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الياس خوري

يف الذكرى األربعين لغياب
غسان كنفاين:
وطن يولد يف احلكاية

I

روى

حممود درويش أنه بعد نشر نصه
النثري يف رثاء كنفاين،
ال ماذا
أتاه كمال ناصر غاضب ًا متسائ ً
يستطيع الشاعر أن يكتب بعد اليوم؟ "هل بقي
شيء تكتبه عند موتي؟" سأل كمال ناصر بما
يشبه الدعابة التراجيدية.
مل يستعر كمال ناصر عبارة عنترة" :هل
غادر الشعراء" ،لكنه كان يشعر يف أعماقه
بأن الرثاء سيكون معلم ًا ثابت ًا يف األدب
الفلسطيني ،وأن معاين املوت الفلسطيني
ُكتبت كلها ،واكتملت مع موت غسان كنفاين
شهيد ًا.
وعندما سقط كمال ناصر يف مذبحة
فردان التي استشهد فيها القادة الثالثة :كمال
عدوان وحممد يوسف النجار وكمال ناصر
يف سنة  ،1973كتب درويش قصيدة" :العرس
الفلسطيني" ،معلن ًا رثاء يتجاوز معاين الرثاء
ال.
القديمة ،ألنه صار حب ًا وعشق ًا وأم ً
أنا ال أحاول يف هذه املقالة أن أرثي
امحى
كنفاين ،فبعد أربعين عام ًا على موتهّ ،
الغياب ،وغاب األسى ،وعاد الرجل ليحتل
مكانه يف جغرافيا الروح.

ما أسميه جغرافيا الروح الفلسطينية هو
العالقة بين املكان والالمكان .مل يكن عنوان
كتاب مذكرات إدوارد سعيد" :خارج املكان"،
جمرد مصادفة ،بل كان تلخيص ًا مكثف ًا لعالقة
املكان الفلسطيني باملنفى الذي يعيد صناعة
املكان الغائب بالتخييل والكلمات وإرادة احلرية.
جغرافيا الروح الفلسطينية جتاوزت احلنين
املغيب عبر الغوص عميق ًا يف
إىل املكان
ّ
املعاين اإلنسانية للنكبة .فالنكبة ليست جمرد
انفصال قسري عن املكان الذي ته ّدم أو تغيرت
معامله ،بل هي معاناة يومية من أجل البقاء.
البقاء يعني إعادة صوغ احلياة كي تكون
ممكنة ،وإعادة رسم معاين املوت كي يصير
جزء ًا من احلياة وليس نقيض ًا لها.
لكن للمكان يف أعمال كنفاين دالالته
اخلاصة ،فإىل جانب استعادة االسم ،ورسم
مالحمه باستعارة "أرض البرتقال احلزين"،
فإن كنفاين يف روايتيه ":رجال يف الشمس"
و"ما تبقّى لكم" ،رسم حدود املكان العربي التي
جعلت الفلسطيني خارجه.
أميل إىل اإلفتراض أن "ما تبقّى لكم" هي
إعادة كتابة فولكنرية لـ "رجال يف الشمس".
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فاألثر الهائل الذي تركته ترجمة جبرا إبراهيم
جبرا لرواية "الصخب والعنف" على الكتابات
السردية العربية ،يشبه األثر الذي تركته ترجمة
جبرا لـ "الغصن الذهبي" جليمس فريزر على
الشعر ،وهذه مسألة ُأخرى حتتاج إىل مبحث
خاص.
حول فلسطين
عدا املبنى الرمزي الذي ّ
إىل سؤال فكري وسياسي ،فإننا نالحظ يف
الروايتين أثر احلدود يف املصير الفلسطيني.
ففي "رجال يف الشمس" ،تتحول احلدود
األردنية ـ العراقية إىل كابوس صحراوي
مليء باخلوف واجلرذان ،بينما تصير احلدود
العراقية ـ الكويتية إطار ًا للموت الصامت
أما يف "ما تبقّى لكم"،
وسط القيظ اجلحيميّ .
فصحراء النقب التي تفصل غزة عن األردن،
كانت أرض اللقاء األخرس ،الذي ال يلتمع
فيه سوى نصل املوت ،بين البطل الفلسطيني
واجلندي اإلسرائيلي.
الصحراء هي القاسم املشترك بين العملين،
واحلر واملوت
بما حتمله من داللة اجلدب
ّ
والسراب ،لكن الصحراء تنتصب هنا كحدود
سياسية وعسكرية تفصل الفلسطيني عن
مكان(ه) العربي.
ال يف صفوف حركة
كان كنفاين مناض ً
القوميين العرب قبل تأسيس اجلبهة الشعبية
التي صار عضو ًا يف جلنتها املركزية وحمرر ًا
ألسبوعية "الهدف" الناطقة باسمها .االفتراض
القومي الذي انتمى إليه املناضل سياسي ًا
وفكري ًا ،اصطدم ببحث الكاتب عن هويته
الفلسطينية الضائعة ،من خالل احلدود التي
جعلت من العامل العربي أوطان ًا مرسومة
باخلطوط الصحراوية.
ال أن يجتاز حدودنا ،ثم عليه أن
"عليه أو ً
يجتاز حدودهم ،ثم حدودهم ،ثم حدود األردن،
وبين هذه امليتات األربع توجد مئات امليتات
األُخرى يف الصحراء  ،"...قال زكريا زوج مريم
عن رحلة حامد إىل األردن للقاء أمه .بهذا

املعنى تستعيد "ما تبقّى لكم" حدود "رجال يف
الشمس" ،جاعلة من عبور هذه احلدود نقطة
االرتطام بالصحراء واملوت.
إيل ،دالالت البدايات
يفسر بالنسبة ّ
هذا ما ّ
الكنفانية يف روايتيه هاتين .ذهب كنفاين
يف حتدي احلدود إىل النهاية واملوت ،ولذا
ارتد يف أعماله الالحقة إىل البحث عن املكان
الروحي والواقعي لوطنه .كتب "عائد إىل
حيفا" بحث ًا عن فكرة جديدة لفلسطين تتجاوز
احلنين إىل املاضي ،ثم انغمس يف واقعية
مباشرة مستوحاة من غوركي ليكتب عن األم
الفلسطينية يف "أم سعد" ،وليستعيد سيرة
"الرجال والبنادق".
ال
عام
كان
احلدود
اكتشاف
أعتقد أن
ً
مركزي ًا يف إعادة رسم الهوية الفلسطينية
بعد النكبة .فهذه احلدود كانت تعني أن
الفلسطيني ال مكان له سوى يف فلسطين،
وأن احللم القومي ،الذي رهنت به احلركات
القومية عودة الوطن الضائع إىل اخلريطة،
مل ينتج سوى احلدود التي تقود الفلسطيني
إىل املوت ،قبل أن تأتي هزيمة اخلامس من
حزيران  /يونيو لتعلن أن ال بديل من مقاومة
ال يعتمد إ ّ
االحتالل ،وأن على الفلسطيني أ ّ
ال
على مقاومته.
رواية احلدود الكنفانية هي الوجه اآلخر
لالسم الفلسطيني الذي أعاد حممود درويش
اكتشافه يف ديوان "عاشق من فلسطين" .ومل
يكن تقديم كنفاين لشعراء األرض احملتلة
مصادفة ،فقد رأى فيهم امتداده إىل األرض،
وأنتج معهم جتربة املنفيين :منفى الداخل
ومنفى اخلارج.
إذا قرأنا "رجال يف الشمس" "وما تبقّى
لكم" بصفتهما روايتين عن احلدود ،فإننا
سنفهم أن األبعاد الرمزية التي حتفل بهما
الرواية :أجيال الفلسطينيين الثالثة ،دور
السائق ،خزان الصهريج ،البحث عن األم،
زكريا اخلائن الذي استوىل على مريم ...كانت
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خارج العالقة باألرض التي صارت إطار
هويتها.

II
يف أحد لقاءاتنا التي كانت تتميز بالو ّد
والصداقة وذكريات أيام بيروت الفلسطينية،
لفتني الروائي األردين الراحل مؤنس الرزاز إىل
حقيقة مل تدر يوما يف بايل .كان يحكي عن
الرواية وغسان كنفاين و"باب الشمس" ،حين
تنس أن كنفاين مات شاب ًا صغير ًا،
قال" :ال َ
ونحن اآلن أكبر منه عمر ًا".
كان ذلك يف سنة  ،1999وكان كنفاين يف
السادسة والثالثين ،ونحن اليوم يف سنة 2012
وال يزال كنفاين يف السادسة والثالثين .صار
كنفاين من عمر أوالدي لكنه ال يزال يف السادسة
والثالثين.
صار األب ابن ًا ،ليس ألنه اكتهل مثلما يليق
باحلياة وبه ،بل ألنه قضى قبل أن يكتمل فيه
شاب مل ير نفسه يف مرآة الزمن
قمر الغياب.
ّ
الذي يجعل منه ابن ًا ألبنائه ،وأب مل تكتمل فيه
األبوة ،فصار ابننا األبدي.
فتى من عكا ،من جليل فلسطين ،خرج من
بلده شريد ًا يف الثانية عشرة ،وأمضى ما تبقّى
له من عمر قصير يف رحلة البحث عن وطن
من كلمات .الشاب الذي ُقتل يف احلازمية قرب
بيروت يف  8تموز  /يوليو  ،1972ترك وراءه
مئات الصفحات يف كتاب احلياة الهاربة.
جنح غسان كنفاين يف خداع الزمن
بالكتابة ،ويف االستيالء عليه باملوت ،لعب مع
مرض السكري ،وانخرط يف العمل السياسي
يف حركة القوميين العرب واجلبهة الشعبية،
وبنى من نتف ما تبقّى له من وقت حكاية
فلسطين .أخذ رجاله إىل الشمس قبل أن يجعلهم
يكتشفون البنادق ،وروى عن أرض البرتقال

من أجل أن يعيد سعيد س .إىل حيفا ،وقال لنا
إن ما تبقّى لنا هو حساب اخلسارة.
كاتب اخلسارات هو كاتب األحالم أيض ًا.
كيف جنح هذا الشاب العكاوي ،الدمشقي،
البيروتي ،يف حتويل اليأس إىل عجينة لألمل؟
سره هو هذا الشعور بالزمن الهارب .تروما
ّ
النكبة حفرت يف جسده داء السكري ،وحب
احلياة صنع منه كاتب ًا وعاشق ًا وفدائي ًا .التقط
املوت يف نصوصه ،حمو ًال إياه إىل عصب يصنع
احلياة ،ويؤسس وطن ًا بالكلمات.
رواياته ال تشبه الروايات ،ليس ألنها ال
ال من أن تسرد تلخص،
حتكي قصة ،بل ألنها بد ً
ال من أن تسترسل تقتصد .كأنه يبدأ من
وبد ً
اآلخر كي يصل إىل البداية ،أو كأن الرواية
ليست سوى حلظة مسروقة ،وكأن الشخصية
الروائية تتلخص يف جملة واحدة تقول حقيقتها
وتمضي.
"موت عن موت يفرق" ،قالت أم سعد راسمة
أفق فلسطين يف زمن البدايات والنكبات.
"لو كانت أمك هنا" ،قال حامد ،وهو يعلن أن
اخلسارة هي كل "ما تبقّى لكم".
ما يبدو ناقص ًا يف رواياته يعطيها سحر ًا
ال يقاوم .إنه حماولة استعجال احلكاية
يتسرب كاملاء
باحلكاية ،والقبض على وطن
ّ
من بين األصابع .ربما تعود رغبته العارمة يف
اختزال احلياة إىل صغر سنه ،فالرجل احتمى
بشجاعة الشبان ونزقهم كي يقفز عبر الزمن
ويطويه بكلماته .وهذا القفز صنع ألدبه القدرة
على أن يواصل الكالم معنا حتى اليوم ،ليقول
إن فلسطين ال تأتي من املاضي فقط ،بل من
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صراع ًا بين أب مل يمت وابن مات .ال أدري ملاذا
مل أواجه حبيبي بهذه احلقيقة ،ربما ألنني كنت
يومها أصغر من كنفاين ،فمنعني اخلجل من
الكالم.
كنت أريد أن أقول إن احلكاية الفلسطينية
سيكون لها عشرات السرديات اخملتلفة التي
س ُتكتب يف أمكنة خمتلفة ومن وجهات نظر
متعددة ،وإن ميزتها األساسية أنها لن تكون
أسيرة سردية واحدة مقفلة.
قدر الشاب اآلتي من عكا ،والذي سيموت
شهيد ًا ،كان أن يأتي من املستقبل.
أنا ال أتكلم على العمر ،وإنما على األسلوب.
اجلمل القصيرة ،والرواية التي تشبه فضاء
مسرحي ًا حمدد ًا ،والشغف بالوصول إىل املوقف.
يبدأ الكاتب من آخر احلكاية ألنه ال يملك وقت ًا،
أو ال يملك الصبر على األشياء.
ال إبداعي ًا
ع ّلمني كنفاين أن الكتابة ليست عم ً
فقط ،بل أسلوب حياة أيض ًا.
أما أسلوب حياة غسان كنفاين فكان سباق ًا
ّ
مع كل شيء ،مع الكتابة وفلسطين واحلب
والتدخين واخلمر و ...املوت .يتجاهل مرضه كي
يصل إىل الذروة ،حيث تصير اللحظة مساوية
حلياة بكاملها.
عندما أعود إىل قراءة غسان كنفاين بعد
أربعين عام ًا على موته ،أسمع صوت مؤنس
الرزاز يقول يل إن كنفاين مات شاب ًا صغير ًا،
وأشعر نحوه بحنو غريب .حنو على شاب يخترق
جمالس الكبار رامي ًا يف وجوههم حكاية وطنهم
الذي يحتاج دائم ًا إىل حكاية جديدة كي ال يندثر.

املستقبل أيض ًا.
حين التقيت إميل حبيبي يف براغ يف سنة
 ،1980من أجل إجراء حوار معه ُنشر يف العدد
األول من جملة "الكرمل" ،مل أستطع أن أتفهم
سبب ثورة كاتب "املتشائل" على رواية "عائد
إىل حيفا" .ثم حين مات حبيبي وطلب أن ُيكتب
على شاهدة قبره عبارة "با ٍق يف حيفا" ،فهمت
أن اخلالف مل يكن فقط بشأن قراءة حبيبي
لشخصية الطفل دوف أو خلدون الذي تركه سعيد
س .وزوجته صفية رضيع ًا يف حيفا ليعودا بعد
احتالل الضفة فيجداه جندي ًا إسرائيلي ًا بعدما
تبنّته امرأة يهودية بولونية هاربة من جحيم
احملرقة النازية ،بل إن جوهر اخلالف كان
صراع ًا على َمن يكتب احلكاية ،هل يكتبها الذي
بقي يف حيفا أم الذي ُطرد من عكا؟
عندما قلت إلميل إن دوف قد يكون أحد
أشكال سعيد أبي النحس املتشائل ،وإن اجلندي
اإلسرائيلي قد يجد نفسه يوم ًا ما يف سجن شطة
إىل جانب اخملبر الذي أعاد اكتشاف روحه حين
التقى بسعيد الفدائي ،وحتول إىل مناضل حين
استعاد حبه يف يعاد الثانية ،رأيت كيف احتقن
وجه أبي سالم ،نفخ دخان سيجارته يف وجهي،
وقال ال.
يومها
سكت ،فحين يخلع حبيبي قناع
ُّ
السخرية عن وجهه ،ويلبس وجه الزعيم يصير
ال.
النقاش معه مستحي ً
اآلن وأنا أستعيد كالم مؤنس الرزاز ،أستطيع
أن أستعيد ذلك النقاش العابر يف براغ ألكتشف
أن اخلالف على احلكاية بين الرجلين كان

III
يحتفل الناس يف العادة ،بأعياد ميالدهم
أو أعياد ميالد أصدقائهم ،إ ّ
ال يف حالتين يحل
فيهما االحتفال باملوت مكان االحتفال باحلياة
احلالة األوىل هي الشهداء ،فنحن نتذكر حلظة

موت الشهيد ،ألنه باملوت اتخذ صفته األخيرة.
من عز الدين القسام ،إىل عبد القادر احلسيني،
ومن علي أبو طوق إىل أبو جهاد الوزير ،ومن أبو
علي مصطفى إىل يحيى عياش ،مرور ًا بألوف
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من الرجال والنساء صاروا شهداء حين دخلوا
حرمة املوت ،فتشكلت مالحمهم حلظة غيابهم.
احلالة الثانية هي األدباء والشعراء الذين
نذكرهم يف غيابهم ،ألن الغياب يكتب الكلمة
ال
األخيرة يف كتابهم الناقص ،ويجعله مكتم ً
باملوت.
يف احلالة األوىل يرسم الشهيد صورته على
مرآة املوت ،فيصير جزء ًا من الذاكرة .هكذا
انطبع أبو جهاد الوزير يف ذاكرتي .يف ذلك
اليوم املشحون بالعاطفة واألسى يف خميم
اليرموك يف دمشق ،رأيت نعشه احملمول على
األكف املرتفعة ،كأنه يطير فوق املشيعين.
يومها اكتملت صورته ،فالرجل الذي رأيته أول
مرة يف إربد يف سنة  ،1968وحدثني عن حركة
"فتح" وعن احللم الفلسطيني ،اكتمل فوق نعش
يشبه سفينة تطفو فوق األيدي ،وسط أكف تبكي
وأصوات زغاريد تأتي من جروح األعماق.
أما يف احلالة الثانية ،فيأتي املوت ليكمل ما
ّ
ال يكتمل .الكتاب ال يكتمل إ ّ
ال يف حلظة النقصان
القصوى ،حين يضع املوت نقطة احلبر األخيرة.
يف املوت يتحرر النص من كاتبه ،ويصير ملك
القارئ ،ويأتي التأويل ليكمل ما مل يستطع
الكاتب إكماله.
يف احلالتين يفتح املوت البداية .الشهيد حين
ال صغير ًا يولد ،ألنه يرسم حصته
يموت يعود طف ً
من قوس املأساة الذي يحاصر شعب ًا ،كالشعب
الفلسطيني ،حكمت عليه القوى التاريخية
أما الكاتب،
العمياء بأن يكون شريد ًا وضحيةّ .
فإنه بموته يحرر نصه من الالاكتمال ،حيث يبدأ
النص رحلته إىل التأليف اجلماعي.
التأليف ليس عمل رجل واحد أو امرأة
واحدة ،املؤلف ال يرسم سوى املالمح األوىل،
أما حياة الشخصيات أو القصائد ،فتصنعها
ّ
أجيال متعاقبة من القراء ،يعيدون كتابتها مع
كل قراءة.
مع الشهيد نحتفل باالكتمال ،ومع الكاتب
نحتفل بالنقصان ،نحن أمام ما يشبه بدايتين
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يصنعهما املوت .موت الشهيد بداية جديدة،
وموت الكاتب ينشر الكلمات على عيون القراء،
طالب ًا منهم أن يقوموا بتأليف ما مل يستطع
الكاتب إكماله.
نادر ًا ما تلتقي اللحظتان ،لكن حين يكون
الكاتب شهيد ًا ،تختلط األمور ونصل إىل حلظة
نادرة يف التاريخ األدبي .لوركا مل يكتب "عرس
الدم" فقط ،بل كان هو العرس والعريس ،هذا
الغرناطي الذي قاده الفاشيون إىل غابة اإلعدام،
هو الوجه اآلخر لفلسطيني ُيدعى غسان كنفاين.
مل يكتف الفاشيون الصهيونيون بقتله ،بل حولوا
جسده إىل شظايا انتشرت يف ضاحية احلازمية
بالقرب من بيروت.
يف لوركا وكنفاين يلتقي املوتان يف
وصفهما بداية ،حلظة واحدة مزجت الكاتب
بنصه واملوت باحلياة ،بحيث اختلطت الدالالت.
يف حالة لوركا ،كانت األشياء أكثر وضوح ًا،
فاحلرب األهلية اإلسبانية انتهت سريع ًا ،وبعد
موت الديكتاتور حترر اإلسبان من شبح الفاشية،
واستطاعوا أن يعيدوا تأليف الشاعر بعدما
تالشت صورة الشهيد.
أما يف حالة كنفاين ،فإن الفصل بين اكتمال
ّ
الشهيد ونقصان الكاتب ،ال يزال صعب ًا ،ألن
فلسطين عاشت وتعيش إحدى أطول املواجهات
والصراعات يف تاريخ العامل .ومع أن املواجهة
الفلسطينية عرفت هدنات طويلة ،وما يشبه
اخلمود ،إ ّ
ال إنها بقيت منذ عشرينيات القرن
املاضي ،هي احملدد الوحيد للحياة الفلسطينية،
داخل الوطن احملتل ويف املنايف.
كنفاين الشهيد يغطي صورة كنفاين الكاتب،
الشهيد استعجل الكاتب إىل املوت ،والكاتب
ساهم يف رسم صورة الشهيد يف كلماته .لكن أال
يحق لنا أن نسأل كنفاين ،الذي لو بقي حي ًا لكان
الشعر األبيض يكلل هامته اليوم ،كيف نستطيع
أن نكمل رواياته الناقصة ،ونعيد كتابة أعماله
املكتملة؟
هذا السؤال يؤرق قراءتي لروايته" رجال
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يف الشمس"  ،فالصوت األخير الذي أطلقه أبو
اخليزران ،ثم رددت أصداءه الصحراء واتخذ
شكل سؤال" :ملاذا مل يقرعوا جدار اخلزان"؟
هو سؤال يمكن يف حالتنا العربية قلبه رأس ًا
على عقب .الفلسطينيون يقرعون ،وقرعهم ال
يتم بأيديهم ،وإنما بأرواحهم وأجسادهم التي
يثقبها الرصاص ،وأرضهم التي ُتقتلع منها
األشجار ،ثم يأتي َمن يقول لنا ملاذا مل يقرعوا؟
أليس األجدى أن نسأل ملاذا مل تسمعوا؟ أو ملاذا
ت ّدعون الطرش وأنتم تسمعون؟
الفلسطينيون يتكلمون كثير ًا عن الذاكرة،
لكنهم ال يعيدون صوغها ،وهذا ليس ناجم ًا عن
نقص فيهم ،وإنما نتيجة واقع يجعلهم يعيشون

يف حاضرهم كما لو أنهم يف الذاكرة .النكبة مل
تنته ومل تكتمل ،والكتابة صارت أشبه باملوت،
أو هي اقتراب من املوت ،لذا يصير الكاتب جزء ًا
من حقل العذاب الكبير الذي يلف فلسطين،
مما تستطيع
ويجعل من تاريخها طوي ً
ال أكثر ّ
األقالم احتماله.
جسد هذه
وموته،
وأدبه
حياته
كنفاين يف
ّ
اللحظة الفلسطينية .إنها حلظة تشبه األبدية،
ألنها تبدو كأنها بال نهاية .وحين اندفع كنفاين
ال
إىل موته ،وانتشرت أشالؤه ،كان يقترح شك ً
جديد ًا للكتابة ،فالكتابة هي أن نضم األشالء
إىل بعضها ،ونصنع منها كلمات ترسم وطن ًا يف
انتظار الوطن.

