنإلمأخوذ من روإية "رجإل ف ي

كنفإن 

ي كتإب "لغتنإ إلجميلة" للصف إلسإبع إألسإشي 
 
إلجزء  -للقرإءة ف
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ي هذه إلمقإربة مهم ويجب 
 
إألول. ؤن مإ توصل ؤليه إلكردي ف

كي   عليه، ؤذ يرى "
 هذا طبُعت كاًت ههوا ًص، فٍ تغُُز أٌ أىإلير

 لوا رؤَت َعكس وهى ،(وهعزفُا جوالُا) ثقافُا تعبُزا َشكل التغُُز،

 (.  61" )ص فُها َقدم التٍ والكُفُت الٌص، َقدهه

ي إلشمس" ؤىل مإ يشبه عملية 
 
لقد تعرضت روإية "رجإل ف

ي هوية إلنص، فبدإل من أن يدرس عىل أنه جزء من روإية 
 
تغيي  ف

معه روإئيإ عند إلتحليل حنر من خةلل إلنص ويظل يتعإمل 

 هي قصُزة قصت ًص إلًتاج هحاولتإلمقتطع، فؤنه بدإ وكأنه "

ي إلمحصلة، فؤن إلنص كمإ يقرر إلكردي ليس 17". )ص رواَت
 
( وف

ي   غّسإننصإ ل
إت  ،كنفإن  ؤذ ؤنه ليس هو نفسه لمإ دخله من تغيي 

 ًصا لقارئلأودت به وبمةلمحه وبمقوإلته إؤلبدإعية، ليقدم "

 (11". )صهلتبسا

ي 
عمومإ تحمل عبإرة "إلنص إلملتبس" إلكثي  من إلمشإكل إلنر

ي وعي إلطةلب، فتجعلهم يتعإملون مع نص مهّجن عن 
 
تؤثر ف

، وبإلتإىلي فؤن عملية  إألصل، تختلف رؤإه عن رؤى إلنص إألصىلي

ي إلنص عملية مشوشة وإل تخدم بنإء أنمإط إلتفكي  لدى 
 
إلتفكي  ف

ة إلطإلب، ألنه أنتج طإلبإ مشوشإ ومشلول  ؛فيصبح إلتعليم مرص 

 .  إلتفكي 
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، بل وجد أيضإ  إألمر إل يقف عند كتإب إلصف إلسإبع إألسإشي

ة" ي غرفة صغي 
 
ي قصة "إلبومة ف

 
إلمدرجة ضمن دروس كتإب  1ف

 -" )إلمطإلعة وإلقوإعد وإلعروض وإلتعبي  6-"إللغة إلعربية 

) ي عشر  2إلمسإر إألكإديمي
، ويدرس هذإ إلنص لفروع للصف إلثإن 

هذإ إلصف كإفة عدإ إلفروع إلمهنية، وقد خةل إلكتإب إلخإص 

ي من هذإ إلنص. 
 بإلمسإر إلمهن 

ي 
ي إلمقدمة إلنر

 
لقد حإول إلمؤلفون أوإل ؤعطإء تفسي  للبومة ف

هإ ترجمة لمإ ترتبط به 
ّ
ي قولهم "جإءت إلقّصة كأن

 
سبقت إلقصة ف

ّ من شؤم ي ي إلمأثور إلشعن 
 
وخرإب". )إللغة إلعربية،  إلبومة ف

ي إلنص إل تؤدي هذإ إلغرض. 96ص
 
(، عىل إلرغم من أن إلبومة ف

وتم تغييب دإللتهإ إلنصية وإلثقإفية إلمغإيرة للثقإفة إلشعبية 

عندمإ تم حذف فقرة كإملة من إلقصة، توضح دإللة إلبومة 

ي إلقصة: "كإنت عينإهإ مإ تز 
 
ي رأسهإ إإلحقيقية ف

 
إلن تتحركإن ف

ي عميق، وعىل ؤيمإضة قنبلة بعيدة، إلمف
لطح بتحذير ؤنسإن 

ء،  ي
ي عينيهإ ذلك إلتحدي إلبإسل، إلخإئف بعض إلسر

 
شإهدت ف

ولكن إلصإمد لضغط لحظة إختيإر وإحدة بي   إلفرإر وإلموت"
3. 

                                                           
ش سكم  وششث 1 "، وكذ اعخمذث عليها هما وششث 12اللطت في اإلاجمىعت اللططُت "مىث ظٍش

 في اإلاجمىعت عىذ مىاصهت هظ اللطت ألاضلي بىظ الىخاب اإلاذسس ي. 
 . 2019اعخمذث الطبعت الطادسة عام  2
ش سكم  3  .20، ص12مجمىعت مىث ظٍش
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أشإر إلدكتور أفنإن إلقإسم ؤىل رمز إلبومة ومإ تعنيه من  وقد 

ي بحثه إلموسوم بـ "إلحدإثة إلزرقإء
 
ي أدب  -دإلإلت رمزية ف

 
درإسة ف

ي إلليل تعي    غّسإن
 
"، فكتب أن: "إلصورة إلفنية للبومة ف ي

كنفإن 

ي حي   
 
". ف ي ليل إلمنق 

 
جمإليإ عن إلشعور بإلذكرى إلمفجعة ف

عن صورة إلبومة بقولهإ: "يتحدث تحدثت تغريد عبد إلعإل 

ي  غّسإن
 
ي يرإهإ كصورة ف

عن إلخوف كقيمة ؤنسإنية. فإلبومة إلنر

ي قري
 
ي أيإم إلطفولة ف

 
ي ؤحدى إلمجةلت تذكره ببومة رآهإ ف

 
ته ف

، طلب منه إلشيخ أن يخن   إلبنإدق فلسطي   
ً
، فعندمإ كإن طفةل

، عندمإ إحتل إليهود إلقرية، وهنإك شعر  تحت شجرة إلتي  

لخوف إلشديد ولكنه قرر أن يتإبع إلسي  وعندمإ وصل ؤىل بإ

إلشجرة، رأى تلك إلبومة إلشجإعة وإلخإئفة وإقفة فوق إلشجرة 

ي سإعة إلقصف وإلحرب، 
 
بإلرغم من إلقصف. ؤنه جمإل إلخوف ف

إلمشحونة بإلرقة  غّسإنفتلك إلمعإلم إل تغيب عن عوإلم 

ي تشبه إلقلب، يقول 
وإلقلب إلذي  إنغّس وإلهشإشة. إلبومة إلنر

دد ويشعر، هو قلب قضيته كمنإضل وؤنسإن"  ينبض ويخإف ويير

 ( .18، ملفإت، ص 9)كتإب إلهدف

ة، وتم تعديل  وليس هذإ وحسب، بل تم حذف فقرإت كثي 

بعض إلجمل وإألسإليب إلنحوية، لتكون منإسبة للنحو إلمدرشي 

ي يظن مقرر إلتعديةلت أنهإ إألصوب وإألعىل
 شأنإ أو إألسإليب إلنر

ي 
 
إت ف من نإحية تركيبية، علمإ أن مإ تعرضت له إلقصة من تغي 
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إلبنية إللغوية إلمعتمدة بعد حذف مجموعة من إلفقرإت لم يكن 

بذلك إلمقدإر إلذي تعرض له إلنص إلمنتج إلمستّل من روإية 

ي إلشمس"، وعىل إلرغم من ذلك فؤن تلك إلترصفإت 
 
"رجإل ف

إ  أو قليةل من رؤإهإ إؤلبدإعية إألسلوبية أفقدت إلقصة كثي 

ي إلدإللة، ومإ 
 
ي ؤىل تغي  ف

ي إألسلوب سيفص 
 
وإلفكرية، "فمإ يتغي  ف

". )إلكردي، ص  ي إلمعن 
 
ي إلشكل سيؤدي ؤىل تغي  ف

 
 (.19يتغي  ف

ية أو إلعكس، أو ؤخضإعهإ لتغيي   فتغيي  إلجملة من ؤنشإئّية ؤىل خي 

كيبي موإقع إلمسند وإلمسند ؤليه إ أو ةوإلفضةلت إلير  وتأخي 
ً
؛ تقديمإ

 
ً
ي  ،تعديةل، أو حذفإ

 
، فأي تغيي  ف ي إلمعن 

 
 سيؤدي ؤىل تغيي  ف

ً
حتمإ

. سي -كمإ قإل إلنحإة  -إلمبن   ي إلمعن 
 
 ؤدي ؤىل تغيي  ف

ي 
 
إت ف عىل أية حإل كإنت تلك ؤشإرإت فقط لوجود تغيي 

إلقصة بي   إألصل وإلشكل إلذي تم إعتمإده، وهذإ مإ ينطبق عىل 

ة ت ي نصوص كثي 
 
م إلتةلعب فيهإ إتسإقإ مع منظومة تربوية تسع ف

إلمجمل ؤىل إإلتسإق مع إلهدف من وجود إلمدرسة وإلمقرر 

إلتعليمي إلذي يحرص عىل أن يظل إلطةلب خإضعي   للنظإم. عدإ 

ي أحيإن أخرى يكون هذإ إلتعديل أو إلترصف إعتبإطيإ إل 
 
أنه وف

ي معن  له، بل يشوش فكرة إلنص وتحليله ويربك عم
لية إلتلقر

ي قصيدة "ت. 
 
ح كليهمإ، كمإ حدث مثةل ف س. ؤليوت"  وإلشر

ي مقرر إلصف 
 
إألرض إليبإب عندمإ إعتمد منهإ مقإطع مبتورة ف

ي حذف بعض أبيإت 
 
إلحإدي عشر للغة إلعربية، ومإ حدث أيضإ ف
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قصيدة رإم تل للشإعر إلمرصي أحمد بخيت، مإ أدى ؤىل ؤربإك 

ي فهم إلنص، ؤذ فقدت إألبي
 
د إلمعن  بسبب هذإ ف

ّ
إبط، وتعق إت إلير

ي تحرف 
إلحذف غي  إلمدروس جيدإ، نإهيك عن إلتوجهإت إلنر

ه وتسحبهإ ؤىل كنفإ  غّسإنإلنصوص جميعهإ، نصوص  ي وغي 
ن 

ي  منإطق أخرى
 
من خةلل مجموعة من إألسئلة إلموجهة للطةلب ف

ي غإلب إألحيإن ؤىل إلتفكي  إلنإقد وإلحر. 
 
 نهإية إلنصوص، وتفتقر ف

 ْ ي
َ

ي إلمقررإت إلدرإسية عىل   غّسإنلقد تم تشويه عمىل
 
ي ف

كنفإن 

ي بوصفه كإتبإ ثوريإ   غّسإننحو إل تقدم إلصورة إلحقيقية ل
كنفإن 

متمردإ غي  خإضع، ولذلك عندمإ سيفلت إلطةلب من أش 

إلمدرسة لينطلق بعضهم ويتإبع قرإءإته وتأمةلته وحده 

ي كونه ذلك إل  غّسإنسيكتشف 
ي إلحقيقر

مثقف إلمشتبك كنفإن 

ي يوم من إأليإم خإضعإ ألي نظإم، ولم تكن مؤلفإته 
 
إلذي لم يكن ف

عىل تعددهإ إلفكري وإؤلبدإعي ذإت توجهإت تدجينية، بل كإنت 

عىل إلعكس من ذلك رؤيوية وذإت آفإق معرفية تتجإوز إلحإرص  

 ؤىل سؤإل إلمستقبل إلمفتوح إلكثي  من إؤلجإبإت وإإلحتمإإلت. 

،  غّسإنهذإ هو  ي إلمقرر إلمدرشي
 
ي إلذي لم يظهر ف

إلحقيقر

ي إلمدإرس إلرإفضي   للتدجي   عىل  وستعمل أفوإج من خريح 

وإستلهإم روحه إلثورية عي  إإلشتبإك مع   غّسإنإستعإدة وجه 

ي تحد من 
ة خإرج إألسوإر إلمإدية وإلعقلية إلنر كتبه وأفكإره مبإشر

ي إلتغ
 
ي أرى إلتفكي  بل تقتله، وتقتل أيضإ أمل إلنإس ف

، لذلك فؤن  يي 
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ي وضحتهإ آنفإ، وؤىل حد مإ 
أن إلمدرسة وإلجإمع، بإلكيفية إلنر

إلجإمعة هي أدوإت ؤلطإلة عمر إألنظمة إلقمعية، وبإلتإىلي 

، ؤضإفة ؤىل أنهإ أدوإت ؤخضإع للفرد  ي إحتةلل فلسطي  
 
إإلستمرإر ف

ه ورؤإه ي سلوكيإته وتفكي 
 
، فةل مؤسسة تحإرب لجعله مستبعدإ ف

إلحر كمإ تحإربه إلمدرسة وإلمسجد وإلجإمعة، فهي تعإمل  إلتفكي  

مرتإديهإ بإلتلقي   وؤعطإء إألوإمر، ومإ عىل إلموإطن ؤإل أن يكون 

 أدإة تنفيذ طوعية ألفكإر تلك إلمؤسسإت. 

ي من إألشيإء 
هذه إلرؤيإ تنسجم مع موقف غسإن كنفإن 

ي تؤدي 
ي إؤلنسإن ؤىل إلجإهزة أو تلك إلنر

 
ريق خسإرة ذإته عن طف

ت 
َ
ي َجميعهإ كإن ِ

ي ذلك: "حيإنر
 
تضعضع موقفه. يقول غسإن ف

 أن أعيش، ل
ُ
 من إلّرفض ولذلك إستطْعت

ُ
قد َرفضت سلسلة

ت إلير 
ْ
ض
َ
وع ورفضت إلقبول إلمدَرسة، ورف

ُ
ت إلخض

ْ
وة َورفض

يإء
ْ
ي إؤلبدإعية وإلبحثية فؤن  وعليه؛ ."بإألش

أعمإل غسإن كنفإن 

: إألول، بنإء وعي محورينمن فكرة أسإسية تقوم عىل إنطلقت 

ي وإقع حيإة 
 
ي متقدم تنويري شإمل قإدر عىل ؤحدإث تغيي  ف

حقيقر

ي 
ي وإلعقلية إإلنهزإمية ومنطق إلنإس، وإلثإن  نقد إلتفكي  إلسلن 

ولذلك فأنإ ليه إلنإس ونإقشته أعةله، عإإلستسةلم إلذي إعتإد 

ي بمجموعهإ ينتظمهإ هذإ إلرإبط إلحيوي
 أعتقد أن أعمإل كنفإن 

وعإ  وهذإ هو مإ  ،إلدإعي للنهضة إلشإملة يؤهلهإ لتكون مشر

ي حيإة إلنإس ووعيهم نهضويإ فكريإ 
 
وليس فقط  ،متغلغةل ف
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وعإ أدبيإ  ، روإئيإ وقصصيإ، ألنه ببسإطة إل تنتهي إلقصة عندمإ مشر

ي ينتهي إلقإرئ من قرإءتهإ، بل ؤنهإ تدفعه ليف
كر خإرج حدود دفنر

، وليس فقط ؤثإرة دفعك بعنف لتفذلك إلكتإب، وت ي إلتغيي 
 
كر ف

ي  مشإعر 
 
إإلمتعإض من هذإ إلوإقع إلمشّوه، كمإ هو وإضح جدإ ف

ي من خةلل إلتوقف عند روإية 
إلمثإل إلذي سأنإقشه فيمإ يأنر

 .
ً
ي إلشمس"، روإية إلوعي وإلثورة معإ

 
 "رجإل ف
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 "رجال في الشمس"

 رياية المأساة الخالدة
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 فٍ انشًض ووقفت يغ انؼُبصز انزوائُت رجبل

 الفكرة: 

ي إلروإية عإم 
، وهي إلروإية إألوىل له، 6969أصدر غسإن كنفإن 

ي 
وقد إستقر فكرتهإ إألسإسية من وإقع إلنكبة إلفلسطينية إلنر

د وإلمعإنإة. ، ومإ جرّ 6918حدثت عإم  ته من مآشي إللجوء وإلتشر

ي إلسإعي للبحث عن حل 
فردي لمشإكله إلنإتجة وتدين إلفلسطين 

ي للنظر بشمولية 
عن إلتهجي  وإللجوء، وبذلك يؤسس غسإن كنفإن 

. وقد 
ً
ؤىل إلقضإيإ إلعإمة وإلخإصة، وعةلقتهمإ إلجدلية معإ

إكتسبت هذه إلفكرة بعدإ ؤنسإنّيإ عإمإ، لم تقف عند حدود 

ي إلروإية أو عىل أرض 
 
إلمأسإة إلشخصية لبعض إلبشر كمإ هو ف

إ إلمست إلروإية إلمأسإة إؤلنسإنية بتجرد عإّم، ينطبق إلوإقع، وؤنم

عىل كل إلمآشي إلخإصة وإلجمعّية، وبذلك تكون فكرة إلروإية 

ي إلمطلق، ومن هنإ فكرة وإقعيّ 
ة إرتفعت ؤىل إلتجسيد إؤلنسإن 

ي إلوعي إلفردي 
 
أصبحت إلروإية بفكرتهإ روإية ذإت حضور كبي  ف

 وإلوعي إلجمإعي عىل إلسوإء. 

ي إلروإية، وهي إلبحث عن بإؤلضإ
 
فة ؤىل إلفكرة إألسإسية ف

ي  ي دول إلخليج إلعرن 
 
ت مجموعة من  -إلعمل ف إلكويت مثإإل، حرص 

ي حيإته إليومية كإلتعليم مثةل، 
 
ي ف

ي إهتم فيهإ إلفلسطين 
إألفكإر إلنر

وإلتدّين وإإلهتمإم بزرإعة إلزيتون، وإلعةلقإت إإلجتمإعية، 
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 ، ّ ي  إلشعن 
ّ
ي إلمعمإر إلفكري ومإ ؤىل ذلك، مإ يؤث

 
ث روإية كإملة ف

ي بوسإئل روإئّية.  إلمجّسد 
 بإلمعمإر إلفن ّ

ي كوّ 
ي تحليل للعنإرص إلفنية إلنر

نت إلروإية، وجعلتهإ وفيمإ يأنر

، وربمإ من أشهر إلروإيإت إلعربية  ي
من أشهر روإيإت غسإن كنفإن 

 
ّ
ين وؤىل إآلن، ومإ زإل إلكت ي إلقرن إلعشر

 
فون إب ف

ّ
وإلمثق

ينظرون ؤليهإ بأهمية بإلغة، ويعيدون مقوإلتهإ  وإلسيإسيون

 بروإيإتهم وأشعإرهم ومقإإلتهم إلسيإسية وإلفكرية. 

 العنوان: 

ي إلشمس" ؤىل إلمعإنإة إليومية  
 
يشي  عنوإن إلروإية "رجإل ف

ي إلحصول عىل لقمة 
 
ي مكإبدإته ف

 
ي ف

ي يعإنيهإ إلشعب إلفلسطين 
إلنر

هؤإلء  يكون ن مَ إية تبي ّ  إلعيش. وهو عنوإن ملخص للروإية، فإلرو 

ي إلشمس أصبحوإ إلرجإل، وكيف 
 
همحيإتهم و  مآلو  ،ف  مصي 

ي 
 .إلروإن 

زتهإ إلروإية بعمق، وهي  لعل إلشمس
ّ
إكتسبت دإللة ؤضإفية رك

فضحتهم إلشمس بفعلتهم، وؤن "إلوضوح"، فهؤإلء إلرجإل 

بمعن  مإ  "بطولة"فضحتهم بطريقة مأسإوية ؤإل أنهإ قد إكتسبت 

ي بكإمله، فقد تعدت إلشمس كونهإ مكونإ طبيعيإ 
ي إلسيإق إلروإن 

 
ف

 .
ً
  إلزمإ لتبئي  وإقعية إلحدث، بل أصبحت بطةل شدّيإ أيضإ
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ّ
 يؤك

ً
أن هؤإلء  د إلعنوإن بإؤلحإلة عىل إلنص إلشدي كإمةل

، ومعن   ي
ي إلفضإء إلروإن 

 
إألشخإص، هم أشخإص فإعلون ف

كإنوإ قإدرين برمزيإتهم إلروإئية عىل   هو أنهم -روإئيإ -إلفإعلية

ي ذهن إلكإتب. 
 
ي إلوإقع أو ف

 
 تجسيد إلفكرة كمإ هي ف

 الشخصية: 

ي إلروإية نوعإن من إلشخصية، إلرئيسية وإلثإنوية. 
 
ف

، وأبو ومروإن ،وشخصيإت إلروإية إلرئيسية هم: أبو قيس، وأسعد 

رإن، حسب ورودهم يحة  إلخي   ي إلروإية، وتمثل كل شخصية شر
 
ف

ي إلفإقد ألرضه 
إئح إلمجتمع، فأبو قيس يمثل إلفلسطين  من شر

ي وي
 
إلمخيمإت. وأسعد إلشإب إلمقإوم إلمطإرد من قبل  عيش ف

إلسلطإت. ومروإن فنر صغي  )طإلب ثإنوي( ترك إلمدرسة 

رإن سإئق شإحنة،  ويضطر للعمل من أجل ؤعإلة أشته. وأبو إلخي  

 بلم يكن مهّر لكنه 
ً
ف إ  محير

ً
، كإن يعمل مع إلثورة، وفقد فحولته إ

إ إل يهتّم بغي  مصلحته إنتهإزي رجةل بدإ بؤصإبة كإن قد تعرض لهإ. 

. أمإ إلشخصيإت إلثإنوية فيكون دورهإ ؤبرإز معإنإة إلشخصّية

ي حيوّية ووإقعّية إلشخصيإت إلرئيسية 
ومنح إلشد إلروإن 

 ، ي
ي إلتلقر

 
ي خصوصإ ومعقولّية ف

ق 
ّ
إلحدود إلذين أخروإ أبإ  موظ

رإن مإ أدى ؤىل موت إلثةلثة دإخل إل  .خّزإنإلخي  
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متشإبكة بي   شخصيإت إلروإية، عةلقة ترسم إلروإية 

إلشخصيإت إلرئيسية وإجتمإعهم من أجل إلسفر أو إلتهريب، 

إلخإص  إ وهو صلب إلروإية، ولكن لكل شخصية من أولئك عإلمه

ي 
جعه إلشد إلروإن  دخل كل شخص حسب حيإته فيُ  إلذي يسير

 
ّ
 ر مجموعة من إلعةلقإت مع أشخإٍص إلسإبقة )قبل إلسفر( ليتذك

له بهم عةلقة. فقد ذهبت إلروإية ؤىل ؤضإءة حيإة إلشخوص 

إإلجتمإعية وإإلقتصإدية من خةلل عةلقإتهم بإلشخصيإت 

ي إلنهإية فإعلية إلشخصيإت إلرئيسية أو كمإ تقول 
 
ز ف إلفرعية، ليي 

"لغة إلنق د "تبئي 
ه ليكون أوضح، أو ليكون له  1 إلحدث وتركي  

 ، ي أيضإ يهتم بإؤلقنإع وإلتأثي 
منطق مقبول لدى إلقإرئ، فإلروإن 

وليس فقط مجرد شد ليس له أهدإف أخرى، وخإصة فيمإ يتعلق 

 بموضوع كهذإ إلموضوع. 

ي مجملهم، وخإصة إلفلسطينيي   هي  يةكل شخصيإت إلروإ
 
ف

ي من إأللم
ضعت فيه، بسبب إلمصي  إلذي وُ  شخصيإت تعإن 

ولذلك إمتالت إلروإية بإلقصص إلجإنبية إلمحزنة لشخوص 

  -عإبرين
ً
ي إلروإية، لكنهم عىل أرض إلوإقع موجودون،  -قصصيإ

 
ف

                                                           
ش بالخبئير؛ ألن العشد جللُظ حلل الشؤٍت عىذ الشاوي وحطش معلىماجه، وظمي هزا الحط 1

ًجشي فُه مً خالل بإسة جحذد ئطاس الشؤٍت وجحطشه. والخبئير ظمت أظاظُت مً ظماث اإلاىظىس 

خىوي، مىخبت لبىان هاششون، بيروث، ط ، 1العشدي. "معجم مططلحاث الشواًت"، لطُف ٍص

 .40، ص2002
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وهم من يشكلون إلسوإد إألعظم من إلشعب إلذي وقع ضحية 

منح هؤإلء لذلك وجب  ؤجرإم عىل هذإ إلمستوى من إلبشإعة. 

ي إإلهتمإم إلنقدي إلوإقعي   تحت ت
 
أثي  إلقدر إلوإقعي أهمّية أكي  ف

ي 
، فهم ليسوإ مجرد نقيض ؤلعةلء شأن إلبطل، وؤنمإ هم من إلروإن 

جنس هؤإلء، ولهم إلطموحإت نفسهإ، وإألهدإف نفسهإ، ويةلقون 

ومّيإ وبظروف مشإبهة بل يوميإ إلمصي  إلمحتوم إلوإقعي ي

عىل بطولتهم أشخإص أبطإل بهذإ إلمفهوم، دّل ومتطإبقة، فهم 

هم إلمأسإوي.   حملوإ حكإيتهم وتحملوإ مصي 

 الحدث: 

ي رغبة إلثةلثة )أبو قيس، ومروإن، 
 
تتلخص أحدإث إلروإية ف

ي إلسفر ؤىل إلكويت للبحث عن عمل، لتحقيق 
 
وأسعد( ف

 
ّ
رإن إلذي سيقل ي إلخي   هم طموحإتهم إلشخصية، فيلتقون بأن 

ي إلبشإحنته ويهّر 
 
، عي  إلحدود إلكويتخّزإن ؤىل دولة بهم ف

إلكويتية إلعرإقية، ولكن يحدث أن يتأخر عليهم وهم محجورون 

ي إل
 
ي إلصحرإء إلةلهخّزإنف

 
بة، فيموتون جميعإ، ويرمي جثثهم ، ف

مي 
ي بعد إنبةلج إلصبإح لير

ي ستأنر
لتكون قريبة عىل إلسيإرإت إلنر

ه.  ،قمإمتهإ  ي إلروإية ويتإبع مسي 
 
، 1ؤن هذإ إلمشهد كله إلوإرد ف

، إل يدل فقط إعتنإء غسإن برسمه بدقة وبجمل متتإبعة متوترةو 

                                                           
ىظش اإلاشهذ بخمامه في الشواًت، طبعت ألاعمال الياملت، اإلاجلذ ا 1  . 151لخاص بالشواًاث، صًُ
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عىل إلمصي  إألسود لهؤإلء إلشخصيإت، بل فيه قدر كبي  من 

 ،لحيإتهم، ولجثثهم إؤلحسإس بإلتفإهة وإلقذإرة وإإلحتقإر 

هم إلبإئس ذإك.    ولمصي 

هذإ إلحدث هو إلحدث إلمهم، ومنه تشكلت إلحبكة إلروإئية، 

ي أو إجتمعت عليه 
ي لنبش مإض 

إلحبكة إلروإئية، فإإلرتدإد إلزمن 

إلشخصيإت، كإن عإمةل حيويإ مهمإ ؤلضفإء حيإة عىل إلحدث 

إلمكون للشد، بمعن  أن وصول إألشخإص إلثةلثة وإتفإقهم عىل 

رإ، فنيإ، بمجموعة من إألحدإث  صفقة مإ للخةلص كإن مي 

 إألخرى، أو إلقصص، فقد شكلت عإمةل منطقيإ لوصول إلحدث

ي إلف
 
صول إلثةلثة ؤىل هذإ إلوضوح وؤىل هذإ إإلستحوإذ وخإصة ف

ة، حيث   ؤيقإع إلشد  أصبحإألخي 
َ
 وحيوية.  أكير توترإ

ي 
 
ي هذه هي روإية أفكإر ف

ي أن روإية غسإن كنفإن 
 
 ف

ّ
إل شك

إلدرجة إألوىل، ولكنه إستطإع من خةلل تقنيإت معينة برسم 

ر فيه. أحدإ
ّ
ي ذهن إلقإرئ وتؤث

 
 ث تعيش ف

 قدة: الع

تتشإبك إألحدإث وتتطور لتصل ؤىل ذروتهإ، وإلرجإل إلثةلثة 

ي إلصهريج، ومإ بي   تةلعب 
 
ي إلشمس مخزونون ف

 
مصلوبون ف

ورة  رإن برص  ي إلخي   رإن ومع شعور أن 
ي إلخي   موظف إلحدود مع أن 

 
ّ
ي تأز

 
م إؤلشإع بؤنجإز إلموظف لعمله، تصل إألحدإث ؤىل ذروتهإ ف
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لحيإة، لتصل إلروإية ؤىل ذروة إلتأزم إلمشهد، حيث يفإرق إلثةلثة إ

 وإلشعور إلمأسإوي. 

م إلكإتب 
ّ
، قد ة إلسيإشي ي هذه إلعقدة إلمشغولة ببصي 

 
ف

ي إلوإقع أم نجوإ 
 
فكرته إألسإسية، فسوإء أمإت إألشخإص ف

ون من أبنإء وغي  إلكويت ووصلوإ ؤىل إلكويت ، كمإ فعل كثي 

، ؤإل أن وصولهم ؤىل نقطة إل ي
موت، وإلحكم إلشعب إلفلسطين 

ي إلدرجة إألوىل لكيفية 
 
عليهم بهذه إلطريقة، يقدم رؤيإ سيإسية ف

ي 
إإلهتمإم بإلقضية إلفلسطينية، وكيفية إلتعإمل مع مفردإتهإ إلنر

ي هنإ كإن سيإسيإ أوإل قبل أن 
أنتجتهإ إلنكبة. كأن غسإن كنفإن 

م لومإ مبطنإ لهؤإلء إلنإس إلذين إل يفكرون 
ّ
يكون روإئيإ، فقد قد

ي أن هذإ إلوضع من حل إلقضإيإ فرديإ كإن له ب
 
إلمجموع، وإل شك ف

 نتإئج غي  ؤيجإبية عىل أبنإء إلشعب أنفسهم وعىل إلقضية برمتهإ. 

 الزمان والمكان: 

لم تحدد إلروإية عي  إلشد إلزمن إلذي حدثت فيه إألحدإث 

بإلضبط، ولكن سيإق إلشد وإألحدإث وإلقرإئن تشي  ؤىل أن 

 إعتبإر سنة إلنشر إألحدإث حدث
ّ
 إألوىل ت بعد إلنكبة، وربمإ يصح

بلغة إلنقد  )زمن وقوع إألحدإث( ، أي زمن إلقّص زمنإ روإئيإ  6969

 ّ ي
ي رسم إلروإن 

 
ي وظف إلحقإئق إلوإقعية ف

، إلسيمإ أن غسإن كنفإن 
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ي 
 
ي كإن قد نشر ف

أحدإث إلروإية، فقد أخذ إلروإية عن خي  حقيقر

ي ؤحدى إلصحف. 
 
 حينه ف

ح بي   فلسطي   وإلصحرإء إلعربية، منطقة و إلمكإن فقد ترإ أمإ 

إلحدود إلعرإقية إلكويتية، حيث يكون مصي  إلثةلثة، ؤذ ينتهي بهم 

إلحإفلة بمإ إكتسبه  خّزإني   جثثإ بةل حرإك. ولعّل إلمطإف مرميّ 

ي إستحق أن ُيلتفت ؤليه كمكإن سإئل، 
من حضور فكري وروإن 

ُ بإلش
خصيإت من مكإن ؤىل مكإن، متحرك، غي  ثإبت، يعي 

جغرإفيإ، ولكنهم مع هذإ إلعبور، تستمر محنتهم، كأن إلمكإن 

وإ من خّزإنإلمرموز ؤليه بإل ، مصإحبإ لهم ويقيدهم، مهمإ عي 

أمإكن، فثقله عليهم نفسيإ ووإقعيإ، يجعل إألمإكن كلهإ ليست 

ذإت جدوى، بل ؤن إلمكإن إلعإم جغرإفيإ، وإلمكإن إلخإص، رمزيإ، 

( تعإضدإ معإ للقضإء عىل إلشخوص إلفإعلي   روإئيإ، خّزإنل)إ

فإلمكإن من وجهة نظر نقدية أيضإ يمكن أن يكون فإعةل بل يمكن 

ي إكتسبتهإ إلشمسإعتبإره بطةل 
، وقد أشإر ، بإلطريقة نفسهإ إلنر

ي إلعنوإن 
 
لذلك إلكإتب نفسه عندمإ جمع إلمكإن وإلشخوص ف

ي إلشمس". 
 
 "رجإل ف

 اللغة: 

م إلشد   كتب غسإن ي روإيته بإللغة إلفصيحة، حيث إلير 
كنفإن 

ي من ؤيرإد بعض إلجمل 
ي بهإ، وهذإ لم يمنع غسإن كنفإن 

إلروإن 
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ي إلروإية حيث 
 
إت إلشعبية ومفردإت إلحيإة إلفلسطينية ف وإلتعبي 

ي ذلك. 
 يقتص 

ي مستويإت إللغةظهر ألقد 
 
، وخإصة ت إلروإية أحيإنإ تعددإ ف

ي )إلديإلو  ي إلحوإر إلخإرح 
 
ج( بي   إلشخصيإت، مإ أعّط إلروإية ف

منطقية ووإقعية. ؤضإفة ؤىل أن لغة إلصحإفة وإضحة فيهإ، 

ي غسإن كن
ي فإلكإتب إلصحق 

ي حإرص  من خةلل هذه إللغة إلنر
 فإن 

  ؛يتعإمل بهإ يوميإ 
ّ
قإ عىل إألحدإث وكإتبإ صحفيإ ونإطقإ رسميإ معل

، هذه إللغة أيضإ إل تخلو من منطقية وؤق نإع كمإ لفصيله إلسيإشي

 سإبقإ. 
ُ
ي لغتهإ ومنطقهإ  سبق وذكرت

 
وربمإ إرتفعت إلروإية أحيإنإ ف

 .ؤىل "إلحجإج" إلفكريّ 

 ب: األسلو 

ي بنإء إلروإية عىل تقنيإت شدية روإئية  
 
ي ف

إعتمد غسإن كنفإن 

ة، ومن أهمهإ:   كثي 

ي إلشد ضمي  إلغإئب "هو"، وهو إلضمي   .6
 
إستخدم ف

ي إلروإية إلعربية. 
 
ي إألكير شيوعإ ف

مإ يمنح إلسإرد صفة "إلروإن 

إلعليم" كمإ يقول إلنقإد. مع أن إلروإية تخللهإ بعض إلمشإهد 

ي كشت نمطية إلشد بضمي  إلغإئب. 
 إلحوإرية إلنر

، فإلروإية ذإت  .1 ي
إعتمد إلكإتب عىل تقنية إلتقطيع إلسينمإن 

: )أبو بفصل مستقلّ  سبعة مشإهد، كل مشهد له عنوإن ، وهي
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(، قيس، أسعد، مروإن،  إلصفقة، إلطريق، إلشمس وإلظل، إلقي 

ودإخل كل فصل/ مشهد مشإهد تتفرع عنه متصلة بفكرته، 

 .  وتسإهم ببنإء عإم لفكرة إلروإية وأحدإثهإ ومشهدهإ إلكىلي

إعتمد إلكإتب أيضإ عىل إلحوإر إلدإخىلي )إلمونولوج(  .9

ليكشف عمإ تفكر به إلشخصيإت، وآمإلهإ وأحةلمهإ وتمنيإتهإ، 

إضهإ. وحرص  كذلك إلحوإر وهوإجسهإ،  وربمإ إحتجإجهإ وإعير

ي للكشف عن تصإعد إألحدإث وتجلية أفكإر إلروإية  إلخإرح 

 إلرئيسية وإلفرعية. 

، فلم يكن  .1 ي
جإع إلزمن  ي كذلك عىل تقنية إإلسير

إعتمد إلروإن 

إ منتظمإ من بدإية إألحدإث ؤىل نهإيتهإ،  ي إلروإية يسي  سي 
 
إلزمن ف

روإئية إرتدإد ؤىل زمن آخر قبل زمن بل كإنت تتخلل إلبنية إل

ي بـ )
ي بنإء إلزمن إلروإن 

 
 flashإألحدإث، وهي تقنية معروفة ف

back.) 

وريإ  عإدة هذإ إلعرض لمكّونإت إلروإية إلفنّية، ؤل كإن رص 

 فيمإ يتصل بفكرة إلكتإب ،قبل منإقشة أفكإر إلروإية إ إلتذكي  به

ي إلسيإق إألسإسية
 
ي وأوضإع إلمثقف، وهو ينإقش إلروإية ف

 
ي   إلثقإف

 .إلعرب وإلفلسطينيي   
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 انزجبل يب سانىا فٍ انشًض

ي إلشمس"   غّسإنتحيل روإية 
 
ي "رجإل ف

، كمإ وضحت كنفإن 
ً
ؤذإ

 ،
ً
، ولم تنته ؤىل 6918ؤىل مأسإة شعب بكإمله، بدأت عإم آنفإ

. ثمة  إليوم، وؤىل غٍد، وعىل إلمدى إلمنظور يبدو أنهإ لن تنتهي

ة بإلفعل أصإبت إلقضية إلفلسطينية، فبعد أن   تطورإت خطي 

ي إلنكبة إلمشؤومة، 
 
ي إلسيإسية ف

كإنت مشكلة إلشعب إلفلسطين 

ي  ي إلخةلف إلعرن 
 
ي إلنكسة، وف

 
، ثم صإرت أيضإ ف ي

 إلفلسطين 

إف  ، ثم مأسإة إلتفإوض وإإلعير ي
ي إلفلسطين 

إلخةلف إلفلسطين 

مي  للزيف   
بإلعدو، ثم عيش وهم إلدولة وإإلستقةلل وإلتطبيل وإلير

، ثم إإلنقسإم ومإ جرّ  ي
ه من ويةلت، ثم إلسيإشي إلفلسطين 

إلحروب عىل غزة، وصوإل ؤىل إلتضييق عىل إلقطإع إلمحإرص، 

ي كل أمإكن وجودهم دإخةل وخإرجإ، وعىل إلفلسطينيي   
 
قإطبة ف

ي إلثمإر إلمرة لعملية إلسةلم، فتم 
ي يجن 

ثم بدأ إلشعب إلفلسطين 

إجع إقتصإديإ، وأصبح شيئإ فشيئإ شعبإ  ي إلديون، فير
 
ؤغرإقه ف

 
ً
 مع إليأسخإمةل، كسوإل

ً
مته ، متصإلحإ

ّ
ي عل

، يركن ؤىل إلوظإئف إلنر

ي تقدم
، ويعتمد عىل إلمسإعدإت إلنر  هإ إلدول إلمإنحة، وكشَ إلجي  

إلبإرودة، فهدمت بيوته، وأش شبإبه، وضإعت حقوقه، وأصبح 

ينتظر رإتبإ من سلطة هزيلة بإئسة، تةلعبت بإلموإطن تةلعب 

إإلحتةلل به، فأكلوه لحمإ طريإ، وإستغلوه أبشع إستغةلل، ومن 
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ي إلعرإء حيث إل مأوى وإل مإء وإل لقمة من 
 
ّم رموه للجوع ف

َ
ث

م يقولون له أيهإ إلشعب إلمرإبط إلبطل، إلصإبر إلمجإهد. طعإم. ث

ي إلحقيقة إل يحلم بأكير من أن يقبض رإتبه آخر إلشهر، وقد 
 
وهو ف

حولوإ كل إلشعب ؤىل موإطني   بروإتب هزيلة عىل قإعدة "قوت 

ي ذلك إلموظفون أو إألحزإب، ليستطيعوإ دفع 
 
وإل تموت"، سوإء ف

صإإلت وأقسإط إلبنوك، وهم ينإضلون فوإتي  إلمإء وإلكهربإء وإإلت

 من أجل أن يظلوإ عىل أمل أن تتغي  أحوإلهم. 

لقد أحكموإ إلخنإق عىل إلشعب، وكل محإولة للخةلص هي 

ي 
 
عبث محض، ألنه إل أفق، فإليسإر مشلول وإل قإمة له لتنتصب ف

؛ إلوطنيي   إلزإئفي   إألشد خطرإ عىل إلشعب،  وجه إلظإلمي  

 إؤلسةلمي إلمأجور ألجندإت وإإلحتةلليي   إؤلحةل
، وإليمي   ليي  

ؤقليمية مشبوهة، وأحزإب سلطوية يعتإش أفرإدهإ عىل إلفسإد 

. فمإرسوإ شهوة إلجإه  ي
ونهب كل مإ يحإول سد رمق إلفلسطين 

ي وجبإية 
عىل شإب سلطة إل تعدو أن تكون سلطة قمع ذإنر

إئب  ، ورإعرص 
ً
ي إلزريبة ليموت بطئيإ

 
 لحشر إلقطيع ف

ً
 سّيئإ

ً
جإئعإ  يإ

 .
ً
 عإريإ

ي إلشمس"، ولن 
 
ي ظل هذإ إلوضع سيظل "إلرجإل ف

 
ف

، فهم مقيدون مشلولون خّزإنيستطيعوإ أن يدقوإ جدرإن إل

ي 
مكممون إل حول لهم وإل قوة. لقد تجإوز إلوضع إلفلسطين 

ي إلشمس"،   غّسإنإلحإىلي مإ طرحه 
 
ي روإيته "رجإل ف

 
ي ف

كنفإن 
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كن بعيدإ عن هذإ إلتوقع لم ي غّسإنوأصبح إلوضع كإرثيإ، مع أن 

، فمن يموت طريدإ وهو يصإرع من أجل لقمة عيشه  إلسيإشي

ي صحإري إلعرب، هو نفسه إلذي يحإول أن 
 
ي ف

وخةلصه إلذإنر

 ، ّ ، ولكن دإخل حدود وطن متإهي يبحث عن خةلصه إلشخصي

 
ّ
جدرإن  مفكك، ومضلل، ومستلب، فكلنإ لم نعد قإدرين عىل دق

 .خّزإنإل

ي إلشمس"   غّسإنروإية وعىل إلرغم من أن 
 
ي "رجإل ف

كنفإن 

روإية سيإسية ووإقعية وتإريخية، ألنهإ تؤشر ؤىل أحدإث تإريخ 

ف فيهإ  ي   غّسإنإلنكبة ؤإل أنهإ أيضإ روإية ذإت رؤى، يستشر
كنفإن 

منذ إلبدإية إلمستقبل إلذي أصبح غإمضإ وكإرثيإ وبةل مةلمح أو 

ي إلخةلص قد 
 
. مخإرج حّل، حنر أن إلحل إلفردي ف  تةلشر

ؤىل إلمستقبل من خةلل إلتإريخ، ودخل ؤىل  غّسإنلقد دخل 

إلسيإسة من خةلل بوإبة إلوطن، فأّرخ لالحدإث إلفلسطينية بكل 

تفإصيلهإ، وأبعإدهإ إلمحلية وإلعربية، وربمإ وصل ؤىل إلبعد 

، ولذلك فإلروإية مفتوحة إألفق عىل  ي
وعه إلروإن  إلعإلمي بمشر

ة، فمقوإلت هإ إلسيإسية وإلفكرية مإ زإلت إلسيإسة إلحإرص 

مطروحة وبقوة، ليس عند إلسيإسيي   إلفلسطينيي   فهي إل 

ي 
ي إلمرإجعإت إلذإتية وإلثقإفية للمثقف إلفلسطين 

 
تعنيهم، وؤنمإ ف

ّ لمحإسبة  ي فيه روح من جذوة تفكي  حي
، أو عند من بقر ي وإلعرن 

 . دية ؤىل أسفل سإفلي  
 إلذإت إلمير
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ي 
 
 مقدمته للروإية إلمنشورة يقول إلدكتور ؤحسإن عبإس ف

إلروإيإت(: "ورغم إلخإّص بضمن مجلد إألعمإل إلكإملة )إلمجلد 

إم إلوإقعية ؤىل درجة تعذر فيهإ إلفصل أحيإنإ  غّسإنبلوغ  ي إلير 
 
ف

، فؤننإ إل نستطيع أن نعده  ي
بي   إلوإقع إلحضإري وإلوإقع إلفن 

تيب عنإرص إلوإ ي بير
ي فنه، ألنه لم يكن يكتق 

 
قع إلحضإري وثإئقّيإ ف

ي متصإعد أو متكإمل، بل كإن يعيد ترتيب تلك 
عىل نحو تإريح 

إلعنإرص، ويمنحهإ إلتكثيف وإلتوجيه، ويستغل فيهإ إلصور 

ي إلوإقع، 
 
ء خلقإ جديدإ ف ي وإلمقإرنإت وإلمفإرقإت، بحيث تح 

م، ذهو إلوإقع إل -وليس به ي يرإه أو يريد أن يرإه قإّص متفي   ملير 

ي وليس هو إلوإقع إلحر
 
 ".-طبيعيإ كإن أو حضإريإ -ف

لعل مإ قإله ؤحسإن عبإس يمس صنعة إلروإية وتقنيإتهإ أكير 

عىل أرض إلوإقع، بحكم أن  ممإ يمس موضوع إلروإية ومآإلته

ر ؤلحسإن 
ّ
د
ُ
ي كإن أفضل حإإل من إليوم، ولو ق

إلوضع إلفلسطين 

ي إلروإية رأيه لرأى أن ذلك كله؛ إلوإقعي   
 
عبإس أن يقول إليوم ف

ي 
 
ي جدإ ف

إ جدإ. ولذلك من إلمنطقر إ كبي  إ تغي  ي قد تغي 
إلطبيعي وإلفن 

ي إلروإية "أنهإ قص
 
إف إلنإقد إلبصي  أن يرى ف ة آشة إستشر

ي إلقإرئ بحيث إل تدع له منهإ فكإكإ، 
 
متوحشة تنشب أظإفرهإ ف

ي إلنهإية وسؤإل خإئف مفزع يعترص وجدإنه كله 
 
ويخرج منهإ ف

ي إليوم، وؤن لم يقرأ 
"لمإذإ تم ذلك كله"! هذإ مإ يقوله إلفلسطين 

ي "إلوإقع   غّسإنروإية 
 
، لقد جعلته إألحدإث عىل إألرض ف ي

كنفإن 
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" ؤحدى شخ صيإت إلروإية، وتتحقق فيه يوميإ رؤيإ إلطبيعي

. فقد توزعت إلروإية وشخصيإتهإ  ي
إجيدي" للفلسطين  "إلمصي  إلير

ي لتتلّبس كل فرد فيه ليغدو شخصية من 
عىل إلشعب إلفلسطين 

ي إل تكّف عن أن تكشف عن  غّسإنشخصيإت 
ي هذه إلروإية إلنر

 
ف

ي كل فرد من 
ر
جديدهإ إلمذهل مع كل قرإءة جديدة. وأن يةلف

إجيدي نفسه إلذي إلقته شخصيإت  إلفلسطينيي   إلمصي  إلير

إلروإية، فإكتسبت تلك إلشخصيإت بذلك بعدهإ إلرمزي، كمإ أشإر 

درج 
ُ
أيضإ إلدكتور ؤحسإن عبإس. فإلروإية بهذإ إلمنطق يمكن أن ت

إ، وتبحث عنه، متضمنة  ي تعإلج موضوعإ كبي 
ضمن إلروإيإت إلنر

 نوعإ من إلبطولة إلجمإعية. 

ذه إلروإية وهي تتحول ؤىل فيلم حمل عنوإن ؤن ه

ي حملتهإ تلك إلشخصيإت 
"إلمخدوعون" يوم  ؤىل تلك إلرمزية إلنر

ي إنطلت عليهم خديعة إلخةلص بإلسفر وإلبحث عن إلرزق، 
إلنر

إ محتومإ مرميي   عىل مزبلة  وإبتعدوإ عن بؤرة إلرصإع ليةلقوإ مصي 

 منسية، كمإ كتب يومإ إلشإعر أحمد دحبور. 

 لم 
ّ
وإ جدرإن ينقطع سؤإل إلروإية إألسإشي )لمإذإ لم تدق

ي حيإة إلفلسطينيي   إلسيإسية، خّزإنإل
 
؟( عن أن يظل مطروحإ ف

 سيتسلل إلسؤإل ؤىل إلنإحية إإلجتمإعية، ومع أنه كذلك 
ُ
ومن بعد

ؤإل أن إلقضية إلفلسطينية وصلت ؤىل مرحلة إل يجدي فيهإ طرح 

 
ّ
، خّزإنونطرق بعنف جدرإن إل هذإ إلسؤإل، فقد تعبنإ ونحن ندق
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ي عّمإن، حيث أحدإث 
 
لكننإ لم نجِن سوى إلخذإلن، خذإلن ف

ي لبنإن عإم 
 
ي 6981أيلول إألسود، وخذإلن ف

، حيث إلمجإزر إلنر

  أطرإف عربية متعإونة مع إإلحتةلل. قإمت بهإ 

ي إلسإفر من دول عربّيةثم 
وؤن   ،جإءت موجة إلتطبيع إلعلن 

ي 
 
  رصإعهإ مع إلكيإن إلغإصب ؤإل أنكإنت هذه إلدول هإمشية ف

  خذإلنهذإ إلفعل فيه كم هإئل من إل
ّ
لمإ  غي  إلمستبعد أن يمتد

ي عىل أنه  تبقر من
إلبقعة إلعربية حيث ينظر ؤىل كل فلسطين 

ي أحسن إألحول، يقول 
 
د صعلوك، جإئع، إل تإريخ له، لذلك ف متشر

إ.  لقد أمثلهم طريقة من إلعرب، إستوصوإ بهؤإلء إلجوع خي 

نإ إلقرإُر إلسيإشي عربيإ وؤسةلميإ ودوليإ، وأصبح إلشعب 
َ
خذل

ي إلبؤس وإلشقإء. وكأن هذإ 
 
بمجموعه شخصية ترإجيدية غإية ف

إلسؤإل غدإ نكتة تإفهة إل تثي  إلسإمع، حيث إل سإمع يسمع، 

 
ّ
ي  فلمن تسأل؟ وألجل من تدق

 
إل يردده ؤإل  خّزإنتلك إلجدرإن ف

 وية إلطإحنة؟ لقد خذل إلشعُب صدى إلفرإغ إلمشبع بإلمأس

ي حملت  ؛هنفَس 
وغدإ مطبةل ومزمرإ لمئإت من إلشخصيإت إلنر

رإن إلعفنة. مع أن إلروإية تؤكد  ي إلخي   وبأمإنة كل جينإت أن 

ى "وهي أن كل طريق بعيدة عن إلوطن مرّصدة  حقيقتهإ إلكي 

: أن  ". لتنقلب إلحقيقة ؤىل مأسإة سإخرة أخرى وهي ي
بموت مجإن 

ي آخر. كل طريق 
ي إلوطن صإرت معبدة بموت مجإن 

 
 ف
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ي 
وبهذإ يكون إلتجسيد إلرمزي لهذإ إلوضع، ببعديه إلفلسطين 

، بذلك إل ي   خّزإنوإلعرن 
ّ
فعةل عىل  خّزإنإلثةلثة إل إلمقفل. وربمإ دق

من سمعهم أو من كإن مستعدإ أن  أرض إلوإقع، من يدري؟ ولكن

يسمعهم قبل ذلك أو بعده، كمإ فعل إلفلسطينيون بعد ذلك. لقد 

لوإ عبئإ سيإسيإ 
ّ
، وشك يإ ليس أكير غدإ إلفلسطينيون "فإئضإ" بشر

ي متهإلك تعيس، لم يستفد يومإ من  وإقتصإديإ عىل نظإم عرن 

 حكمة إلثور عندمإ قإل بحشة "أكلت يوم أكل إلثور إألبيض". 

د وإستولت  ي وتشر
كل إلفلسطين 

ُ
ِكل إلعرب أيضإ لمإ أن أ

ُ
لقد أ

، لتنهش 6918إلعصإبإت إلصهيونية عىل أرضه ومقدرإته عإم 

دويلة هزيلة لم يتعد عمرهإ إلتسعة عشر خإزوقإ لحم إلجغرإفيإ 

ي سوريإ ومرص ولبنإن وإألردن عإم 
 
. بإلفعل لقد 6967إلعربية ف

 
ُ
 إؤلسةلمّية.  ت فلسطي   إلعربيةيوم أكلوإلمسلمون ل إلعرب كِ أ

رإن لسإعة  ي إلخي   إع أن 
ي إلروإية هو مشهد إنير 

 
ؤن أهم مشهد ف

مروإن، ومإ تحمله هذه إؤلشإرة من معن  إإلستةلب، إستةلب 

ي مأسإة إل 
 
ي ف

إلتإريخ إلقإدم )إلمستقبل( بعد أن تم تأطي  إلمإض 

ي بقإء إلفلسطينيي   بةل رؤ
يإ حد لهإ. ؤن إستةلب إلمستقبل يعن 

خإصة توجههم، فقرإرهم محكوم عليه بإإلستيةلء من إآلخرين من 

رإن إلذين لم يكونوإ فلسطينيي   فقط بل كإنوإ  ي إلخي   أحفإد أن 

ى، تحرم إلفلسطينيي   أبسط حقوقهم  عربإ، وإستعمإرإ ودوإل كي 
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ي أن يكون لهم وطن يمإرسون عىل ترإبه أعمإلهم، ويحلمون كمإ 
 
ف

د فيهإ وإل لجوء. يحلم إلبشر بحيإة هإدئة   مطمئنة، إل تشر

ي إألدب 
 
ي إلشمس" روإية مركزية ف

 
ربمإ أصبحت روإية "رجإل ف

ي من خةلل إستحضإر مقوإلتهإ وسؤإلهإ إلمر، وإتكأ عليهإ 
إلفلسطين 

أدبإء آخرون كتبوإ إلروإية وإلشعر، فقد أشإر إلدكتور عإدل 

ي مقإل له عن روإية إلكإتبة إلفلسطينية ليىل إأل 
 
طرش إألسطة ف

"صهيل إلمسإفإت"، ؤذ تقإطعت إلروإية مع إلفكرة إألسإسية 

ي إلبحث عن إلخةلص إلفردي. بل لقد غدت   غّسإنلروإية 
 
ي ف

كنفإن 

ي كثي  من إلروإيإت، 
 
ة ف ثيمة "إلبحث عن إلخةلص إلفردي" حإرص 

ي أشإرت ؤليهإ إلروإية وبلورتهإ كتإبإت إلنقإد حولهإ، 
هذه إلثيمة إلنر

ي إلشمس". وإرتبطت بروإية "
 
 رجإل ف

إف  ، وإستشر لم يقترص أثر إلروإية عىل إلجإنب إلسيإشي

ي إلسيإشي إلمتسم بعقم 
إلمستقبل عي  بوإبة إلفعل إلفلسطين 

وط إلسيإسية عىل  ي للخةلص، أو تحسي   إلشر
إلفعل إلمفص 

ي ؤىل إلشعر. فإمتد أثرهإ 
إألرض، بل تعدى حضورهإ إلعمل إلروإن 

 إلبإحثة مي عمر دمحم لتتمدد شإملة إلنإحية إإلجت
مإعية؛ ؤذ تبي  

ي بحث لهإ بعنوإن )شعر إلمرأة إلفلسطينية من عإم ألف 
 
نإيف ف

ين ي  -وتسعمإئة وسبعة وستي   حنر نهإية إلقرن إلعشر
 
بحث ف

نمإذج مختإرة( أن هذه إلروإية قد وظفتهإ بعض إلشإعرإت لتنقل 

من إألمثلة دإللتهإ من إلدإللة إلسيإسية ؤىل إلدإللة إإلجتمإعية، و 
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ي تسوقهإ إلبإحثة عىل ذلك قصيدة للشإعرة صبإح إلقةلزين 
إلنر

ي إلثورة، ونقلت إلمأسإة 
 
ي إلروإية رغبة ف

 
فقد تنإصت مع مإ ورد ف

إلجمإعية إلسيإسية ؤىل مأسإة شخصية إجتمإعية. ربمإ يؤشر هذإ 

إلنقل ؤىل أنه مجرد تنإص مع جملة شإئعة من إلروإية وهي ذلك 

؟". تقول خّزإني "لمإذإ لم تدقوإ جدرإن إلإلسؤإل إلمحور 

 إلشإعرة: 

 أنإ ليىل 

ي 
 أدق جدرإن حزن 

 فتنكش إلسني   عىل إلسني   

 أنإ ليىل

ي إشتيإق 
 ويمالن 

ّ ورد من حني    ي
 
 ويكي  ف

ي قصيدة 
 
وكذلك فعلت شإعرة أخرى تدع عطإف جإنم  ف

 بعنوإن طيور إلرجإء: 

ي إل
 خّزإنوأنإ من يومهإ يقضمن 

 غّسإنيإ 

 وإأليإم تنسإب إنشإبإ 

 وآه كم دقت يدي إلجدرإن

   كم عإبثت بإبإ. 



 اشتعادة غّصان كوفاهي | 661

ي غي  إلسيإسة مع 
 
هذه ؤشإرة فقط لحضور مقوإلت إلروإية ف

ي إلرؤيإ لدى إلشإعرتي   كلتيهمإ، فقد 
 
أنهإ إل تشي  ؤىل عمق متجذر ف

 نحو 
ّ تنإصت إلشإعرتإن مع مقولة إلروإية بتنإص شكىلي إل يؤشر

 رؤيإ شعرية مدهشة. 

ي إلمرصي عمرو إلعإدىلي يقف و
عىل إلجهة إلمقإبلة من إلروإن 

ي روإيته "
 
  توظيف إلروإية توظيفإ عميقإ ف

 
"، ؤذ رجال غسان كنفان

عن مكتبة إلدإر إلعربية للكتإب  1111صدرت إلروإية مطلع إلعإم 

ي إلقإهرة، وتدور 
 
حول مصي  مروإن أحد وفكرتهإ إلروإية أحدإث ف

ي روإية 
 
ي قضت نحبهإ ف

ي إلشمس"إلشخصيإت إلنر
 
" لتعود رجإل ف

ة، رحلة عذإب جديد ؤىل إلحيإة مرة أخرى، ويشد مرإون هذإ 

 إبتدأت من إلكويت حيث مكإن بعثه
ً
وصوإل ؤىل مرص  ،، روإئيإ

 
ّ
 .مرورإ بإألردن

، وخإصة  ي
وعدإ هذإ وذإك، سيظل تأثي  روإيإت غسإن كنفإن 

ي إلثقإفة  روإية
 
ة طويلة متمددإ ف ي إلشمس" لفير

 
"رجإل ف

ي إلروإية وإلشعر وإلدرإمإ وإلمشح
 
وإلمقإل  إلفلسطينية وإلعربية، ف

ي بوصفه إلسيإشي 
روإئيإ ومنإضةل مثقفإ و ، وسيظل غسإن كنفإن 

وشهيدإ ذإ حضور مركزي، تنإقش أفكإره وتستعإد، رغمإ عن أن 

ي إلشمس، وعىل مإ يب
 
ة طويلة رجإله مإ زإلوإ ف دو أنهم سيقضون فير

ي إل ترحم. 
 تحت إلشمس إلةلهبة إلنر
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 نج "رجبل فٍ انشًض" حقبوو انًشزوع انصهُىٍَايب س

 
ّ
ي مــــــــــــــن إلمثقفــــــــــــــي   وإلمفكــــــــــــــرين إلعــــــــــــــرب   غّســــــــــــــإنيعــــــــــــــد

كنفــــــــــــــإن 

وإلفلســـــــــــطينيي   إلـــــــــــذين تنبهـــــــــــوإ، منـــــــــــذ وقـــــــــــت مبكـــــــــــر، ؤىل إلدعإيـــــــــــة 

ي وجههــإ، وعمــل عــىل دحــض كتإبإتهــإ 
 
إلصــهيونية وخطرهــإ، فوقــف ف

، فشـــــكلت كتإبـــــإت  إإلســـــتعمإرية ي
ــــوع إلصـــــهيون  ـ ي أسســـــت للمشر

إلـــــنر

ي تفنيـــد مقـــوإلت  غّســـإن
 
 بمجملهـــإ إؤلبدإعيـــة وإلبحثيـــة عـــإمةل قويـــإ ف

 إلصهيونية وخطإبإتهإ إإلستعمإرية. 

ي   غّسإنأصدر 
 
ي ف  درس فيهمإ إألدب إلعرن 

ي كتإبي  
كنفإن 

ي إلمقإوم تحت إإلحتةلل 
، وهمإ "إألدب إلفلسطين  فلسطي  

ي فلسطي   إلمحتلة". وبي ّ  أن 6918-6968
 
"، و"أدب إلمقإومة ف

ي إلمعركة مع إإلحتةلل، فقإل: "ؤن أدب 
 
لالدب دورإ مهمإ ف

ي إلمقإومة إ
 
ي إألرض إلمحتلة يقدم لتوإريخ إألدب إلمقإوم ف

 
ي ف لعرن 

ي إلحقيقة، وعةلقة جديدة نإدرإ مإ إستطإعت 
 
إلعإلم نموذجإ ف

ي إلعصور إلحديثة أن تحقق مإ يوإزيهإ 
 
آدإب إلمقإومة إلمعروفة ف

ي إلمستوى، مقإرنة بمهإتهإ إلصعبة وشديدة إلتعقيد". 
 
 ف

من  غّسإنإرة هدف من ذلك ربمإ وجد إلمرء فيمإ سبق من ؤش

إلكتإبة إؤلبدإعية وإلبحثية عىل إلسوإء، فهي كتإبة دإحضة لفكر 

ي بهذإ إلدور لالدب إلمقإوم، وربمإ   غّسإنإآلخر إلنقيض، آمن 
كنفإن 

ة  ألجل ذلك إتسمت أعمإله بكل سمإت أدب إلمقإومة من مبإشر
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، وإلفكرة إلكلية دون إإلعتنإء  ي
ي عىل إلفن  وسيطرة إأليديولوح 

ي حيوية مإ. وعليه فؤن بإلت
ي تمنح إلعمل إلفن 

ة إلنر فإصيل إلصغي 

ة  غّسإنأدب  ي إلدرجة إألوىل، تعلو فيه إلني 
 
ّ ف ي

هو أدب دعإن 

إلخطإبية، وتسود فيه إلمنإقشة إلفكرية، وهذإ أيضإ مإ يفش 

ة إلمكثفة، وؤىل إلقصة   غّسإنإنحيإز  ي ؤىل إلروإية إلقصي 
كنفإن 

ة ة وإلمشحيإت إلقصي   أيضإ.  إلقصي 

ي تجلت فيمإ كتب 
من شد، عززهإ أيضإ  غّسإنهذه إلنظرة إلنر

" ي
ي إألدب إلصهيون 

 
ي  .1ببحثه إلموسوم بـ "ف

أصدر غسإن كنفإن 

ي طبعته إأل6966كتإب عإم إل
 
وىل، ويتألف إلكتإب من عدة ، ف

 فصول. 

ي إلكتإب أثر إألدب إلمكتوب بإللغة 
 
ي ف

ينإقش غسإن كنفإن 

ي إلحركة إلصهيو 
 
ية ف نية، وكيف أن رموز تلك إلحركة إلعي 

ويج  إ عىل إألعمإل إألدبية للير إإلستعمإرية قد إعتمدت كثي 

للقضية إلسيإسية إألبرز لهذه إلحركة، ولعل أبرز شعإرإت إلحركة 

، كوصف  إلصهيونية قد إستقتهإ من أعمإل يهود متصهيني  

ي تفيض عسةل ولبنإ"، و"أرض بةل شعب 
فلسطي   "إألرض إلنر

ي كبدوي بةل لشعب بةل أ
رض"، كمإ صورت تلك إألعمإل إلفلسطين 

ي بدإئية مطلقة. 
 
 حضإرة ويعيش ف

                                                           
 عً داس الشمال. 2013" ضفحت في طبعخه ألاخيرة الطادسة في كبرص عام 196ًلع الىخاب في " 1
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ي  ي من إلروإد إلذين إهتموإ بإألدب إلعي 
ويعد غسإن كنفإن 

ليكشف عن حجم إلتضليل وإلدعإية إلسيإسية إلصهيونية 

ي هذإ إألدب روإيإٍت 
 
 وأشعإر  إلمفخخة ف

ً
، وكيف نجحت تلك إ

ي إلوصول ؤىل 
 
، فيتبنإهإ ويدإفع إألعمإل ف ي عقلية إلقإرئ إلغرن 

 عنهإ. 

ي 
 
ي إلمقدمة إلهدف من هذإ إلكتإب ف

 
ي نفسه ف

بي   غسإن كنفإن 

ي ضوءإ آخر 
قوله: "وكل مإ تطمح ؤليه هذه إلدرإسة هو أن تلقر

  عىل إلشعإر إلصعب: إعرف عدوك". 

ي عن وعي متقدم إلكتإب كشف لقد  
ورة لدى كنفإن  عىل رص 

ي  إإلنتبإه ألدب إآلخر، 
 
فإلتقت عنده إألفكإر معإ وتعإضدت ف

ي "شديإته" إلمتنوعة، وهذإ إلكتإب. 
 
كتإبيه عن أدب إلمقإومة وف

ي ؤىل أن إلصهيونية قإتلت بسةلح إألدب قتإإل إل 
فقد ذهب كنفإن 

يوإزيه ؤإل قتإلهإ بإلسةلح إلسيإشي إلعسكري، ألن هذإ إألدب إل 

ية، مع أن يمكن فصله عن إأليديولوجية إلصهيونية إلسيإس

ي إلسيإشي عىل 
وع إلصهيون  إلصهيونية إألدبية كإنت سإبقة للمشر

ي أحد حوإرإت إألرض، فتم تجنيد إألدب لخدمة إلسيإسة. 
 
ورد ف

ي وزإرة إلخإرجية إؤلشإئيلية مكتب : 1محمود درويش قوله
 
"ف

ي ؤىل إللغإت إألجنبية. وإلدولة إؤلشإئ جمة إألدب إلعي 
يلية لير

                                                           
ذ، ئعذاد: مهىذ عبذ الحمُذ، وصاسة الثلافت، سام هللا،  -محمىد دسوَش 1 ظىيىن ًىما ما هٍش

 . 112، ص2008
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ف بنفسهإ عىل  ي عإلميإ. وهذإ يدل عىل تشر تسويق إألدب إلعي 

  إلصلة بي   إلمؤسسة وإألدب". 

م   غّسإنعّرف يُ  ي بقوله: "بأنه إلملير 
ي إألدب إلصهيون 

كنفإن 

ء إليهود ؤىل فلسطي   عىل حسإب أهلهإ  ي سيإسيإ بمح 

ي ذلك إلذي يطإبق  ، وهو عىل إلمستوى إأليديولوح  إلفلسطينيي  

وعي عىل إلهدف من إلكتإبة لدى من هذإ إل بي   إلدين وإلقومية". 

ي  غّسإنأدبإء إلحركة إلصهيونية بن  
 
أدبه هو، بل ؤنه بن  نظريته ف

رسم حدود إألدب إلمقإوم ضمن هذإ إلفهم ألدب إلحركة 

 . وع إلسيإشي  إلصهيونية وأهدإفه إلمكرسة لخدمة إلمشر

ي إلشمس" ضمن هذه إلفلسفة  غّسإنجإءت روإية 
 
"رجإل ف

ي إلكتإبة، وكذلك
 
روإية "مإ تبقر لكم" وروإية "أم سعد" وروإية  ف

ي خدمة مإ آمن به 
 
"عإئد ؤىل حيفإ"، بل ؤن كل مإ كتب كإن يدور ف

 من أفكإر أدبية أو سيإسية. 

ي إلدرجة إألوىل عن إلصنعة   غّسإنلم يكن 
 
ي بإحثإ ف

كنفإن 

إلروإئية؛ لذلك تخىل عن أسلوب إلكتإبة إلروإئية إلمعقدة، وكإن 

ي ر 
 
وإيته "مإ تبقر لكم"، ليعود ؤىل بسإطة إألسلوب قد مإرسه ف

ي بشكل 
ي وإلفلسطين  ي إلعرن 

ي مخإطبة وعي إلمتلقر
 
ة ف وإلمبإشر

ي رصإع مع إألفكإر وإأليديولوجيإ إلمضإدة، وهذإ 
 
خإّص، لقد كإن ف

ي رصإعه 
ي بأوجهه إلمتعددة، وكإن يبن 

 
وعه إلثقإف هو صلب مشر
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ي إ
 
لمجتمع، وهي ويؤسس له، منطلقإ من إلطبقة إلمتوسطة ف

ي حملت أفكإر 
ووعت عىل إلثورة وقإدتهإ، وهي  غّسإنإلطبقة إلنر

ي قدمت أبنإءهإ إلشهدإء وإألشى وإلمبعدين وإلمنفيي   
إلنر

ي روإيإته كإنت تنويرية 
 
وإلمطإردين. وهذه إلطبقة إلممثلة ف

تخوض معركتهإ عىل جبهة إلدإخل إلذي يعيش بأفكإره إلقديمة 

ي تدعو دإئمإ ؤىل وعىل وعي جديد بحكم إل
ورة إلتإريخية إلنر صي 

ي 
 
ي روإية "رجإل ف

 
إلتغي ّ وإلتبدل. من ذلك مثةل هذإ إلحوإر إلوإرد ف

ي ديوإنية 
 
ين ف إلشمس" بي   إألستإذ سليم وبي   أحد إلحإرص 

 إلمختإر: 

 ".. وسوف تؤم إلنإس يوم إلجمعة.. أليس كذلك؟" -

 وأجإب إألستإذ سليم ببسإطة: 

ي  -
 أستإذ ولست ؤمإمإ.." "كةل، ؤنن 

 قإل له إلمختإر: 

 "ومإ إلفرق؟ لقد كإن أستإذنإ ؤمإمإ" -

إب، أنإ أستإذ مدرسة" -
ّ
ت
ُ
 "كإن أستإذ ك

عىل إلرغم ممإ يشي  ؤليه إلمقتبس إلسإبق من تطور إلمجتمع 

ي 
 
إب وبي   إلتعليم ف

ّ
ت
ُ
ي إلك

 
، حقبة إلتعليم ف ي بي   حقبتي  

إلفلسطين 

، فكإن إلمدرسة، وإلفرق بي   إألستإ ذين، وطبيعة دورهمإ إلتعليمي
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عيإ، ورئيس جإهإت  تإب معلمإ وؤمإمإ ووإعظإ، ومأذونإ شر
ُ
أستإذ إلك

ء، عىل إلرغم من أنه  ي
ي إألعرإس، ؤنه كإن كل شر

 
ي ف

إلصلح، ومغن 

إ مإ كنإ  ي تحصيلهإ. بل كثي 
 
قد يكون محدود إلمعإرف ومتوإضع ف

 ونوإدر بخصوص هؤإلء إل
ً
َرفإ

ُ
معلمي   إلذين نسمع ونحن صغإر ط

 وصلوإ ؤىل درجة أن يكونوإ أطّبإء شعبّيي   أيضإ. 

لقد تغي  إلوضع، وذهب ذلك إلتإريخ، وجإءت حقبة جديدة، 

تإب، لذلك حتمإ سيتغي  
ُ
حل فيهإ معلم إلمدرسة محل معلم إلك

ي إلتغيي  إلحتمي يجب أن 
 
إلدور، ؤن هذه إلحركة إلتإريخية ف

ي إلعقليإت إلقديمة
 
، فلن تستطيع هذه إلعقلية يصإحبهإ تغيي  ف

ورة إلتإريخية  هزيمة إلحركة إلصهيونية، يجب أن نفهم إلصي 

ي   غّسإنلنفهم إلوإقع ونحسن إلتعإمل معه. كمإ حإرب 
كنفإن 

ي 
، وخإصة تلك إألفكإر إلنر ي إلوعي إلجمعي

 
إألفكإر إلمتغلغلة ف

ء قدرإ مقدورإ إل فكإك منه. ؤن هذإ إلمنطق  ي
تجعل كل شر

إمي يجب أن يزول ؤن أرإد إلفلسطينيون أن يحرروإ إستسةلمي إنهز 

 أرضهم. 

تمنح إلروإية ؤضإءإت مركزة ومكثفة حول طبيعة حيإة 

ي إلشتإت حيث إلمخيمإت، حيإة 
 
إلفلسطينيي   بعد إلنكبة ف

بقوله متحدثإ عن مروإن:  غّسإنمقهورة بإلفقر إلمدقع، ويصورهإ 

كله، كل   "ؤنه رجل معدم، أنت تعرفي   ذلك، لقد كإن طموحه

ي إلمخيم 
 
طموحه، هو أن يتحرك من بيت إلطي   إلذي يشغله ف
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منذ عشر سنوإت، ويسكن تحت سقف من ؤسمنت". يعّري 

يد إلتإئه، ؤذ تبدو هشإشة  غّسإن ي إلشر
هذإ إلمنطق للفلسطين 

ي نهإية إلمطإف من تفكيك 
 
ي هذإ إلحلم ف

إلحلم وتفإهته، ومإ يعن 

ي إلمخيم مث
 
ي إلمخيم، ؤن فعل كل من ف

ل مإ يريد أن يفعل، مإ يعن 

وكة للزمن، فإلزمن كفيل  ي تآكل، وهي مير
 
أيضإ أن قضية إلةلجئي   ف

 . بحلهإ بهذه إلطريقة إلنإعمة، وهي إلبحث عن إلحلم إلشخصي

ي يحذر من هذإ إلمنطق إلمتسق مع أفكإر   غّسإنوبإلتإىلي فؤن 
كنفإن 

إ عىل عنرص  ي ترإهن كثي 
إلوقت إلحركة إلصهيونية إلسيإسية إلنر

، إل بد 
ً
ي صإلحهإ. ؤذإ

 
لتتغي  إألشيإء من تلقإء نفسهإ وتصبح إألمور ف

 من تغيي  إلوعي عند إلنإس، وهذه مهمة ليست سهلة. 

ؤىل شخصيإت مجتمع إلروإية جميعإ، إلرئيسية  إلنإظر لعّل 

وإلثإنوية يدرك مدى مإ تعإنيه تلك إلشخصيإت من أوجإع نتيجة 

رإن إلحرب، فإلحرب إل ترحم، فقد   كإنت شفيقة وأبو إلخي  

إ  دون جميعإ من ضحإيإ إلحرب، بل ؤن للحرب ضحإيإ كير وإلمشر

، كمإ كإن أيضإ من نتإئج  ومتعددي إألصنإف وإألشكإل وإلمآشي

تلك إلحرب إلفقر وإلوجع وإلقلق إلنفسي وإلتفسخ إإلجتمإعي 

وتدهور إلقيم. لكن يجب أإل يستسلم إلفلسطينيون ؤىل تلك 

ي تلك إلنتإئج عإمل إنهزإم إلنتإئج إلكإ
 
رثية للحرب، وأإل يروإ ف

ي إلعإم. 
ي عىل إلهم إلوطن 

وإستسةلم وخنوع ونكوص وطغيإن إلذإنر

إفية ل ي إلدقة،   غّسإنربمإ كإنت هذه إلنظرة إإلستشر
 
ي غإية ف

كنفإن 
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فمإ أكير من إستغل إلحرب ؤلشإعة روح إإلنهزإم وإإلستسةلم! لقد 

 هذإ إلمنطق غي  إلمبإىلي غلب إليوم عىل كثي  من إلفلس
طينيي  

رإن: "مإذإ تنفعك إلوطنية؟ لقد  ي إلخي   بإلوطن وقضإيإه، منطق أن 

رصفت حيإتك مغإمرإ، وهإ أنت أعجز من أن تنإم ؤىل جإنب إمرأة، 

ومإ إلذي أفدته؟ ليكّش إلفخإر بعضه، أنإ لست أريد إآلن ؤإل 

 مزيدإ من إلنقود مزيدإ من إلمإل". 

رإنيي   إلجدد، إل يحيون ؤإل ؤن أصحإب هذإ إلم وقف من إلخي  

عرع تجإرتهم ؤإل عندمإ يكون "إلظةلم كثيفإ  ي إلعتمة، وإل تير
 
ف

ي إلروإية، فهذإ هو إلجو إلمنإسب لمثل هؤإلء 
 
مطبقإ" كمإ جإء ف

، ولذلك يهمهم عدم إنكشإف إلحقإئق وؤزإلة إلغشإوة  إلمستغلي  

تجإه يحإرب عن أعي   إلضحإيإ وقلوبهم، وعليه فؤن هذإ إإل 

ي تتجه بإلنإس نحو إلوعي إلسيإشي 
وبشدة كل إلمظإهر إلنر

ي إستمرإر 
 
، ليظلوإ مغلوبي   عىل أمرهم وضحإيإ ألن ف ي

إلحقيقر

وع  ي كل ذلك حيإة للمشر
 
وضعهم حيإة لمنطقهم وتجإرتهم. وف

ي هو أول خطوة نحو إلخةلص 
، فإلوعي إلسيإشي إلحقيقر ي

إلصهيون 

وع، ؤن هؤإلء إلخ رإنيي   إتفقت مصإلحهم مع من هذإ إلمشر ي  

، حيث سإروإ بهإ نحو  مصإلح إإلحتةلل، فكإنوإ خطرإ عىل فلسطي  

ي 
إب إلوطن  ي من تحرير كإمل إلير

إلهإوية، ليتقزم إلحلم إلفلسطين 

ؤىل مجموعة أرخبيةلت سكإنية يحكمهإ وكةلء تإبعون لةلحتةلل 
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ويقدمون له خدمإت جليلة كل يوم، وهم يمإرسون عمليإت 

ء. إلتغري ي
ي وحرف بوصلة إلوعي ؤىل إل شر

 ب وإلتضليل إلوطن 

ي إلوإقع إلذ  غّسإنوزت روإية لقد تجإ
ي كإنت تعيش فيه، كنفإن 

ة، كإنت  وكتبت من أجله ؤىل أن تحذر من مآإلت سيإسية خطي 

ة  ي فير
 
تتوقعهإ، فإلروإية لم تكن فقط "تقدم نسيجإ يخص أمة ف

شور، بل ؤنهإ تإريخية بعينهإ" كمإ قإلت إلدكتورة رضوى عإ

تجإوزت لحظتهإ إلتإريخية من خةلل بنإئهإ إللغوي إلحإمل للرمز 

 من سبع وخمسي   
وإلقإدر عىل أن يستوعب إلوإقع، ولو بعد أكير

سنة عىل كتإبتهإ وإستشهإد كإتبهإ إلذي مص  عليه ثمإن وأربعون 

عإمإ. وهي بذلك صإلحة لتظل مثإإل عىل منإهضتهإ إلمستمرة 

وع إلصهيو ي بكل مرتكزإته إلفكرية وإألدبية وإلسيإسية. للمشر
ن 

ولن تموت إلروإية وخطإبهإ إلثوري مإ دإمت فلسطي   تحت 

 إإلحتةلل. 
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 األبؼبد اإلَظبَُت انًكخشفت فٍ رواَت رجبل فٍ انشًض

ي هذه إلوقفة،   غّسإنإل أتحدث عن إستعإدة 
 
ي نقديإ ف

كنفإن 

ي حركة 
 
ة، تنن   عن حضوره ف ولو تتبعت ذلك، لحصلت مإدة وفي 

ي وتنإول قصصه وروإيإته أو إؤلشإرة ؤليه 
إلنقد إألكإديمي وإلصحق 

ي ألتفت هنإ ؤىل حضور 
ي   غّسإنأو ؤىل أحد مؤلفإته، لكنن 

كنفإن 

ي إلشمس" عند عدد من إلمغردين، أ
 
ي مإ وتحديدإ روإيته "رجإل ف

 .  كتبه أصحإب إلحسإبإت عىل تويير

لقد تتبعت حضور هذه إلروإية عىل تويير تحت وسم )رجإل 

ي إلشمس(، وهو مإ يعرف بلغة إلمغردين إلهإشتإج، حيث ترتبط 
 
ف

_إلشمس(،  ي
 
إلكلمإت ببعضهإ بعةلمة إلهإشتإج هكذإ )#رجإل_ف

وتجتمع تحت هذإ إلوسم مجموعة من إلتغريدإت، فصإر 

نه عنوإن جإمع. فمإذإ يجد إلمتصفح لهذإ إلهإشتإج؟ إلهإشتإج كأ

ي إلشمس؟
 
 وكيف تم إستعإدة رجإل ف

ي أن إلمسيطر عىل إلهإشتإج وتوجيهه هو إلفكرة 
 
إل شك ف

ي 
ي إلشمس"، وأنهإ روإية لمبدع فلسطين 

 
إلمركزية لروإية "رجإل ف

ته إلمقتضبة، مع  ، فتحرص  سي  إغتإلته يد إإلحتةلل إؤلشإئيىلي

إ مإ   غّسإنيإنإ ؤىل مإ تعرض له إؤلشإرة أح ي من إغتيإل، وكثي 
كنفإن 

. _غّسإن#إرتبط هإشتإج إلروإية مع هإشتإج إلمؤلف  ي
 كنفإن 
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حول فكرة إلروإية إلرئيسية  1تمحورت أكير إلهإشتإجإت

ي خّزإنومقولتهإ إألشهر، وهي "لمإذإ لم تدقوإ جدرإن إل
؟" إلنر

ي هذه تحولت هي بدورهإ أحيإنإ ؤىل هإشتإج دإخل 
 
إلتغريدة. يتم ف

ي   غّسإنإإلستعإدإت إلنصية وإلفكرية للمقولة وللروإية ول
كنفإن 

ي إلرإزح تحت إإلحتةلل، ومحإولته 
محنة إلشعب إلفلسطين 

إلخةلص من هذإ إإلحتةلل، وأنه لن يضعف وسيظل يدق جدرإن 

، عىل إعتبإر أن دق إلجدرإن مؤشر عىل إلحيإة إلمتجسدة خّزإنإل

 إومة. بإلثورة وإلمق

ي إلحإلة إلفلسطينية إلرإهنة  
 
يإ، ؤىل إلروإية، ف وتم إؤلشإرة، تويير

ي إلحصإر إلجإئر عىل قطإع غزة، ومحإولة إلبعض 
 
إ، وخإصة ف كثي 

إلخةلص من إألوضإع إلسيئة بإلخروج من إلقطإع مهإجرإ، كمإ 

حدث مع إلبعض وترك إلقطإع وفّر بجلده بحثإ عن خةلص 

ي لم
، وكأن إلفلسطين  ي أودت بثةلثة  شخصي

يتعلم من إلمأسإة إلنر

فلسطينيي   بإحثي   عن خةلص فردي، فكتبت ؤحدى إلمغردإت: 

ي بروإية 
ي إلشمس،   غّسإن"هجرة شبإب غزة تذكرن 

 
ي رجإل ف

كنفإن 

ي كإن هدفهإ إلبحث عن حيإة أفضل، ولكن لم يحإلفهم إلحظ 
وإلنر

 وكإنت نهإيتهم إلموت". 

                                                           
ترجم اليلمت ئلى "الىظىم". 1

ُ
 ج
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نية مجردة عن روإية لم تغب إلحإدثة، بوصفهإ حإدثة ؤنسإ

، ليتم إلتعإمل معهإ  ي
تخص إلمصي  إلسيإشي للشعب إلفلسطين 

" للسإعي   ؤىل  ي
 نحو حوإدث من "إلموت إلمجإن 

ّ ؤنسإنيإ، لتؤشر

عية، وبإلتإىلي تشكل إلعبإرة هجرتهإ إألوىل من 
إلهجرة غي  إلشر

ي ؤىل مصي  جمإعة من 
إلروإية إلخإصة بمأسإة إلشعب إلفلسطين 

  إلبشر سإعي   
ً
، ولكن هذإ إلخةلص ليس مجّرمإ  ؤىل خةلص شخصي

عىل قإعدة إلروإية، وؤنمإ قد يكون له إرتدإدإت ؤنسإنية أخرى أو 

ربمإ سيإسية تحكمهإ عدة عوإمل طإردة من إلبلد إألصىلي ؤىل بلد 

إلهجرة. ؤن إستمإتة إلمهإجرين للوصول ؤىل إلبلد إلجديد حلم 

رإن إلثةل  ي إلخي   ي أن 
ثة إلذين كإنوإ يحلمون بأن أشبه بحلم مرإفقر

ي إلكويت أو أي منق  للخةلص من عيشة إلفقر 
 
يعملوإ ويجتهدوإ ف

ي إلمخيمإت. ؤذن ثمة رإبط يربط بي   إلمهإجر غي  
 
ي يعيشونهإ ف

إلنر

، وأيضإ  ي ي إلمتسلل ؤىل أي بلد عرن 
عي وبي   إلفلسطين 

إلشر

يجمعهمإ إلمصي  نفسه، فيموت إلفلسطينيون إلثةلثة ويموت 

، ليصبحوإ أيضإ  هؤإلء ي إلي 
 
ي إلبحر أو ف

 
عيي   ف إلمهإجرون غي  إلشر

ي إلبحر"، كمإ كإنوإ رجإل 
 
 ف

ً
ي إلشمس،  غّسإن"رجإإل

 
رجإإل ف

ي إلبحر فلسطينيي   أيضإ.  
 
ولالسف فقد كإن من هؤإلء إلهإربي   ف

ي بدإية مقإل له بعنوإن 
 
( ف كتب إلشإعر أحمد دحبور )خإرج تويير

ي إلبحر(
 
إ فإجعإ عن  وكإإلت إألنبإء مؤخرإ، تنإقلت: "1)رجإل ف خي 

                                                           
خ: وشش اإلالال في مىكع ) 1 مىً الاطالع علُه مً خالل الشابط 18/3/2015شاشت هُىص( بخاٍس ، ٍو
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ي إلبحر،غرق 
 
أثنإء محإولتهم إلسفر  عدد من إلفلسطينيي   ف

ليس جديدإ  –بإلتهريب إىل ؤيطإليإ. وإلخي  عىل قسوته إلمروعة 

من نوعه عىل إألوسإط إلفلسطينية"، ثم يشي  دحبور ؤىل روإية 

.   غّسإن ي معرض هذإ إلخي 
 
هإ ف ي ويستحرص 

 كنفإن 

ي مقإله إلسإبق ؤىل أن حإدثة موت يشي  
 
أحمد دحبور ف

ي إلروإية كإنت وإقعة حقيقية، روإهإ له أحد 
 
إلفلسطينيي   ف

ي تكإد تتطإبق مع مإ غّردت به 
إلنإجي   بأعجوبة، هذه إلحإدثة إلنر

ي إلكإتبة إلسورية غإلية قبّ 
 
ي عىل حسإبهإ ف

: "إلقصة تتكرر تويير إن 

ي 
ي إلفلسطين 

ي إلشمس ك  غّسإنمنذ نشر إلروإن 
 
ي روإيته رجإل ف

نفإن 

ي  9عن موت  6969
 
رجإل حإولوإ دخول إلكويت صيفإ مختبئي   ف

ت عبإرته إلشهي  "لمإذإ لم تدقوإ إل خّزإن ؟". خّزإنميإه وإنتشر

يطإنية"،  99إلعثور عىل  ي شإحنة بمقإطعة إسيكس إلي 
 
جثة ف

 وتضع إلكإتبة رإبطإ للخي  وتفإصيله، ؤذ إل تستوعب تقنية إلكتإبة

ي تغريدإت 
 
 سوى عدد محدود من إلحروف.  تويير ف

ي إلبحر 
 
ة حإإلت إلموت غرقإ ف ي إلسنوإت إألخي 

 
ت ف لقد كير

ي إلبحر إألبيض إلمتوسط، وصإر 
 
ين ف عيي   كثي  لمهإجرين غي  شر

ة موت، ويمثل مإ مثلته إلصحرإء إلعربية، فقد كإن  أشبه ببحي 

ي تهيئة إلظروف إلقإسية 
 
للموت، فكةلهمإ إلبحر وإلصحرإء سوإًء ف

                                                                                                                     
 https://www.shasha.ps/articles/136708آلاحي: 

https://www.shasha.ps/articles/136708
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ي منهمإ غرقإ أو  إل يرحم، وهمإ بطبيعتهمإ إلجغرإفية قإتةلن، وإلنإح 

 حرقإ نإٍج بأعجوبة. 

ي محنة 
 
ة ف ي إلشمس" كذلك حإرص 

 
ورّبمإ كإنت فكرة "رجإل ف

إلسوريي   إلذين لجأوإ ؤىل أوروبإ وتركيإ، وقد تنإول هذه إلمحنة 

"، و ي
ي ثةلثية بعنوإن "موطن 

 
ي مسلسل مدرسة إلحب ف

 
يظهر ف

إلجزء إلثإلث أربعة من إلسوريي   وهم يحإولون عبور إلحدود ؤىل 

د إلشديد. لقد  ي تهريبإ فيجمعهم بّرإد، فيموتون نتيجة إلي  بلد أجنن 

ولكن لم يسمعهم أحد. لقد   خّزإندق هؤإلء إألربعة جدرإن إل

ي روإية 
 
د كإفية ألن  غّسإنكإنت إلعشر دقإئق ف ي شإحنة إلي 

 
وف

ي إلتقتل إلمختفي   
 
، وكإن إلمصي  وإحدإ هو إلموت بغض خّزإن ف

د.   إلنظر ؤن كإن إلموت بإلحر أو بإلي 

ي إلحإلة إلعربية، 
 
لقد وفّرت إلروإية مجإإل خصبإ لةلستعإدة ف

ي 
"، وكل تلك إلمآشي إلنر ي خةلل مإ عرف "بثورإت إلربيع إلعرن 

ي دإخل حدود وطنه، وتؤشر ؤىل كثي  من إلضحإيإ  يعيشهإ إلعرن 

تي   عن إألنظمة، كمإ تؤشر ؤىل حإإلت من إلموت أصإبت  إلسإك

 ّ ي
دإ كمإ حدث مع إلكإتب إلسودإن  ين جوعإ وعطشإ وتشر دمحم  كثي 

ي أحد شوإرع 
 
د ف بهنس قبل سنوإت إلذي مإت متجمدإ من إلي 

إ، ولم يكن بوسعه فعل ذلك ؤإل أن خّزإنإلقإهرة، فهو لم يطرق 

د، فإ ي عز إلي 
 
ي إلعرإء ف

 
لمقولة إألسإسية للروإية هي يموت مقهورإ ف

إلتحريض عىل إلثورة، إلثورة ضد إلمحتل، إلثورة ضد إألوضإع 
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ي تونس، فقد 
 
ي أي بلد، كمإ فعل مثةل دمحم إلبوعزيزي ف

 
إلسيئة ف

ي خّزإندق بعنف جدرإن إل
، فحرق نفسه وأشعل ثورة إليإسمي   إلنر

إمتدت لتشمل كل من مرص وليبيإ وسوريإ وإليمن وإلجزإئر 

ي ضد إلصمت، ضد إلخنوع،   غّسإنرإق، فكإنت روإية وإلع
كنفإن 

ي شعإرإت تلك إلثورإت  
 
ت ف ضد إلرضإ بإألمر إلوإقع، لذلك إنتشر

كش حإجز إلصمت وكش حإجز إلخوف، لكن هذه إلثورإت تم 

ؤجهإضهإ وحرف مسإرهإ، كمإ كتب إلمغرد حسإم شإكر: "شهد 

ي رجإل   غّسإنمسإرإ آخر لروإية  1166عإم 
ي إلشمس ؤذ كنفإن 

 
ف

ي جوفه". خّزإنقرعت إلجمإهي  "جدإر إل
 
 " فتوإطؤوإ عىل خنقهإ ف

ي 
 
ي غمرة إنشغإل إلعإلم بأزمة كورونإ، فقد بدأ يشيع ف

 
وف

ي "ؤشإئيل" هم من 
 
ي بدإية إألزمة أن إلعإملي   ف

إلمجتمع إلفلسطين 

إ من إللوم عىل إلعمإل   تسمع كثي 
َ
سيجلب لنإ إلوبإء، ورصت

، ولم تفتأ إلحكومة عىل لسإن إلنإطق بإسمهإ  إلفلسطينيي  

ن ؤىل أنه يجب أن 
ّ
"ؤبرإهيم ملحم" أن يوّجه إلتهمة بشكل مبط

نستعد ؤىل "عودة إلعمإل"، ونأخذ إحتيإطإت مضإعفة، وكإن ذلك 

ي للحإلة 
ي إلتقرير إلصبإحي وإلتقرير إلمسإن 

 
يتم يوميإ تقريبإ ف

، مإ خلق عند إلفلسطينيي   إل ي فلسطي  
 
خوف من إلعمإل إلوبإئية ف

وتحميلهم إلمسؤولية، فإستحرص  أحد إلمغردين ويدع همإم 

ي إلتأويل، ويقرأ إلحإلة 
 
غيإظة إلروإية، ليأخذ إلروإية ؤىل بعد آخر ف

ي إلشمس، 
 
إلحكومية غي  إلسوية عىل هدي من روإية رجإل ف
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ي 
 
ي إلرإبع من نيسإن  تويير فكتب عىل حسإبه ف

 
: "لقد قإل 1111ف

ي ع  غّسإن
رإن( مةلمة كنفإن  ي إلخي   ىل لسإن وإلة أمرنإ ولسإن )أن 

إلحإكم للمحكوم إلمشدوه عىل أمره بعدمإ خرب إألمر، وتأخر 

؟!". خّزإن: "لمإذإ لم يقرعوإ جدرإن إلخّزإنعليهم، فمإتوإ من حر إل

، ونلوم إلعمإل عىل تقصي  إلحكومة 
ً
رإن مجددإ فهل نصبح أبإ إلخي  

عإجزة أمإم مشإكل  تجإههم؟"، فإلحكومة بإلفعل وقفت

ي 
 
إلمجتمع، وخإصة، أنهإ منعت إلعّمإل من إلذهإب للعمل ف

، ولم توفر لهم إلبديل، مإ جعل إلحكومة شيئإ إلدإخل إلمحتلّ 

فشيئإ تتخىل عن سيإسة إؤلغةلق، وتحّمل إلنإس مسؤولية إنتشإر 

إلفإيروس، بل ربمإ فكرت إلحكومة بأكير من ذلك، عندمإ حإول 

ي توجهإتهإ أن إلمسؤولية مسؤولية إلوعي إلمتنمرون 
 
إلتإبعون لهإ ف

ي مكإفحة إلوبإء، 
 
إلمجتمعي وأن إلحكومة تبذل قصإرى جهدهإ ف

 ، ولكنهإ لم تفعل شيئإ لهذإ إلموإطن، فقطعت روإتب إلموظفي  

وصإر إلموظف مسؤوإل عن إلبةلد وإلعبإد، وعىل إلموظفي   

ى: إإلحتةلل وإلعمإل جميعإ أن يدبروإ أمرهم تجإه ثةلث  قضإيإ كي 

وكورونإ ومتطلبإت إلحيإة إلمعيشية. وظهرت إلحكومة بريئة 

تمإمإ، فهي توإجه صفقة إلقرن ومخططإت إلضم، وإلمسؤولية 

عليهإ أكي  من أزمة موظف لم يتلق رإتبه لمدة شهرين ؤىل إآلن، 

 أحد جدرإن إل
ّ
ضد إلحكومة، ومن  خّزإنولكن لالسف لم يدق

ة حبش إنهإل عليهإ إلمتنمرون بشكل حإول ذلك مثل إلف نإنة أمي 
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وهإجموهإ بأقذع إألوصإف، وإنتشر شعإر "بدكم وطن ولةل فظيع، 

عىل لسإن كثي  من مسؤوىلي إلسلطة من أجل " ؟بدكم مصإري

ي معركة إلصمود 
 
ؤسكإت إلنإس وتحميلهم مسؤولية إلهزيمة ف

ي سيوإجههإ إلموظفون عرإة وعزإل وجإئعي   
إلمدعإة إلنر

. ومش  دوهي  

ي تعرض لهإ إلمغردون عىل تويير 
هذه بإلمجمل إلقضإيإ إلنر

وإستعإدوإ فيهإ إلمقولة إلمهمة للروإية، وهذإ يؤكد أن إلروإية مإ 

زإلت حية مفتوحة عىل آفإق ؤنسإنية وموإجع عإمة غي  مرتبطة 

 
ُ
 بقضية شعب يرزح تحت ني  إإلحتةلل، وؤنمإ ت

ُ
ستعإد ستحرص  وت

 
ُ
رئ، أي قإرئ، كمإ كتب كثي  من إلمغردين، أنهإ قرأ ليجد فيهإ إلقإوت

ي 
 
 وعند إإلنتهإء منهإ شعرت بإلغثيإن وإلرغبة ف

ً
"روإية مؤلمة جدإ

ي وصف إلروإية بأنهإ كتإب 
 
إلبكإء". وكمإ كتب أحد إلمغردين ف

ي إلغي  
 
مفتوح: "أعتذر لهذإ إلكتإب إل أستطيع أن أصفه بأحرف

ي روإيته غّسإنإلئقة بمقإمه! 
 
ي ؤنسإنيتنإ  أبهرنإ ف فقط لُيحن 

 إلميتة!". 

وليس هذإ وحسب بل ؤن إلمغردين يستعيدون إلروإية بنشر 

صور لبعض إلصفحإت، ولبعض إلمقوإلت إلفرعية، كمإ صإحبت 

تلك إلتغريدإت بعض إلرسومإت إلمستوحإة من أجوإء إلروإية، 

وكل ذلك يشي  بةل شك ؤىل أن إلروإية، روإية حية وكتإب مفتوح 

ويل، وكذلك فؤنهإ روإية ؤنسإنية بمإ عإلجته من قضية عىل إلتأ
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تحت إإلحتةلل ولكن بطريقة ؤنسإنية، ترتفع بإلخإص يرزُح شعب 

ي إلهّم 
 
ة ف  إلقضإيإ إؤلنسإنية، لتجد إلروإية حإرص 

ّ
ؤىل مصإف

ي إلهم إلجمإعي فلسطينيإ وعربيإ وعإلميإ، و
 
ي إلقضإيإ إلشخصي وف

 
ف

ي إلق
 
ة ضإيإ إلسيإإإلجتمإعية كمإ ف  ّ سية سوإء بسوإء، وهذه هي مي 

" ليظل ذإ حضور  ي
ّ إكتسب صفة "إلعمل إؤلنسإن  ي أي عمل أدن 

ي وعي إؤلنسإن إلذي إل تنتهي معإنإته وأشكإلهإ إلمتعددة، 
 
دإئم ف

ي إلبقعة إلجغرإفية إلموصوفة بإلعربية. 
 
 وخإصة ف
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 انكخببت نألطفبل وػُهى

، عىل إلرغم من 
ً
ي مستعإدإ؛ مقروءإ ومدروسإ

مإ زإل غّسإن كنفإن 

مرور ثمإنية وأربعي   عإمإ عىل إغتيإله بأيدي حقد نإدر هو وإبنة 

إخته إلطفلة "لميس" ذإت إلثإمنة عشر ربيعإ، قصفهإ إإلحتةلل 

ي ترإجيديته وعنفه عىل  
 
ي مشهد مإ زإل متفوقإ ف

 
ليستشهدإ معإ ف

إئية، حيث تم إلتقإط لحم غّسإن كل مشإهد إلعنف إلسينم

وأعضإئه ولملمتهإ من مسإفإت متبإعدة، وكأن ذلك إلحقد 

ي إلذي تربت عليه أجيإل من إلدولة إلصهيونية توظف 
إلصهيون 

ي 
 
ي مشإهدهإ إلحيإتية ف

 
ي إلخيإل إلدرإمي ف

 
أحةلم عبقريتهإ ف

سم مشإهد إل  ة جيدإ، لير
ّ
ي تحرص عىل أن تكون معد

إإلغتيإإلت إلنر

ي كل مرة، ؤإل أن مشهد إغتيإل غّسإن وإبنة إخته  تكرر 
 
نفسهإ ف

 سينمإئية ورعبإ ودرإمية وخيإلية من بي   كل 
يظل إلمشهد إألكير

 .تلك إلمشإهد

ي إلوإجهة وإإلستحضإر؛ ألنه أنتج أدبإ 
 
سيظل أدب غّسإن ف

ّ عىل إلموت. ؤن هذإ ليس  متنوعإ إل يموت، وأثبت إلزمن أنه عصي

، بل ؤنهإ  ي
ي حق شهيد وكإتب كبي  كغّسإن كنفإن 

 
ؤنشإء مجإنيإ ف

ي أو ؤشإرة ؤليه، عدإ أننإ 
ي كل مقإل عن غّسإن كنفإن 

 
حقيقة تجدهإ ف

ي كتب فيهإ 
عىل مإ يبدو مإ زلنإ نجهل كل إلجوإنب إؤلبدإعية إلنر

. فعدإ كونه روإئيإ وقإصإ ونإقدإ سإخرإ، فقد كإن  ي
غّسإن كنفإن 



 اشتعادة غّصان كوفاهي | 691

ي ذلك محإولتإن منشورتإن رسإمإ أ
 
يضإ، وجرب كتإبة إلشعر، وله ف

ي كتإب "مدإرج إؤلبدإع". ربمإ رجعت ؤىل تينك إلقصيدتي   
 
ف

ي سأتحدث فقط هذه إلمرة عن غّسإن  
وكتبت عنهمإ، ولكنن 

ي قصصه وكتإبته لالطفإل
 
ي وحضور إألطفإل ف

 .كنفإن 

ي من إلتوقف 
ي ألي كإتب فلسطين  وع أدن 

إل يكإد يخلو أي مشر

ي إلشعر وإلشد، قبل إنتفإضة 
 
ون بقوة ف عند إألطفإل، فهم حإرص 

إلحجإرة، وبعدهإ، فتجد كتب متعددة إحتل إألطفإل ثيمة 

أسإسية فيهإ، فهنإك "إألطفإل يطإردون إلجرإد" للشإعر عبد 

" للشإعر أحمد دحبور،  ي
إللطيف عقل، و"حكإية إلولد إلفلسطين 

ي كإن إألطفإل وقد كتب محمود شقي  إلعديد من إلروإيإ
ت إلنر

ي أن أذكر من تلك إلروإيإت روإية "أنإ 
محورهإ وأبطإلهإ، ويكق 

ي إلجزء 
 
إ ف إ ؤبرإهيم جي  وجمإنة"، وليس ببعيد عن ذلك مإ كتبه جي 

ته إلذإتية "إلبي  إألوىل" ؤذ يتنإول فيه إلحديث عن  إألول من سي 

 .طفولته إلمعذبة

ي ظإهر 
ي إألدب إلفلسطين 

 
ة إلفتة، فقد يشكل حضور إلطفل ف

غرف هؤإلء إألدبإء من طفولتهم إلكثي  من إلمشإهد، بل ؤن مإ 

د من إألدبإء طفةل، حمل  عإشوه من طفولة تعيسة وخإصة من شر

ي كل 
 
ذلك إؤلحسإس معه طوإل عمره، وصإر عصبإ حيإ يشي ف

ي ؤإل وإحدإ من هؤإلء إلذين أثرت 
أعمإله. ولم يكن غّسإن كنفإن 

ي إلذي فيهم طفولتهم بشكل مل
 إألدب إلفلسطين 

َ
حوظ، ولم يتوإن
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ي إلقصص وإلروإيإت 
 
ي أن يحّمل وجودهم ف

 
تحدث عن إألطفإل ف

وإألشعإر رمزّية تشي  ؤىل إلمستقبل، فقد أثر عن غّسإن قوله 

  .""إألطفإل هم مستقبلنإ

ي  
ي أدب غّسإن كنفإن 

 
إل أريد أن أتتبع وجود شخصية إلطفل ف

ي سأشي  ؤىل كتإب كله، فهذإ يلزمه درإسإت متأنية 
وصبورة، ولكنن 

" تلك إلمجموعة  ي وإلقنديل إلصغي 
"أطفإل غّسإن كنفإن 

ي طبعتهإ إألوىل عإم 
 
ت ف ي نشر

، أي بعد 6975إلقصصية إلنر

ي بثةلث سنوإت، ثم أعيدت طبإعتهإ عإم 
، 1111إستشهإد كنفإن 

ي طبعة خإصة، لتوزع مجإنإ مع جريدة 
 
عن دإر إلمدى، ثم ف

  .إلقإهرة

: تتألف إ ة عن إألطفإل وهي  قصص قصي 
ّ
لمجموعة من ست

وت،  لق، بي   
، إلصغي  6956، ورقة من إلرملة، دمشق، 6966)إلمي 

،  6968، 6، هدية إلعيد، كإنون6967يذهب ؤىل إلمخيم، آذإر، 

وت، أيإر،  ي إلمخيم، 6969كإن يومذإك طفةل، بي 
 
، إلبنإدق ف

وت،  ي وكإن إ6969بي 
لبطل (. هذه قصص كتبهإ غّسإن كنفإن 

فيهإ طفةل، أو كإن سإردإ وبطةل مًعإ. لم تكن هذه إلقصص قصص 

ي قصص إألطفإل، فأن تكتب قصصإ 
 
أطفإل كمإ هو متعإرف عليه ف

ي أن تلك إلقصص قصص أطفإل، فثمة فإرق  
عن إألطفإل إل يعن 

، فقد كإنت ذإت أجوإء قإتمة وفيهإ مشإهد  كبي  بي   إلمسألتي  

منطق أكي  من إلطفل ولغة أكي  إلعنف وإلفقر وإلمعإنإة، وذإت 
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، وهي بإلتأكيد لغة غّسإن إلكإتب  من عمر إلطفل إلمتحدث حنر

كه يتحدث  .وليس إلطفل إلذي يتحدث عنه أو يير

ي 
 
لقد أضإءت تلك إلقصص جوإنب مهمة من معإنإة إألطفإل ف

بيل إلنكبة، حيث أجوإء 
ُ
ي فلسطي   ق

 
جغرإفيإت مختلفة، سوإء ف

ي 
 
ي إلمخيمإت، حيث معإنإة إلحرب وإإلشتبإك، أو ف

 
 أمإكن إللجوء ف

إألطفإل هنإك لهإ طعم من إلمرإرة إلخإصة، لقد كتبت تلك 

ى إلقإرئ إلمتأمل تلك إلمعإنإة، وليس ليقرأ إألطفإل  إلقصص لي 

تلك إلقصص عند إلنوم، فليس فيهإ مإ يمتعهم أو يشي  ؤىل مإ 

 .يسعدهم

ي ضم هذه إلقصص إلس
 
ي إلهدف مجهوإل ف

ت ألن ربمإ بقر

"، ولعل  ي
ي كتإب تحت هذإ إلعنوإن "أطفإل غّسإن كنفإن 

 
تكون ف

ي إلمعذبة وإلمنكشة، بل 
جإمعهإ أرإد أن يشي  ؤىل طفولة إلفلسطين 

ي إألرض إلمحتلة، 
 
د وأحيإنإ إلمقيم ف ي إلمشر

ربمإ أن إلفلسطين 

، كمإ  ي
ِتح له إلظروف أن يعيش طفولته كمإ ينبع 

ُ
إلطفل إلذي لم ت

هإ، سيغإدر إلطفل أشإر غّسإن كنف ي غي 
 
ي تلك إلقصص وف

 
ي ف

إن 

ِش أو 
ُ
طفولته بإكرإ ليكون رب أشة؛ ألن إألب قد إستشهد أو أ

ك مقإعد درإسته ليصبح  أصبح مريضإ معإقإ إل يستطيع إلعمل، يير

ي إلعودة ويلتحق 
 
ك طفولته ليدإعب حلمه ف عإمةل، وأحيإنإ يير

إ، وتصبح "إلمرتينة" صديقته ولع بته بديةل عن كل بإلثورة صغي 

ي يحلم بهإ إلطفل إلذي يعيش حيإة طبيعية
  .تلك إأللعإب إلنر
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ولكن، إنضم ؤىل هذه إلقصص إلست قصة سإبعة، وهي قصة 

"، وهي قصة لالطفإل وليست قصة عنهم، وهي  "إلقنديل إلصغي 

ي يمكن ؤدرإجهإ تحت هذإ 
ي هذه إلمجموعة إلنر

 
إلقصة إلوحيدة ف

أهدإهإ غّسإن إلبنة أخته إلطفلة إلتصنيف "قصة أطفإل". وقد 

ي عيد ميةلدهإ، كمإ جإء عىل غةلف طبعة دإر إلفنر 
 
"لميس" ف

 ّ ي  .إلعرن 

لقد كتبت هذه إلقصة بوعي إلطفولة وبأجوإئهإ إلسحرية 

إلشإئقة، ؤذ يتوفر فيهإ عنإرص أدب إلطفل، ويةلحظ أيضإ أن تلك 

ي حروف كلمإته، ضبطإ 
 
إلقصة هي إلنص إلوحيد إلمضبوط ف

ي سبقتهإ، رص 
فيإ ونحويإ، وإبتعدت عن أجوإء إلقصص إلست إلنر

قصة كإن إلبطل فيهإ فتإة ستصبح ملكة بعد موت أبيهإ إلملك، 

ولكن عليهإ إستحضإر إلشمس ؤىل إلقرص، فتتعإمل أوإل بمنطق 

ي 
إلطفولة، فتذهب ؤىل إلجبل وتصعد قمته لتمسك بإلشمس وتأنر

ن إلشمس بعيدة، بهإ ؤىل إلقرص، تكتشف أنهإ لن تستطيع أل

وتتوإىل إألحدإث بشد ممتع وشإئق يجذب عإلم إألطفإل، 

ي إلنهإية ؤىل إلمرإد، فتنتهي بتحطيم أسوإر إلقرص 
 
وتهتدي ف

لتستطيع أشعة إلشمس إلدخول ؤىل إلقرص عندمإ أمرت إلحرإس 

بتحطيم تلك إألسوإر ليدخل إلرجإل إلذي يحملون إلقنإديل 

ي سإحة إل
 
ة ليشكلوإ ف قرص قرصإ مضيئإ شبيهإ بقرص إلصغي 

 .إلشمس. وبهذإ إلمشهد تنتهي إلقصة
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ي بنإء تلك إلقصة عىل مإ تعتمد عليه 
 
ي ف

لقد إعتمد غّسإن كنفإن 

رة لمسإعدة  إلحكإية إلشعبية من ؤقحإم بعض إلتدخةلت غي  إلمي 

ة  ، فقد سإعدهإ عىل أن أوجد لهإ ورقة صغي  إلفتإة عىل إلتفكي 

ي إلعمل. إل مرتي   قريبإ من بإب غرف
 
تهإ؛ ليسإعدهإ عىل إإلستمرإر ف

ي كل مرة، ربمإ لن يسأل 
 
ندري من أين جإءت تإنك إلورقتإن ف

إلطفل من أين جإءتإ، ألن أفكإره تذهب بعيدإ نحو إلحدث إألهم 

وتفكيك إللغز، وهو "كيفية ؤحضإر إلشمس ؤىل إلقرص"، فإليد 

ي تسإعد إألطفإل أمر إعتإد عليه إألطف
ي إلحكإيإت إلغإمضة إلنر

 
إل ف

إ أن تحل إلعقدة 
ً
ي يقرؤنهإ أو يستمعون ؤليهإ، فكل همهم ؤذ

إلنر

ي إلقصة
 
ى ف  .إلكي 

لقد جإءت إلقصة بلغة سهلة ووإضحة بعيدة عن إلتعقيد، 

، وهي سمة وإجبة  ي
وهذه أيضإ سمة من سمإت أدب غّسإن كنفإن 

ي أدب إألطفإل، حنر يستطيع إلطفل إإلستمتإع 
 
إلحضور ف

ي فتفقد إلمشإهد إتصإلهإ  بإلقصة، وإل 
يذهب نحو تفكيك إلمعإن 

ي قصص إألطفإل قد 
 
ي ذهنه، ألن قطع حبل إلشد ف

 
وحيويتهإ ف

 .يؤذيهم نفسيإ أو يزعجهم عىل أقل تقدير

أمإ إلنهإية فقد أوصلت إلطفل ؤىل مرفأ إألمإن، وتم توضيح 

"، وأن  إلرمز وإلهدف إللذين بنيتإ عليهمإ قصة "إلقنديل إلصغي 

ة هدم إألسوإر لم تكن أكير من رمز، فلن تستطيع أحد أن عملي

ي غرفة مغلقة، وأصبحت إلفتإة ملكة وتم تتويجهإ 
 
تجد إلشمس ف
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ذت وصّية وإلدهإ بأن أدخلت إلشمس ؤىل إلقرص، وبذلك 
ّ
ألنهإ نف

ي أيضإ 
تكون إلقصة حملت أمةل للمستقبل ولم يتخّل غّسإن كنفإن 

س إلمقإومة، فربمإ أشإرت نه
َ
ورة أن عن نف إية إلقصة ؤىل رص 

/ إلقرص، وأن علينإ، نحن  نحمل إلشمس/ إلحرية ؤىل فلسطي  

إلجيل إلمولود بعد غّسإن إألبنإء وإألحفإد أن يحطموإ إألبوإب 

ي تحول دون تحرير 
وإألسوإر، تلك إلحدود إلمصطنعة إلنر

ة قصته،  . ربمإ لم يقصد غّسإن ذلك وهو يكتب للصغي  فلسطي  

ي إلوعيه إ
 
لقإئم عىل إلمقإومة وإلمسكون بفلسطي   وحلم ولكنه ف

إ. وأمإ مإ بعد 
ً
إ مقبوإل وسإئغ إلعودة قد يجعل كل ذلك تفسي 

ر فيمإ ورإء 
ّ
هإ إلطفل، ليفك إلقرإءة فتستدعي إلقصة أسئلة يثي 

بطهإ بوإقعه وتسإعده عىل تطور أفكإره ومشإعره،  إألحدإث لي 

 .وإألحدإث ؤضإفة ؤىل مإ سيحصل عليه إلطفل من متعة إلشد 

ي تجسد بعض 
صإحبت إلقصة مجموعة من إلرسومإت إلنر

أحدإث إلقصة، كمإ أن إلقصص إألخرى لم تخُل من إلرسومإت 

" بي    ي قصة "إلقنديل إلصغي 
 
أيضإ، وبهذإ يكون إلعمل متكإمةل ف

إلكلمة وإلرسم وإلهدف إألخي  من إلقصة. ويؤخذ عىل إلطبعة 

ي إعتمدت عليه
ة من إلقصص إلنر إ ضمن كتإب "أطفإل إألخي 

" أن إلرسومإت كلهإ بإألبيض  ي وإلقنديل إلصغي 
غّسإن كنفإن 

ي 
وإألسود، مإ يفقد رسومإت إألطفإل بعض بهجتهإ وهدفهإ إلنر

ي طبعتهإ إلمستقلة إلصإدرة 
 
وجدت من أجلهإ، علمإ أن إلقصة ف
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ي تجسيدهإ 
 
ي كإنت إلرسومإت ملونة وإضحة ف  إلعرن 

عن دإر إلفنر

 .ألحدإث إلقّصة

ي هذإ إلكتإب "أطفإل 
 
" ف لقد شكلت قصة "إلقنديل إلصغي 

ء مإ كإن يتمنإه غّسإن،  ي
" ضدإ مإ لسر غّسإن وإلقنديل إلصغي 

ي إلقصص إألوىل كإنت 
 
فهذه إلطفولة إلمغتإلة بطريقة أو بأخرى ف

تحلم بأن تعيش حيإة طبيعية تقرأ إلقصص إلخيإلية وإلحكإيإت 

ي وتستمتع بروإيتهإ وإإلستمإع ؤليهإ ب
دإل عن تلك إلطفولة إلنر

دإ إلجئإ يبحث عن إلخي   وإلطعإم  إ مشر ي فقي 
عإشهإ إلفلسطين 

ّ  من  ي لم تعد تشغل أي حي 
وإلحرية قبل أن يبحث عن إللعبة إلنر

ر بهذه 
ّ
رى كم كإن إإلحتةلل بشعإ ونحن فقط نفك

ُ
ه. ت تفكي 

ي لم 
إلمسألة فقط؛ عذإب إألطفإل جّرإء إإلحتةلل وتبعإته إلنر

طفولة أي سعإدة بل كإنت مصدرإ أسإسيإ إلغتيإل تجلب لل

  .أحةلمه منذ أن يرصخ رصخة إلحيإة إألوىل عىل هذه إألرض
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 1كُفبٍَ َبقدًا غّظبٌ

يحيل هذإ إلعنوإن ؤىل عنإوين مشإبهة، حيث إلبحث عن 

إلجإنب إلمستير لالدبإء، أو ذلك إلذي لم يكن هو محور إلقرإءة 

ي حيإتهم، فثمة 
 
 ،2"محمود درويش ناقدامن كتب "وإإلهتمإم ف

ي شخصية إلشإعر، ويريد 
 
ّ جدير بأن يظهر ف ي

وهو يفتش عن مخق 

ر إلقإرئ بهذإ إلجإنب، فكمإ كإن عند 
ّ
أن يلفت إلنظر ؤليه؛ ؤذ إل يفك

ي وسميح إلقإسم وؤليإس  درويش، ُوجد أيضإ عند ؤميل حبين 

هم.  خوري، ومإريو فإرغإس يوسإ وجورج أورويل وبورخيس، وغي 

ل 
ّ
، لكنهإ تشك وؤن لم نجد إلعنإوين إلمشإبهة لهذين إلعنوإني  

بمجموعهإ ظإهرة إل بد من إإللتفإت ؤليهإ، وهي ظإهرة إلمبدعي   

 .
ً
إدإ
ّ
 إلذين مإرسوإ إلنقد، ولم يكونوإ نق

، لم يكن 
ً
ي ممإرسته إؤلبدإع وإلنقد   غّسإنؤذإ

 
ي وحيدإ ف

كنفإن 

، لكنه بخةلف إلمبدعي   إآلخرين إلذين ك
ً
تبوإ نقدإ جإء نقده معإ

شر تحت إسم مستعإر "فإرس فإرس" 
ُ
مغإيرإ تمإمإ، ليس كونه ن

ي أسلوب إلنقد وطبيعته، حيث ركز  
 
فقط، بل ألنه أيضإ مغإير ف

                                                           
مً الجذًش بالزهش أن غعان هىفاوي أظغ مجلت "الهذف" الىاطلت باظم الجبهت الشعبُت،  1

شها حتى وفاجه. لىىه لم ًيشش ملاالجه الىلذًت فيها.وظل سئِعا لخح  ٍش
خ MEOوشش ملال جحت هزا العىىان في مىكع مُذل ئٌعت ألوهالًً ) 2 ىظش 2017-7-3( بخاٍس ًُ  .

   https://cutt.us/c3kGdاإلالال خالل هزا الشابط: 

https://cutt.us/c3kGd
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ي بأسلوبه إلسإخر عىل إلمهمة إألوىل للنإقد، وهي تميي   
كنفإن 

ي إلعملية إلنقدية. 
 
 إلجيد من إلرديء ف

ي  لقد
ي  لغّسإن" فإرس فإرس" كتإب علمن 

، كنفإن   وقد إلكثي 

إ بقرإءته نصحت إب من كثي 
ّ
ث ورصت إألصدقإء، إلكت

ّ
 عنه أتحد

إ ي  كثي 
 
ي  ف

ي  وإلغريب معهم، محإدثإنر
 
 من منهم قليلة قلة أن إألمر ف

 هذإ جعلت وإلروإئية إلقصصية غّسإن شهرة ولعل. له ينتبه

ي  إلكتإب
 
. أو فقط بعضهم أو إلدإرسون ؤإل ؤليه يلتفت ولم إلظّل، ف

إب عىل مإ يبدو من يقرأ 
ّ
ّ بإلنقد، فقليل من إلكت ي

أنه إل أحد معن 

نقدإ، فمإ حإجتهم للمعرفة وهم يرون أنفسهم جهإبذة وإل غبإر 

؟ ّ ي  عىل مإ ينتجونه من "ؤسهإل" كتإن 

ي إل
 
ت مقإإلته ف ل هذإ إلكتإب إلذي نشر

ّ
ّ يشك ملحق إألسبوعي

 غّسإنلصحيفة "إألنوإر"، ومجلة "إلصّيإد"، ؤضإفة نوعية لجهود 

ي إلمقإوم تحت إإلحتةلل 
ي إلبحثية: "إألدب إلفلسطين 

كنفإن 

ي 6918-6968
 
ي فلسطي   إلمحتلة"، و"ف

 
"، و"أدب إلمقإومة ف

ي إلمجلد إلخإمس إلذي 
 
هإ ممإ جإء ف "، وغي  ي

إألدب إلصهيون 

ي هذإ إلكتإب  غّسإنإشتمل عىل درإسإت 
 
إلسيإسية. وإلطريف ف

، بعيدإ عن  ي
أنه يكشف عن جإنب مهم من جوإنب ؤبدإع كنفإن 

ي كتبه إلثةلثة تلك أو درإسإته 
 
مفهوم إلدرإسة إألدبية إلمتحقق ف

ي إلجإنب إلمتعلق بإلنإحية إلنقدية، فقد كتب 
إلسيإسية، وأعن 

ي  غّسإن
 
ي هذإ إلكتإب، وكإن جريئإ وسإخرإ ف

 
آٍن، لكن نقدإ مهمإ ف



 اشتعادة غّصان كوفاهي  616| 

مإ يعيب إلكتإب من وجهة نظري، هو أن هذه إلمقإإلت قد 

 أعةله، ولم يعرف أن 
ُ
ت تحت إسم مستعإر كمإ ذكرت نشر

ي ؤإل يوم إستشهإده   غّسإنصإحبهإ عىل وجه إلتأكيد هو 
كنفإن 

. فقد كتب إلمحرر 6971إغتيإإل صبيحة إلثإمن من تموز عإم 

ي آنذإك قبل إلمقإل إألخي  لفإرس فإرس، و 
 
تموز: "لن  69نشر ف

ي "إلصيإد" بعد إليوم... هذإ إلمقإل إلذي  
 
يكتب فإرس فإرس ف

قبل أيإم من إستشهإده لم يكن مقدرإ له أن يكون  غّسإنكتبه 

 إلمقإل إألخي  بإسم فإرس فإرس". 

ي إلحيإة إألدبية صفعة قوية عندمإ علم   غّسإنهل صفع 
كنفإن 

هو ذإك إلكإتب  إلمثقفون أن من كإن يزعجهم برأيه إلنقدي

ي وإلقإّص 
، وإلسؤإل إلمهم: لمإذإ   غّسإنإلسيإشي وإلروإن  ي

كنفإن 

ي هكذإ؟ هل أرإد   غّسإنيفعل 
فعةل أن يتخلص من  غّسإنكنفإن 

شخصيته إلجإدة فيعي  بشخصية أخرى هزلية سإخرة نقدية بعيدإ 

ي 
ي كنفإن 

ي حوإر مع آن 
 
؟ ف ي

 1عن إلسيإسة، فيمإرس حريته كمإ ينبع 

تجيب عىل سؤإل سمإح ؤدريس: "هل قإل لك لمإذإ   غّسإنزوجة 

 مجمل مإ كتبه بهذإ 
ّ
؟": "إلحقيقة أن

ً
 مستعإرإ

ً
كإن يستخدم إسمإ

. رّبمإ كإن ذلك  ّ إإلسم عبإرة عن مرإجعإت كتب، ونقد إجتمإعي

ي روإيإته 
 
ه ؤىل إلكتإبة بأسلوب غي  إلذي إستخدمه ف

َ
طريق

                                                           
 .19، ص1992(، 40(، جمىص )ًىلُى(، آب )أغعطغ(، العىت )8-7آلاداب، بيروث، عذد ) مجلت 1
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مه ألّية دوإع وقصصه ومقإإلته إلسيإسّية. ولم يكن تغيي  إس

 سيإسّية". 

ي مقدمة 
 
مه إلدكتور دمحم دكروب ف

ّ
ي وقد

ي كنفإن 
ؤن مإ قدمته آن 

ه لهذإ إألمر غي  مقنع. ربمإ وببسإطة شديدة أن  إلكتإب من تفسي 

إب وأن يفتح معهم   غّسإن
ّ
ي كإن خإئفإ من موإجهة إلكت

كنفإن 

معإرك جإنبية، فتشوش تلك إلمعإرك عىل قضيته إألسإسية، كونه 

ي إفتعإل رصإع سي
 
إسيإ ومنإضةل وروإئيإ جإدإ، أي لم يكن يرغب ف

. ولكن أيضإ لمإذإ يغضب منه  ي رصإعه إلسيإشي
 
، يؤثر عليه ف ي جإنن 

ي إلوقت ذإته؟
 
إب؟ ولمإذإ إل يحّب إلكتإب إلنقد ويرغبون به ف

ّ
 إلكت

ي قويإ، ذإ موقف صلب، وهو يقدم رؤإه   غّسإنلقد كإن 
كنفإن 

ي تلك إلمقإإل 
 
ين، ومن إلنقدية ف ت، وأوجد له معجبي   وقرإء كثي 

إب إلجريئي   إلذي بعثوإ له  
ّ
ي أولئك إلكت

جهة ثإنية لقد إمتدح كنفإن 

ه عىل إلمال،   كتبهم ليكتب عنهإ نقدإ بطريقته إلسإخرة وينشر

 كأنهم لم يخإفوإ من إلنشر أو إلكتإبة أو إلنقد. 

ي يضع كتإب "فإرس فإرس
 
ي إلعلمية إؤلبدإعية ف

 
" طرف

ي إلوقت 
 
إب يخإفون من إلنقد ويرغبون به ف

ّ
إلموإجهة، مإ بي   كت

 تحت إسم مستعإر، ليكتب 
إب فيتخق ّ

ّ
ذإته، وبي   نإقد يخإف إلكت

بأريحّية دون ضغوطإت أو معإتبإت. معإدلة تبدو مقبولة نوعإ مإ 

ي هذإ إلمجتمع إلذي إل يرغب أحد، فضةل عن مفكريه ومب
 
دعيه، ف
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ً
ي إلنقد وإإلنتقإد، فإلكل يحب أن ُيمدح، حنر وؤن كإن إلمدح زورإ

 
ف

. وربمإ جإء إنتقإد إلكإتب من نإقد متخفٍّ أهون عليه 
ً
وبهتإنإ

ي موإجهة حإدة أمإم 
 
ي وجهه، ليكونإ ف

 
نفسيإ من نإقد يشهر إسمه ف

. فكإن ثمة رض  مسموت عنه تجإه هذه  ي
 
إلمجتمع إلثقإف

 إلمعإدلة. 

قيقة أشإر ؤليهإ إلكإتب رجإء إلنقإش وهو يكتب هذه إلح

مقدمته إلتحليلية لرسإئل أنور إلمعدإوي ؤىل فدوى طوقإن، وقد 

إب، ولكن 
ّ
إحتوت إلرسإئل عىل آرإء نقدية جريئة ضد كثي  من إلكت

لم يكن إلمعدإوي يتوقع أن تنشر يومإ، فكإن جريئإ وهو يحدث 

إب إلشإعرة فدوى بتلك إآلرإء، فلو لم يكن إ
ّ
لمعدإوي يخسر إلكت

لرصح بآرإئه تلك خإرج ؤطإر رسإئل خإصة وحميمية بينه وبي   

إلشإعرة بوصفهإ حبيبته، ويكتب لهإ متجردإ وبموضوعية وقنإعة 

تإمتي   
1. 

وعىل أية حإل، فؤن مقإإلت "فإرس فإرس" مهمة، وتكتسب 

ي جوإنب متعددة، أوإل، ألنهإ عرفت إلقّرإء عىل عدة كتب 
 
أهميتهإ ف

جموعة مؤلفي   لم يعد لهم ظهور إليوم، ولم يعد يلتفت ؤليهم وم

ي   غّسإنأحد، وصإروإ مع كتبهم نسيإ منسيإ، فقد كإنت نظرة 
كنفإن 

ي أولئك إلكتإب صإئبة تمإمإ، فقد سقطوإ مع 
 
ي تلك إلكتب وف

 
ف

                                                           
ىظش هخاب "بين اإلاعّذاوي وفذوي طىكان ضفحاث مجهىلت مً ألادب العشبي اإلاعاضش، الهُئت  1 ًُ

ت للىخاب، اللاهشة،   .32، ص1996العامت اإلاطٍش
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ي قوله 
 
ر للنقد إلصإدق أهميته، وف

ّ
إلزمن، ومن هنإ يجب أن نقد

ي "نشر عرضهإ" إلحقيقة إلمتصلة بفنّيإت تل
  غّسإنك إلكتب إلنر

ي بأنيإب فإرس فإرس إلحإدة إلسإخرة. وعىل إلطرف إلمقإبل 
كنفإن 

ي تربة إؤلبدإع ولم يموتوإ  
 
سخوإ ف مإ زلنإ نقرأ لكتإب إستطإعوإ أن يير

هم، وهم من أشإد بكتبهم  .   غّسإنكغي  ي
 كنفإن 

 هذإ إلوصف، هي 
ّ
ؤن مهمة إلنإقد إألصلية، وإلفطرية، ؤن صح

، كمإ  دإئم ي
ي إلكتإبة وإلكتب، ؤذ إل يكق 

 
إ تميي   إلجيد عن إلرديء ف

همل إلكتإَب إلرديء وإل تتحدث عنه، وأن تهتم 
ُ
 أعتقد، أن ت

ُ
كنت

ي إلحيإة 
 
بإلجيد فقط، وكأن قلة إلنقد نقد، إل يصح هذإ إلمنطق ف

إلنقدية وإألدبية، بل إل بد من وضع إلنقإط عىل إلحروف وأن 

ي 
 
عينه"، كمإ قإل إلمثل، وجريإ عىل قوإعد نقول "لالعور أعور ف

 فإرس فإرس إلنقدية إلسإخرة إلةلذعة. 

وتشي  تلك إلمقإإلت أيضإ ؤىل فإئدة أخرى مهمة، وهي تقدم 

ة "إلستينّيإت" وأول إلسبعينيإت، فحرص   ي فير
 
خريطة لبلبدإع ف

ي وإلمشحية 
إلشعر وإلقصة وإلروإية وإلبحث وإلكتإب إلفلسق 

ية، وتدّل عىل أن  وإلدرإسة إألدبية،   غّسإنعربية وأجنبية وعي 

ة، كإن قإرئإ نهمإ ومتإبعإ جيدإ، بل  ، رغمإ عن مشإغله إلكثي  ي
كنفإن 

حريصإ عىل كل مإ يصدر تبإعإ، بل كإن أحيإنإ ينتظر صدور بعض 

ة إلنإقد 
ّ
إلكتب ليكتب عنهإ. هذإ يكشف عن جإنب مهم من ُعد

ي يجب أن تتوفر لديه ليكون ن
 برأيه وُيرهب إألدبية إلنر

ّ
إقدإ ُيعتد
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جإنبه، فكإن يربط بي   تلك إلكتب ويحيل ؤليهإ حيث يلزم إلربط 

وتستوجب إؤلحإلة. لقد جإء كتإب "فإرس فإرس" ليدحض مإ بدإ 

ىلي أنه قإعدة مطلقة أو شبه مطلقة، "أن أدب إلستينّيإت كإن أدبإ 

ي أن موضعهإ 
جّيدإ"، ؤذ كثي  من تلك إلكتب كإن يشي  كنفإن 

 هو إلحرق، أو مإ إل
 
صحيح "سلة إلمهمةلت"، وأن جزإءهإ إألوف

ي تحتج عىل ردإءة تلك إلكتب إلمنقودة. ؤن 
شإكل تلك إلعبإرإت إلنر

ي مقروءإ إآلن من تلك إلكتب هي إلكتب إلجيدة فعةل. 
 مإ بقر

ي هذإ إلكتإب، فقدم   غّسإنبرزت شخصية 
 
ي إلنقدية ف

كنفإن 

ي إلفنون إألدبية بشكل ع
 
إم ولم يتوقف عند إألعمإل وجهة نظره ف

إلمنقودة فقط، فقد تحدث عن إلشعر وكيف يرإه، منتقدإ مإ فيه 

من غموض وؤبهإم وطةلسم، كمإ كإن يشي  أحيإنإ ؤىل إلسذإجة 

وإلتكرإر فيه، وأشإر أيضإ ؤىل أهمية فن إلسخرية، ومشإكل من  

كتبوإ أدبإ سإخرإ، فكإن يسخر من سخريتهم غي  إلمتقنة. ولم 

ت 
ُ
ين  ّسإنغيف ي تلك إلحقبة كإنوإ كثي 

 
إب ف

ّ
أن يةلحظ أن إلكت

إب بإلشعر، بإعتبإره فنإ 
ّ
ح للكت ، وأن هنإك تمسُّ وخإصة إلعرإقيي  

ي 
 
عإىلي إلمستوى، كمإ لم يغفل عن درإسة ظإهرة إؤلعةلنإت ف

 منهإ سمإت للمجتمع إلذي تتوجه ؤليه، ليكون 
ّ
إلصحف ليشتق

 
ً
 سوإء بسوإء. نإقدإ ثقإفيإ ؤىل جإنب كونه نإقدإ

ً
 أدبيإ

وإلحظ فإرس فإرس أيضإ وهو ينقد بعض إلنصوص إلمشحية 

ندرة إلمشحيإت، وفّرق بلفتة نقدية بي   إلمشحيإت إلمكتوبة 
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ي فيمإ 
وبي   إلمشحيإت إلمعدة للتمثيل، ؤن مإ إلتفت ؤليه كنفإن 

يخص إإللتبإس بي   إلمشح إلمكتوب وإلممثل، سيكون بذرة 

ي مجموعة من ستثمر عىل يد إلكإت ب إلجزإئري عز إلدين جةلوح 

إلنصوص، أطلق عليهإ مصطلح "مشديإت"، و"هي نصوص 

مشحية مكتوبة بنكهة إلشد، فتكسب إلقإرئ وتأخذ بيديه ؤىل 

 .1خشبة إلمشح، بحيث يكون إلنّص مهّيأ للعرض"

ي إلنقدي مإ قدمه حول كتإبة   غّسإنومن طريف رأي 
كنفإن 

إب سهةل، ولكنه أصعب 
ّ
ة، هذإ إلفن إلذي يرإه إلكت إلقصة إلقصي 

ة، كمإ رصح بذلك فإرس فإرس،  ممإ تتخيل، فكتإبة إلقصة إلقصي 

ء بإختصإر  ي
"عملية مرهقة للغإية تحتإج ؤىل موهبة قول إلسر

ب شديد إؤليحإء. ؤنهإ من حيث إلصعوبة تشبه أن تعمل عىل كس

بلة 
ُ
ي إلمصعد لتقبل منك ق

 
موإفقة سيدة جميلة ترإهإ ألول مرة ف

عرمرمية قبل أن يصل إلمصعد إللعي   ؤىل إلطإبق إلخإمس حيث 

ي إلحقيقة آرإء تشبه هذإ  غّسإنيتوجب عليهإ أن تغإدرك". ول
 
ف

ي إلشعر وإلروإية وفن إلسخرية. 
 
 إلرأي إلطريف ف

ي أبرزتهإ تلك إلمقإإلت م
، ومن إلجوإنب إلنر ي

ن شخصية كنفإن 

وط إلفنية وإلرؤى  هو أنه ظل وفيإ، عىل نحو متكإمل، للشر

إ عىل  إلفكرية إليسإرية إلتحررية وإلوطنية بتةلزم تإّم، فعإب كثي 
                                                           

ىظش مىكع دًىان العشب، وما هخب حىل اإلاعشدًت مً خال 1 ل الشابط آلاحي:  ًُ

https://cutt.us/8h9NQ . 

https://cutt.us/8h9NQ
https://cutt.us/8h9NQ
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ى ليسّوقوإ أدبهم، بل كإن يرى  إلكتإب إتكإءهم عىل إلقضإيإ إلكي 

 ." ي
ة نإجحة هو عمل وطن  عىل سبيل إلمثإل أن "كتإبة قصة قصي 

ي 
 أن تكون نظيفإ وطنيإ ليكون كتإبك جيدإ. ومن هذإ إلبإب فةل يكق 

ه مفكرإ عظيمإ.  عإب عىل مإركس أشعإره، ومإركس شإعرإ غي 

ى ليس بإستطإعتهإ  إب، فإلقضإيإ إلكي 
ّ
هذه رسإلة مهمة للكت

ة من إلزمن  حمل إلكإتب، وإل بجعله كإتبإ جّيدإ، وؤن حملته لفير

ي يوم ويجد نفسه عإريإ كسيحإ إل 
، وأعم إل  سيأنر ي

يستطيع إلمسر

 يرى شيئإ. 

ي "فإرس فإرس" قد أسس لمإ بإت   غّسإنلعل كتإب 
كنفإن 

، عندمإ أتإح للقرإء أن ينإقشوه، ويرسلوإ  يعرف بإلنقد إلتفإعىلي

ي موإضيع محددة، ونشر أيضإ رد بعض إلكتإب عليه، 
 
ؤليه آرإءهم ف

ي سجإل معهم، وليس هذإ وحسب بل ؤن لغة إلمقإإلت 
 
ودخل ف

لغة سهلة وبسيطة، ومطّعمة أحيإنإ بإأللفإظ إلعإمية، مإ  هي 

ي 
 
تجعلهإ قريبة من إلقإرئ وأمزجة قرإء إلصحف إلمتعددين ف

ي إلنقد 
أفكإرهم ومستويإتهم إلعلمية وإلثقإفية، لقد جعل كنفإن 

وإألدب قريبي   من إلقرإء عي  هذه إآللية إلمحببة من إلسخرية 

ي تنإول إألفكإر وإألعم
 
ي كإن وإلوضوح ف

إل إألدبية، ولغة إلحوإر إلنر

ي 
 
ي مقإإلته تلك. كل تلك إلجوإنب كإنت مهمة ف

 
ي ف

يوظفهإ كنفإن 

إلتأسيس للنقد إلتفإعىلي إلذي جإء بعده بسنوإت ليتحدث عنه 

ي كتإبه "موت إلنإقد" 
 
إلنإقد إألمريكي رونإن مإكدونإلد ف
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ي كمإ طرحه إلكإتب حسن إلمر 
إض  (، أو إلنقد إإلفير ي )إألكإديمي

ر
زوف

ي 
ر
م إلقإرئ"، وؤن كإن إلمفهوم عند إلمرزوف

ّ
ي كتإبه "هكذإ تكل

 
ف

ونية إلمختلفة، ومنهإ  محصورإ بإلنقد إلمخّصص بإلموإقع إؤللكير

ويج  ونية وإلير موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي وموإقع نشر إلكتب إؤللكير

ي للنقد أهميته إألوىل وهو جعله   غّسإنلهإ. بل ربمإ أعإد 
كنفإن 

ية تفإعليإ، بع ة أكإديمية وتنظي  د أن إختطفته أيإٍد آثمة كثي 

ت إلتخصصية، وجعلته فنإ 
ّ
ته دإخل أسوإر إلجإمعة وإلمجةل وحشر

نخبويإ خإلصإ للمثقفي   بلغة طةلسم إل تفيد أحدإ، بمإ فيهم 

إلكإتب نفسه، مإ يفش أحيإنإ تعإىلي إلنإقد عي  إستخدإمه لغة 

ح، وتذهب بعيدإ  ي  تحتإج ؤىل إلتفسي  وإلشر
 
ي ؤيغإلهإ ف

 
ف

إلمصطلحإت إلنقدية إلصعبة إلمنقولة من إلنظريإت إلغربية، مإ 

ي حركة 
 
ّ  ف ي مشإكل حقيقية معرفية وبنيوية ذإت أثر سن 

 
أوقعهإ ف

 إلنقد إلعربية. 

، وإلتفت ؤليه وؤىل مإ  ولم يهمل "فإرس فإرس" إإلهتمإم بإلنإشر

ة عإلية، يقوم به من عمل، فيمرر ؤىل إلقإرئ كتبإ ليست ذإت سوي

ين من عمليإت تسويق للكتإب  ومإ يقوم به أحيإنإ بعض إلنإشر

ي إإلهتمإم 
 
ية، تعّري حقيقة إلنإشر غي  إلوإعية ف بكلمإت تظهي 

. ؤنهإ عملية نصب  بكتإب وكإتب إل يستحقإن إإلهتمإم أو إلنشر

ي ذلك. 
 
 وإحتيإل بةل شك ف
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ي نوعإ من إلتسل  غّسإنلم تكن إلكتإبة إلنقدية عند 
ية، أو كنفإن 

ِكهة، بل كإنت عملية "تأمل للكتإبة ذإتهإ"، 
َ
مجرد كتإبة عإبثة أو ف

ي ويرشد ؤليه. ؤن إلحيإة 
ي إلفن  فقد كإن يستنطق إلجمإل إألدن 

إألدبية إليوم بحإجة ؤىل كتإب "فإرس فإرس"، للكإتب وإلنإقد 

وط  ، وعىل إلكل أن يرّوض نفسه ليتقبل شر وإلقإرئ وإلنإشر

تب أن يكتب وهو وإع تمإمإ عىل إلنوإحي إؤلبدإع، فعىل إلكإ

بة حظ  إلجمإلية، فإلكتإبة ليست "خبط لزق"، وليست رص 

عشوإئية، وعليه أن يكتب وهو مستعد لموإجهة إلنإقد، فةل 

 يغضب وإل يحرد، وإل يرّش عىل إلنإقد قلة أدبه شتمإ وتجريحإ. 

وعىل إلنإقد أيضإ أن يكون جريئإ، ومسلحإ بكل إألدوإت 

للنقد، فإلنقد عمل جليل وله قوإعد وأصول، وليس سهةل، إلةلزمة 

وعىل إلقإرئ أن يكون وإعيإ لمإ يقرأ؛ ألن كل كتإب مقروء سيكون 

ي 
ّ
ة، وهي ترن  ي وعي إلقإرئ سلبإ أو ؤيجإبإ. فإلكتب خطي 

 
له أثر ف

إلذإئقة إلفنية وإلجمإلية وإلفكرية، فكل كتإب ُيقرأ ؤمإ أن يرفع من 

يه، وؤن إستمّر مستوى إلوعي لدى إلق
ّ
ي ترد

 
إرئ، وؤمإ أن يسإهم ف

ي ؤنتإج ذإئقة 
 
ي إلكتب إلرديئة سيسإهم ذلك بةل شك ف

ي تلقر
 
ف

ي 
 
ي ذلك إلنوع من إلكتب أمهإت ومقإييس تحتذى ف

 
معتلة، ترى ف

ي 
 
ين ف إلصنعة إألدبية. كمإ وجه فإرس فإرس رسإلة تحذيرية للنإشر

إلنشر وتعميم  أن يكونوإ عىل قدر إلمسؤولية وهم يمإرسون مهمة

 إلمعرفة. 
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ي إلنقد كمإ تعلموإ منه   غّسإنهل سيتعلم إلنقإد من 
كنفإن 

صنعة إلكتإبة إلقصصية وإلروإئية؟ يإ ليتهم يفعلون، وؤن إضطروإ 

ي نهإية إلمطإف فليفعلوإ، فهإ هو 
 
للتسير خلف أسمإء مستعإرة ف

ي ورإء إسم "مؤلف شدي"
ي يختق  نإقد ؤنجلي  

لينتقد إلروإية  1

ية إلمعإرصة. ؤن إلمهم هو أن يوجد من يستطيع أن يقف إؤلنج لي  

ضد هذإ إلغثإء وإلضبإبية إللذين يجتإحإن هذإ إلعإلم إلرديء، فلو 

وجد ذلك إلنإقد إلجريء لمإ تجرأ كإتب أن ينشر بهذه إلسهولة، 

إب ؤىل 
ّ
ولكإن توقف إلنإشر مليإ قبل أن يدفع بمخطوطإت إلكت

قإفية عديمة إلفإئدة لقرإء يتلهفون ألسنة إلمطإبع لتصبح وجبإت ث

للقرإءة، فيصإبون بإلغثيإن، فيكون كل من إلكإتب وإلنإشر وإلنإقد 

هم من قتل شهية إلقرإءة إلمفيدة لدى إلقإرئ إلمنتظر، ؤن كتإب 

"فإرس فإرس" يثي  سؤإإل أبعد من دإئرة إلنقد، ويتخطإهإ ؤىل دإئرة 

ي إلقإرئ نفسه، فإلعزوف عن إلقرإءة أ
يضإ يتحملهإ ذلك إلنوع تلقر

ي تلفظهإ إلمطإبع وتغرق بهإ أسوإق إلكتب 
من إلكتب إلرديئة إلنر

 بةل أدن  ريب. 

  

                                                           
ىظش ما هخبه الىاكذ ضبحي الحذًذي في ملالخه اإلايشىسة في صحُفت اللذط العشبي جحت  1 ًُ

ًّ ًلخلً الشواًت". الاجىين:   ، الطفحت ألاخيرة عمىد )هىاء طلم(.2020-7-13عىىان: "ئنه
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 كُفبٍَ شبػًزا غّظبٌ

عر، ولكنه لم يصبح شإعرإ، يشي    غّسإنلقد جّرب 
ّ
ي إلش

كنفإن 

هذإ إألمر ؤىل حقيقة مؤدإهإ أن غإلبية إألدبإء، ومنهم 

عر، ولكنهم لم يغوصوإ فيه، ولم 
ّ
إلفلسطينيون قد جربوإ كتإبة إلش

يخلصوإ له ؤإل قلة قليلة منهم، وأدركوإ منذ وقت مبكر من عمر 

ي  إلكتإبة أنهم لن يكونوإ شعرإء جّيدين، وعليهم
 
أن يجّربوإ إلكتإبة ف

، بدأوإ شعرإء  إب غربيي  
ّ
ّ آخر، وكذلك حدث مع كت ي نوع أدن 

ر هذه إلقضية بإلخليل بن أحمد إلفرإهيدي، 
ّ
. تذك وإنتهوإ روإئيي  

ي إلتفريق بي   
 
عر وعروضه، وهو إلذي وضع أسسه ف

ّ
إلعإلم بإلش

عر من مكسوره، أإل يعقل أإل يكون شإعرإ؟ بىل ؤنه 
ّ
صحيح إلش

عر ليس هو هذإ   يستطيع
ّ
، ولكن إلش عر، موزونإ ومقق 

ّ
كتإبة إلش

ي صنإعة 
 
ي كتإب صبح إألعسر ف

 
فقط )إلوزن وإلقإفية(؛ وكمإ جإء ف

إؤلنشإ للقلقشندي كإن إلفرإهيدي "ؤذإ سئل عن سبب ؤعرإضه 

ي جّيده، وآن  رديئه" ، ؤنهإ إلصإرمة 
عر يقول: "يأبإن 

ّ
عن قول إلش

ّية، وإلصدق مع
ّ
،  إلنقدية، وإلجد ي

عر، ومع إلمتلقر
ّ
إلذإت، ومع إلش

، فةل  ي
عر، ألنه إل يحسن إلقريض كمإ ينبع 

ّ
لذلك إختإر علم إلش

 .
ً
 يريد إلفرإهيدي أن يكون "مجّرد شإعر" أو شإعرإ رديئإ

قل   غّسإنبنإء عىل مإ سبق، هل كإن 
ُ
ي شإعرإ؟ ؤن كل مإ ن

كنفإن 

عر قصيدتإن، ؤحدإهمإ غي  مكتملة   غّسإنعن 
ّ
ي من إلش

كنفإن 
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، وهي بعنوإن "أنإ إل أريد"، وإألخرى 69/6/6955مؤرخة بتإريخ: 

جإءت تحت عنوإن "بةل عنوإن"، مجهولة إلتإريخ ومكإن إلكتإبة. 

ي بدإيإته إألدبية   غّسإنيشي  تإريخ إلقصيدة إألوىل أن 
 
ي كإن ف

كنفإن 

شوة 
ّ
ه بإلمجمل عمر إلن

ّ
وكإن عمره تسعة عشر عإمإ فقط. ؤن

ّ إللذين يأخذإن إلمرء أّوإل نحو منطقة إلعإطفّية وإإلندفإع  ي
إلوجدإن 

عر أو مإ ُيظّن أنه شعر. فصإر من إلطبيعي أن يجّرب إلمرُء كل 
ّ
إلش

ددإ بي   
ي أول معإلجته لهذه إلغوإية، ليظل مير

 
ألوإن إلكتإبة ف

، فيلزمه وُيعرف به، هكذإ كإن   ي نوع معي  
 
إألنوإع حنر يجد نفسه ف

إجم وإلمنشورإت، كثي  من إألدبإء، وهذإ مإ تش ي  ؤليه كتب إلير

فتوفيق إلحكيم وطه حسي   وؤحسإن عبإس وحسن حميد ووليإم 

عر، 
ّ
ون ُعرفوإ أنهم قرضوإ إلش هم كثي  ، وغي 

فوكي  وبول أوسير

ولكنهم لم يعرفوإ شعرإء، عرفوإ نقإدإ وأدبإء نإثرين وروإئيي   

ي هذه إلحدود عىل إلدإرس أن 
 
إب قّصة. بهذه إلصورة وف

ّ
وكت

ي ي
، وؤن أرإد أن يدرسهمإ فةل بد من أن   غّسإنضع قصيدنر ي

كنفإن 

يدرسإ عىل أنهمإ محإولتإن لشإّب كإن يتلّمس طريق إألدب 

 ويبحث عنهإ. 

ي كتإب "
 
ما لم ينشر من  -معارج اإلبداعجإءت إلقصيدتإن ف

هيد 
ّ
  ما بير    غّسانالكتابات األوىل لألديب الش

 
-0610كنفان
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ي صفحإت من إلكتإب من ، وتحتل إلقصيدتإن ث1"0691
مإن 

عر إلحّر، أو مإ 698وحنر صفحة  696صفحة 
ّ
، وهمإ من إلش

 عرف بشعر إلتفعيلة. 

عري إلجديد  غّسإنعندمإ كتب 
ّ
كل إلش

ّ
عر إتخذ من إلش

ّ
إلش

 
ُ
عر إلحّر قد إستقّر بعد

ّ
ي إلوقت إلذي لم يكن إلش

 
قإلبإ لمحإوإلته، ف

ة لم يكن قد مّر عىل ي تلك إلفير
عري أو إستقإم، فق 

ّ
 إلجدل إلش

ودعوة نإزك إلمةلئكة وأشعإر إلّسّيإب وقت طويل، بضع سنوإت 

عر إلحّر 
ّ
ي مّهدت بهإ إلمةلئكة للش

إ إلنر ، فقصيدة إلكولي 
ّ
ليس ؤإل

، وقصإئد إلّسّيإب إلحّرة كإنت قد ولدت عإم 6917قيلت عإم 

6918 . 

عر 
ّ
 قد صدر كتإب نإزك إلمةلئكة "قضإيإ إلش

ُ
ولم يكن بعد

ي طبعته إلمعإرص
 
عر إلحّر، وكإن قد صدر ف

ّ
رت فيه للش

ّ
" إلذي نظ

ي 6961إألوىل عإم 
ي إلتفسي  ألحّمل محإولنر

 
إ ف ، لذإ لن أبتعد كثي 

عري   غّسإن
ّ
ي إختيإره للشكل إلش

 
إ ف إ ووعًيإ تقدميًّ ي بعدإ ثوريًّ

كنفإن 

إلجديد، بل ربمإ من إؤلنصإف أن نرى فيهإ محإوإلت شعرية 

 
ّ
إم حإول فيهإ أن يقول إلش م بإلقإفية، فإإللير  عر موزونإ دون أن يلير 

ربة ومعرفة أكير وموهبة 
ُ
طرين يلزمه د

ّ
عر إلكةلسيكي ذي إلش

ّ
بإلش

ي تجعل إألبيإت 
عر، تلك إلموهبة إلنر

ّ
ي قول إلش

 
حقيقية فطرية ف

                                                           
ش عذهان هىفاوي.2019عً داس ألاظىاس، عيا، ضذس الىخاب  1  ، وهى مً ئعذاد وجحٍش
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 من 
ّ
إعر وإحدإ وإحدإ كأنهإ "سمكة حمرإء تنط

ّ
تخرج من فم إلش

ي 
عر" أعمإق إلمإء" ، كمإ صورهإ نزإر قبإن 

ّ
ي مع إلش

ي كتإبته "قصنر
 
ف

عر ألول مرة. بل ؤن كل شعرإء مدرسة إلتفعيلة كتبوإ 
ّ
عن قوله إلش

إلقصيدة إلكةلسيكية من أول شإعر فيهم حنر آخر شإعر، بل ؤنهم 

بدأوإ كةلسيكيي   ثم إنتهوإ شعرإء قصيدة شعر حّر، وبعضهم قد 

 .  تطور ؤىل أن يصبح شإعرإ يكتب قصيدة إلنير

ي قصيدة "أنإ إل أريد" بمقدمة حول أطفإل   غّسإنيبدأ 
كنفإن 

"/ خوفإ من  حون إألوإلد "إلبنسلي  
ّ
إلمخيم، تقول: )كإنوإ يلق

/ لكنهم وجدوإ بي   إلصغإر/ من  ي وكإلة غوث إلةلجئي  
 
إلمرض/ ف

!( ، لقد نير  ي عدة أسطر،  غّسإنإحتقر إلبنسلي  
 
هذه إلمقدمة ف

طة إلمإئلة )/(
 عةلمة ذلك إلشرّ

ُ
ي خمسة وقد جعلت

 
، فجإءت ف

 ثمة شكةل مإ يسطر عىل 
ّ
ي وهو يتقّصد    غّسإنأسطر. كأن

كنفإن 

إعر، لعّل هذإ 
ّ
عري، وهي عةلمة من عةلمإت إلش

ّ
ّص إلش

ّ
كتإبة إلن

ي 
 
ينن   عن جإنب شعرّي أو بذرة شعرّية كإنت تحإول أن تنمو ف

.  غّسإنترإب  ّ ي  إألدن 

خةلإلت إنتظم إلقصيدة إألوىل وزن إلبحر إلكإمل مع بعض إؤل 

ي إحتلت كل جملة 
ة إلنر إلعروضية، معتمدإ فيهإ عىل إلجمل إلقصي 

( سطرإ، وسيطرت عليهإ إلقإفية 69سطرإ شعريإ، وتكّونت من )

ي شخصية أحد )إألوإلد(   غّسإنبشكل وإضح، وتقّمص 
كنفإن 

ليقول إلقصيدة عىل لسإنه، ويتخذ موقفه من إلبنسلي   ومعّطي 
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ي أنهإ عىل إلبحر إللقإح. ولم تبتعد إلقصيدة إلث
 
إنية عن إألوىل ف

ي إلكتإبة، وتكّونت من )
 
( سطرإ، 86نفسه، متخذة إلتقنية نفسهإ ف

ي إألوىل من حيث ترتيب 
 
ي جملهإ أكير من ترّصفه ف

 
ترّصف ف

ة من إلقصيدة،  إلسطور، بحيث إحتلت كلمة وإحدة سطور كثي 

وتشي  لغة إلقصيدة وموضوعهإ وإكتمإلهإ أنهإ قصيدة تإلية 

ي زمن كتإبتهإ، وبدإ عليهإ مةلمح شعرية أكير للق
 
صيدة إألوىل ف

 نضجإ من إألوىل. 

تمتإز إلقصيدتإن بإلنفس إلشدي، هذإ إلنفس إلذي سيسيطر 

عر كلية، ويحسم إلرصإع   غّسإنعىل 
ّ
ي فيمإ بعد، وينسيه إلش

كنفإن 

ي وقت مبكر بي   إلسإرد 
 
إعر  غّسإنف

ّ
وتشكل  . بلغّسإنوإلش

، تحكي إألوىل قصة "ولد" إل يريد 
تي   إلقصيدتإن قصتي   قصي 

 ،  عىل وكإلة غوث وتشغيل إلةلجئي   إلفلسطينيي  
ّ
إلبنسلي   ويحتج

ة وإنفعإلية وإضحة، فهذه إلوكإلة لم تقدم شيئإ  بألفإظ مبإشر

ي أن 
 
لةلجئي   ومإ تعطيه بيد تأخذه منهم بإليد إألخرى. إل شك ف

ي ذإ إلت  غّسإن
ي كنفإن 

 
م ف

ّ
 عإمإ كإن ذإ وعي سيإشي متقد

سعة عشر

ي 
ي "إألنوروإ" منقذإ للشعب إلفلسطين 

 
هذإ إلنص؛ وهو إل يرى ف

د، وشقة وطن.  ّ  ممإ يعإنيه من جوع وتشر

وتتحدث إلقصيدة إلثإنية عن فتإة فلسطينية مإت أخوهإ، 

وإنتحر أبوهإ عندمإ كإن يرى فلسطي   من إلمنإطق إلحدودية، 

من مأسإويتهإ لم يكن فيهإ موقف سيإشي قصيدة عىل إلرغم 
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ي إلقصيدة إألوىل، ؤذ جإءت عإطفية وجدإنية ذإت 
 
وإضح كمإ هو ف

ي أنقذهإ من مأسإويتهإ بهذه 
نغم حزين خإفت، ؤإل أن كنفإن 

ي إعتإد عليهإ شعر إلمقإومة فيمإ بعد شعر 
إلنهإية إلتفإؤلية إلنر

عرإء   إلنكبة حيث لم تغلق إلقصإئد عىل إأللم وإلندب، بل
ّ
كإن إلش

إكية  ي قصإئدهم، متأثرين بإلوإقعية إإلشير
 
يفتحون آفإق إألمل ف

ي هذه إلقصيدة، فيختمهإ بقوله : 
 
ي ف

 إلتفإؤلّية، وهذإ مإ فعله كنفإن 

ي ثغره إلدإمي 
 
 ف

 
ُ
ق
ّ
 يعل

 بسمة إلنرص إألكيد

ي شإعرإ، كمإ لم يعرف نإقدإ أدبيإ أو   غّسإنلم ُيعرف 
كنفإن 

ي هذه رّسإمإ أو كإتب أدب أطفإ
 
ل أو مشحّيإ، فكل مإ كتبه ف

ي عإلم 
 
إلمجإإلت ظّل هإمشيإ، ولكنه ُعرف سإردإ له بصمته ف

ة  ة إلكةلسيكية وعإلم إلروإية، وخإصة إلروإية إلقصي  إلقصة إلقصي 

ي حملت إلقضية 
إلسيإسية، إلوإقعية. تلك إألعمإل إلشدية هي إلنر

لت 
ّ
ي أه

ي ألن   غّسإنإلفلسطينية بكل أبجديإتهإ، وهي إلنر
كنفإن 

ي وإلقصصي 
ة من عةلمإت إألدب إلشدي إلروإن  يكون عةلمة ممي  

 . ي  وإلعإلم إلعرن 
ي فلسطي  

 
 ف
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ّ إلذي إل بد من إإلهتمإم  غّسإنتبقر قصيدتإ  ي من ؤرثه إألدن 

ي سيإقه إلصحيح، دون أن نحّمل  
 
بجمعه كله، ودرإسته، ووضعه ف

بإء ذوو بدإيإت كتإبإته إألوىل أي أبعإد أكير ممإ تحتمل، فكل إألد

إ، ولكن عليهم  إ عظيمإ أو شإعًرإ كبي  متوإضعة، فةل أحد يولد روإئيًّ

ي هويتهم إؤلبدإعية منذ 
 
مهمة حسم رصإع إصطرإع إألجنإس ف

إلبدإية، وليس كمإ فعل آخرون، فتإهوإ وتخّبطوإ بي   إلشد 

ة وعىل غي  هدف.  عر عىل غي  بصي 
ّ
 وإلش
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 قصصه؟ كُفبٍَ غّظبٌكُف كبٌ َكخب 

ة   تحت هذإ إلسؤإل منإقشة فكرة بنإء إلقصة إلقصي 
ُ
أردت

،   غّسإنلدى  ، فقد كإن أحد أعةلمهإ إلمشهورين وإلمعروفي   ي
كنفإن 

ي إلخمسينيإت، وبدأ 
 
ي إلكويت ف

 
وقد بدأ بكتإبتهإ بفنية وهو معلم ف

ي ذلك إلوقت، ومن ثم 
 
ي إلصحف إلصإدرة ف

 
ينشر تلك إلقصص ف

ي مجموعإت قصصي
 
ي كتب   غّسإنة. مع إلعلم أن أصدرهإ ف

كنفإن 

رة من حيإته وهو عىل 
ّ
ي سن مبك

 
ة وهو ف إلقصة إلقصة إلقصي 

ي جمعهإ أخوه إلكإتب 
مقإعد إلمدرسة، كمإ تشي  إلنمإذج إلنر

ي كتإب "معإرج إؤلبدإع
 
ي وأودعهإ ف

مإ لم ينشر من  -عدنإن كنفإن 

ي مإ بي     غّسإنإلكتإبإت إألوىل لالديب إلشهيد 
-6956كنفإن 

ة إلوإقعة مإ بي   )6961
ي إلفير

 غّسإن( يوجد ل6958-6956". فق 

ة، بمعن  أن  ون قصة قصي  ة وهو   غّسإنعشر كتب إلقصة إلقصي 

ة من عمره. أي قبل أن يجّرب كتإبة إلشعر  ي سن إلخإمسة عشر
 
ف

وإضعتي   كمإ سبق وبّينت عندمإ إلذي كإن له فيهمإ تجربتي   مت

ي شإعرإ"، وكإن   غّسإنشت "نإق
عمرة ؤذإك كمإ يشي  تإريخ كنفإن 

ة سنة.   كتإبة أحد إلنصي   تسع عشر

ة، بل ربمإ  كمإ إل أريد أن أقرص إلحديث عىل قصصه إلقصي 

ي ؤىل   غّسإنإحتجت وأنإ أتحدث عن عوإلم إلكتإبة لدى 
كنفإن 

ي إلشمس وعإئد 
 
إلعودة ؤىل مإ إصطلح عليه أنه روإيإت، كرجإل ف
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هذه إألعمإل هي قصص، ؤىل حيفإ وأم سعد ومإ تبقر لكم. ؤن 

مجردة عن إلوصف بإلطويلة، أي أنهإ شد فيه عنإرص إلقصة 

ي بنإئهإ هي ذهنية بنإء إلقصة 
 
وفكرتهإ، وإلذهنية إلمتحكمة ف

ي لم يكتب   غّسإنوليست ذهنية كتإبة إلروإية، فأنإ أزعم أن 
كنفإن 

 هذإ إلزعم هو 
ّ
إلروإية بمفهومهإ إلكةلسيكي أو إلمعإرص. وليس مرد

إلبنية إلشدية فقط، ولكن طريقة إلبنإء وإلعنإرص وطبيعتهإ  طول

وإألحدإث ومسإرإتهإ وتشإبكإتهإ، تجعل من إلمكتوب قصصإ 

وليس روإيإت. وهذإ إلحكم ليس أمرإ سلبيإ أو ؤيجإبيإ، ؤنمإ هو 

ي كتبهإ 
.   غّسإنوصف مجرد لمجموعة إلكتب إلشدية إلنر ي

كنفإن 

قصصية بنوعيهإ إلمشإر ربمإ شكلت هذه إألعمإل إلشدية إل

ي لصنعة إلروإية، وؤنمإ 
ؤليهمإ روإية بإلمفهوم غي  إلمفهوم إلفن 

ي   غّسإنبمفهوم أن 
ي كإن يكتب روإية إلشعب إلفلسطين 

كنفإن 

 إلمأسإوية بمرإحلهإ إلمتعددة ومآسيهإ إلمتشإبكة. 

ة يستطيع أن   غّسإنلعّل من يقرأ قصص  ي غي  إلقصي 
كنفإن 

ة، وجد يستخلص منهإ مشإهد مكت فية بذإتهإ لتشكل قصصإ قصي 

ي إلشمس وعإئد ؤىل حيفإ وأم سعد، وربمإ خرجت 
 
ي رجإل ف

 
ذلك ف

ي    غّسإنألن  ؛قصة مإ تبقر لكم عن هذه إلذهنية إلكتإبية
كنفإن 

كتبهإ متأثرإ بإلروإية إلعإلمية وقتذإك وكتبهإ بتقنيإت قصصية غي   

قطعة وإحدة  كةلسيكية أو غي  تقليدية، فكإنت إلبنية إلروإئية
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حمة شدية وإحدة، إل تستطيع إلسي  معهإ ؤإل من إلبدإية 
ُ
تحكمهإ ل

 لتنهي ؤىل حيث تكون إلخإتمة. 

ة تسيطر عىل ذهنية  ي   غّسإنكإنت إلقصة إلقصي 
كنفإن 

ي إلةلوعي عنده لحظة إلكتإبة وإلتخطيط للعمل، 
 
وتتحكم ف

وسيةلحظ إلدإرس شيئإ من ذلك مثةل وهو يقرأ مجموعة من 

إ مإ كإن  ي كتّيب مستقل. فكثي 
 
ت ف ي نشر

ي   غّسإنيوميإته إلنر
كنفإن 

ي تلك إليوميإت ؤىل أنه بصدد كتإبة قصة أو قصتي   معإ، 
 
يشي  ف

ي إليومية ويكتب عن إألفكإر إألسإسية 
 
لتلك إلقصص، كمإ فعل ف

، إألوىل 65/6/6961إلمؤرخة بتإريخ:  ي كتإبة قصتي  
 
، "أفكر ف

قصة ؤنسإن مخذول... أمإ إلثإنية فتدور حول نفس إلمحور". 

ة لم يشر 99)ص ي إلوقت إلذي كتب فيه عن إلقصة إلقصي 
 
(، وف

ي هذه إليوميإت ؤىل إلروإية أو إلمشحية، وأش
إر ألبتة فيمإ بي   دفنر

ي إليومية إلمؤرخة بتإريخ 
 
ؤىل إلقصة  19/6/6961مرة وإحدة ف

إلطويلة بقوله: "قررت إليوم أن أبدأ بكتإبة قصة طويلة". 

ي بذلك بل يحإول أن يقّيم هذإ إلعمل سلفإ 97)ص
(، وإل يكتق 

ي 
ويحكم عليه بإلفشل. ربمإ مإ زإل يتحدث عن إلقصة ذإتهإ إلنر

ي 
 
 إليومية إلسإبق إؤلشإرة ؤليهإ، أشإر فيهإ ؤىل إؤلنسإن إلمخذول ف

ي رأشي منذ زمن بعيد: إلخذإلن". ؤنهإ 
 
: "وفكرتهإ ف ي

يقول كنفإن 

ي 
 
أغلب إلظن إلقصة ذإتهإ، ألنه سيعود ؤليهإ مرة أخرى ويذكرهإ ف

: "كتبت غّسإن، يقول 16/1/6961يومية أخرى طويلة مؤرخة بـ 
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ي ك
ي منذ يومي   قصة "إلخرإف إلمصلوبة"، وهي إلفكرة إلنر

 
إنت ف

 (11رأشي عن "إلخذإلن". )ص

ي 
ي بأن يذكر كتإبته للقصص، بل ؤنه أيضإ    غّسإنإل يكتق 

كنفإن 

ي إلحديث عن إلفكرة ومنشئهإ كذلك، وكيف 
 
ت يأخذ ف كمإ أشر

ي إلمشإهد إلوإقعية 
 
ل ف

ّ
تعيش معه، ومن أين يلتقطهإ، وكيف يعد

ي إ
 
ي تحيل إلقصة ؤىل سيإقإتهإ إلحقيقية، كمإ هو إلحإل ف

ليومية إلنر

وهي عىل مإ يبدو رسإلة حب ؤىل إمرأة (، 16/1/6961إلطويلة )

ي رسإلة غرإمية" )صمإ، ؤنهإ ليست مجرد 
 
كمإ (،  66"إلتفكي  ف

ي مقدمته لتلك إليومّيإت، 
 
وؤنمإ بإلفعل يقول صبحي حديدي ف

عىل مإ يبدو من تلك إليومية ومإ فيهإ من أحدإث وؤشإرإت رسإلة 

ي هذه إليومية بخصوص كتإبة إلقصة حب إلمرأة. وأمإ مإ جإء 
 
ف

بإقة مخإطبإ تلك إلمرأة: "أتذكرين إلقصة؟ قصة ) غّسإنقول ف

يح إلخيإم( ي أوحيت  ؟ورد عىل رص 
ّ بهإ.. ولكنن  لقد أوحيت ؤىلي

 (16لنفسي نهإيتهإ". )ص

لقد إحتوت هذه إليوميإت عىل مإ أحب أن أطلق عليه عملية 

ي يفكر 
ي إلكتإبة، فإلقصة إلنر

 
ي تعيش معه   غّسإنفيهإ إلتأمل ف

كنفإن 

طويةل يفكر فيهإ، يفكر كيف تخرج وبأي أسلوب، وكيف يجب أن 

ذإلن بقوله: تكون قصة نإجحة، لذلك يختم حديثه عن قصة إلخ

 (11ة". )صحج"وأعتقد أنهإ قصة نإ
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ي يوميته إلمؤرخة بتإريخ   غّسإنوقف 
 
ي طويةل ف

كنفإن 

يفكر  غّسإنإن عند قصة بعنوإن "إلمجنون"، لقد ك 67/6/6966

إلسيمإ بصوت مسموع كيف يمكن أن تكون هذه إلقصة نإجحة، 

ي تلك 
 
أنه يعتقد صعوبة عمل عن شخصية إلمجنون، لذلك نقرأ ف

إليومية مةلحظته حول إللغة وإلجمل إلعإبرة وإألسلوب وإألفكإر 

ليصل ؤىل هذإ إلحكم  وطبيعة منإسبتهإ لشخصية إلمجنون

وري إلنقدي إلمهم "وهكذإ فلقد ك ن تكتب إلجمل أإن من إلرص 

ة، وإضحة، وس كيب إلفكري". )صإلقصي   (16خيفة من حيث إلير

ي 
ي هذه إليوميإتتردن 

 
ؤىل كتإب  عبإرة "قصة نإجحة" إلوإردة ف

إ مإ   ؛"فإرس فإرس" مرة أخرى يفكر بكتإبة إلقصة كإن ؤذ كإن كثي 

إلمجموعإت إلقصصية، وإل أريد أن أعيد مإ  ينقد أو ينتقد وهو 

ي بإلتذكي  بقوله عن  غّسإنكتبته عندمإ تحدثت عن 
نإقدإ، وأكتق 

. بهذه إلعقلية إلممتدة كإن  ي
  غّسإنإلقصة إلنإجحة أنهإ عمل وطن 

ي يكتبهإ، ؤنه رجل سيإسة وأدب، ويريد 
ر بإلقصص إلنر

ّ
ي يفك

كنفإن 

ؤلف بي   إلحقلي   ألدبه أن يخدم إلسيإسة وأن ينبع منهإ، لي

.   غّسإنجدلية، تكإد إل تتكرر عند أي كإتب آخر غي   ي
 كنفإن 

ي ؤنسإنإ قصصيإ بكل مإ تعنيه هذه إلصفة،   غّسإنكإن 
كنفإن 

، وشديإته إلمتنوعة كتبهإ بنفس  فكتب يوميته بنفس قصصي

، كمإ أن حيإته كإنت قصة، ويلتقط فيهإ أفكإره من عىل  قصصي

عجبه كإن يدخرهإ ليكتب حولهإ قصة، قإرعة إلطريق، فأي فكرة ت
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ي إلشمس وعإئد ؤىل حيفإ مثةل. يقول إلشإعر 
 
هكذإ ولدت رجإل ف

دت  دمحمزكريإ 
ّ
ي إلشمس" وكيف تول

 
ي حكإية قصة "رجإل ف

 
ف

ي رجإل تحت إلشمس. 
 
ي إنطلق منهإ ف

إلفكرة: "إلقصة إلبدئّية إلنر

ي جريدٍة عن عدد من إلفلسطينيي   إلذ
 
 قرأه ف

ً
إ ين فقد كإنت خي 

ي 
 
مإٍء عىل إلحدود إلعرإقّية ـ إلكويتّية. وقد وضع  خّزإنإختنقوإ ف

ي مإ بعد". أمإ  غّسإن
 
 ف
ً
، إلذي صإر روإية  بإألحمر حول إلخي 

ً
دإئرة

ي مقإلة له حول 
 
حكإية مغإيرة  غّسإنإلشإعر أحمد دحبور فيذكر ف

ي إلشمس: "فحي   كتب إلشهيد 
 
  غّسإنعن بدإية فكرة رجإل ف

ي مأسإة "
ي إلشمس"، ؤنمإ كإن ينقل روإئيإ وإقعة كنفإن 

 
رجإل ف

حقيقية، شدهإ عليه، وعلينإ كأجيإل تإلية فيمإ بعد، إلعم أبو خإلد 

ب، وكإن بي   أولئك إلرجإل، ؤإل أن رحمة ربنإ أدركته فلم يغب عن 

دنيإنإ أثر تلك إلمأسإة، وكإن هو إلذي روى مإ جرى، للشهيد 

ي إلكوي غّسإن
 
 منه شخصيإ عندمإ كإنإ يعمةلن ف

ُ
ت.. وقد سمعت

ي إلبحر، 
 
إجيدية غي  مرة..". )إلرجإل ف

وقإئع تلك إلمغإمرة إلير

موقع شإشة نيوز(. وأيإ كإن إلمنطلق هذإ أو ذإك، فؤنه يؤشر فعليإ 

ي إلقصصية.   غّسإنؤىل مصإدر 
 كنفإن 

ي مصدرهإ، فقد  
 
ي إلشمس ف

 
ي "عإئد ؤىل حيفإ" مع رجإل ف

وتلتقر

ق فكرتهإ: "أّمإ عإئد ؤىل حيفإ 
ّ
كتب زكريإ دمحم أيضإ حول بدإية تخل

ي إلبيت 
 
هإ ف

َ
 طفل

ْ
ٍ تدإوله إلنإُس عن أمٍّ نسيت  من خي 

ْ
فقد إنطلقت

 ، ّ م إؤلشإئيىلي
ّ
 إلهرب من إلتقد

َ
ة إلخوف وإإلضطرإب لحظة

ّ
من شد
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 تحوّ 
 
 ؤىل هجرٍة دإئمة كمإ نعلم". )مجلة إآلدإب وهي لحظة

ْ
لت

وتية، مقإل:  :   غّسإنإلبي  ي وروإية إلسطر إلوإحد، تإريخ إلنشر
كنفإن 

67/7/1167.) 

ي إلصحإفة من أجل كتإبة   غّسإنلقد وظف 
 
ي عمله ف

كنفإن 

إلعديد من إلقصص، كمإ وظف إلكثي  من مشإهدإته ومعإيشإته 

لكتإبة إلعديد من إلقصص، وحيإته إلخإصة وعةلقته وقرإءإته 

ؤضإفة ؤىل إشتغإله بإلسيإسة فتضإفرت بذلك تلك إلمصإدر لتكّون 

، فأم سعد إل يمكن ؤإل أن تحيل ؤىل   غّسإنعإلم  ي إلقصصي
كنفإن 

ي غرفة 
 
ي إلمخيم، وكذلك قصة "إلبومة ف

 
إلوإقع، وإقع إلمرأة ف

ي كإنت 
ة" إلذي طّور عةلقته إلشخصية بصورة إلبومة إلنر صغي 

ي إلكويت، وكذلك ملص
 
وقة عىل أحد جدرإن غرفته وهو معلم ف

ي قصة "موت شير رقم  61حكإية إلرجل صإحب إلرقم 
 
".  61ف

ي   غّسإنكإن 
 
إعة وتوطينهإ ف ي قإدرإ عىل إصطيإد إلمآشي بي 

كنفإن 

ي مع إلهم
فة إلهم إلذإنر

ّ
 فن إلقصة لتصبح بنكهة كنفإنية خإصة مؤل

ي لصنإعة قصة نإ
ي إلفلسطين 

ي وعي إلقإرئ،  ةحجإلوطن 
 
مؤثرة ف

ولن يخبو لهإ أثر، وستظّل مشّعة بأفكإرهإ مهمإ تطإول بهإ إلزمن، 

وسيشعر إلقإرئ بحرإرة إلفكرة كلمإ عإد ؤليهإ وقرأهإ مّرة ثإنية 

 وثإلثة وربمإ للمرة إأللف. 
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 يأوا كىفاوي غسّان

 يا لها مه تهمة يا رجاء شعبان
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ي 
ي لم  صديقنر

إضية إلكإتبة إلسورية رجإء شعبإن إلنر إإلفير

، تكتب ىلي  ي
ي أو غي  صونر

أتحدث معهإ أي حديث خإص صونر

تك ب ي حرص 
. وكم أحب   غّسإنتعليقإ تقول فيه "تذكرن  ي

كنفإن 

ي غّسإن
"، وعندمإ سألتهإ متعجبإ "يإ ؤلهي وكيف ذإك"؟ أجإبتن 

 بقولهإ: "إل أدري كيف". 

ي للوهلة إ
ي ذلك، ربمإ إل أخفيكم شإ أنن 

ؤىل ألوىل لم يعجبن 

إ مإ ه ، وكثي  ي
جست به وأنإ بي   إلصحو وإلنوم، إآلن لم يعجبن 

، ذلك إلش  غّسإنفكيف ىلي أن أشبه  ي
إلطموح، إلممتىل   إّب كنفإن 

ي 
لقإ، ذو إؤلنجإزإت إلبديعة إلنر

ُ
لقإ وخ

َ
حمإسإ، وإلكإتب إلبديع خ

ي حركة إلكفإح إلمسلح 
 
خلفهإ للمكتبة إلعربية، وأثره ف

، أين أنإ من كل هذإ؟ ّ  إلفلسطينية، وإلشهيد إلحي

ة، أعكف عىل قرإءة  ة إألخي 
ي إلفير

 
، ليس بدإفع   غّسإنف ي

كنفإن 

ي لقرإءة شعبإن كإتبة رجإءمإ قإلته ىلي إلصديقة إل
. فضول مإ يدفعن 

مإ جمع بعد إستشهإده رحمه تل، كتإب "إلشإهد وإلشهيد"، 

ي هذه 
 
وكتإب "فإرس فإرس"، وكتإب "معإرج إؤلبدإع". وىلي ف

ي صفحة إلفيسبوك 
 
ته ف وأعدته إلكتب رأي كتبته عىل عجل، ونشر

ي 
 
مة هذإ إلكتإب بتمإمه ف

ّ
 . مقد

ي إلجإمعية قرأت
ي يفإعنر

 
ي أوإل مجموعته   غّسإنل ف

كنفإن 

إلقصصية "قميص مشوق وقصص أخرى"، وقدمت فيهإ تحليةل 
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ي مرحلة إلبكإلوريوس. لالسف ضإعت 
 
للدكتور عإدل إألسطة ف

تلك إلدرإسة. عدإ هذه إلمجموعة قرأت مجموعة "شير رقم 

تقإل إلحزين". إآلن إل أدري هل هي مجموعإت 61 "، و"أرض إلي 

ي مجموعإت قصصية. إل أريد أن  قصصية أم أنهإ قصص
 
منشورة ف

ي قرأت بطبيعة 
. ؤضإفة ؤىل أنن  ي

ي ذإكرنر
 
ي بمإ هو ف

أبحث، أكتق 

ي إلشمس" و"عإئد ؤىل حيفإ" ورسإئله ؤىل غإدة 
 
إلحإل "رجإل ف

إلعديد من إلدرإسإت، وكإنت درإسة  غّسإنإلسمإن، وقرأت عن 

  سإت. رضوى عإشور "إلطريق ؤىل إلخيمة إألخرى" أول تلك إلدرإ

 ل
ّ
ي فلسطي     غّسإنكمإ أن

 
ي مقررإت إللغة إلعربية ف

 
ي حضورإ ف

كنفإن 

ي صفي   درإسيي   همإ إلصف إلسإبع إألسإشي ومقطع ممنتج من 
 
ف

( إختإر  ي عشر )إلتوجيهي
ي إلصف إلثإن 

 
ي إلشمس، وف

 
روإية رجإل ف

فإ تربويإ إل بد من أن  له إلمؤلفون قصة إلبومة.  وخةلل عمىلي مشر

إ  غّسإنيكون   هنإ أو هنإك، وبكيفيإت متعددة.  حإرص 

ي عدإ تحليل إلمجموعة إلقصصية   غّسإنومإذإ كتبت عن 
كنفإن 

ت ؤىل رسإئل  ؤىل  غّسإن"إلقميص إلمشوق وقصص أخرى"؟ أشر

ي كتبت لهإ مجموعة من 
ي إلنر

غإدة إلسمإن أحيإنإ، وأحلت شإعرنر

ي   غّسإن( عىل رسإلة ل1169-1168إلرسإئل عإمي )
ي رسإلنر

 
ي ف

كنفإن 

ي عنونتهإ بـ "إلحإل من بعضه يإ إل
ة إلنر "، ؤشإرة غّسإنحإدية عشر

ي وبي   من   غّسإنللعةلقة إلملتبسة إلموجعة مإ بي   
وغإدة ومإ بين 

، وهي غّسإنكتبت لهإ تلك إلرسإئل. كنت أرى أننإ متشإبهإن، أنإ و 
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ت عن  ّ
مع غإدة إلسمإن، مع أنهإ إل تحب إلمقإرنة وتنفر منهإ، وعي 

ي رسإلة يبدو عليهإ إلغضب: "نفورهإ قإئلة 
 
إ يومإ كونهإل أحب أن أ ف

ي أريدهإ فةل  ،يإ فرإس
ي ذلك، لن أكون ؤإل نفسي إلنر

وإل يستهوين 

ي بمرآة روحك وقلبك . وؤحبتسبغ عىلي مإ إل أ
ن  ي فلير

ن كنت تحبن 

ه  ".إل بصورة غإدة وإل قلمهإ وإل بمإ تنشر

ي متشإبهإ مع ربمإ كإن معهإ حق. ولكن؛ 
هل كل ذلك يجعلن 

ّ إلكإتبة   غّسإن ي
 
؟ ربمإ رأت ف ي

، رجإء كنفإن  ي
ي ذإنر

 
مإ إل أرإه أنإ ف

ي أحب أن أبتعد عن إلشبيه
  ولكنن 

ً
، وذلك حرصإ عىل أنإ أيضإ

، فليس أمرإ  ي بنإء صورة خإصة ىلي
 
صورته أوإل، وثإنيإ، طمعإ ف

ي   غّسإنؤيجإبيإ أن أكون شبيهإ ب
إ محمودإ أن ، كمإ أنه ليس أمر كنفإن 

" شبيهة بغإدة إلسمإن ي
، فلن أصبح يومإ ؤيإه، تكون "شإعرنر

، وثإلثإ: إل   غّسإنوسيظل هو  ، وأنإ ظل بإهت إل كيإن ىلي ي
كنفإن 

ي عإلم   غّسإنأتوقع أن 
 
ي سيشه أن يكون له من يشبهه ف

كنفإن 

إلكتإبة، فقد عمل مإ عمل من أجل أن يكون إبن نفسه متحررإ من 

ه، فلن يكون سع  يدإ لو جإء شخص مثىلي ليشبهه. غي 

 كونه دإفعإ للكآبة 
ُ
إ للكتإبة أم لم يعد هل كإن إألمر مثي 

ي كتبت شيئإ تإفهإ إل يستحق أن 
إلمحضة؟ لقد شعرت بإلفعل أنن 

ربمإ سيقول هذإ إألمر قرإء آخرون، وربمإ يرون عكس يكتب. 

  ذلك. 
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 َب نُج نٍ حّظ هذا انزجم

ي كمإ أحبت غإدة إلسمإن  "يإ 
  غّسإنليت ىلي إمرأة تحبن 

ي نفوس كثي  من إلرجإل إلذين 
 
"، هذه أمنية مكتومة ف ي

كنفإن 

ي 
 
يعإدون غإدة إلسمإن، ويقفون ضدهإ ويشوهونهإ ويجرمونهإ. وف

إت يكإد خوفهن يأكلهّن ويحولهّن ؤىل كإئنإت  نفوس نسإء كثي 

 شبحّية. 

ي إلمرأ
إ أن تكتب عن  ي أحبهإ كمإ كتبت لقد تمنيت كثي 

ة إلنر

، كم أتمن  شخصيإ أن تبإدر   غّسإنوتكتب غإدة إلسمإن عن  ي
كنفإن 

ي إشتهيتهإ فيهإ، 
 رسإئىلي لهإ، تلك إلرسإئل إلنر

تلك إلمرأة وأن تنشر

ي تلك إلليإىلي إلمجنونة، 
 
تهإ عن أحةلمي بهإ، ومإذإ فعلنإ ف وأخي 

لك لنفعل مإ لم نستطع فعله عىل أرض إلوإقع. وأن تنشر كذ

 رسإئلهإ ىلي وقصإئدنإ "إأليروتيكية" إلخإصة. 

ي وعن 
جإعة غإدة إلسمإن وتنشر عن 

َ
جإعة ش

ُ
يإ ليتهإ تكون ش

ي 
 
ي حضورهإ وف

 
ي ف

ي إلمحمومة فيهإ، وكيف أنهإ تثي  شهينر
رغبنر

ت غإدة مإ قإله أنسي لغإدة، متمنيإ  غيإبهإ، يإ ليتهإ تنشر مثلمإ نشر

وقوة إأليروس، فأنإ أكإبد  إلتهإمهإ كإمرأة نإضجة، تضج بإلشهوة،

ي رسإلته إلخإمسة عندمإ كتب لغإدة قإئةل: 
 
مإ كإبده أنسي إلحإج ف

"أشعر بحإجة إل توصف، إل يصدقهإ إلعقل، ؤليِك. أشعر بجوع ؤىل 

صدرك. بنهم ؤىل وجهك ويديِك ودفئك وفمك وعنقك، ؤىل 
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ي ؤىل أخذك. ؤىل إحتضإنك 
َهم ؤليك. أشعر بجوع وحسر

َ
عينيك. بن

ّ من حإجة ؤىل أخذ إلرعشة إؤللهية وإعت ي
 
صإرك وؤعطإئك كل مإ ف

خّيلي   عىل أفكإري 
ُ
ي كله تحفز ؤليك. ؤنك ت

وؤعطإئهإ. كيإن 

ه عىل  ". ولذلك تمثلت بهذإ إلمقطع وأعدت نشر ي
وتلتهمينن 

ي 
 
ي عىل إلفيسبوك، ليكون إلرد أن غإدة إلسمإن مجرمة ف

صفحنر

ي نظر إلكإتب إلمقدشي ؤبرإهيم جوهر، عىل إعت
 
بإر أن "إلجريمة ف

إلمصطلح إلمقصود: هي إلمتإجرة بإلعوإطف وإستغةلل ؤيقإعهإ 

برجإل بعد ؤغرإئهم قوإل وكتإبة وربمإ حركة! ثم إإلعتةلء عىل 

. أجرمت بحق  جسي
هرة وؤشبإع إلغرور إلي ّ

ّ
رسإئلهم لمزيد من إلش

ّ  جإرورهإ   غّسإن" " ثم "أنسي إلحإج"...وإل أدري مإذإ يخن  ي
كنفإن 

 جرإئم". من "

ؤن لغإدة إلسمإن جسمإ شهوإنيإ أنثويإ مإ زإل ؤىل إآلن يثي  

إلرجإل، فمإ بإلك من عشقوهإ ورإسلوهإ وعرفوهإ عن قرب، وكإن 

بينهم وبينهإ جلسإت ومحإدثإت ونكإت وصخب وسهر، عدإ مإ 

تتمتع به غإدة إلسمإن من جإذبية أنثوية وكيميإء ؤلهية تجعل كل 

شخصيإ إل أستبعد أن من تمنوإ  من يرإهإ يتمنإهإ ويريدهإ، وأنإ 

ي ورإسلوهإ أكير ممإ يحصون عددإ، 
ي وإلفن 

 
غإدة من إلوسط إلثقإف

 "جإرورهإ" مإ زإل فيه إلكثي  من إلحب وليس "إلجرإئم"، لمإ 
ّ
وأن

إسة أنثوية طإغية تحرك إلحجر، وأن هذه  تتمتع به من شر
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إلشهوة لم تخفت عىل إلرغم من تقدم إلعمر، فمإ زإلت إمرأة 

 توقدة جنونية جبإرة. م

ي 
ربمإ لم تكن غإدة وحدهإ من لهإ هذه إلموإصفإت، إلمرأة إلنر

أكإتبهإ، وكتبت لهإ سبعي   رسإلة أو يزيد، لهإ تلك إلموإصفإت من 

ّ أنهإ هي غإدة إلسمإن أحيإنإ، تثي    ليخيل ؤىلي
إلطغيإن إألنثوي، حنر

، قوإمهإ، كله ي
ي غيإبهإ، صوتهإ يأشن 

 
ي حضورهإ وف

 
ي ف

إ. ؤن شهينر

ي نفسي ذبذبإت إل قدر ىلي بردهإ أو مقإومتهإ. لكنهإ تتمتع 
 
تهيل ف

هإ 
ُ
، ولم تكن مثل غإدة. ولعلهإ لن تكون مثلهإ ؤذإ سبقت بجي   كبي 

ي ، وطوت 
ي ومن ذإكرنر

وجرعت كأس إلموت. ربمإ تخلصت من 

 إلصفحة ؤىل غي  رجعة. ربمإ، لست أدري. 

، وهذإ   غّسإنلقد أحبت غإدة إلسمإن  ي
ي كتإبتهإ كنفإن 

 
وإضح ف

ي ذكرى 
 
ي ذكرى ميةلده، وليس ف

 
، ؤذ تريد إغتيإلهإلمستمرة عنه، ف

نعم لقد أحبت غإدة إلسمإن غسإن   أن تؤكد حيإته وليس موته. 

، ؤن ذلك إلحّب ليتقإفز مثل طيور إلفرح بي   كلمإتهإ لتنن    ي
كنفإن 

ي قلب هذه إلغإدة إلحسنإء تجإه رجل عإشٍق وصفته يومإ: 
 
عمإ ف

".  أحّب  "أنهبـ ّ  رجإىلي ؤىلي

إلحّب إلذي إل يمكن ؤإل أن يظهر حنر ونحن نكتب نقدإ أو هذإ 

ي 
ء مإ يكإد يشقنإ فيسر ي

مقإإل ندعي فيه إلموضوعية وإلحيإد. شر

غإدة لم تكن "مجرمة" كمإ وصفهإ إلكإتب ؤبرإهيم ف. بأشإر قلوبنإ
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ت رسإئل  ي أو رسإئل أنسي إلحإج أو   غّسإنجوهر عندمإ نشر
كنفإن 

ي أن عندهإ من رسإئل عشإقهإ 
 
ي إلمستقبل، وإل شك ف

 
ه ف مإ ستنشر

إلكثي  إلكثي  أدبإء وفنإني   وربمإ سيإسيي   كذلك. وإلذنب ليس 

ذنبهإ بأي حإل من إألحوإل، وليس ذنب من حإول أن يتقرب منهإ 

ي إل 
ي خيإله. ؤنهإ إلجإذبية إلنر

 
 تقإوم، وكإن له معهإ قصة ولو ف

ؤضإفة ؤىل أنهإ إمرأة مثقفة وأنيقة وكإتبة ومشهورة، وليست 

بحإجة ؤىل أكتإف غي  قلمهإ لتصعد عليهإ وتقول للقرإء هإ أنإ غإدة 

 إلسمإن. 

إ لهؤإلء إألشخإص إلذين  لقد أدت غإدة إلسمإن وإجبإ كبي 

أحبوهإ وكتبوإ لهإ رسإئل، لذلك ليس عبثإ أن تعنون إلمقدمة 

ي 
 
"وفإء لعهد قطعنإه"، ؤذ  غّسإنإلطبعة ذإتهإ لرسإئل إلثإنية ف

ي إلغإبرة 
ي وإحدة من إلفقرإت "وإلوفإء ليس لعإطفنر

 
تقول ف

إلمتجددة أبدإ نحوه، بل وفإء لرجل مبدع". ؤنهإ حفظت قدر 

 كإتبإ ومبدعإ وثوريإ، بإلقدر إلذي حفظته له "عإشقإ".   غّسإن

ي إإلهتمإم بؤخرإج رسإئل 
 
عىل أتم  إنغّس لقد بإلغت غإدة ف

رسإلة، وجعلت من  61وجه، فهي من حّرر إلكتإب إلذي ضم 

كة معه غةلفإ للرسإئل، كمإ أنهإ كتبت مقدمتي   لهمإ 
صورتهإ إلمشير

ي إلعإدة يكتبون 
 
إب ف

ّ
ى ثقإفيإ وأدبيإ ووجدإنيإ. إلكت إألهمية إلكي 

مقدمة وإحدة، وغإدة كتبت مقدمتي   لكتإب وإحد، وليس هذإ 

قبل أن تصل للرسإلة إألوىل وضعت مجموعة وحسب، بل ؤنهإ 
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من إلنصوص إلمحيطة، أوإل "محإولة ؤهدإء"، بإؤلضإفة ؤىل 

ي أطلقت عىل كل منهمإ "محإولة"، ثم تثبت ثةلثة 
إلمقدمتي   إلنر

ي 
 
ة وتحمل رسإلة وإضحة ف أبيإت لعمر أبو ريشة ذإت دإللة كبي 

أشطر ، وإختإرت أحد غّسإنوحب  غّسإنوأدب  غّسإنإإلهتمإم ب

يهإ، إل  تلك إألبيإت ليكون عنوإنإ، وهو عنوإن ذو دإللة قوية: "إنشر

 :"
ُ
ي أموت

كين   تير

ي إلمكسور، حزمة أورإٍق   عند كون 

  
ُ
ِميت

َ
ي دفتيهإ ش

 
 .*وعمر ف

ي شبإبك فيهإ
 إحمليهإ، مإض 

  
ُ
ِقيت

َ
 وإلفتون إلذي عليه ش

ي 
ي إلخلد عن   إقرئيهإ إل تحجن 

  
ُ
ي أموت

كين  يهإ إل تير  إنشر

ي دإللتهإ وؤدرإجهإ وإل دإعي ل
 
ح هذه إألبيإت، فهي وإضحة ف شر

ر بهإ إلفعل إلذي  ي سيإق كتإب خإص بإلرسإئل، ولم تكن تي 
 
ف

                                                           
جاء في الذًىان )شخُِت( بذال مً )شمُُت(، ولعله خطأ مطبعي مً الياجبت. وألابُاث مً  *

ت".  ُّ كطُذة كطيرة ميىهت مً ظخت أبُاث بعىىان "اكشأيها" مع ئجباث عىىان فشعي "أوساق م

شت، داس العىدة،  (.206-205، )ص1998بيروث،  دًىان عمش أبى َس
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هإ للرسإئل، بل كإنت تبي   أهمية هذإ إلفعل  قإمته به من نشر

ي تلك إلرسإئل.   غّسإنل
 
ن ف ي شبإبهإ إلمخير 

ي نفسه، ولمإض 
 كنفإن 

و ريشة، بل أردفتهإ ولم تكتف غإدة إلسمإن بؤيرإد أبيإت عمر أب

ي تليهإ بأبيإت تنسبهإ للشإعرة إألندلسية وإلدة بنت 
ي إلصفحة إلنر

 
ف

ي إلمصإدر إألدبية إلبن 
 
، وؤن نسبت إألبيإت أيضإ ف ي

إلمستكق 

 زيدون محبوب إلشإعرة وإلدة: 

َعك
َّ
َ ُمِحب  َود  إلَصي 

َ
ع
َّ
 ود

َعك 
َ
ود
َ
ِه مإ ِإست  ذإِئع  ِمن ِشِّ

خإ إلَبدِر َسنإًء 
َ
 يإ أ

ً
 َوَسنإ

َعك 
َ
طل
َ
 أ
ً
مإنإ

َ
ُ ز
َ
 إَلل

َ
 َحِفظ

م
َ
ك
َ
ل
َ
يىلي ف

َ
 ل
َ
ك
َ
ل َبعد

ُ
 ِؤن َيط

يِل َمَعك 
َ
شكو ِقرَصَ إلل

َ
 أ
ُّ
 ِبت

ي 
 
ي نسبة إألبيإت؟ أغلب إلظن أنهإ وجدت ف

 
هل أخطأت غإدة ف

ي نسبتهإ ؤىل وإلدة قنإعإ ظريفإ شفيفإ، لتقول من خةلله 
 
إألبيإت وف

 فيه بحب عىل رسإئل 
ّ
. ك  غّسإنمإ ترد ي

 نفإن 

إ، ومنحتهإ   غّسإنلقد إهتمت غإدة إلسمإن برسإئل  ي كثي 
كنفإن 

عنإية خإصة، فإهتمت بكثي  من إلتفإصيل، وجعلت للرسإئل 

ي برسإئل أنسي إلحإج 
عنإوين أو ؤشإرإت أو مإ ؤىل ذلك، بينمإ تكتق 
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ة تطلق عليهإ "لحظة  بكتإبة "محإولة ؤهدإء" ثم مقدمة قصي 

ي 
"، فيهإ شر ؤ من عةلقتهإ إلوجدإنية مع نوستإلجيإ وحني   ء من إلتي 

، فقد بدأت بإلقول "لم أكتب ألنسي إلحإج أي رسإلة".  أنسي

وتحإول أن تفش ذلك بأنهإ كإنت ترإه يوميإ. لم تفعل ذلك مع 

ي   غّسإن
 
، بل كإنت ترإه ربمإ أيضإ يوميإ، وكإن إلوسط إلثقإف ي

كنفإن 

ي بي   
بذلك إلكإتب وغإدة، وقد رّصح  غّسإنيعرف بإلعةلقة إلنر

ي 
 
ي ف

ي روإيته "من يتذكر تإي". فقد حرص  كنفإن 
 
يإسي   رفإعية ف

إلروإية بوصفه أحد إلشخوص، وتحدث عنه إلرفإق وعن عشقه 

لغإدة وكيف أنه كإن متعبإ من هذإ إلحب. بل كإنت إمرأة متعبة له 

ي 
 
ؤىل إلحد إلذي كإن يطفو عىل سطح إلعةلقإت مع أصدقإئه ف

د وت. إلمقه إلذي كإن يير ي بي 
 
 د عليه ف

،   غّسإنإل أظن أن إمرأة حإفظت عىل عهد وفإئهإ مع  ي
كنفإن 

ي لحظة نوستإلجيإ ؤىل أنسي إلحإج، وتحرص عىل تقديم مإ  
 
وتحن ف

كتبوه للقرإء هي إمرإة "مجرمة"، بل كإنت إمرأة إل يجود إلزمإن 

بمثلهإ، ويإ ليت لنإ مثلهإ، أو يإ ليت أن محبوبإتنإ يتعإملن معنإ بعد 

 .ومع أنسي بعد رحيلهمإ غّسإنإلموت كمإ تعإملت غإدة مع 

،   غّسإنيإ ليت ىلي أنإ شخصيإ حظ هذإ إلرجل، 
ً
ي تحديدإ

كنفإن 

 . ّ  بعد إلموت بمإ لم أفز به وأنإ حي
ً
إ  فأفوز فوزإ كبي 
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 ٍُُ ويب أقظً انغبدواث!غّظبَيب أكثز ان

ي "ؤنه كإن أحب رجإىلي   غّسإنتقول غإدة إلسمإن عن 
كنفإن 

ي عإلم إألدب هذه إأليإم. 
 
". كم لالمر من مشتبهإت عديدة ف َّ ؤىلي

؟ وهل مإ قإمت به من   غّسإنهل كإنت غإدة إلّسمإن تحّب  ي
كنفإن 

ي كإنت ربمإ من طرف 
أمر نشر رسإئله لهإ تعٍد عىل تلك إلعةلقة إلنر

؟ مإ وإحد أو حنر موهومة كمإ يفعل كثي  من إلعشإق إلموهو  مي  

معن  أن يكتب أديب ألديبة أخرى رسإلة حّب فتعإمله بإلصمت أو 

بإلجفوة وإل ترد عىل رسإئله )ممإ قيل عن غإدة إلسمإن أنهإ لم 

إ لمإذإ يتشإبه إلعإشقون أحيإنإ   أو رسإلة(؟ وأخي 
ّ
تكتب له أي رد

ون مثل  ي أدق إلتفإصيل؟ كثي 
 
إت مثل غإدة يإ  غّسإنحنر ف وكثي 

 لنإ من مجإن
ً
! هل فعةل   ي  

ّ
ي أدق

 
 إلتفإصيل؟  يتشإبهون ف

إ مإ نظرت ؤىل إلعةلقة بي    ي إلحقيقة كثي 
 
ي وغإدة   غّسإنف

كنفإن 

 تجربتهمإ 
ُ
إلسمإن من هذه إلنظرة إلضيقة جدإ، فإستعرت

ي إلعإطفية، 
ة حجهذه إلتجربة غي  إلنإوأسقطتهإ عىل تجربنر

 
ً
، تمإمإ  ، وغي  إلفإشلة بإلمطلق، هي عةلقة إلبي   بي  

ّ
هإ تبدو ىلي مع أن

ي إلشعور إلجميل بإلحب 
أحيإنإ أنهإ عةلقة مريحة، تمنحن 

ي أن يكون ىلي إمرأة 
 
ي ؤحسإسإ دإخليإ دإفئإ ف

 
وإلجمإل، وتدغدغ ف

ي بهذإ من هذه إلعةلقة 
ي أكتق 

، جميلة ومثقفة، وكإتبة. كأنن  ي
تحبن 

 غي  إلمعروفة إلنتإئج حنر إللحظة. 
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تإمإ، وليس لهإ أن تكون   أحيإنإ إل تنطبق إإلستعإرإت إنطبإقإ 

ي 
ي ذلك إلروح إلذي يشدهإ، وذلك إلتجريد إلذهن 

كذلك، يكق 

إلذي يحكمهإ، وذلك إؤلطإر إلذي نحّب أن نضعهإ فيه، مع أن 

إلقنإعة إلمطلقة أنه إل يوجد تمإثل مطلق بي   أي شيئي   مهمإ 

ي   غّسإنتشإبهإ. ومن هذإ إلمنطلق فؤن تجربة غإدة إلسمإن و 
كنفإن 

ي رسم حدود ليس ىلي 
 
ي عشق ف

منهإ حظ ؤإل كمإ تتشإبه أي قصنر

ي 
أضحت ملتبسة بفعل عدة مصإدفإت عإمة لتلك إلعةلقة إلنر

ي من محض
نر وجة، وإل تكتب ىلي ؤإل نإدرإ، وتثي  غي 

ة، كإتبة ومير 

ين، فؤن "سّب"  "دين"  غّسإنعةلقإتهإ إلمتعددة مع أصدقإء كثي 

ي أنإ أيضإ كتبت غإدة برسإلة كإن يبدو فيهإ عليه إلغضب، فؤ
نن 

ة إلمحرقة قصإئد غإضبة متشنجة، ونصوصإ  بسبب تلك إلغي 

 إلبكإء. إل يظهر أن غإدة بكت 
ّ
ية أزعجتهإ غإية إؤلزعإج ؤىل حد نير

ي تلك إلرسإلة.  غّسإنعندمإ سّب 
 
 دينهإ ف

وغإدة، ألن كل  غّسإنيبدو هذإ إألمر إعتبإطيإ عندمإ أربطه ب

ة إلقإتلة، وكتبوإ بغضب وسذإجة أيضإ،  من عشقوإ أصيبوإ بإلغي 

ي   غّسإنلكن ألنه 
وألنهإ غإدة ربمإ جإء إلمثإل قريبإ، أو ربمإ ألنن 

كنت أبحث عن إستعإرة مغإيرة، أو إستعإرة غي  مستهلكة، أو 

ي فلسطينية، هنإ أيضإ 
ي فلسطينيإ، ومحبوبنر

ي كون  إستعإرة خإصة ن 

ي 
 إإلستعإرة مرة أخرى، فغإدة إلسمإن لم تكن فلسطينية،  تخونن 

إن ومي  إن خليل جي   عن مثإل جي 
ُ
كإنت لبنإنية سورية. إبتعدت
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ّ مركبة إلهوية بي   إلفلسطينية  ب ومي
ّ مغير ي

إن لبنإن  زيإدة، ألن جي 

وإلمرصية وإللبنإنية، فمن إلصعب أن تجعل مّيإ إمرأة فلسطينية 

ي إلذهنية فقط، أو مرصّية فقط، أو ل
بنإنية فقط. تبدو ىلي مركزينر

وغإدة ألن إلحبيب هنإ  غّسإنتتجه نحو إلرجل، ففضلت عةلقة 

، ولم أنظر ؤىل إلحبيبة،  ي
تسإوى لدّي أية جنسية أخرى. فتفلسطين 

ض  ي كل إلحدود وكل إلجنسيإت. هكذإ تفير
ي إلحب تنتق 

 
مع أنه ف

 . ّ ي
ي عإلم إلمثل إألفةلطون 

 
 إلمثإليإت إلعشقية ف

ء  ي
ي أستعي  مإ قإلته غإدة إلسمإن ؤن شر

من إلدإخل يجعلن 

". لتكون إلعبإرة   غّسإنصحت إلعبإرة " ّ ي أحّب رجإىلي ؤىلي
كنفإن 

 ، ي
، وغي  ؤنسإن  ي

". إألمر جدإ ملتبس، وغوغإن  ّ ي ؤىلي
"ؤنهإ أحب نسإن 

ي 
وفيه ذكورية قإتلة، كمإ أن عبإرة غإدة فيهإ من إلتبجح إلنسإن 

. ؤن أي إمرأة إحتلت إل موقع إلذي إحتلته غإدة إلسمإن، إلكثي 

ي ذلك، فهإ هي مي زيإدة لهإ من 
 
ين وإل مرإء ف ر لهإ عشإقإ كثي 

ّ
سيوف

ين، كبإر إلكتإب وإألدبإء كإنوإ أطفإإل  إلعشإق مإ يربو عن إلعشر

ة مي زيإدة، أحبوهإ وعشقوهإ وتمنوإ أن يحظوإ بهإ ولو لليلة 
بحرص 

ة حوإء  إلجميلة إلنإعمة وإحدة. تتسإقط هيبة كل إلذكور بحرص 

إلمثقفة، حنر إلملوك لم يسلموإ من هذإ إلدإء إلجميل إلمحّبب 

ؤليهم، أو ربمإ أصيبوإ به رغمإ عنهم. ؤن أكير سحر إل يفش هو 

ؤنهإ  سحر إلمرأة للرجل، إل تدري كيف يتم ذلك ولمإذإ يحدث. 

ي تشي بنإ وب
ي إلكيميإء إلنر

هّن، وؤنهإ قوة إلجذب إلمغنإطيسية إلنر
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دون ؤذن كلمإ توفرت لهإ إلظروف إلفإعلة لتحقق شهوتهإ  تعمل

نة فيهإ.  يإئية إلمخير   إلفي  

ي مثل هذه إلعةلقة إلملتبسة إل تبحث عن صدق إلحب، ؤنمإ 
 
ف

تبحث عن صدق إلتجربة، تجربتك إلشخصية، وتحإول أن تفهم 

ة، فأي رجل هو إلذي  إلتجربة بكل مإ فيهإ من عوإمل إلتبإس كثي 

سمإن؟ ؤنه بإلتأكيد زوجهإ إلذي تأوي ؤليه كل ليلة، أحبته غإدة إل

ء من أنوثتهإ إلطإغية، ولم يبق للذكور سوى مإ  ي
ومنحته كل شر

، ربمإ كإن 
ً
لهم من هّم وغّم، ووهم جميل، صنعوإ من طينته أدبإ

. فهل إلمهم أن تعيش 
ّ
جميةل، وربمإ كإن تإفهإ وسإذجإ وإل يستحق

أن تتمتع بهإ تمتعإ ؤنسإنيإ إلتجربة لتكتبهإ أو تكتب عنهإ أو 

طبيعيإ، وبكل بسإطة أن تحّط  بمن تحّب؟ فـ "سإعة بقرب 

ي إلحيإة". ؤن كل مإ يقوم به إلعشإق 
 
إلحبيب أحىل أمل ف

إلمكسورون، بعيدإ عن هذه إلسإعة، هو محض وهم، ليطببوإ 

ي 
جروح إلروح وإلقلب وإنكسإر إلشهوة عىل أبوإب إؤلهمإل وإلتةلشر

 عب إلمقيت. وإلبعد، وإلتةل 

لعّل أسوأ عبإرة تقولهإ إمرأة أو تقإل عن إمرأة أن إلمرأة تحب 

ي هذه إلعبإرة. وأي إل ؤنسإنية فيهإ. 
 
حب إلرجل لهإ. أي سذإجة ف

ؤن هذه إلعبإرة مستفزة ؤىل أقص حإإلت إإلستفزإز، ومن إلغريب 

ي إستذكإر حبيب رحل، 
 
إ مإ تكتب وتعي  بهإ إلنسإء، ف أنهإ كثي 

". ؤنه إلغرور وإلجنون وإلغطرسة. فتقول: " كنت أحب حبه ىلي
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فإؤلنسإن إل يحب من أجل إلحب حنرّ إلصوفيون، ولكنهإ جملة 

. قيلت هذه إلعبإرة عن غإدة إلسمإن، و إلمهز  مي   أو إلةل ؤنسإنيي  

ي أن غإدة ستقولهإ ألنهإ ربمإ لم تكن تتةلعب بأي 
 
ي أشك ف

ولكنن 

رسإلة غرإم. وإلرجإل إل رجل إقتحم عليهإ هدوءهإ وبعث ؤليهإ ب

ي تصدهم 
هإت مع إلمرأة إلنر يرعون وإل يتوقفون عن فعل هذه إلير

يفشون موقفهإ خطأ، فهي متعززة  -بإختصإر شديد -ألنهم

ومتمنعة، وهي رإغبة ورإضية من دإخلهإ. هذإ جعلهم يتمإدون 

، تنإم ملء جفونهإ، 
ّ
ويرسلون إلرسإلة تلو إألخرى، وغإدة إل ترد

شإق جّرإهإ ويختصمون مع إلهوإء إلطلق وإألحةلم ويسهر إلع

ي لم تكن لتتحقق. 
 إلوردية إلنر

ؤىل غإدة ككل رسإئل إلحّب  غّسإنتبقر إلرسإئل، ومنهإ رسإئل 

ة عن تجربة مإ، ربمإ رأى فيهإ إلقإرئ بعض عزإء  وقصإئده معي 

ي أسوأ إلتجإرب. 
 
من شقإء عإشه، أو ربمإ حصنته من إلوقوع ف

ي إلحّب ويبقر إلمعول ع
 
ي كل عةلقة حب هو أنه "إل نصيحة ف

 
ليه ف

ؤنهإ إلتجربة" كمإ قإل محمود درويش. وعليه إل تصلح عةلقة 

وغإدة لتكون درسإ للتعلم منهإ، وؤنمإ لدرإستهإ كحإلة  غّسإن

ؤنسإنية لن تتشإبه مع أية حإلة أخرى، مهمإ حإولنإ أن نقنع أنفسنإ 

ي صنع إلتجإرب، وإتخذنإ
 
إستعإرة  -إعتبإطيإ -هإبأننإ نتشإبه ف

ي حإلة إلةل وعي 
 
ٍي منهإ. وربمإ ف

ْ
يح ونحن نرى أنفسنإ عىل هد نسير

! ومإ أقس إلغإدوإت! غّسإنسنظل نقول: مإ أكير إل  يي  
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 كلمة أخيرة

 ما يشبه الخاتمة
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ُ
ي به هذه إلرحلة مع وبعد

؟  غّسإن، مإ إلذي أفإدتن  ي
 كنفإن 

 له لمإذإ 
ُ
ّ مع أحد إألصدقإء إلمقربي   ذكرت ي

ي حديث هإتق 
 
ف

ي عىل إلرغم من أنه يسإريّ   غّسإنأحّب 
وأنإ من أصول دينّية  ،كنفإن 

 وفكرية، توصف أحيإنإ بأنهإ "متطّرفة". 

، كمإ قلت لصد  غّسإنأحببت  ي
، ألن كلينإ متطّرف كنفإن  ي

يقر

ي موإقفه تجإه إلعدو   غّسإنبمعن  مإ. 
 
كإن صلبإ وقويإ ف

، فهو من إلذين قضوإ نحبهم ولم يبدلوإ  / إؤلشإئيىلي ي
إلصهيون 

ي إلوقت إلذي كإن تبديةل 
ي يعيش حيإة إلبؤس   غّسإن، فق 

كنفإن 

ي إلمخيم ويصإرع لقمة إلعيش
 
ة وإلشقإء ف

ّ
،  وتنهشه أمرإض عد

ي إلقصور 
 
، إلفخمةكإن ثمة مثقفون مدّجنون ينإمون عىل إلحرير ف

ف وإل إلتمتع بإلشبإب كمإ قإل أبو فرإس  غّسإنف لم يعرف إلير

، إلشهيد إلشإب أيضإ عن نفسه يومإ.  ي
 غّسإنلذلك فإلحمدإن 

، ولذلك فقد كتب عرف معن  إللجوء بكل مرإرإته وقسوته ومعإنيه

إت من إلمثقفي   إلفلسطينيي   من قلب إلمعإنإة ي حي   أن عشر
 
، ف

خ وإلنسإء وإلعربدة، ولم يتعرضوإ لمإ عإشوإ حيإة إلسهر وإلبذ 

ي من إغتيإل أو قتل، وأمهل غّسإنتعرض له 
هم إلقدر إلصهيون 

ليعيشوإ طويةل، ويكتبوإ عن فلسطي   من خإرجهإ إلمأسإوي 

 . ي
 وإإلنفعإىلي وإلعإطق 
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ي شجإعة 
، لقد تعلمت منه   غّسإنكإنت تعجبن  ي

كنفإن 

ي قول مإ أنإ مقتنع فيه وكتإبته وإلدفإع عنه 
 
إلشجإعة وإلجرأة ف

ي بثقة عإلية، وبكل مإ أوتيت من قوة ومقدرة، 
ي حيإنر

 
ومإرسته ف

إ مع إلمسؤولي   إلذي كإنوإ يصدرون   نإلعملية، لذلك تصإدمت كثي 

ي خطإبهم وموإقفهم عن 
 
وعي كنت أرإه وعيإ مزيفإ. نعم لقد  ف

، بل ؤن حيإة أولئك إلمسؤولي   كإنت مزّيفة إنت موإقفهم مزيفةك

 مزّيفة مإ دإموإ منتفعي   من 
هذإ إلذي هم ومإ زإلت مزّيفة وستبقر

، بفعل أنهم أبنإء "سلطة" قإئمة عىل تزييف فيه من عفٍن وتدجي   

 ، . فأنإ من هنإ أحب إلوعي فمن إلطبيعي أن أتصإدم وإلمسؤولي  

ي إؤلنسإن  غّسإن
ي إلذي إل يتنإزل عن موإقفه مهمإ كإن  كنفإن 

إلمبدن 

إلثمن، ومهمإ كإنت تلك إلموإقف، بل يبدو ىلي أن إلموإقف إل 

ي 
 
ي إلصغإئر تجده ف

 
ة، فمن يصمد ف ة وكبي  توصف بأنهإ صغي 

  غّسإنإلعظإئم أشد حضورإ، فــ"إؤلنسإن موقف" كمإ علمنإ جميعإ 

ي 
 .كنفإن 

ي لذلك إإلنتمإء لفلس  غّسإنأحببت 
ي  كنفإن 

 
طي   إلمودع ف

كتإبإته، بوصف قضية فلسطي   حقإ كإمةل إل يقبل إلقسمة ؤإل عىل 

ي 
. وهذإ عينه مإ تعلمته من إلمؤسسة إلدينية إلحزبية إلفلسطين 

ي إنتميت ؤليهإ مإ يقإرب إلعقدين من إلزمن. 
إألمر ليس فيه  إلنر

مفإرقة، بل عىل إلعكس فؤن "إلتشدد" و"إلتطّرف" حيإل مسألة 

ي وصفه بهإتي   إلصفتي   إلم ثوإبتفلسطي   وإل
. إل ينبع   قيتتي  
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ي ألنه كإن شهيد حق وموقف وكلمة، فهو   غّسإنأحببت 
كنفإن 

ي أي يوم من إأليإم. إغتيإل 
 
ي   غّسإنلم يكن عسكريإ ف

ي كنفإن 
علمن 

أن للكلمة ثمنإ، ؤن كنت مستعدإ لدفعه فإكتب وؤإل فعليك أن تغي  

مهنتك ككإتب، فليست مهمة إلكإتب قطعإ أن يكون مع 

ي فإضل إلعزإوي"إلسلطة" مهمإ كإنت، كمإ قإل 
ر
: *إلشإعر إلعرإف

ي أن يكون تإبعإ للحإكم، "
ودوره إلمثقف أو إلشإعر إل ينبع 

". إألسإشي أن ينقد، إل أن يصّبح 
ً
ي أرى أن   مطبةل وبوقإ

لذلك فؤنن 

ي بنإء إلوعي   غّسإنكتإبإت 
 
ي هي صّمإم أمإن لالجيإل إلقإدمة ف

كنفإن 

ي غي  إلمزيف
، بوصفهإ كتإبإت كإنت صإدرة عن مثقف إلحقيقر

ي ذ
، وظل وفيإ لفلسطي   حقيقر

ّ
ي وعي عميق، لم يدّجن ولم يتغي 

. إلكإملة، وفّيإ للسةلح وإلمقإومة، وفّيإ للحق وإلعد    ل إلمطلقي  

ة ومتعددة فكرية  لقد غدوت عىل قنإعة تإمة بعد قرإءإت كثي 

ي من شديإت  غّسإنأن مإ كتبه  وسيإسية وأدبية
قصص  ،كنفإن 

إلمنجإة إلوحيدة  هو  وروإيإت ومشحيإت وأبحإث أدبية وسيإسية،

ي أزمة إلتغريب 
 
وإلقبول بإلحلول إلوسط من إلوقوع ف

ي أن يتتلمذ عىل مإئدة  إإلستسةلمية، وعىل
هذإ  كل فلسطين 

ييف.  إألديب  لحمإية إلوعي إلجمعي من إإلنهيإر وإلير 

                                                           
مً حىاس مع الشاعش خالل بشهامج بِت ًاظين، ًمىً الاطالع على اإلالابلت مً خالل الشابط:  *

9jrzXCc-https://www.youtube.com/watch?v=JX2  وجاء الحذًث عً مهمت الشاعش أو

با مً الحذًث.  36:40لجضء ألاخير مً الحىاس عً الذكُلت اإلاثلف في ا  جلٍش

https://www.youtube.com/watch?v=JX2-9jrzXCc
https://www.youtube.com/watch?v=JX2-9jrzXCc
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ي 
من 
ّ
   غّسإنلقد عل

ً
ي كمإ إلحزب إلذي إنتميت ؤليه يومإ

أن  ،كنفإن 

ي إلفكر إلصحيح هو إألهم، وكل عمل خإل من إألفكإر عمل 
 عبنر

ّ غي  منتجغي  مثمر  ي
، ، وكل عمل لم يسبقه تخطيط عمل عشوإن 

عىل قإئمة إإلحتةلل إلسودإء  غّسإنوربمإ من أجل ذلك كإن 

 لتصفيته وإلتخلص من أفكإره وؤسكإتهإ. 

ي كإن أكي  من صإروخ عإبر للقإرإت، وأكي  من   غّسإن
كنفإن 

طإئرة نفإثة. ؤنه رسول وعي إل تنتهي رسإئله إلحقيقية إلموّجهة 

ي ستة وثةل   غّسإنإلخإلية من إألطمإع إلشخصية. عإش 
ثي   كنفإن 

خةللهإ إلكثي  من إألمرإض ؤإل أنه كإن يعمل بجد  عإمإ عإن  

ي أن يفلت 
 
حل بإكرإ. لقد نجح ف وإجتهإد، كمن كإن يعرف أنه سي 

، وؤن إغتإلته إأليدي إآلثمة  من إإلغتيإل، إغتيإل إلفكرة وإلوعي

ي ؤنهإء حيإته إلبيولوجية أمإ حيإته 
 
إلمجرمة، ؤإل أنهإ لم تفلح ؤإل ف

وتجد فيهإ إؤلنسإنية مبتغإهإ  ،ألدبية فمإ زإلت تعّطي إلفكرية وإ

 وهدفهإ. 

، رجةل،   غّسإنإلمجد وإلخلود ل ي
مثقفإ، وأديبإ، و وؤنسإنإ، كنفإن 

 ومنإضةل، وشهيدإ. 

 0101تموز 
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  ،وزيع
ّ
شر وإلت
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رإب للن
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قرإءإت ف 
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ً
إ
ّ
، إألردن،  -جد شر
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جمإت وإلن

 . 1165دإر موزييك لليرّ

  عإو
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نر ن ديوإن "وأنِت وحدِك أغنية"، دإر ليي 

 ، ي فلسطي  
عر ف 

ّ
 .1165مع بيت إلش

  كتإب "يومّيإت كإتب يدعX (، دإر إلرقمّية، 6-" )قصص وشد

 ،  . 1166فلسطي  

  هإ نصف إلحقيقة" )قصص وشد
ّ
(، دإر إلرقمّية، 1-كتإب "كأن

 ،  .1166فلسطي  

  ، ي ذكرى محمود درويش"، جمعّية إلّزيزفونة، فلسطي  
كتإب "ف 

1166. 
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  دإر ،"
ْ
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