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�أكثر ما كان يخ�شاه، مثل �لمبدعين �لحقيقيين، �أاّل 

ي�شتطيع تجاوز نف�شه في كل مرة يقوم بمغامرة 

م�شرحية جديدة من م�شرحه �لتحري�شي �لم�شاغب، �أو 

�لحيز �لقليل �لذي �حتله ج�شد فر�ن�شو� �أبو اإن 

�شالم �لنحيل في �لهو�ء �شتين عامًا قلقًا كاأن 

�لريح تحته، �ختفى �أخير�ً بعد �أن �نغلقت عليه 

ويت قبر�ً باأكاليل زهور قليلة.
ُ

حفرة �ش

ذ�ت زيارة له، لموؤ�ش�شة عبد �لمح�شن �لقطان حيث 

�أعمل، تحدث فر�ن�شو� عن �أر�شيفه �لم�شرحي �لذي 

يثقله في حله وترحاله، و�لذي كان جمعه على مدى 

�أربعة عقود موثقًا تجربته �لم�شرحية خالل �الأعو�م 

�لتي �شهدت ت�شّكل معالم �لم�شرح �لفل�شطيني 

�لمعا�شر. �أر�د �أن ي�شعه في �أيد �أمينة. كان ذلك قبل 

خم�شة �أعو�م ربما. لم يبُد �الأمر طارئًا حينها، و�إنما 

بد� �أنه يحتمل �النتظار، لكن هاج�شه ب�شاأن م�شير 

ذلك �الأر�شيف، وهو�ج�س �أُخرى تتعلق باأر�شيفات 

كثيرة �أُخرى، كانا قد نكاآ جرحًا عميقًا في خا�شرة 

�لتاريخ �لفل�شطيني �لحديث.

هل دهمته فكرة �لموت حينها، فاأر�د �أن يطمئن 

على ثمرة حياته، وعلى موقعه في تاريخ �شاهم في 

�شناعته و�شوغه، �أم �إن �الأمر كان مجرد هاج�س 

وجودي ل�شخ�س تثقله تجربته وذ�كرته وتاريخه، 

وهو �لذي �ختار هويته بكامل �إر�دته، فكر�س جذوة 

حياته في فل�شطين ولفل�شطين، كي يعّلمنا من جديد، 

مثلمًا فعل جوليانو مير خمي�س، وفيتوريو �أريغوني، 

�أن �لهوية قر�ر وخيار، ولي�شت قدر�ً �أو عرقًا؟ ال بد 

من �أنه كان يخ�شى �لموت مثلما نخ�شاه جميعًا، لكن 

* كاتب و�شاعر فل�شطيني يعمل مدير�ً لبرنامج �لثقافة 
و�لفنون في موؤ�ش�شة عبد �لمح�شن �لقطان.
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في تاريخه �لفني، وربما تاريخ �لم�شرح �لفل�شطيني. 

لقد �أر�د �أن يوثق في هذ� �لعمل تجربة حقيقية له 

ولمجموعة من �ل�شباب في ت�شوير فيلم رو�ئي طويل 

عن فترة �النتد�ب �لبريطاني، في قرية بيت عور 

�لفوقا ق�شاء ر�م �للـه في �أو��شط �ل�شبعينيات، لكن 

تلك �لتجربة لم تكتمل ب�شبب و�شاية مختار �لقرية 

باأولئك �ل�شباب ل�شلطات �الحتالل، لعدم ح�شولهم 

على ت�شريح بالت�شوير.

و�شاعدته في كتابة هذ� �لعمل �شديقته �الأخيرة 

�الألمانية باوال فانفيك، مثلما �شاركته في �إخر�ج 

م�شرحيته �الأخيرة ''في ظل �ل�شهيد''. وكان تعاون 

معها �أي�شًا في �إخر�ج عمل ''�ل�شلطانة بائعة �ل�شمك'' 

)2009(، وهي �أوبر� لالأطفال من تاأليفها و�إنتاج 

موؤ�ش�شة �شعيد بارنبويم. لكن باوال في حديثها 

كايب، لم ت�شتطع ثنيه عن �لموت، 
ْ
�الأخير معه عبر �ش

�إذ قال لها: �شاأنتحر، وخرج كي ينتقي بهدوء �لبناية 

�أن يكف عن �الإيمان بقدرة �لم�شرح على تغيير 

�الإن�شان في ظل ما يحيط به من عنف وتكالب لقيم 

�ل�شوق.

�أر�د فر�ن�شو� بم�شرحيته �الأخيرة ''في ظل �ل�شهيد'' 

)2011( �أن ي�شع �أ�شبعه على ما كان يعتقد �أنه 

�لجرح �الأزلي، �لدماغ �لب�شري. معرفة كان بذرتها 

و�لده �لطبيب و�ل�شاعر لور�ن غا�شبار، وقد ��شتغل 

عليها فر�ن�شو� م�شتفيد�ً من تجربة �شخ�شية وبحثية 

ق�شاها في �لمعهد �لطبي �لبيئي في باري�س خالل 

�لفترة 2002 - 2006. وهذ� �لعمل �لذي ي�شتند �إلى 

علم �لنف�س �لع�شبي، و�لذي قدمه فر�ن�شو� نف�شه في 

مونودر�ما طويلة، يدعو �إلى تنمية �لمناطق �الأكثر 

�إبد�عًا د�خل �لدماغ �لب�شري، و�إلى قمع تلك �لمناطق 

�لتي تقف ور�ء �لنزعات ''�لقطيعية'' �لحيو�نية 

و�لعدو�نية. كان يحلم باأن يكون هذ� �لم�شروع عماًل 

م�شرحيًا كبير�ً يت�شمن �لرق�س و�لغناء �إلى جانب 

�لتمثيل، لكن ق�شور �لتمويل �لمطلوب دفعه �إلى �أن 

يجعل م�شرحه م�شرحية �لممثل �لو�حد، وربما يكون 

هذ� �ل�شبب هو نف�شه �لذي دفعه في �الأعو�م �الأخيرة 

�إلى �إنتاج �أعمال �شغيرة، مونودر�مية مثل ''ذ�كرة 

للن�شيان'' )2007(، �أو ثنائية مثل ''جلجام�س'' 

)2006(، و''�أبو �أوبو في �شوق �للحامين'' )2009(. 

وقد يكون فر�ن�شو� وجد في هذه �ل�شيغة حاًل لم�شكلة 

�لتمويل من جهة، ومن جهة �أُخرى �شمانًا لتجو�ل 

رف عنه 
ُ
هذه �الأعمال وو�شولها �إلى �لنا�س. كما ع

�أنه كان فنانًا �شعب �لمر��س، �شديد �لعناية 

بالتف�شيالت �إلى حد �لق�شوة و�ل�شد�م مع �أفر�د 

طاقمه �لفني �أحيانًا كثيرة، فقد كان �لم�شرح جوهر 

وجوده وحياته، ووطنه ومنفاه.

�إاّل �إن ذلك لم يمنعه من بدء �لتح�شير الإنتاج عمل 

�شخم كان �نتهى من كتابته و�إعد�ده، و�شرع في 

عملية �لبحث عن �لتمويل وت�شكيل �لفريق �لفني. �إنها 

م�شرحية، �أو تجربة �شينمائية في �لم�شرح، كما 

و�شفها مرة، وتحمل عنو�ن ''�لز�ئر''. وهذه �لم�شرحية 

ز ت�شجل تجربة يعتبرها فر�ن�شو� 
َ
�لتي لم ُتنج

تاريخية في م�شيرته �ل�شخ�شية و�لفنية، فهو كان 

يعتقد �أنها �إن تحققت، كما يتخيلها، �شتحدث تحواًل 
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باللين'' �لتي �شمت �إلى جانب فر�ن�شو� كاًل من: �إميل 

و�إبر�هيم ع�شر�وي؛ �شامح عبو�شي؛ نادية ميخائيل؛ 

عادل �لترتير؛ فير� تماري؛ �شهير عبد �لهادي؛ ميالن 

كيد�ن؛ ماجد �لماني. وفي �ل�شنة نف�شها، تلت تلك 

�لتجربة م�شرحية ''�لعتمة'' �لتي حملت بذور م�شرح 

فر�ن�شو� �لم�شتند �إلى �الرتجال و�لعمل �لجماعي 

�لملت�شق بال�شياقين �الجتماعي و�ل�شيا�شي. فهذه 

 
ّ
�لم�شرحية تبد�أ بفر�ن�شو� على خ�شبة �لم�شرح وهو يهم

باالنتحار بعد �أن �شاق ذرعًا باإحباطاته، فينقطع 

�لتيار �لكهربائي، وياأخذ �لممثلون �الآخرون 

�لمنت�شرون بين �لجمهور بالتنا�شل و�إبد�ء �آر�ئهم 

ب�شاأن �أ�شباب ذلك �النقطاع، و�لتدخل الإ�شالح �الأمر 

من �أجل ��شتئناف �لم�شرحية. و�شّكلت هذه �لتجربة 

عالمة فارقة في تاريخ �لفرقة �لفني، �إذ �إنها حازت 

�شهرة كبيرة، و��شتحوذت على �هتمام �شحافي كبير 

طال �شحفًا عالمية كبرى مثل ''لوموند''، و''و��شنطن 

بو�شت''، �إلى جانب �لعديد من �ل�شحف �لعربية 

و�لمحلية، �الأمر �لذي �شاهم في تز�يد �شعبية �لفرقة 

ب�شكل قيا�شي، وفي �ن�شمام �لعديد �إليها. وكانت 

م�شرحية ''ن�شرة �أحو�ل �لجو'' )1973( �آخر عهد 

فر�ن�شو� بفرقة ''باللين''، �لتي تركها لخالفات 

وتجاذبات د�خلها على �لروؤى، كي ي�شّكل مع مايكل 

م�شي�س وعلي حجاوي وم�شطفى �لكرد فرقة جديدة 

حملت ��شم ''ِبالــ لين'' )بك�شر �لباء( )1973(، بينما 

��شتمرت ''باللين'' بم�شو�رها �لذي و�شل �إلى نهايته 

في �شنة 1975.

وكانت ''م�شارعة حرة'' �أول �أعمال ''ِبال ــ لين''، 

ود�رت حول فكرة �لح�شول على دولة فل�شطينية على 

جزء �شغير من فل�شطين. وجابت هذه �لم�شرحية 

�لمتق�شفة �لعديد من �الأماكن، �إذ لم تكن تحتاج �إاّل 

�إلى عر�ء يت�شارع �لممثلون فيه، لكن هذه �لتجربة 

�شرعان ما و�شلت �إلى نهايتها، فوجد فر�ن�شو� نف�شه 

جزء�ً من تجربة جديدة مع عادل �لترتير وم�شطفى 

�لكرد و�أني�س �لبرغوثي، وقد حملت ��شم ''�شندوق 

�لعجب'' )1975(. وقدمت �لفرقة م�شرحية ''لما 

�نجّنينا'' )1976( قبل �أن ينف�شل عنها فر�ن�شو� من 

جديد، في حين و��شلت �لفرقة م�شيرتها مقدمًة كثير�ً 

�لتي �ألقى من فوق �شطحها نف�شه، ولم يعباأ ب�شر�خ 

كايب و�لبحار، وهي تنا�شده �أاّل يفعل. 
ْ
�شريكته، عبر �ش

وكانت تلك �لعمارة في قيد �الإن�شاء على بعد خم�س 

بنايات، �أو ثالث دقائق م�شيًا بخطى فر�ن�شو� 

�لمتاأنية، عن �لبناية �لتي �شكن طبقتها �لثانية في 

منطقة �لطيرة، �أحد �الأحياء �لر�قية و�لجديدة في 

مدينة ر�م �للـه، و�لتي �نتقل �إلى �ل�شكن فيها قبل 

نحو عامين. كان ذلك م�شاء �ل�شبت �الأول من ت�شرين 

�الأول/�أكتوبر 2011. لم يجده �أ�شدقاوؤه �لذين كانو� 

خرجو� للبحث عنه، و�إنما عثر عليه �شائق جر�فة 

كان ينقل �لطمم من جانب تلك �لبناية، وقد تفاجاأ 

بج�شد فر�ن�شو� عالقًا في كومة طمم كان يهم بنقلها.

فر�ن�شو� �لذي �شهد ثورة �لطالب في فرن�شا في 

�شنة 1968 حيث بد�أ م�شيرته �لعملية مع ''م�شرح 

�ل�شم�س'' في باري�س، بعد �أن كان در�س �لتمثيل في 

مدينة �شتر��شبورغ، عاد �إلى �لقد�س في �شنة 1970 

كي يعمل على فيلم. وكانت �شلطات �الحتالل 

�الإ�شر�ئيلي �أبعدت و�لده �لطبيب �لمحبوب لور�ن 

غا�شبار، وهو �أرمني مجري كان قدم �إلى فل�شطين 

في بد�ية �لخم�شينيات كي ي�شتقر في �لقد�س مع 

زوجته �لفرن�شية �لفنانة �لنحاته فر�ن�شين غا�شبار 

ن فيهم �بنهم �الأو�شط فر�ن�شو�، 
َ
و�أطفالهما �لثالثة بم

وذلك بعد �أن �أخذت دولة �الحتالل تنزعج من 

وجوده، وال �شيما بعد تاأليفه كتابه �لثاني ''فل�شطين 

�لعام �شفر''، �لذي عقب كتابه ''تاريخ فل�شطين''، 

�لذي يتناول فيه بزوغ حركات �لمقاومة في 

رف عنه �أنه كان يعالج �لفد�ئيين 
ُ
�ل�شتينيات، كما ع

�لفل�شطينيين في �أعقاب �شنة 1967.

وكانت �لبد�ية في �شيافة �لرهبان في حجرة في 

كني�شة �لدومينيكان في �لقد�س، حيث بد�أ فر�ن�شو� 

يعمل على ن�س م�شرحيته �الأولى ''قطعة حياة'' مع 

�إميل ع�شرو�ي، ثم �ن�شم �إليهما عدد من �ل�شباب 

�لمتحم�س للعمل و�لتغيير، وذلك في مرحلة �شهدت 

مّد�ً للحركات �الجتماعية �لتقدمية و�لتحررية في 

�لعالم. وقدمت هذه �لم�شرحية �أول عرو�شها في 

�لمدر�شة �لعمرية في �لبلدة �لقديمة في �لقد�س في 

بد�ية �شنة 1972، �الأمر �لذي �شّكل �نطالقة ''فرقة 
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بقوة �شغفه و�إيمانه بما يفعل، �أن يجنِّد كثيرين من 

�لمثقفين و�لتجار و�لحرفيين للتطوع معه 

وم�شاعدته، فتمكن مع رفاقه من �فتتاح ما �أطلقو� 

عليه م�شرح �لنزهة )�لحكو�تي(، و�لذي بات �ليوم 

عرف بالم�شرح �لوطني �لفل�شطيني ــ �لحكو�تي.
ُ
ي

وو��شلت �لفرقة، منطلقة من مقرها �لجديد في 

�لقد�س، تقديم �أعمال جديدة كان من �أبرزها م�شرحية 

''كفر �شما'' )1986( �لتي ُقّدم �أكثر من مئة عر�س لها 

في فل�شطين و�لخارج، كما �شهدت هذه �لفترة �إعد�د�ً 

الأعمال من �الأدب �لعالمي مثل ''�ال�شتثناء و�لقاعدة'' 

لبرتولت بريخت، و''مي�شتيرو بوفو'' لد�ريو فو، 

و''�ليوبيل'' لت�شيخوف.

وفر�شت ماأ�ش�شة �لفرقة تحديات جديدة قادتها 

�إلى �لت�شادم مع �لج�شم �الإد�ري للم�شرح �لفني، 

فانتهى �الأمر في �شنة 1989 �إلى تاأزم عالقة �لفرقة 

بمجل�س �إد�رة �لم�شرح، و�إلى �نف�شال �لفرقة عن 

�لم�شرح �لذي �أقامته بنف�شها. وفي �شنة 1990 �أخذ 

فر�ن�شو� ي�شتغل على �أعمال تتناول فكرة �لتفاعل/

�ل�شد�م بين �أوروبا و�لعالم �لعربي، وتمثلت �أولى 

تجاربه في م�شرحية ''في �لبحث عن عمر �لخيام 

مرور�ً بالحروب �ل�شليبية'' )1991(، �لتي كانت 

�إنتاجًا م�شتركًا: فل�شطينيًا وفرن�شيًا و�شوي�شريًا، 

بطاقم ممثلين م�شترك �أي�شًا. وتلت هذه �لتجربة 

�إعد�ده و�إخر�جه م�شرحية ''منطق �لطير'' مع �لم�شرح 

�لملكي �لفالمنكي ببروك�شل )1993(، وم�شرحية 

''�أريحا تحت �ل�شفر'' )1994( �لتي �أنجزها في 

�أعقاب �تفاق �أو�شلو. وفي �شنة 1995 ��شتقر في 

فرن�شا، و�شرع يعمل على �إنتاجاته �لخا�شة �لتي 

كان منها م�شرحية ''�شانت جونيه ور�ء �لكو�لي�س'' 

و''موتيل''، كما �أنجز في تلك �لفترة م�شاريع فنية 

تمثلت في �إخر�جه �أعمال �أوبر�لية مهمة مثل 

''�ختطاف في �ل�شر�يا'' لموتز�رت في مهرجان 

�شالزبورغ 1998/1997، و''كارمن'' لبيزيه، 

و''روميو وجولييت'' لجونو، ف�شاًل عن فيلم وثائقي 

عن �لقد�س بعنو�ن ''�لقد�س، �أبو�ب �لمدينة''، �أنجزه 

في �شنة 1995 لم�شلحة معهد �شميث�شونيان 

بو��شنطن.

من �الأعمال �لم�شرحية في �لثمانينيات 

و�لت�شعينيات، وال يز�ل �لفنان عادل �لترتير يم�شك 

بخيط تلك �لتجربة وحده من مقره ''�شندوق �لعجب'' 

ا فرن�شو� فانطلق 
ّ
في �لبلدة �لقديمة في ر�م �للـه. �أم

�آنذ�ك لتاأ�شي�س �لتجربة �الأهم في حياته، وهي فرقة 

�لحكو�تي )1977(، �لتي ت�شكلت من مجموعة من 

�ل�شباب �لذين كانو�، في معظمهم، طالبًا في 

�لجامعة �لعبرية في �لقد�س، وهم: �إبر�هيم خاليلة؛ 

عدنان طر�ب�شة؛ طالل حماد؛ محمد عيد؛ محمد 

محاميد؛ �إدو�ر معلم )�لذي �أ�ش�س الحقًا مع �إيمان 

عون م�شرح ع�شتار في �لقد�س في �شنة 1991، وفي 

ر�م �للـه في �شنة 1995(؛ جاكي لوبيك )زوجة 

فر�ن�شو� الحقًا ومطلقته فيما بعد(.

وكانت م�شرحية ''با�شم �الأب و�الأم و�البن'' 

)1979( باكورة �أعمال فرقة �لحكو�تي، وقد جابت 

فل�شطين، والأول مرة في تاريخ �لم�شرح �لفل�شطيني، 

�أنحاء كثيرة من �أوروبا. وتلت تلك �لم�شرحية 

م�شرحيُة ''محجوب محجوب'' �لتي تناولت فكرة �آخر 

خم�شة فل�شطينيين بقو� على �الأر�س، ثم م�شرحية 

''جليلي يا علي'' �لتي تناولت مو�شوع فل�شطينيي 48 

و�لقرى �لمدمرة، وم�شرحية ''ق�شة �لعين و�ل�شن'' �لتي 

تدور حول �أخوين تو�أمين ينف�شالن وقت �لوالدة، ثم 

يلتقيان في معركة، وم�شرحية ''�ألف ليلة وليلة في 

�شوق �للحامين'' )1982(، �الأمر �لذي �شّكل ر�شيد�ً 

مهمًا، ونجاحًا منقطع �لنظير للفرقة �لتي جابت 

بتلك �الأعمال جميع �أنحاء فل�شطين، وعر�شتها على 

�أ�شهر �لم�شارح �الأوروبية و�الأميركية.

�أر�د فر�ن�شو� ورفاقه �لموؤ�ش�شون، وبالتعاون مع 

رفاق جدد �ن�شمو� �إليهم، وكان من �أبرزهم ر��شي 

�شحادة )�لذي �شيوؤ�ش�س الحقًا م�شرح �ل�شيرة �لجو�ل( 

وعامر خليل )�لذي �شيوؤ�ش�س مع جاكي لوبيك ويان 

ويليامز موؤ�ش�شة �أيام �لم�شرح( و�إيمان عون، �أن 

يجدو� بيتًا لفرقتهم �لرحالة. فقامت �لفرقة في �شنة 

1983 با�شتئجار مبنى �شينما �لنزهة �لمهجور 

و�لمدمر، وقررت تحويل ذلك �لخر�ب �إلى م�شرح، 

ال وبّنائين في عملية 
ّ
فتحول �أع�شاوؤها �إلى عم

م�شنية بدت للكثيرين م�شتحيلة. و��شتطاع فر�ن�شو�، 
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ورثاه �لبقية بكلمات ملمو�شة �أكثر، وخطر لي، 

وقد تكاثر �لن�شيج في �لقاعة، �أن �الأمر ي�شلح الأن 

يكون م�شرحية قو�مها مونولوجات تغ�س ب�شعور 

معقد بالخ�شارة و�لذنب.

وفي �لقد�س، كان �الأمر م�شابهًا، وربما �أكثر 

جي تابوته �لملفوف بالعلم �لفل�شطيني 
ُ

�إيالمًا، فقد �ش

على خ�شبة �لم�شرح �لوطني �لفل�شطيني، �لحكو�تي، 

بيته �الأول، وحلمه �الأكبر �لذي خذله. وقد �أطلق 

�لمجتمعون هناك مجموعة من �لبالونات في �لهو�ء 

�أح�شرتها معها �لمحامية �الإ�شر�ئيلية �لي�شارية ليئا 

ت�شيمل ��شتح�شار�ً لمغامرته �لم�شرحية �الأولى، قبل 

حمل ج�شده �إلى كني�شة �لدومينيكان، حيث كتب 
ُ
�أن ي

وري �لثرى في مقبرة 
ُ
ن�شه �الأول ''قطعة حياة''، ثم و

�لالتين في �أحد جبال �لقد�س �لمطلة على �لبلدة 

�لقديمة، كي يظل مقد�شيًا و�إلى �الأبد، كما �أحب د�ئمًا 

�أن يكون.

�إن قلة قليلة جد�ً كانت، حتى لحظة نهاية 

فر�ن�شو� �لتر�جيدية، تعرف �أن ال دم فل�شطينيًا يجري 

في عروق ذلك �لفل�شطيني �لكبير، وهذه �لحقيقة 

تجعل �ألم ود�عه �أ�شد، وخ�شارة فقده �أفدح. ولم يخفف 

كثير�ً من �الأمر تذّكر ح�شوله على جائزة فل�شطين 

في �شنة 1998.

�أنا فر�ن�شو�.. ال �أريد �لرد على ما تردده �لنفو�س 

�ل�شعيفة عن �لال�أخالقية و�البتذ�ل و�لرياء في 

م�شروعنا... �إن �أبو�ب فرن�شا مفتوحة على 

م�شر�عيها ال�شتقبالي في كل وقت، لكني �شربت 

ماء هذه �الأر�س وترعرعت فيها، وبقيت هنا حيث 

تعي�شون، و�شاركتكم �آمالكم وطموحاتكم، خا�شة 

حق فل�شطين �لتي هي فل�شطيني، ومعنى حياتي، 

وح�شاري ومعركتي، و�شرختي في �لحرب... هذ� 

�لم�شروع ي�شنعه ب�شر يفهمون �أن �لتعاون �أقوى 

من كل �لبطوالت �لفردية... ال تخلطو� �الأمور.. ال 

تخلطو� بيني وبين �الأجانب �لذين يحتلون 

n )بالدكم )من م�شرحية �لز�ئر

وفي �شنة 2002، عاد فر�ن�شو� من جديد �إلى 

تنفيذ م�شاريع في فل�شطين مثل ''�شم�س و�شركاه''، 

وم�شرحية ''ال لم يمت'' لح�شين �لبرغوثي، كما �أخرج 

في �شنة 2006 ن�شخة جديدة، ثالثة ومقننه وناجحة 

من م�شرحية ''ملحمة جلجام�س'' مع �لفنان عامر 

خليل، بعد �أن كان �شبق �أن �أعدها و�أخرجها في 

فرن�شا في �شنة 2003، وذلك باإنتاج كبير حمل 

عنو�ن ''�أوبر� من بالد ما بين �لنهرين''، وو�شع 

مو�شيقاها �لفنان قد�شي �أرغونير، لكن هذ� �لعمل لم 

يالِق نجاحًا، �الأمر �لذي �شكل �نتكا�شة قوية لفر�ن�شو� 

�لذي كان يحاول تعزيز ح�شوره �لفني بقوة في 

�أوروبا على غر�ر ما فعل في فل�شطين.

وعلى �لرغم من �إجماع �لمقربين منه على �أنه 

كان يعاني موؤخر�ً موجة �كتئاب قوية تمكنت منه 

كثير�ً، وكان عاد من �أوروبا بعد غياب ثالثة �أ�شهر، 

فاإن �أحد�ً ال ي�شتطيع �أن يوؤكد تمامًا ما هو د�فع 

�النتحار �الأ�شا�شي. وقد �لتف �الأ�شدقاء حول ج�شده 

�لم�شجى في م�شرح ع�شتار في ر�م �للـه كي يلقو� 

عليه �لنظرة �الأخيرة و�لكلمات �الأخيرة، كما �أن 

عائلته �ل�شغيرة �نكم�شت بالقرب من �لنع�س محّدقة 

ب�شمت �إلى ذلك �لتابوت �لملفوف بالعلم �لفل�شطيني، 

وكان �أفر�دها هم: و�لدته �لعجوز فر�ن�شين غا�شبار 

�لتي كانت ر�فقته في �لعديد من �أعماله �لم�شرحية 

كم�شممة �شينوغر�فيا، و�أخته و�أخوه، وزوجته 

�لثانية �ل�شوي�شرية �شيلفيا و�بنهما جميل، و�شديقته 

باوال فانفيك، ومطلقته �الأولى جاكي لوبيك، و�أرملته 

�الإ�شر�ئيلية �لتي كان تزوجها قبل عامين ليح�شل 

على �أور�ق ر�شمية تمّكنه من �لعودة و�الإقامة مجدد�ً 

في فل�شطين.

لقد رثاه �أ�شدقاوؤه ورفاق دربه، وكان �لفنان 

عامر خليل �أول من رثاه بمقطع من ملحمة 

جلجام�س �لتي قدماها معًا:

ليبِك عليك �لذئب و�ل�شبع و�لنمر و�الأ�شد و�لثور 

و�لغز�ل و�لوعل و�ل�شعر�ء �لذين مدحوك... �ُندبوه، 

حّلو� �شعوركم من �أجله، �إنني �أبكي �شديقي 

�أنكيدو بحرقة �لن�شاء �لنادبات.


