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  غسان كنفاين: أسئلة وأجوبة

  فضل النقيب
  ماذا يعني غسان كنفاين لنا اليوم؟

يف أوج  ١٩٧٢اغتيل غســــان على يد عمالء إســــرائيليين يف الثامن من تموز/يوليو 
ن ان، وقبل عام مأحداث أيلول األســود يف عمّ، بعد عامين تقريباً من الثورة الفلســطينية

حرب تشـــــــــــرين األول/أكتوبر. وقــد نظر العــامل العربي إىل هــذا احلــدث بــاعتبــاره تعميــداً 
بالدم لطليعة القيادة الفلســـطينية. وصـــار ألعمال غســـان األدبية قراء كثيرون يف جميع 

حت شـــــــــخصـــــــــيات يف األقطار العربية، وتُرجم عدد من كتبه إىل اللغات األُخرى، وأصـــــــــب
  رواياته وقصصه القصيرة تعبيرات رمزية عن مأساة الشعب الفلسطيني ونضاله.

واآلن، بينما جتري عملية غدر الثورة الفلســـــــــــطينية من الداخل واخلارج، ويتقلص 
مشـــروع التحرير الوطني، على يد زعامة منظمة التحرير الفلســـطينية، إىل وضـــع مشـــبوه 

ة الصـــــــــهيونية، ما هي ة اإلمبريالية األميركية واحلركحلكم ذاتي حمدود يحظى بمبارك
أهميــة غســــــــــــان كنفــاين؟ هــل هو تعبير عن ثقــافــة ثورويــة مل تعــد موجودة؟ أم أنــه يعني 

  شيئاً آخر له األهمية نفسها التي كانت له وقت موته؟ أم هو األمران معاً؟
      

اغتياله بدافع قوي إىل لقد كنت صـــديقاً لغســـان وأعرفه معرفة جيدة، وشـــعرت بعد 
الكتابة عن حياته. مل أكن معنياً، يف املقام األول، بالكتابة عن أعماله األدبية، وإنما 
كنت مدفوعاً برغبة شــــــــــــديدة إىل تأكيد حقيقة مهمة تتعلق به، وهي أنه كان قبل كل 

 . ا ومع هذشــيء فناناً. مل يكن التزامه األســاســي ســياســياً أو أيديولوجياً، وإنما كان فنياً
قـــاده هـــذا االلتزام الفني إىل مركز النضــــــــــــــال الثوروي. وهكـــذا، مل يكن غســــــــــــــان كبقيـــة 
الفنــــانين، وال كبقيــــة الثورويين. فقــــد كــــان خمتلفــــاً عنهم، وهــــذا مــــا كــــان يــــدفعني إىل 

  الكتابة عنه.
ثم حدث ما زاد يف رغبتي يف الكتابة... فقبل أن يمضـــــــي عام على اغتيال غســـــــان، 

، اغتال عمالء إســـــــرائيليون يف باريس باســـــــل الكبيســـــــي الذي ١٩٧٣ يف نيســـــــان/أبريل
دمت، لكن مل أفاجأ. إذ بعد اغتيال غســان  كنت أيضــاً صــديقاً له وأعرفه حق املعرفة. صــُ
ســـــــيطر عليّ هاجس خفي بأن باســـــــالً ســـــــيكون الهدف التايل، وأخبرته بذلك يف رســـــــالة 

                                                            
   ،إحياء لذكرى ١٩٩٩أيار/مايو  ٨بتاريخ كلمة أُلقيت باإلنكليزية يف حفل أقيم يف منتدى بريخت، يف نيويورك ،

 غسان كنفاين. وقد ترجم النص إىل العربية أحمد خليفة.
  أستاذ االقتصاد يف جامعة واترلو	كندا. - 
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صــــــــــيتيهما، إالّ إنني كنت أشــــــــــعر بعثت بها إليه. فمع أن االثنين كانا خمتلفين يف شــــــــــخ
بأنهما يشــــــــــتركان يف صــــــــــفة مهمة جداً وخطرة. فقد كان باســــــــــل قائداً بارزاً يف حركة 

، ٩٦٧١القوميين العرب يف العراق، وانضم إىل نشاطات املقاومة الفلسطينية بعد حرب 
 لكنه كان خمتلفاً عن املثقفين والثورويين العرب اآلخرين. كان يحمل شــــــهادة دكتوراه
يف العلوم الســـــــــــياســـــــــــية، ومع ذلك مل يكن راغباً يف ممارســــــــــــة مهنة أكاديمية. وكانت 
أطروحتــه للــدكتوراه عن احلركــة الســـــــــــيــاســـــــــــيــة التي كــان ينتمي إليهــا، حركــة القوميين 

كن معنياً بالنظريات السياسية أو بالتفصيالت األيديولوجية، إذ كان يإنه مل  العرب، إالّ
وتوحيدها التنظيم الســـــــــــياســـــــــــي. فإحياء األمة العربية  اهتمامه اجلارف منصـــــــــــباً على

وحتريرها من السيطرة األجنبية، كل هذا مل يكن يف رأيه مشروعاً بحاجة إىل النظريات 
الســــــــــياســــــــــية، وإنما كان أمراً بديهياً بحاجة ماســــــــــة إىل تنظيم ســــــــــياســــــــــي جريء يعمل 

ت، املتأتية عن لتحقيقه. ويف عامله كان كل شـــــــــــيء يقاس بالنجاحات، أو باإلخفاقا
ســـــــــعيه الدؤوب للمشـــــــــاركة يف بناء ذلك التنظيم. مل يكن فناناً، بيد أن التزامه النضـــــــــال 
كان قوياً وعميقاً وتشـــــــــــع منه تانك احليوية واحلدة اللتان هما من طبع الفنانين. كان 

كل يوم، تماماً كالفنان الذي  ثوروياً يســـــــــــتحث نفســـــــــــه على العمل بأقصـــــــــــى طاقته يف
ته لعمله. وخطر ببايل أنه على الرغم من أن باســـل وغســـان كانا قادمين يكرس كل حيا

من مكــانين خمتلفين، ومن خلفيتين خمتلفتين، فــإنــه كــان ال بــد من أن يلقيــا املصـــــــــــير 
نفســه، وذلك ألن لهما صــفة مشــتركة هي أن أهم ما يف حياة الواحد منهما كان خارجًا 

يعيش من دون أن يكتب، وباســـــــل ال  عن إرادته بصـــــــورة كاملة. فغســـــــان ال يســـــــتطيع أن
  يستطيع أن يعيش من دون أن يكون منهمكاً يف التنظيم السياسي.

كانت الكتابة بالنســــبة إىل غســــان كما كان التنظيم الســــياســــي بالنســــبة إىل باســــل: 
نظرة إىل احلياة، وموقفاً من العامل، وعاطفة جاحمة، ويف نهاية املطاف وطناً؛ ولقد 

  ن يف البداية.استُهدف هذا الوط
ملــاذا؟ مل أكن مهتمــاً بمعرفــة ملــاذا اختــارهمــا العــدو أوالً، قبــل قــادة آخرين كــانوا 

إذ كان يدور حول  ،ألين كنت أعرف اجلوابيمارســـون ســـلطة ســـياســـية أو عســـكرية أكبر، 
اخلطر الذي يمثله الثوروي األصــــيل يف مقابل إمكان الوصــــول إىل اتفاق مع الســــياســــي 

ا اهتممت بمعرفة ملاذا اختار غســــان وباســــل أن يضــــعا أنفســــهما حيث البراغماتي. وإنم
.   كانا، يف املوقع الذي كان ال بد من أن يُستهدف أوالً

يف ذلك الوقت، مل يكن عندي إجابة واضــــحة عن ذلك الســــؤال... كل ما كان لديّ هو 
شــــــــــعور وحدس نابعان من معرفتي بالرجلين، ومل يكن عندي فكرة واضــــــــــحة لها داللة 
عامة... لذا ألّفت كتاباً صغيراً عبّرت فيه عن مشاعري جتاه الصديقين، وعن األثر الدائم 
الذي تركاه يف نفســــــــي. وكي أؤكد أن الكتاب ال ينطوي على أكثر من شــــــــعور شــــــــخصــــــــي 
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 )١(اخترت له عنوان: "باسل وغسان: انطباعات شخصية".
غســــــــــــان كنفــاين، مع  لقــد انتهــت تلــك املرحلــة من الكفــاح الفلســـــــــــطيني، التي مثلهــا

خروج منظمــة التحرير من بيروت يف أواســـــــــــط الثمــانينــات، وبــدأت املرحلــة التــاليــة مع 
  .١٩٨٧اغتيال ناجي العلي يف لندن يف تموز/يوليو 

كان ناجي رســـاماً كاريكاتورياً فلســـطينياً غير منتم إىل أي جماعة ســـياســـية. ومع 
والتي ينتظرها جمهور كبير يف  ذلك، أدت رســــــوماته دور املناشــــــير الســــــياســــــية احلادة،

. وأصــــبحت شــــخصــــية   هريظ الذي الالجئين خميمات طفل -		حنظلةالعامل العربي يومياً
، ومذهوالً من اإلســــرائيلي للطيران اليومي اجلوي القصــــف من مرعوباً رســــوماته كل يف

وعي اجلمــــــاعي ال من جزءاً -		فســـــــــــــــــاد احلكومــــــات العربيــــــة وقيــــــادة منظمــــــة التحرير
  الفلسطيني.

وكان الســـــؤال الذي أثاره اغتيال ناجي العلي خمتلفاً اختالفاً واضـــــحاً عن الســـــؤال 
 هو مَنْيُســــتهدف الفنانون، وإنما أصــــبح  ملاذاالذي أثاره اغتيال غســــان. مل يعد الســــؤال 

الذي يســــتهدفهم؟ فلقد حامت الشــــبهات حول عناصــــر من منظمة التحرير وعناصــــر من 
على نطاق واســـــع بشـــــكل ســـــاهم يف تقليص صـــــدقية املوســـــاد اإلســـــرائيلي، وشـــــاع ذلك 

قيادة املنظمة. ويف أي حال، طرح اغتيال الرجلين سؤاالً جوهرياً صاغته باربرا هارلو 
  وملاذا تقود إىل قتلهما؟   )٢(: ما هي مهمة الفنان السياسي/السياسي الفنان؟ابقوله

ب أن نفهم، أوالً، أعتقد أننا إذا أردنا التوصـــل إىل جواب صـــحيح عن هذا الســـؤال يج
املرحلة احلالية من املأســــــــــــاة الفلســـــــــــطينية؛ املرحلة التي بدأت مع اتفاق أوســـــــــــلو بين 

  .١٩٩٣منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل سنة 
مل يتم تدشـــــــــين هذه املرحلة باالغتيال كما حدث يف املرحلتين الســـــــــابقتين، وإنما 

ئيســــــية معارضــــــة الســــــتســــــالم زعامة بانفجار فكري عبّر عنه ظهور إدوارد ســــــعيد قوةً ر
  الصهيوين. -	منظمة التحرير الفلسطينية أمام احملور األميركي

لن ندخل هنا يف تفصــيالت املوقف الســياســي إلدوارد ســعيد جتاه "عملية الســالم" 
وســـــــــــعيه املثابر إليجاد البديل. فما يعنينا اآلن هو موقفه اخللقي واملعنوي. ما الذي 

كل هذه احلدة واحليوية؟ ما الذي يقوده إىل أن يكون يف طليعة يدفعه إىل املعارضـــــــــــة ب
  الصفوف على الرغم من حالته الصحية الصعبة؟

من الواضـــــــح أن اإلجابة عن هذا الســـــــؤال ســـــــتســـــــاهم، إىل حد بعيد، يف اإلجابة عن 
  األسئلة التي طرحناها بالنسبة إىل غسان وباسل وناجي.

                                                            
الشـــــــهيدين غســـــــان  شـــــــخصـــــــية عن حياة غيّر الناشـــــــر العنوان إىل: "هكذا تنتهي القصـــــــص، هكذا تبدأ: انطباعات  )١(

  ).١٩٨٣مؤسسة األبحاث العربية، كنفاين وباسل الكبيسي" (بيروت: 
)٢(  Verso, London: (After Lives: Legacies of Revolutionary Writing Barbara Harlow, 

1996), p. 15. 
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ال يســــتطيع إدوارد ســــعيد أن يقبل باتفاق أوســــلو ألنه يناقض، بصــــورة مطلقة، كل 
ما عمل له يف حياته. فقبوله به يعني، بكل بســـاطة، تنكره لكل ما كتبه يف املاضـــي، إذ 
إن حمور تلــك الكتــابــات يــدور دومــاً حول قــدرة القوي واملتجبر على تشـــــــــــويــه التــاريخ، 

قائمة أســاســاً على لوم الضــحية. ليس من الضــروري واختالق روايات تدعي "احلقيقة" و
 Imperialism) أو "اإلمبريالية والثقافة" (Orientationأن يقرأ املرء "االســــتشــــراق" (

and Culture من كتب إدوارد سعيد، كي يدرك استحالة قبوله بأوسلو. فمن املمكن ،(
  ).tion in MusicVariaأن يصل إىل النتيجة نفسها لو قرأ كتابه عن "املوسيقى" (

إن االنتهاك الذي مثله اتفاق أوســلو ال ينبع من حقيقة أنه يتطلب من الفلســطينيين 
التنازل عن حقوقهم املشروعة، وإنما من حقيقة أنه يتوقع من الفلسطينيين أن يشجبوا 

الرواية الصـــــــــــهيونية عن التاريخ. فلم يكن يف اإلمكان  هتاريخهم وأن يعتمدوا بدالً من
تفـــاق أوســـــــــــلو إالّ بعـــد أن تخلـــت قيـــادة منظمـــة التحرير عن مبـــادئهـــا وقبلـــت أن توقيع ا

تتعامل مع املاضــــي الفلســــطيني، واحلاضــــر الفلســــطيني، واملســــتقبل الفلســــطيني، كأنها 
  فاوض يف شأنها من منطق براغماتي.سلع يمكن الت

إن حدث أوســــــــلو ما هو إالّ مثال توضــــــــيحي صــــــــارخ لكل ما أمضــــــــى إدوارد ســــــــعيد 
املهنية يف حتليله وتوثيقه: التحليل الثقايف لتشـــــــــــويه احلقيقة. وهذا ما يفســـــــــــر  حياته

غضــــــبه الشــــــديد، فلقد أزعج االتفاق ســــــالم وجدانه الداخلي، وانتهك احلقيقة التي يعيش 
  بها. لذ فهو يعارض االتفاق دفاعاً عن النفس.

اته ألننا اآلن نســــــتطيع جميعاً أن نفهم ذلك. إننا نفهم غضــــــب إدوارد ســــــعيد ومعان
. لكن اتفاق أوســــــلو مل يبرز فجأة يف الكذبنشــــــعر بوطأة العيش والتنفس يف ظل هيمنة 

حياتنا، فوراءه تاريخ طويل ينطوي على حتضـــــــيرات، وتدريبات أولية كثيرة، وعدد من 
البروفات الســـــــــــابقة للعرض. لقد كان دائماً "خلف املنعطف". وهذا الشـــــــــــعور باالختناق 

مــا أحســـــــــــــه الفنــانون القليلون منــذ البــدايــة. إن فنــاين املقــاومــة الــذي نحســـــــــــــه اآلن هو 
ومفكريها يختلفون عن البقية يف أنهم يســتطيعون اســتشــعار اخلطر يف وقت أبكر، وقبل 
أن يشعر به الناس اآلخرون. إن هذا االنتهاك حلياتنا الذي نعيشه اليوم هو ما أحس به 

بينما كانوا يقاومون االختناق. ففي  تلواغســــان وباســــل وناجي قبل فترة طويلة. وقد قُ
مل يكن يف وســـع غســـان أن يكتب، وال يف وســـع باســـل أن ينظّم، وال يف وســـع  الكذبعامل 

ناجي أن يرســـــم، وال يف وســـــع إدوارد ســـــعيد أن يســـــتمر يف أن يكون إدوارد ســـــعيد. ويف 
رة، حيث الواقع، مل يكن يف إمكان غســـــان وباســـــل وناجي إالّ أن يكونوا يف املواقع اخلط

. فالثور   يون احلقيقيون ال يملكون خيارات.واستُهدفوا أوالً
إن الغضـــــــب الذي أشـــــــعله اتفاق أوســـــــلو يف أعماق إدوارد ســـــــعيد مل يكن خمتلفاً عن 
الغضــــــــب الذي حرك غســــــــان كنفاين وناجي العلي، وجنمت عنه أعمالهما الثوروية. ففي 
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عدم التصــــديق وباخلديعة نفســــه كل مقال كتبه إدوارد ســــعيد منذ أوســــلو، جند الشــــعور ب
التي  الكــذبــةالــذي جنــده يف القصـــــــــــص األوىل لغســــــــــــان كنفــاين التي كــان يحــارب فيهــا 

، والذي جنده يف الرســوم الكثيرة لناجي العلي التي تعبّر عن شــعور ١٩٤٨تكرســت ســنة 
جتـــاه االنعطـــاف اخلطر الـــذي ســـــــــــــارت فيـــه قيـــادة منظمـــة التحرير يف أواســـــــــــط  حنظلـــة

ما أن املعركة التي يخوضـــــــــــها إدوارد ســـــــــــعيد اآلن ضــــــــــــد تزييف التاريخ الثمانينات. ك
الفلســـــطيني هي املعركة نفســـــها التي خاضـــــها ناجي العلي يف أواســـــط الثمانينات ضـــــد 
التضــليل الذي تعرض له الشــعب الفلســطيني، وهي املعركة نفســها التي خاضــها غســان 

  كنفاين منذ أواسط اخلمسينات.
خ النضــــــــــال الفلســــــــــطيني، وعلى رســــــــــم خريطة املشــــــــــهد إن كوننا قادرين على تأري

، من خالل أعمال غسان وناجي وإدوارد سعيد، ليس صدفة. ١٩٤٨الفلسطيني بعد سنة 
وعامل  الكذبفمنذ البداية كانت املأســــــــــــاة الفلســـــــــــطينية، وما زالت، صـــــــــــراعاً بين عامل 

وفســــــــــاد قادة عرب . وكان العامل األول متفوقاً دائماً نتيجة دعم القوى العظمى احلقيقة
. لون أويوفلســــــــــطينيين. ويف مثل هذا الصــــــــــراع يُســــــــــتهدف الفنانون واملثقفون األصــــــــــ الً

فتكوينهم الـــذهني والنفســـــــــــي ال يقبـــل املســــــــــــــاومـــة، ومبـــادئهم أرســـــــــــخ من أن يجرفهـــا 
االنحراف. إنهم يعيشون حياتهم بعمق وكثافة على نحو يصبحون معه ال رمزاً للحقيقة 

  منها. إنهم ليسوا جنوداً يحمون وطناً؛ إنهم الوطن.فحسب، بل أيضاً جزءاً 
هنا تكمن أهمية غســــــان كنفاين اليوم. إقرأ وصــــــف إدوارد ســــــعيد لالحتفال بتوقيع 

، وســــتجد نفســــك فوراً مع ١٩٩٣أيلول/ســــبتمبر  ١٣اتفاق أوســــلو يف البيت األبيض، يف 
لى دفن يف مكـــــب من مكبـــــات النفـــــايـــــات يف الكويـــــت، شــــــــــــــــاهـــــداً ع   ) ٣(أبي اخليزران

الفلســــطينيين الثالثة يف الفصــــل األخير من رواية غســــان "رجال يف الشــــمس". إن عظمة 
غســان كنفاين تكمن يف قدرته على احلدس املبكر، الذي يتوقع النكبات القومية الكبيرة 

  من خالل رصده عيوب األفراد اليومية يف احلياة العادية.
      

وأعمال غســـان كنفاين لنا اليوم جملة من األســـئلة مع ذلك، يثير إدراك أهمية حياة 
  اجلديدة.

غســــان وناجي وإدوارد ينتمون إىل اجليل نفســــه، ولو كان غســــان وناجي ال يزاالن 
. ما هو شـــــــــــأن اجليل الذي أتى  يف قيد احلياة لكانا اليوم يف عمر إدوارد ســـــــــــعيد تقريباً

يف أواخر الســـــــــــتينات ويف  بعدهم؟ وما هو شـــــــــــأن املثقفين الفلســـــــــــطينيين الذين تكوّنوا
الســـــــــبعينات، ال يف اخلمســـــــــينات وأوائل الســـــــــتينات؟ من دون شـــــــــك، لدينا حقاً جيل من 
الكّتاب والشـــــــــــعراء الشـــــــــــبان، لكننا ال جند أي مثقف فلســـــــــــطيني شـــــــــــاب يعيش يف مقدم 

                                                            
أبو اخليزران هو ســــــــــائق الصــــــــــهريج الذي مات داخله ثالثة فلســــــــــطينيون اختناقاً يف رواية غســــــــــان: "رجال يف   )٣(

  الشمس".
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الصفوف بالطريقة نفسها التي اعتاد غسان وناجي العيش بها، وبالطريقة نفسها التي 
عيد حياته بها اليوم. إننا ال نقرأ كلمات لكتّاب شبان تهز كياننا، وتثير يعيش إدوارد س

كوامن مشـــــــــــاعرنا، وتغيّرنا؛ كلمات تســـــــــــتويل على قلوبنا وذاكرتنا وروحنا، ألنها تعبّر 
عما شـــــــــعرنا به دائماً ومل نســـــــــتطع التعبير عنه. ال نالحظ كتّاباً شـــــــــباناً تتناقل األخبار 

عندما    )٤(كانت متضـــــــمنة يف عبارة لشـــــــفيق احلوتحظة أســـــــماءهم. وأظن أن هذه املال
ســــــــــــألني ذات مرة بطريقتـه احلـادة املعروفـة: أال تعتقـد أن من الغريـب ومن الالفـت جـدًا 
للنظر أن الثورة الفلســـطينية مل تنتج كاتبها أو شـــاعرها؟ واســـتطرد معدداً أســـماء غســـان 

والشــــــــــعراء الالمعين الذين كنفاين وحممود درويش وإدوارد ســــــــــعيد وغيرهم من الكتّاب 
  تكوّنوا جميعاً قبل جميء الثورة يف أواخر الستينات.

ويف هذا الصــدد، فإن مقال بالل احلســن الذي كتبه يف الذكرى اخلامســة والعشــرين 
ففي أكثر فترات حياة غســــــان خصــــــوبة    )٥(الغتيال غســــــان كنفاين مثير جداً لالهتمام.

 الفترة تلـــك يف كـــانـــا إذ. بالل من غســــــــــــــان إىل أقرب هو نمَ يكن مل) ١٩٦٨ -	١٩٥٤(
 لتحرير ةالشعبي اجلبهة ثم العرب، القوميين حركة( نفسه السياسي التنظيم يف عضوين

 يف رىأُخ جرائد ويف دمشــــــق، يف للتنظيم التابعة نفســــــها اجلريدة يف وعمال ،)فلســــــطين
ائماً نقاشـــات يف لكويت وبيروت، وعاشـــا معاً يف الشـــقة نفســـها أحياناً، وكان بينهما دا

الســياســة واألدب وكل األمور األُخرى. ويف نص مؤثر وصــاف، يســرد بالل حكايات من 
الفترة التي كان خاللها غســــــــــان يبحث عن صــــــــــوته اخلاص، يتعلم مهنة الكتابة، ال من 
الكتب فقط بل أيضــــاً من التجريب يف الرســــم، ويف حفر اخلشــــب، ويف ابتداع أشــــكال من 

حظـات اليوميـة واللقـاءات وتبـادل األحـاديـث مع اآلخرين: مع الصـــــــــــلصــــــــــــال، ومن املال
املشــــرف على البناية، ومع البائع يف الدكان، ومع كل من يقابله يف مكان العمل أو يف 
املقــاهي أو يف النوادي الليليــة. وطبعــاً، كــانــت فترة التــدرب هــذه جتري يف إطــار بيئــة 

ئـــة، ويف إضـــــــــــــاءة التفـــاعـــل بين معينـــة. وقوة مقـــال بالل تكمن يف تصـــــــــــويره هـــذه البي
الصراعات داخل حياة غسان الشخصية وبين احلالة الفلسطينية، وكيف عزز كل منهما 

  اآلخر ووسع مداه، بشكل مكّن غسان من بلورة هدفه بأسلوب فني.
ونعرف من ذكريات بالل أن بدايات معظم قصــــــص غســــــان كانت حدثاً ما، أو لقاء 

غســــان عن "حدث" من صــــديق، أو من غريب، أو من خالل ما، يف حياته اليومية. يســــمع 
ذكرياته عن فلســـــــــــطين، فيختل توازن  هوســـــــــــائط اإلعالم، فيضـــــــــــطرب أو يتأمل أو تعاود

حياته، وال يســـتطيع اســـتعادة ذلك التوازن وال اســـترداد فلســـطين إالّ حين يكتب عن ذلك 
منهمكاً يف كتابة كان احلدث ويشـــــــــــحنه باملعنى واألهمية والداللة. وذات مرة، بينما 

                                                            
، عندما ١٩٩٣وســـــــنة  ١٩٦٥ورئيس مكتبها يف بيروت بين ســـــــنة التحرير الفلســـــــطينية  منظمةأحد مؤســـــــســـــــي   )٤(

  استقال احتجاجاً على اتفاق أوسلو.
"، "السفير" (بيروت)،   )٥(   .١١/٧/١٩٩٧بالل احلسن، "غسان كنفاين إنساناً وفناناً
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رواية طويلة عن حياة الفلســــــطينيين يف الكويت، ســــــمع خبراً عن ثالثة فلســــــطينيين عُثر 
عليهم موتى يف الصـــــــــــحراء بين الكويت والعراق. وكان موتهم ناجماً عن اختناقهم يف 
صــــهريج كان من املفروض أن يهربهم عبر احلدود إىل الكويت. فتوقف غســــان فوراً عن 

الطويلة وراح يكتب كي يمنح موت الفلســـــــــــطينيين الثالثة الشـــــــــــرعية التي  كتابة الرواية
تعود بهم إىل فلســـــطين. ولقد قادت تلك الكتابة إىل "رجال يف الشـــــمس". ومل يعد غســـــان 
قط إىل الرواية التي كان عاكفاً على كتابتها؛ فقد غيّرته "رجال يف الشـــــــــــمس"، وغيّرت 

  لك.بعده جيالً من القراء وال تزال تفعل ذ
وهكــذا، مل يكن غســـــــــــــان يف احلقيقــة يكتــب عن فلســـــــــــطين كموضـــــــــــوع، وإنمــا كــان 
باألحرى يكتشـــــــــف فلســـــــــطين من خالل أحداث حياته اليومية. كما أنه مل يكن يكتب من 
أجل تمجيد التجربة الفلســــــطينية، وإنما على العكس كان يكتب للكشــــــف عن تناقضــــــات 

هذه املهمة الثوروية ألنه عاش فعالً  تلك التجربة الصـــــــــــعبة. وقد كان قادراً على تأدية
التناقض والصراع اليومي يف حياته اخلاصة بشجاعة وصدق وتصميم. عاش يف ظل 
الوحشــــــــــــة والعذاب، مع اجلمال واحلب، وكتب... وكتب... إىل أن ابتدع أســـــــــــلوباً عبّر عن 
جتربته، ذلك األســـــــلوب املتوهج الذي يعطيك صـــــــدقية احلقائق، وصـــــــدمة اخلبر، وحرية 

  احللم، وأعماق فلسطين.
هذا التداخل بين الشــــــخصــــــي والوطني، بين اخلاص والعام، هو ما منح أدبه قيمته 

  اخلالدة، وهو ما يفتقر إليه اجليل التايل من املثقفين والكتّاب الفلسطينيين.
لنتوقف قليالً ونتــأمــل كيف كــان غســــــــــــان يعمــل. لقــد عمــل خالل حيــاتــه يف ســــــــــــت 

يف ثالث منها. وبالل، الذي عمل معه يف أكثر من واحدة  صـــحف، وكان رئيســـاً للتحرير
أو أكثر، من هذه الصـــحف، يعرض بالتفصـــيل رتابة عمل غســـان اليومي. عشـــر ســـاعات، 

كان غســان يمضــيها يف كتابة املقاالت والتعليقات واألخبار. وبعد منتصــف الليل كان 
لس ملمارســـــــــــة الكتابة يرســـــــــــل اجلريدة للطباعة، وبدالً من أن يذهب إىل املنزل كان يج

، صـــــــوغ القصـــــــص، ويف خميلته املادة اخلام التي تراكمت خالل النهار. وكان احلقيقية
يبحث فيها عما وراء الفوضـــى واالضـــطراب، ويحاول أن يكتشـــف العالقة بين ما مضـــى 
وما ســــــيأتي. وهذا التطلع الدؤوب واملتواصــــــل إىل االكتشــــــاف هو ما مكّنه من إجناز ما 

عاماً فقط، لكنه خلف وراءه جملد روايات، وجملد قصـــص  ٣٦لقد عاش ســـعى إلجنازه. 
قصـــــيرة، وجملد دراســـــات ســـــياســـــية ومقاالت نقدية أدبية. كل هذا باإلضـــــافة إىل عمله 

بهة كتب السياسي للجكامل يف الصحافة، وإىل نشاطاته السياسية كعضو يف املبوقت 
ت اثنتان من رواياته ضــــــمن قائمة الشــــــعبية، مع التنويه بأنه قبل أن يبلغ الثالثين كان

الكتب املقررة يف الكليات األدبية يف اجلامعات العربية الرئيســـــــــــية. كل ذلك يف عمر مل 
. ٣٦يزد على    عاماً

دراســــــــة حياة غســــــــان أن تســــــــاعدنا يف إن بالل حمق تماماً يف القول إن من شــــــــأن 
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أن تســــاعد يف  التوصــــل إىل فهم أعمق لرواياته وقصــــصــــه ومقاالته، ومن شــــأنها أيضــــاً
فهم الفوارق املهمـــة بين جيـــل املثقفين الـــذي ينتمي إليـــه وبين مثقفي األجيـــال اآلتيـــة 
بعده. ففي األجيال األخيرة ال جند حس االكتشـــــــــــاف اليومي، وال ذاك التفاعل الدينامي 
. إن املثقفين  بين اخلاص والعام يف حياتها. وإنما نرى شـــــــــــظايا وفوضـــــــــــى وصـــــــــــمتاً

ون حياة مزدوجة: "خاصـــــــة" و"وطنية"، ومعظمهم يتحدث بلغتين: الشـــــــبان اليوم يعيشـــــــ
واحدة خاصــــــــــــة وأُخرى عامة، ومل تعد املشــــــــــــاعر والرغبات الشـــــــــــخصـــــــــــية مندجمة يف 

  التطلعات الوطنية.
لكن، أال يعكس هذا االنفصـــام فارقاً نوعياً أعمق بين فترتين؟ يف زمن غســـان كان 

وار والنقاش. وكان هناك توق إىل هناك جو فضـــول ورغبة يف االكتشـــاف من خالل احل
التغيير من خالل التفكير احلر واألفعال احلرة. فما الذي قتل الفضـــــول وحب االكتشـــــاف 
يف حيــاتنــا؟ ومــا الــذي قتــل الرغبــة يف التغيير واإليمــان بــإمكــان التغيير؟ نحن بحــاجــة 

غــاة. إىل منــاقشــــــــــــة هــذه املســــــــــــائــل، وال فــائــدة يف االكتفــاء بــاتهــام الــدكتــاتوريــات والط
فــاملســـــــــــؤوليــة األوىل تقع، يف نهــايــة املطــاف، على عــاتق املثقفين. ونحن بحــاجــة إىل 
مناقشة هذه املسائل، ال بصورة جمردة، لكن من خالل حاالت حمددة. نحن بحاجة إىل 
أن نتساءل: ما الذي جعل غسان قادراً على القيام بكل ما قام به؟ وما الذي يمنع اليوم 

  نفسها والشجاعة نفسها من أن يرفعوا أصواتهم؟ أشخاصاً لديهم املوهبة
وهكذا نرى أن غسان ما زال يطرح أسئلة متجددة يف حياتنا، وما زال يقوم بمهمة 
الفنـــان التي هي، كمـــا قـــال جورج لوكـــاش: "أن يطرح األســـــــــــئلـــة، وأن يثير املشـــــــــــكالت 

  )٦(بمضمون رجال جدد وأقدار جديدة..."
      

األجوبة، واســـمحوا يل يف اخلتام بأن أحدثكم عن بهنا يزوّدنا غســـان نفســـه أيضـــاً 
  هذه األجوبة.

، كلفني القيّمون على برنامج األمم املتحدة للتنمية ١٩٩٦شباط/فبراير  أواخريف 
)UNDP ًالقيام بدراســة نظام الضــرائب يف الضــفة الغربية وقطاع غزة. أمضــيت شــهرا (

اســـــمه ألكازار، ويقع يف وادي اجلوز بالقرب من القدس،  ونصـــــف شـــــهر يف فندق صـــــغير
بين الشـــيخ جراح وجبل الزيتون. وكان من حســـن حظي أن نزل فيه أيضـــاً، يف األســـبوع 
الثاين من إقامتي به، خمســـــة عمال عرب من اجلليل... كانوا من عمال البناء الذين ليس 

عياً وراء العمل. ولقد جاؤوا لديهم عمل دائم يف قريتهم، ويتنقلون من مكان إىل آخر ســــــــ
إىل القدس للعمل ثالثة أيام يف موقع بناء إســـرائيلي. كنا جنلس معاً يف األمســـيات بعد 

                                                            
)٦(  Publication (New York: Delta Marxism and Human Liberation George Lukace, 

Co., 1973), p. 180. 
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العشــاء ونتبادل احلديث عن حياة العرب يف إســرائيل. يف صــبيحة يوم مغادرتهم، وبعد 
. وبينما كان أحدهم يتج ه إىل تناول وجبة الصـــــــــــباح معاً، رافقتهم إىل اخلارج مودّعاً

ته من يده فالحظت وجود كتاب داخلها. سألته على الفور، وبلهجة الباص، وقعت حقيب
ذات معنى: "إذاً، أنت تقرأ كتباً؟!" فنظر إيلّ، ثم رفع الكتاب ليريني صــورة غســان كنفاين 
على الغالف، وقــال: "أنــا ال أقرأ أي كتــاب، أنــا أقرأ هــذا. غســــــــــــان كنفــاين خمتلف." وكــان 

يشـــــيران إىل نقاش حاد جرى يف الليلة الســـــابقة، هاجم خالله املثقفين  ســـــؤايل وجوابه
واألكاديميين لتمضـــــــــــيتهم الوقت كله يف قراءة الكتب التي تشـــــــــــوش أفكارهم وتبقيهم 

  سلبيين.
 دبعد بضعة أيام، شاركت يف جلسة عمل ضمت عدداً من أساتذة االقتصاد يف معه

. ويف أثناء تناول الغداء ســــــــألني أبحاث الســــــــياســــــــات االقتصــــــــادية الفلســــــــطيني (ماس)
أحدهم إن كنت الشــــخص نفســــه الذي كتب عن غســــان كنفاين. وعندما أجبته باإليجاب، 
أصـــــــــــر على أن يعرّفني إىل زوجته التي قال إنها حتتفظ بكتب غســــــــــــان قرب ســـــــــــريرها 
وتقرأها باســـــــــــتمرار. وكانت زوجته أيضـــــــــــاً أســـــــــــتاذة جامعية يف أواخر الثالثينات من 

شـــــــــــرحت يل، عندما التقينا، أنها تعودت قراءة غســــــــــــان حين كانت طالبة  عمرها. وقد
جامعية يف الواليات املتحدة كوسيلة للتعامل مع الشعور بالغربة، وأضافت: "أمّا اآلن، 
فــأنــا بحــاجــة إىل غســـــــــــــان كي أحــارب اإلحســـــــــــــاس بــأنني ســـــــــــجينــة خالل أيــام وليــايل 

حلـديـث ويف عينيهـا نظرة حنين: ت بوجههـا قليالً، وواصـــــــــــلـت احـثم أشــــــــــــا   )٧(اإلغالق."
"الفترة الوحيدة التي مل أقرأ غسان فيها كانت السنتين األوليين من االنتفاضة. يف تلك 
األيــام، كــل أشـــــــــــخــاص غســـــــــــــان كــانوا معنــا. ويف كــل مرة كنــت أحتــدث فيهــا مع امرأة 

وعندما كنت أراقب األطفال يرشـــــــــقون    )٨(فلســـــــــطينية كنت أخالني أحتدث مع أم ســـــــــعد.
نود اإلســـــــــــرائيليين باحلجارة، كنت أحس أنني مع أطفال غســـــــــــان. هل تتذكر اإلخوة اجل

؟ وحتى عندما كنا نهرّب أشــــــياء إىل  الطفل يذهب إىل اخمليم‹الســــــبعة يف قصــــــة غســــــان 
القرى احملاصرة، كان أبو اخليزران دائماً هناك، مستعداً وراغباً يف أن يمد لنا يد العون 

  ليكفر عن خطئه التاريخي."
هل فوجئتُ بهذين اللقاءين؟ هل فوجئتُ بحقيقة أن غســــــــــــان كنفاين ال يزال، بعد 
ربع قرن من موته، أفضــــل رفيق للفلســــطينيين من خمتلف املشــــارب يف رحلتهم التي ال 

  تنتهي؟
كالّ مل أفاجأ. فلقد تمت مفاجأتي قبل أســـــــــــبوعين من ذلك. إذ مل تكن زيارتي هذه 

لكازار، الزيارة األوىل، وإنما كانت الثالثة. ويف كل للقدس، التي أقمت خاللها بفندق أ
                                                            

ن ون مالفلســـــــــــطينييف ظل األول، يمنع  وإغالقاً كلياً. إغالقاً احلياة حتت االحتالل اإلســـــــــــرائيلي يمكن أن تكون   )٧(
  ون من التحرك حتى داخل املنطقتين.الفلسطينيمغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ويف ظل الثاين، يمنع 

  .سعد" املشهورة لغسان كنفايناسم بطلة رواية "أم   )٨(
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مرة كنت أمر بالتجربة نفســـــها. منذ حلظة صـــــعودي إىل الطائرة يف أوروبا، كنت أحتول 
. وكنت على الفور  إىل الفلســـــــــطيني العائد إىل فلســـــــــطين بعد فراق خمســـــــــة وأربعين عاماً

أن أقول يف وصـــــــــــف  ، عندما كنت طفالً يف صـــــــــــفد. وال أســـــــــــتطيع١٩٤٨أرتد إىل ســـــــــــنة 
مشـــاعري، خالل تلك الرحالت اجلوية، ســـوى إنني كنت أشـــعر بأنني عارٍ من كل األلوان 
والظالل، حتت رحمة قطبي الضــــــعف اإلنســــــاين: اإلعجاز والعبث. ويف كل رحلة، وما أن 
تطأ قدماي ردهة فندق الدرجة األوىل يف القدس، حتى يتوقف التأرجح بين القطبين، 

تســـــــــــم بــالعبــث. الفنــدق مآلن برجــال األعمــال، وبممثلي البنــك الــدويل إذ إن كــل شـــــــــــيء ي
وصــندوق النقد الدويل ومؤســســات االحتاد األوروبي واملنظمات الدولية األُخرى. وكنت 

، فأشــــــعر بأنني يف بلد غريب. خارج الفندق، كنت أتنقل العوملةأســــــتمع إىل حديثهم عن 
أرقام وجداول. هل أنا حقاً يف بالســـــــــــيارة من مكان إىل آخر، ملناقشـــــــــــة ســـــــــــياســـــــــــات و

شعور بالوطن. مل يكن لديّ إحساس بالعودة. مل يكن هناك نبض  فلسطين؟ مل يكن لديّ 
أن تقول: "مل يكن  (Gertrude Stein) يناد ســـــــــــتـويرترغللـذاكرة، أو كمـا كـان يمكن ل

  هناك هناك"!
 يتعلقويف رحلتي الثـــالثـــة هـــذه، قررت أنني بحـــاجـــة إىل تغيير، على األقـــل فيمـــا 

بمكان اإلقامة. وكان اســـــــــــم فندق ألكازار قد ذُكر يل على أنه فندق أســـــــــــعاره رخيصـــــــــــة، 
. وعندها، كانت قدرتي على حتمل ســـــــــماع التكرارات  وينزل فيه احلجاج الفقراء نســـــــــبياً
الدينية قد أصـــــــــــبحت أقوى من قدرتي على ســـــــــــماع الكالم عن اخلصـــــــــــخصــــــــــــة وحترير 

  تقلت إىل ألكازار.االقتصاد وفعالية األسواق. وهكذا ان
يف  ١٨يف صـــــــــــبيحــــة يومي األول هنــــاك وقع هجوم انتحــــاري على البــــاص رقم 

املدينة، فطبقت احلكومة اإلســــــرائيلية اإلغالق الشــــــامل على الفور. وهكذا وجدت نفســــــي 
لوحدي يف مركز األبحاث (ماس) الذي أعمل فيه، باســـــــتثناء ســـــــكرتيرة كانت تقطن يف 

ار وحيداً؛ اشــــــــتغلت قليالً على دراســــــــتي، وأجريت بضــــــــع مكان قريب جداً. أمضــــــــيت النه
مكاملات هاتفية، بينما كنت أراقب اجلنود اإلســـــرائيليين يف الشـــــارع من خالل النافذة. 
وأعاد هذا إيلّ ذكريات طفولتي يف صــفد عندما كنت أراقب اجلنود البريطانيين املارين 

العودة إىل الفندق مشـــــيًا يف مصـــــفحاتهم خالل ســـــاعات منع التجول. يف املســـــاء قررت 
على األقدام، فأرشــــدتني الســــكرتيرة إىل الطريق. اتبعت تلك اإلرشــــادات، لكن الســــكرتيرة 
 كانت من اخلليل، وقد قدمت إىل القدس قبل أســـــــــــبوعين فقط، ومعلوماتها عن املدينة
كـــانـــت بـــدائيـــة. فضـــــــــــللـــت الطريق، ورحـــت أجتول على غير هـــدى. وألول مرة منـــذ بـــدأت 

فلسطين، اختفى الشعور لديّ بأنني يف بلد غريب. مل أسأل أحداً أن يدلني على زياراتي ل
الطريق إىل الفندق، وواصـــلت املشـــي متمهالً وســـعيداً بشـــعور األلفة اجلديد. وحل الظالم، 
مكثفاً شـــــــعوري بالرضـــــــا وبالرغبة يف اكتشـــــــاف معامل جديدة. ودخلت منطقة مزدحمة 

رة، ثم ســـــــــــمعت ضـــــــــــجة آتية من مكان قريب بالورشـــــــــــات واملســـــــــــاكن الصـــــــــــناعية الفقي



  ٢٠٥)، ص ١٩٩٩(صيف  ٣٩، العدد ١٠جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة
 

١١ 
 

فوجدتني مدفوعاً، من دون تفكير، إىل مصــــــــــــدرها. بعد حلظة، رأيت عدداً من اليافعين 
يركض ويختبئ يف الظالم، بينما كانت ســـيارة إســـرائيلية مصـــفحة تمضـــي مســـرعة يف 

ًا هواالجتاه املعاكس. وبعد دقائق، رأيت ما خلفه الشباب على اجلُدر قبل اختفائهم: وج
در دكــاكين وبيوت الفقراء. وللحظــة.. حلظــة جميــدة..  مطبوعــة لغســـــــــــــان كنفــاين على جــُ

 "حلظة خاطفة ومشعة".. شعرت بأنني يف الوطن.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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