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فلسطين وقضية الحرية في ِ
س َير وإبداعات
المثقفين الفلسطينيين
كريم مروة
بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون 183 .2013 ،صفحة.

يف

هذا الكتاب
يستحضر كريم
مروة ِس َير وإبداعات
كوكبة من أدباء فلسطين
وشعرائها ومفكريها الكبار
من أجيال متعددة ،الذين
جمعهم قاسم مشترك واحد
هو أن حياتهم تداخلت يف
مأساة شعبهم الفلسطيني،
وتكونت شخصياتهم الفكرية
واألدبية والسياسية يف
معاناة هذا الشعب الطويلة.
وتوزعت إبداعات هؤالء
املثقفين الفلسطينيين على
ميادين متنوعة شملت:
البحث التراثي والتاريخي،
والشعر ،والقصة ،والرواية،
والنقد األدبي ،والرسم ،وهم:
بنديل جوزي؛ عبد الكريم
الكرمي؛ إميل توما؛ إميل

حبيبي؛ توفيق زياد؛ كمال
ناصر؛ إحسان عباس؛ معين
بسيسو؛ غسان كنفاين؛
فدوى طوقان؛ إدوارد سعيد؛
حممود درويش؛ ناجي
العلي.
ويشير كريم مروة إىل أنه
سيلحقه
أع ّد هذا الكتاب الذي ُ
بكتاب آخر يتناول فيه
سيرة عدد جديد من مثقفي
فلسطين وإبداعاتهم" ،كوفاء
لهؤالء الكبار الذين ساهموا
بسيرهم وبإبداعاتهم يف
تكوين ثقافة عربية راقية،
تشكّل جزءاً ثمين ًا ومم ّيزاً من
الثقافة الديمقراطية العربية
احلديثة".
وما يم ّيز هذا الكتاب
هو أن مؤلفه ،ابن بلدة
حاريص اجلنوبية التي ال

تبعد سوى بضعة كيلومترات
عن فلسطين ،يستند ،يف
قراءته ِس َير هؤالء املثقفين
الفلسطينيين ونتاجاتهم،
إىل جتربة طويلة وغنية يف
احلياة ويف العمل الثقايف
والسياسي يف لبنان والعامل
العربي ،كما يستند إىل
صداقات عميقة ربطته
بمعظم هؤالء املبدعين
الفلسطينيين ،وقامت ،يف
األساس ،على قاعدة انتمائه
التاريخي إىل فلسطين ،وهو
انتماء نبع من "وعي كامل
بأهمية املوقع األساس الذي
حتتله فلسطين ،بتاريخنا
القديم واحلديث ،يف حياتنا
العربية باملفرد واجلمع،
وأهمية النظر إىل املستقبل
الذي ستصنعه لفلسطين
األجيال القادمة".
وإىل جانب التعريف
بسيرة كل واحد من هؤالء
املبدعين الفلسطينيين ،يقدم
لنا كريم مروة ،يف كتابه
هذا ،مقتطفات من نتاجاتهم
وأحاديثهم .وكي ال يتصور
القارئ أنه أمام كتاب نقدي
متخصص ،فإن مؤلفه ،ويف
أكثر من موضع ،يعترف
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بأنه ال يعتبر نفسه "ال
شاعراً وال فنان ًا ،وال مبدع ًا
يف أي ميدان من ميادين
األدب والفن" ،لكنه شغوف،
منذ شبابه الباكر" ،باألدب
والفن وبكل ما له صلة
بالثقافة" ،ومسكون "بحب
الشعر ،وبالبحث عن الثقافة
وعن املبدعين فيها ،يف
التاريخ القديم ويف التاريخ
املعاصر ،يف بلداننا ويف
ساحات العامل الواسعة".

عامل املنفى
ال يتسع جمال هذه
املراجعة القصيرة لعرض
تفصيلي ِ
لس َير ونتاجات هذه
الكوكبة من مبدعي فلسطين،
ولذلك ،سأحاول التركيز على
بعض النقاط التي استأثرت
انتباهي بعد االنتهاء من
قراءة هذا الكتاب ،وأول هذه
النقاط يتعلق بعامل املنفى
وأثره.
باستثناء الباحث
التراثي واللغوي بنديل
جوزي ( 1871ـ ،)1942
الذي اختار املنفى يف
روسيا طواعية ،ورحل عن
الدنيا قبل أن يشهد نكبة
شعبه ،فإن األديب والكاتب
الفلسطيني الذي بقي يف
وطنه "املغتصب" ،أو الذي
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اضطر إىل تركه بعد النكبة،
جراء الواقع الشاق
عانى ّ
لعامل املنفى .فلندن ،كما
يالحظ كريم مروة ،كانت
منفى معين بسيسو ( 1926ـ
 )1984السابع ،بعد القاهرة
وعمان وبغداد ودمشق
ّ
وبيروت وتونس ،هذا الشاعر
الذي "مل تغادره املعاناة
يف مدينته غزة ويف املنايف
أما
القسرية والطوعيةّ ".
غسان كنفاين ( 1936ـ
 ،)1972فمن العبث الدخول
إىل عامله األدبي ،كما ينقل
كريم مروة عن الناقد فيصل
دراج" ،من باب غير باب
'النكبة النكباء ،التي وزعته،
الجئ ًا ،على أكثر من قطر
عربي" ،فكنفاين ،األديب،
كتب "سيرة األماكن العربية
اخملتلفة التي قصدها،
بعد النكبة ،مع غيره من
أما الباحث
الفلسطينيينّ ".
والناقد إدوارد سعيد
( 1935ـ  ،)2003فعاش
حياته يف املنايف "خارج
املكان" ،األمر "الذي جعله
يعلن من دون تردد بأنه،
خارج املكان الطبيعي ألي
إنسان يف وطنه ،فلسطيني
ولبناين ومصري وأميركي
يف اآلن ذاته".
بيد أن أكثر من ع ّبر
عن هذه املعاناة يف عامل

املنفى هو ،من دون شك،
الشاعر حممود درويش
( 1941ـ  .)2008فقد كان
وطنه األصلي ،فلسطين ،هو
"منفاه األول" ،وذلك بعد أن
اكتشف ،فجأة ،أنه "يحمل
جنسية الذين اغتصبوا
أرضها وتاريخها ،واغتصبوا
حلمه وحلم شعبه يف وطن
حر وسيد ومستقل ".وحين
بلغ السابعة والعشرين من
عمره ،وكان الشعر عنده "قد
جتاوز عمره ،مدى وصدى
ال" ،أحس إحساس ًا
وفع ً
جارف ًا "بأن املنفى الذي
يعيش فيه داخل وطنه
املتخيل صار ُيض ّيق عليه
أنفاسه" ،فاختار الذهاب إىل
منفاه الثاين ،إىل الشتات
الفلسطيني يف عامل عربي
"كان يظن أن فضاءه أكثر
رحابة من منفاه القسري يف
وطنه األسير" ،لكنه سرعان
ما اكتشف أنه "حمكوم بأن
يعيش ،مع شعبه ،يف املنايف
القسرية والطوعية ،من
كل األنواع ".ومل يكد يبلغ
السابعة والستين من عمره
حتى بدأ يشعر بأنه بحاجة
إىل منفى آخر "يحرره
من منفاه الطوعي الذي
عاش فيه أعوامه األربعين
املاضية" ،فعاد "جسداً
حمايداً ،وروح ًا عظيمة،
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وتراث ًا خالداً ،عاد إىل منفاه
األخير ،على تلة يف قطعة
من أرض فلسطين ،إىل جوار
صديقه ياسر عرفات ،تلة
تطل باخليال من اجلهة
اجلنوبية الغربية على مدينة
حيفا ،وعلى مسقط رأسه
ومكان إقامة أمه وأهله".
ويرى كريم مروة أن
عامل املنفى الذي عاش فيه
حممود درويش على امتداد
حياته ،كان "هاجسه الدائم
يف الكثير من قصائده ".فهو
كبر شاعراً يف وطنه ،ثم
حتولت كلماته الشعرية إىل
ّ
"كتلة من الفعل الكفاحي" يف
منفاه العربي ،ثم العاملي،
أعطت املقاومة الفلسطينية
"بعداً إنساني ًا جتاوز بقوته
كل احلدود".
كما كان عامل املنفى
حاضراً يف حياة الرسام
ناجي العلي ( 1937ـ
 )1987وإبداعاته .فهو نزح
مع أسرته يف سنة 1948
إىل لبنان ،وحتديداً إىل خميم
عين احللوة بالقرب من
مدينة صيدا .وعلى جدران
هذا اخمليم ،بدأ ناجي العلي
يمارس هواية الرسم .وبعد
أن برزت موهبته الفنية،
انتقل إىل العمل يف الكويت،
ثم رجع إىل لبنان ،وسافر
من جديد إىل الكويت،

لكنه ُأبعد عنها فانتقل إىل
لندن ،حيث جرى اغتياله،
ودفن جثمانه يف العاصمة
ُ
البريطانية.
ويشير كريم مروة إىل
أن املنفى كان "مصدر قلق
ناجي العلي ،ومصدر الغنى
يف موهبته الفنية ".وكانت
الرموز املتكررة يف رسومه،
كاملرأة احلزينة الباكية التي
تعلق مفتاح الدار يف رقبتها،
أو أسالك احلدود الشائكة
التي تفصل الفلسطيني عن
وطنه ،أو شخصية "حنظلة"
الطفل احلايف ،هي "التعبير
الصادق عن املنفى وعن
معاناة الفلسطيني املقهور
يف املنفى".

عالقة املثقف بالسياسة
يالحظ قارئ هذا الكتاب
أن إشكالية العالقة بين
املثقف والسياسة فرضت
نفسها على معظم هؤالء
املبدعين الفلسطينيين ،وهو
أمر طبيعي يف حالة مثقفي
شعب واجه ما واجهه الشعب
الفلسطيني.
فالشاعر عبد الكريم
الكرمي ( 1909ـ ،)1980
املعروف بـ "أبو سلمى" وبـ
"زيتونة فلسطين" ،برز واحداً
من شعراء فلسطين خالل
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حقبة ثورة  1936ـ ،1939
إىل جانب إبراهيم طوقان
وعبد الرحيم حممود ،وظل
أحد رموز نضال الشعب
الفلسطيني حتى رحيله.
ومع أنه كان قومي ًا عربي ًا،
وقريب ًا من اليسار ،إ ّ
ال إنه مل
يلتزم بأي حزب سياسي.
أما الباحث التراثي
ّ
والناقد إحسان عباس
( 1920ـ  ،)2003الذي
كان صديق ًا للشيوعيين
واليساريين الفلسطينيين،
فعثر ،يف مسيرته ،على
معنى غير تقليدي للسياسة،
يتمثل ،كما قال" ،يف
التحصيل العلمي واملثابرة
املعرفية وبذل اجلهد كل
اجلهد خلدمة القارئ العربي
وإغناء املكتبة العربية،
والبرهنة على أن الفلسطيني
الوطني هو الباحث اجملتهد،
وأن املثقف الوطني العربي
هو املدافع املستنير عن
الثقافة العربية ".ويحدد
إحسان عباس موقفه من
عالقة الثقافة بالسياسة
بقوله" :ال أظن أنني من
أنصار املثقف التقني ،أو من
تلك الفئة التي جتعل الكتابة
اختصاص ًا طقوسي ًا ضيق ًا
يصدر عن نخبة متعالية ،أو
يعود إليه .فحين كتبت 'أبو
حيان التوحيدي` ،يف فترة
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مبكرة من حياتي الفكرية،
مل أكن أمارس كتابة
االختصاص ،بل كنت أحتدث
عن اغتراب املثقف الذي
يتطلع إىل جمتمع قائم على
احلرية واملساواة ".ويضيف:
"ويسري هذا املنطق على
كتابي الذي وضعته عن
عبد الوهاب البياتي يف
فترة مبكرة أيض ًا .ذلك أن
ذلك الكتاب مل يكن دفاع ًا
عن شاعر مع ّين بقدر ما
لتصور جديد
كان مناصرة
ّ
عن الشعر ،ودعم ًا ملا يدعى
بـ 'احلداثة الشعرية` التي
ال معنى لها إن مل ترتبط
بحداثة اجتماعية شاملة".
واعتقد الباحث والناقد
إدوارد سعيد بالدور الكبير
الذي يمكن أن يؤديه
املثقف النقدي ،الذي عليه،
يف انتقاده للواقع القائم
وطموحه إىل التغيير ،أن
"يشيع احلرج ،االعتراض،
بل حتى االمتعاض ".وهذا
ما فعله إدوارد سعيد نفسه،
الذي بعد أن وافق ،يف سنة
 ،1977على االنضمام إىل
عضوية اجمللس الوطني
الفلسطيني وكان قريب ًا
من قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية ،استقال ،يف
سنة  ،1991من عضوية
هذا اجمللس "احتجاج ًا على
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ما اعتبره أخطاء فادحة يف
سياسة منظمة التحرير"،
يوجه ،وخصوص ًا بعد
وراح ّ
اتفاق أوسلو ،انتقادات الذعة
إىل قيادتها .وهذا الدور
الكبير للمثقف النقدي ،اعتقد
به أيض ًا الرسام ناجي العلي
الذي انضم ،لفترة قصيرة،
إىل حركة القوميين العرب
يف لبنان بتأثير من غسان
كنفاين ،ثم اشتهر "بمواقفه
الوطنية اجلذرية وبانتقاده
الدائم للحكومات العربية
وللقيادات الفلسطينية"،
معتبراً أن واجب املثقف هو
بهم الناس
"أن يظل ملتصق ًا ّ
الهم".
ويع ّبر عن هذا
ّ
وخالف ًا لهؤالء املبدعين،
مارس كل من إميل توما،
وإميل حبيبي ،وتوفيق
زياد ،ومعين بسيسو ،وكمال
ناصر ،وغسان كنفاين،
العمل السياسي داخل أطر
سياسية ،علم ًا بأن مآالتهم
اختلفت فيما بينها.
فقد مارس املؤرخ
إميل توما ( 1919ـ
 )1985العمل السياسي،
يف صفوف الشيوعيين
واليساريين الفلسطينيين،
وهو يف العشرين من العمر،
ومل يمنعه بروزه الالحق
كواحد من أبرز املؤرخين
الفلسطينيين والعرب من

احلفاظ على قناعاته
الفكرية وموقعه القيادي يف
صفوف احلزب الشيوعي،
حتى آخر حلظة من حياته.
وهذا ما فعله الشاعر توفيق
زياد ( 1929ـ )1994
الذي أصبح قائداً شيوعي ًا
"صاحب دور جميد وجتربة
رائدة" ،وهو يمارس كتابة
الشعر "يف الدفاع عن شعبه
وعن قضيته الوطنية" ،وما
فعله أيض ًا الشاعر معين
بسيسو الذي مارس العمل
السياسي وهو يف مرحلة
دراسته الثانوية ،وبدأ ينشر
قصائده الوطنية منذ سنة
 ،1946و"دخل عامل التشرد
واملنايف والسجون بعد
ال
ومناض
أن أصبح شاعراً
ً
وقائداً شيوعي ًا".
بيد أن مآل األديب
والقائد الشيوعي إميل
حبيبي ( 1921ـ )1996
كان خمتلف ًا عن مآالت
هؤالء املبدعين الشيوعيين
الفلسطينيين الثالثة.
فهذا السياسي واملثقف
الفلسطيني الكبير كان،
كما يكتب كريم مروة عنه،
"إنسان ًا قلق ًا على الدوام"،
عاش "صراع ًا داخلي ًا بين
موقفه الشخصي الذاتي من
كل قضية وظاهرة وبين
موقفه احلزبي ".وعندما

كتب بالعربية

جراء حمل
أحس باإلعياء ّ
بطيخ َتي السياسة واألدب
مع ًا" ،قرر بشجاعة أن يتخلى
عن واحدة منهما لصالح
األُخرى ،فاختار األدب ،ليس
كحرفة ،بل كميدان نشاط
إبداعي ومعريف وثقايف".
ومع أنه خرج ،يف أعوام
حياته األخيرة ،من صفوف
حزبه الشيوعي ،بعد أن
اختلف معه ،إ ّ
ال إنه مل يخرج
َّ
يتخل عن
"من جلده" ،ومل
اشتراكيته" ،كما أحب هو أن
يفهم االشتراكية ،يف الزمن
اجلديد" ،و"بقي فلسطيني ًا
عربي ًا حقيقي ًا ،معادي ًا
جلوهر املشروع الصهيوين".
الشاعر كمال ناصر
( 1924ـ ،)1973
واألديب غسان كنفاين،
جمعا بسهولة ،حتى
استشهادهما ،بين صف َتي
األديب والسياسي .فقد
انتسب كمال ناصر ،منذ
وقت مبكر ،إىل حزب البعث
العربي االشتراكي ،ثم ان ُتخب
عضواً يف اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية
والناطق الرسمي باسمها،
حتى استشهاده يف بيروت،
يف سنة  ،1973على يد
وحدة عسكرية إسرائيلية،
مع قائدين فلسطينيين
آخرين هما كمال عدوان

أما
وأبو يوسف النجارّ .
غسان كنفاين الذي انتسب
إىل حركة القوميين العرب،
ثم أصبح من أبرز قادة
اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،إىل أن استشهد،
يف سنة  ،1972يف بيروت
يف تفجير سيارته على يد
عمالء املوساد اإلسرائيلي،
فلم يجد أي تناقض بين
التزامه السياسي وبين
ممارسة وظيفة األدب ،وإنما
جمع بين الثقافة والسياسة
بعالقة جدلية متبادلة ،كما
يتب ّين من قوله" :إن حياتي
السياسية نتجت عن كوين
روائي ًا وليس العكس .لقد
حاولت كتابة قصة شعبي
الفلسطيني قبل أن تتبلور
أمامي الرؤية السياسية.
ولقد رأيت أن هناك شيئ ًا ما
ينقصني إذا مل أنخرط يف
احلياة السياسية ،وأنني كنت
سأتضاءل كثيراً لو مل أكن
روائي ًا يف نفس الوقت".
قلق العالقة بين املثقف
والسياسي عاشها حممود
درويش الذي انتسب ،قبل أن
يغادر وطنه فلسطين ،إىل
صفوف احلزب الشيوعي.
وعن هذا القلق يشير كريم
مروة إىل أنه اكتشف ،منذ
وقت مبكر "ازدواجية ما يف
شخصية حممود درويش":

قراءات
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فواحدة من شخصيتيه
"ظلت ثابتة" ،بينما تعرضت
األُخرى "لتبدالت وحتوالت".
الثابت من الشخصيتين
هو "شخصية الشاعر فيه،
شاعر اإلنسان والقضية"،
واملتبدل املتحول فيهما هو
"شخصية السياسي الباحث
عن مكان له يف األحداث
آمن ،أو شبه آمن ".فبعد أن
ان ُتخب حممود درويش يف
سنة 1987عضواً يف اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،أدرك ،يف
أعقاب توقيع اتفاق أوسلو،
أنه بحاجة إىل أن يكون
ال بمواقفه" ،فخرج
"مستق ً
من اللجنة التنفيذية ،ورفض
أن يكون "وزيراً للثقافة
ليتفرغ لعمله اإلبداعي".
وهكذا ،حين عاد إىل ميدانه
الرحب ،إىل ميدان الشعر،
خارج ذلك النوع الصعب
امللتبس من املسؤولية ،أبدع
"أرقى أنواع شعره ،وأرقى ما
أنتجته قرائح الشعراء العرب
املعاصرين".

معاناة الفلسطينية
األديبة
الشاعرة فدوى طوقان
( 1917ـ  )2003هي
املرأة الوحيدة التي
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اختارها كريم مروة بين
هذه الكوكبة من مبدعي
فلسطين .فابنة نابلس
هذه ،تمكنت من اقتحام
احلياة والبروز بصفتها
واحدة من أبرز األديبات
الفلسطينيات ،على الرغم
مما واجهته من معاناة
ّ
داخل "سجنها العائلي" الذي
دفعها إىل التفكير ،أحيان ًا،
يف االنتحار .فقد ولدت
ألبوين من عائلة معروفة
حمافظة ،و"تعلمت القراءة

ربيع 2014

والكتابة يف املدرسة قبل
أن يخرجها أهلها منها"،
فصارت "تسرق الكتب وتقرأ
يف السر ،وحتاول الكتابة يف
السر أيض ًا" ،إىل أن اكتشف
"طموحها اجلارف إىل
احلياة" و"ميولها األدبية"
شقيقها الشاعر إبراهيم،
فساعدها على "االقتراب
التدريجي من كتابة الشعر،
إىل أن صارت يف زمن
قصير شاعرة ".لكن األصعب
يف حياتها ،كما يكتب كريم

مروة ،كانت "فجيعتها بنكبة
عام  ،1948ثم فيما بعد
فجيعتها بهزيمة حزيران
عام  ،"1967إذ شكّلت
هاتان الفاجعتان "مصدراً
ملزيد من الكآبة يف حياة
فدوى ،ومصدراً يف تفجر
عبقريتها الشعرية" ،التي
أبرزتها ثمانية دواوين
صدرت لها.
ماهر الشريف
باحث فلسطيني
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