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اليوميات

  روائي وقاص وصحفي فلسطيني يعترب أحد أشهر الكتاب والصحافيني 
العرب يف القرن العرشين. واحد آباء  فن الرواية يف االدب الفلسطيني.

 ولد لعائلة فلسطينية يف عكا، وعاش حتى العام 1948 يف يافا، قبل أن 

تضطر العائلة للجوء إىل سوريا.

 عمل بالتدريس يف  مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

منتصف  العرب  القوميني  حركة  إىل  انتسب  وهناك  دمشق،  يف  )األونروا( 

الخمسينات.

 انتقل منتصف الخمسينات للعمل مدرسا يف الكويت حيث كانت شقيقته 

تعمل، وامىض عدة اعوام وهناك بدأ كتابة القصة القصرية.

الحرية ثم بدأ  للعمل يف مجلة  الستينات  الكوت إىل بريوت مطلع   غادر 

كتابة مقال اسبوعي يف صحيفة »املحرر« لفت االنتباه اليه بقوة. 

 نرش مجموعته القصصية الشهرية »موت رسير رقم 12« عام 1961 ثم 

توالت أعماله القصصية والروائية التي بلغت 16 عمال، ترجمت إىل ما يربو 

إىل 20 لغة يف العالم. 

  أّسس مجلة »الهدف« يف بريوت وظّل رئيس تحريرها حتى رحيله، نشط 

يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، كاتبًا وسياسيًا وناطًقا باسمها.

 اغتيل يف انفجار عبوة ناسفة وضعها عمالء الرسائيل يف سيارته وذلك 

شقيقته،  ابنة  معه  واستشهدت   بريوت،  يف   1972 تموز   8 يوم  صباح 

الشابة مليس نجم.
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األصل يف ايلومّيات أنها طراز من اتلدوين الشــخيص يستأثر 
بســماٍت ُمنفردة تمّيه عن املذكرات والسرية اذلاتية، وختّص 
الشلك واملضمون ىلع حّد سواء. وإذا اكن ضمري املتلكم، املفرد 
بالرضورة، حىت إذا نطق بلسان مجاعة ما، هو القاسم املشرتك 
بني هــذه األنواع الكتابية اثلالثة؛ فإنــه، يف حال ايلوميات، 
يتجاوز تســجيل الوقائع الشــخصية واالنطبــااعت اذلاتية، 
فرياقب املشــهد اخلاريج العريض، ويســّجل حركة املجتمع 

واتلاريخ، بعني أحادية اإلدراك بالطبع.
وتكاد يوميات غســان كنفــاين )1936 ـ 1972(، هذه، أن 
تعكس القســط األعظم من سمات هذا الطراز الكتايب؛ ويف 
مطلعها عنرص حركيــة الزمن اليّح، والراهــن، اذلي يالزم 
حمتوى ايلومية )ىلع نقيض املذكرات أو الســرية اذلاتية، اليت 
تعتمد صيغة اســرتجاعّية من الزمن(، ويبدو استطراداً أشبه 
باالستجابة للحارض، بدل إاعدة اســتثمار املايض أو توظيفه. 
ثّمة تفاصيــل اعمة وخارجية، مثل وفاة أبلــري اكمو، وحادثة 
اإلغمــاءة، ووالدة فايز طفل كنفاين، وتدشــني إذاعة صوت 
فلسطني؛ وتفاصيل خاصة، وداخلية، مثل مشاريع كتابة قصة 

قصرية، أو اتلفكري يف رسالة غرامية.
العنــرص اثلاين هو ابلوح، أو االنعتاق من إســار اتلوثيق كما 
تقتضيه املذكرات أو السرية اذلاتية؛ خاصة وأّن ايلوميات، أو 
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تلك اليت تركها كنفاين ىلع األقــل، لم تُكتب بقصد النرش 
أصاًل، وباتلايل فإّن حّس االعــرتاف املنعتق من الضوابط ال 
يطىغ ىلع اغبلية هذه ايلوميات، فحسب؛ بل يبدو وكأنه خيار 
سلويك، وميل أسلويب أيضاً )إْذ يأيت من اكتب وصحايف وقاّص 
وروايئ(. وحنــن نعرف، يف هذا الصــدد، أن ايلوميات ُكتبت 
خالل ســنوات 1960 ـ 1965، أي خالل فرتة عمل كنفاين يف 
منابر صحفية مثل »احلرية«  و»األنوار«  و»احلوادث«و»املحرر«، 

وقبل تأسيس »اهلدف« .
آنــذاك، اكن كنفاين أقّل الزتاماً بالعمل الســيايس املبارش يف 
»اجلبهة الشعبية تلحرير فلسطني« ، وأكرث استعداداً إلطالق 
اذلايت يف مقابل العاّم. وأّما كتفضيل أسلويب، فقد تبّدى ذلك 
امليــل يف كتابات تلك الفرتة، ســواء اإلبداعية منها )»موت 
رسيــر رقــم 12« ، 1961؛ و»أرض الربتقال احلزيــن« ، 1962؛ 
حيث تدور القصص القصرية يف املجموعتني حول موضواعت 
الوجود والعدم والعبث والقلق امليتافيييق والترّشد، واتلقاط 
الفلسطيين العادي ضمن هذه ادلوائر(؛ أو املتابعات واملقاالت 
الصحفية )خاصة الســاخرة منها، واليت اكن يوقعها باســم 

»فارس فارس«  تارة، أو »أ. ف.« / أبو فايز طوراُ(.
ويف تقديمها لكتاب »رسائل غسان كنفاين إىل اغدة السمان«، 
كتبت الســمان: »ثّمة ميل دائم يف األدب العريب باذلات لرسم 
»املناضل« يف صورة »الســوبرمان«، وتلحييده أمام الســحر 
األنثــوي وتنجيته من اتلجربة. ويف رســائل غســان صورة 
للمناضل من ادلاخل قبل أن يدخل يف ســجن األسطورة ويتم 
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حتويله من رجل إىل تمثال يف الكواليس املرسحية السياسية«. 
والسمان ىلع حّق، يف يقيين الشخيص، ما خال أّن كنفاين اكن 
آخر املكرتثني بزّج شخصه يف صورة »املناضل« و»السوبرمان«  
و»األســطورة«  و»اتلمثال« ؛ بل اكن العكــس هو الصحيح، 
قواًل وفعاًل وكتابــة. وهذه ايلوميات، ثّم اغبلية أعمال كنفاين 
اإلبداعية ـ كما سوف أســاجل يف سطور الحقة ـ يه ادليلل 
انلــيّص ىلع ذلك العزوف عن األســطرة، أياً اكنت أشــاهلا 

ومستوياتها.
ســمة ثاثلة، أّن ايلوميات، أسوة بالرســائل، واملقاالت املوّقعة 
بأســماء مســتعارة، تظّل مادة مرجعية خصبة وثــّرة، تتيح 
نمطــاً بالغ األهمية من »انلبش«  اإلجيــايب يف منجز كنفاين، 
اإلمجــايل أواًل، وذاك اإلبدايع أيضاً ويف مقام مافئ. حنن هنا 
أمام تســجيل يّح وفوري، يعتمد اتلدفق املتسارع، واتلدوين 
االنفعايل، والطالقة انلفسية، واالنعتاق من انضباط الرتتيب 
واملراجعــة والرقابة اذلاتية واتلخــوّف واتلخفظ... وحنن، يف 
غمرة هــذا االضطرام اخلالق، حنتكــم إىل هواجس ضمري 
املتلكم، واحنيازاته، وراغئبــه، وأوجاعه، ونقاط قّوته وضعفه؛ 
أي، يف االختصــار اذلي قّدمــه نلا كنفاين نفســه يف يومية 
1960/1/1: »هذه ايلوميات عمل كريه، ولكنه رضوري اكحلياة 
نفســها« ، »يوميات كريهة، حليــاة كريهة تنتيه بموت كريه، 
مستشــعراً كم أنا جمرب ىلع أن أكتب، كم أنا جمرب ىلع أن 

أعيش، كم أنا جمرب ىلع أن أموت« .
ســمة رابعة، أّن ايلوميات، مثل الرســائل، فرصة وثائقية ال 
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تُعّوض للوقــوف ىلع »مزاج«  كنفــاين، أو باألحرى تقلّبات 
مزاجــه، حني يفرح أو حيزن أو يعشــق او ينكرس او ينترص، 
وحني يسخر من السيايس ويتهّكم ىلع األديب، وحني يعلّق 
ىلع جمريات عرصه دون ضوابط مســبقة. ويه فرصة معرفته 
كآديم، من حلــم ودم أواًل؛ ثم تلّمس تعبريات هذه املعرفة يف 
أدبه )وتلك مسألة مرشوعة تماماً، بل لعلها رضورية تلمحيص 
ما يُعرف يف انلقــد األديب بـ »مفارقة القصد«  عند الاتب(؛ 
وكذلــك )حيث ال رضر ابلتة يف هذا، وال رضار!( اســتنباط 
سلســلة اآلراء واملواقف واالحام اليت أحجم عن قوهلا من 
منابر أخرى، ألسباب شىت، لكنه باح بها يف ايلوميات ىلع حنو 

صادق ونزيه، تلقايئ وبويح، أو حىت نّيء وخام!
وايلوميات، يف سمة خامسة، ترّدنا إىل زمن اكتبها، وإىل حقبة 
كتابتها؛ ليس، ابلتة، بمعىن اسرتجايع ىلع غرار ما حيدث يف 
املذكرات والسرية اذلاتية، حيث ينتقل املايض إىل احلارض؛ بل 
بمعــىن َعيْش ذلك احلارض يف حرارتــه وفاعليته، من خالل 
معيش كنفاين هل أواًل، وعرب ما يشبه »استقالب«  ذلك الزمن 
يف نفوس أبناء العرص من قّراء تلك ايلوميات. تلك ســريورة 
جديلة انفردت بها يوميات اســتثنائية حفلــت بها ثقافات 
الشــعوب، وشــلكت خمزوناً مرجعياً يدّل ىلع الاتب كما ىلع 

عرصه.

يف بريوت، صباح الســبت 1972/7/8 تمكنت االستخبارات 
اإلرسائيلية من اغتيال كنفاين، وذلك بأمر مبارش من رئيسة 
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وزراء ادلولة إرسائيل آنذاك غودلا مائري. واكنت »الحئة غودلا«، 
كما باتــت تُعرف بعدئذ، تضّم إىل جانــب كنفاين عدداً من 
املناضلني الفلسطينيني، أمثال وديع حداد، أبو يوسف انلجار، 
كمال عدوان، كمــال نارص، وأنيس الصايــغ. وثمة تفصيل 
خاّص يلفت االنتباه يف هذه الالحئة، وهو أّن كنفاين والصايغ 
ــ ىلع خالف األســماء األخرى يف الالحئة ــ لم يكونا بني 
القادة امليدانيني، أي لم تكن هلما مهاّم عســكرية أو أمنية 
أو سياسية. يف عبارة أخرى، اكنت االستخبارات اإلرسائيلية 
قد وضعت كنفاين والصايغ ىلع الحئة االغتيال ألنها لم تكن 
تعترب العمــل يف امليادين اثلقافية والفكريــة أقّل أذى دلولة 

إرسائيل من األعمال العسكرية واألمنية والسياسية.
وال ريب أّن األجهزة اإلرسائيلية اكنت تعرف القيمة انلضايلة 
املبارشة اليت يمّثلها عمل كنفاين يف أســبوعية »اهلدف«  ويف 
إحياء واســتنهاض ثقافة وطنية فلسطينية، وعمل الصايغ يف 
»مركز األحباث الفلسطيين«  بما ينطوي عليه من جهد خطري 
يف تفعيل العقل الفلسطيين وتنشيط أعمال تدوين وتوظيف 
خمتلف منايح احلياة الفلســطينية. لكّن رأس كنفاين اكن 
مطلوباً ألســباب تتجاوز هــذه االعتبارات الفلســطينية، 
وتذهب أبعد إىل وظائف أخرى ختــّص تطوير الويع العريب 
بالقضيــة الفلســطينية، وإحداث تبديل جــذري يف طرائق 
إحساس الوجدان العريب بإنسانية الفلسطيين قبل اتلعاطف 

املحض مع مأساة ترشيده واغتصاب وطنه.
فيف مطلع الســتينيات من القرن املايض اكنت رشحية واسعة 
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من انلَُخب اثلقافيــة العربية، ذات اتلوّجه القويم عموماً، قد 
اخنرطت فجأة يف اكتشاف الفلسفة الوجودية الفرنسية وفكرة 
العبث، كما مّثلتها الرتمجات العربيــة لروايات ومرسحيات 
جان بول سارتر وأبلري اكمو. ويف القطب املقابل اكن املثقفون 
املاركســيون يواصلون ادلعــوة إىل »األدب امللزتم«  بالقضايا 
االجتماعية وحترير اإلنســان، ويبرّشون باملدرســة الواقعية 
ضمن املعىن العريض للمصطلح، و بـ »الواقعية االشــرتاكية«  
ضمن معانيها العديدة الــيت ظلت اغمضة إمجااًل ىلع صعيد 
املصطلح، ولكنها لــم تفتقر إىل األمثلة انلموذجية يف روايات 
تيارات  مكســيم غوريك وميخائيل شولوخوف. وباســتثناء 
حمدودة واصلت ابلقاء يف صّف املدارس اتلقليدية، فإن انلتاج 

اإلبدايع العريب توّزع آنذاك يف هذين اتليارين.
وبطبيعة احلال، اكنت القضية الفلسطينية قاسم إمجاع مشرتك 
يكمن يف اخللفية ابلعيــدة من اهلموم القوميــة والوجودية 
للفريق األّول، واهلموم الطبقية واالجتماعية للفريق اثلاين. يف 
اخللفية ابلعيدة فقط... إْذ أّن الويع العريب اكن آنذاك أســري 
مزيج شبه صويف من املفاهيم املطلقة اليت جتّرد الرصاع العريب 
ـ اإلرسائييل من حمتواه اتلارييخ والوطين، وختزتهل يف تعبريات 
رثائية من نوع »مأساة فلســطني«  و »نكبة فلسطني« . هذا 
اتلجريد باذلات تسّبب يف ما يشبه اإلحلاق غري املبارش لألدب 
الفلســطيين يف اتلّيارات الرئيســية لألدب العريب، وتسّبب 
باتلايل يف جتميد اإلبداع الفلسطيين عند تلك املستويات اليت 
يقف ــ ويتوّقف ــ عندها األدب العريب يف تناوهل ملوضواعت 
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انلكبة، ومعاناة الالجئني يف املخيمــات، واتلناول اتلنميطي 
السطيح دلولة إرسائيل وللحركة الصهيونية إمجااًل.

ولقد اكن كنفاين رائداً يف كرس هذا الوضع العالق، من خالل 
حمطتني فاصلتني اثنتني ىلع األقل:

األوىل اكنت روايته األشهر »رجال يف الشمس« ، اليت صدرت 
اعم 1963 وشلّكت عالمة فاصلة يف األدب الفلسطيين وقفزة 
نوعية يف الشلك واملحتوى؛ حبيث يمكن احلديث عن طورَْي 
ما قبلها وما بعدها، ضمن املشــهد العام لألدب الفلسطيين 
والعريب. وهذه الرواية مجعت بمهــارة رفيعة بني اهلّم الوطين 
الوجودي واهلّم االجتمايع الســيايس عنــد جمموعة تمثيلية 
منتقاة من الفلسطينيني »الفعليني« ، أي البرش العاديني غري 
املؤَْســَطرين؛ أوئلك اذلين ال يقفون يف اخللفية ابلعيدة فقط، 
بل حيتلّون صدر احلــدث ويتحركون يف قلبه، ويموتون خنقاً 
يف بطن الصهريج اذلي اكن سينقلهم إىل الكويت، أرض احللم 

املمنوع اذلي تبنّي أنه حلم مستحيل أيضاً.
والفلسطينيون يف هذه الرواية الفّذة ينتمون إىل فئة اجتماعية 
لــم جيد كنفاين أي حرج يف تســميتها بـ»الربويلتاريا الرثة« . 
إنهم فقراء، اعطلون عن العمل، مرّشدون عن وطنهم، حاملون 
حبياة أفضل، باحثون عن اخلالص الفردي بســبب من غياب 
أي مرشوع بديل للخالص اجلمايع، أو بسبب عجزهم اذلايت 
عن تكوين ويع برضورة احلّل اجلمايع. ويف سعيهم إىل احلّل 
الفردي يســلمون مصائرهم إىل ســائق صهريج تلهريبهم إىل 
الكويت، ثــم يموتون خنقاً داخل خــزان الصهريج املتوقف 
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أمام انلقطة احلدودية الكويتية. أسباب مقتلهم )وربما مقتل 
القضية الفلســطينية( تتنّوع بقدر تنّوع هوية القتلة: شمس 
الصحراء احلارقة، سائق الصهريج )الفلسطيين بدوره!( اذلي 
أحكم إغالق اخلزان فلم يرتك هلم أي منفذ للتنّفس، وحرس 
احلدود الكويتيون اذلين ينخرطون يف ثرثرة طويلة مع السائق، 
والضحايا أنفسهم ألنهم تشبثوا باألمل الاذب يف عودة السائق 
يف أية حلظة، فلم يقرعوا اخلزان بقّوة تكيف تلنبيه اآلخرين يف 

اخلارج إىل دورة املوت ابلطيء يف ادلاخل.
واكنت تلك يه املّرة األوىل اليت يبدو فيها الفلسطيين متحّرراً 
راً ربما( من اكمل اتلجريــدات الرثائية والرتاجيدية  )بل حمرَّ
والرومانتيكية وامليلودرامية. ولقد كشف كنفاين عن براعة 
خاصة يف نقل الفلسطيين من صورة ابلطل املبهم بال مالمح، 
إىل صورة الشخصية الروائية اليت تتحرك ضمن فضاء واضح 
من اتلاريخ الشخيص السيايس واالجتمايع وانلفيس؛ فضاًل 
عن اتلاريخ اجلمــايع اذلي يتبّدى يف صيغــة ذاكرة مرّكبة 
حافلة، وليســت جمرد ســجّل تنميطي اعتادت عليه معظم 
انلصوص العربية يف تصويرها للفلســطيين. أكرث من ذلك، لم 
يرتدد كنفاين يف اذلهاب باملصري اخلتايم حىت حدوده القصوى، 
وذلك حني ينتيه حلم الفلســطينني عند االستعارة القاسية 
اتلايلة: جثث هامدة ملقاة ىلع أكوام القمامة، يف ظاهر املدينة 

الكويتية، وغري بعيد عن آبار انلفط.
ويف روايات مثل »ما تبىق لكم« ، 1966، و»أم ســعد« ، 1969، 
مثلما يف جممواعت القصص القصــرية واملرسحيات وقصص 
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األطفال، واصل كنفــاين تطوير خّط »رجال يف الشــمس« ، 
وتقديم الفلســطيين الفعيل كما ينبيغ حليواته أن تنعكس يف 
رسده تلارخيه وذاكرته وقضيته؛ ولكن يف إطار ما يليق بها من 
صيااغت فنية رفيعة، ال تســتبدل احلياة الفعلية باتلنميطات 

ابلطويلة اجلوفاء أو اتلخطيطات اإليديولوجية املجردة.
ولكّن كنفــاين، يف روايته اهلامة اثلانيــة »اعئد إىل حيفا« ، 
1969، وضع الفلسطيين يف مواجهة أخالقية وحقوقية مبارشة 
مع »اآلخر«  اإلرسائييل، وقارن بني ترشيد الفلسطيين وحتويله 
إىل ضحّية ىلع يــد الصهيونية، وبني توطني ايلهودي األورويب 
اذلي اكن ضحية انلازية. أكرث من ذلك، تذهب هذه املواجهة 
إىل درجة اعيلة من اتلوتّر العاطيف حني يكتشف الفلسطيين 
سعيد س. وزوجته صفية أن هذا اآلخر الغريب )ممثاًل يف أرملة 
يهودية مات زوجها يف حرب1956( لم يكتف باالستيالء ىلع 
بيت األرسة يف حيفا؛ بل استوىل أيضاً ىلع ابنهما ابلكر الرضيع 
اذلي اضطرا لرتكه اعم 1948 وهو يف شــهره اخلامس. وها هو 
الفىت يكمل قســوة اللقاء حني يدخل مشهد املواجهة بني 
أرسته الفلسطينية وأرسته ايلهودية اليت تبّنته... مرتدياً الزّبة 

العسكرية اإلرسائيلية، أيّام حرب 1967!
املحطة اثلانية يه دراسات كنفاين يف األدب الفلسطيين: »أدب 
املقاومة يف فلســطني املحتلة« ، 1966، و»األدب الفلسطيين 
املقاوم حتت االحتالل« ، 1968. هذان الكتابان قاما، يف حقل 
ادلراســة األدبية، بما قامت به »رجال يف الشــمس«  يف حقل 
اتلخييل اإلبدايع: أي، تعريف الشــارع العريب العريض ىلع 
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أدب متمّي يكتبه فلســطينيون »اعديون«  يف أماكن مثل 
حيفــا ويافا وعا واجلليل. ولقد لعــب الكتابان وما تضّمناه 
من نصــوص تُنرش للمّرة األوىل يف العالــم العريب دور حلقة 
الوصل بني ادلاخل الفلســطيين والعمــق العريب من املحيط 
إىل اخلليج، فقبلهما لم يكن القارئ العريب يعرف إال القليل 
)أو ال يعرف أي يشء أحياناً( عن أســماء مثل حممود درويش 
وتوفيق زياد وسميح القاسم؛ وقبلهما لم يكن هؤالء األدباء، 
أنفســهم، يدركون ىلع حنو واضح املحتوى ادلينامييك الكبري 
اذلي يمكن نلتاجهم أن يلعبه يف االتصال مع العمق العريب.

هنا أيضاً الح أن هذه انلصوص تقّدم صورة عن الفلســطيين 
ختتلف جوهريــاً عن الصــورة املعتادة ســواء يف انلصوص 
العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، أو يف نصوص أدباء 
فلســطينيني صّوروا انلكبة ىلع حنو مأساوي أو تناولوا فكرة 
املقاومة ىلع حنو محايس حمض؛ من أمثال عبد الكريم الكريم 
)أبو ســلىم( وعبد الرحيم حممود. اختيــارات كنفاين ضّمت 
قصائد من حنا أبو حنا، حممود درويش، سميح القاسم، توفيق 
زياد، فوزي األســمر، نزيه خري، راشد حسني، وحممود وسويق. 
ويف األقصوصة اختار كنفاين قصة »وأخرياً: نّور اللوز«  بتوقيع 
اكتب اسمه »أبو ســالم« ، يصفه كنفاين يف اهلامش كما ييل: 
»جتدر اإلشــارة، مبدئياً، إىل عمل أديب اسمه ‘سداسية األيام 
الستة’، بدأ اكتب جمهول اســمه أبو سالم من انلارصة ينرشه 
بالتسلســل يف ‘اجلديد’ منذ أيار 1968، ومما ال شــّك فيه أّن 
وراء هذه السداســية، اليت يمكن اعتبارها نموذجاً للقصة ـ 
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املقاومة، موهبة ممتازة، ويه تشلك أبرز عالمة يف العمل انلرثي 
العريب داخل األرض املحتلة حىت اآلن« . وغيّن عن اذلكر أّن 
»أبو سالم«  هذا اكن األديب الفلسطيين الكبري الراحل إميل 

حبييب )1921ـ 19961(.
واحلــّق أّن نظرة كنفاين إىل هــذا األدب اكنت نقدية بدرجة 
متقدمــة، أي أنه لم يكتِف بتثمني هــذه انلصوص وحتليل 
خصائصها الفنية، وربطها خبصوصيات املعيش الفلســطيين 
ْطها  وبفكرة املقاومة يف بُعَديها االجتمايع والســيايس، ولم حُيِ
بآيات اتلبجيل وهــاالت اتلقديس، بل أعطاها حّقها أواًل ثّم 
نظر إيلها بعني انلاقد املنتقد بعدئذ. فيف حديثه عن الشــعر 
يقول اتلايل: »»حني يتصفح انلاقد شعر حممود درويش وسميح 
القاســم وغريهما، يف أوائل عهد هؤالء الشعراء بنظم الشعر، 
يلحظ ذلك بصورة واضحة، فشــعر هــؤالء ال يتصف فقط 
برفض عصيب لظاهرة اجتماعية حمددة، ولكنه يتصف أيضاً 
بضعف مثري لدلهشة يف بنائه الفين. وكنفاين يتابع عن درويش 
نفسه: »ولكن نللحظ، بعد سنوات قليلة، تلك القفزة اليت 
ال تُصّدق، يقوم بها الشــاعر نفسه، منتقاًل من ذلك الضعف 
الفين امللحوظ واتلصدع يف املضمون، إىل درجة اعيلة جديدة: 
لقد تعوّد كيّف/ ىلع جراح األماين/ ُهّزي يدّي بعنِف/ ينساب 

نهر األاغين/ يا أّم مهري وسييف« .
وبني الكتابني أدرك كنفاين رضورة الربط املقارن بني األدب 
الفلسطيين وأدب إرسائيل، فأصدر »يف األدب الصهيوين«  اعم 
1967، واســتخدم فيه نربة نقدية رزينة لم تكن هلا ســوابق 
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ملموســة يف ادلراســة العربية اتلقليدية لألدب االرسائييل، 
واليت اكنت تسري عموماً وفق قاعدة »إعرف عدّوك« ... معرفة 

سطحية مشّوهة فقط!
ويف هذه األعمال ســوف تتكشــف، بوضوح أكرث، األسس 
اإليديولوجيــة لاتب وقاّص وروايئ، بــدأت جتربته احلياتية 
بالترشيد من مســقط رأسه عا اعم 1948 بعد قيام ارسائيل، 
والزنوح إىل بلنــان، ثم اتلقلّب يف أكرث من مهنة يف دمشــق 
والكويت وبريوت؛ وصــواًل إىل االخنراط يف صفوف املقاومة 
الفلســطينية اعم 1960، واختيار »اجلبهة الشــعبية تلحرير 

فلسطني« .

 األعمال األدبية الاملة لغسان كنفاين، 
ّ

ويف تقديمه لـــمجدل
أشار حممود درويش إىل معضلة حرف العطف، »الواو« ، اذلي 
يفصل بني مفرديَتْ »الاتب«  و»املناضل«  يف اتلعريف بشخص 
كنفاين. ملــاذا ال يتماىه الاتب يف املناضــل، فيُقال »الاتب 
املناضل«  بدل »الاتب واملناضل« ؟ وهل تستعيص العالقة بني 
رجل يكتب يف ســياق نضاهل أو ألنه يناضل، ورجل يناضل 
يف ســياق كتابته أو ألنه يكتب؟ وملــاذا ال يتّم ذلك يف حالة 

ساطعة رصحية مثل غسان كنفاين باذلات؟ 
األرجح أّن ذلــك تّم، بالفعل، حىت إذا اكن قد اســتغرق من 

الوجدان العريب ردحاً طوياًل!

باريس، ترشين اثلاين، 2017
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اليومّيات 
1960-1965

كما ظهرت يف العدد اثلاين ملجلة الكرمل، مارس 1981
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1959/12/31

»... إن الضباب األسود غري موجود يف الطبيعة، ولكن من 
ذا اذلي يســتطيع أن يؤكد أنه ليس أبعث ىلع الراحة من 

الضباب الطبييع اذلي ال لون هل؟«.
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 1960/03/02

» أن يسقَط االنساُن من السماء ال مظلّة... ثمَّ يميض طريقه 
إىل األرض مفّكراً... يشٌء ال حُيتمل «
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1960/1/1

.. يللة أمس قررت أن أبدأ من جديد..
هذه ايلوميات عمل كريه، ولكنه رضوري اكحلياة نفسها..
أىت القرار برسعة وببســاطة، اكنت الســاعة تمام اثلانية 
عــرشة، أي أننا كنا ننتقل مــن اعم قديم إىل اعم جديد.. 
اكنت الغرفة صامتة، تعبق براحئة وحدٍة ال حّد هلا.. عميقة 
حىت العظم، موحشــة كأنها العدم ذاتــه.. وبدا لك يشء 
تافًها ال قيمة هل، فقررت أن أكتب شــيئًا.. لكنين فّضلت، 
حلظتذاك، أن أبكــي.. ومن الغريب أنــين فعلت ذلك 
ببســاطة، ودون حرج، وحني مسحُت دمعة، أو دمعتني، 
كنت كمــن يهيل الرتاب ىلع جزٍء آخر من جســٍد ميٍت 

سلًفا ندعوه حياتنا..
وهأنذا أكتب من جديــد... يوميات كريهة، حلياة كريهة 
تنتيه بموت كريه، مستشعًرا كم أنا جمرب ىلع أن أكتب، 

كم أنا جمرب ىلع أن أعيش، كما أنا جمرب ىلع أن أموت..
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1960/1/4

إنين مريــض، نصــف يحٍّ يكافح من أجــل أن يتمتع 
بهــذا انلصف، كما يتمتع لك إنســان حبياته اكملة.. ولك 
املحاوالت اليت افتعلتها لــيك أنىس هذه ابلديهية تقودين 

من جديد ليك أواجهها.. وبصورة أمّر.
لقد توصلُت اآلن إىل أن أؤمن بأن عنرص املشاركة يكاد 
يكــون معدوًما بــني انلاس.. إنهم حيســون أنك تتألم، 
ولكنهم ال يعرفون كم تتألم، وليســوا ىلع استعداد أبًدا 
ألن ينسوا ســعادتهم اخلاصة من أجل أن يشاركوا األلم.. 
وىلع هذا فعلينا أن نتألم بيننا وبني أنفســنا.. وأن نواجه 
املوت كما يواجه واحد من انلاس اآلخرين نكتة يومية.. 
وهذا جيعل من اإلنســان اعلًما بــال أبعاد، ولكنه يف اآلن 

ذاته، اعلم مغلق ىلع ذاته.
يف احلقيقــة، إن املخرج الوحيد يف هــذه ادلوامة املوحلة، 
هو أن يؤمن املرء بأن العطاء هو املقبول، فقط دلى إنسان 
احلضارة.. وأن األخــذ عمل غري مرغوب فيه... أن يعيش 
 نفســه هو املقابل، وال مقابل سواه... إنين 

ً
اإلنســان باذال

أحاول اآلن أن أصل إىل هذا اإليمان بطريقة من الطرق، 
أو أن احلياة تصبح، بال هذا اإليمان، شــيئًا ال حيتمل ىلع 

اإلطالق..
دفعين ألكتب هذا الكالم.. جرح ســبّبته احلقنة ايلومية 
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هذا الصبــاح.. وأعتقد أنــه مازال يــزنف إىل اآلن.. لو 
قلت إلنســان ما إنين أتألم منه ألعتربه شيئًا يشبه انلكتة 
الطريفة.. ويرّددها ىلع هذا األســاس، متســائاًل: »كيف 
يستطيع إنسان أن جيرح نفسه؟ الشك أنها جتربة طريفة!!« 
أو أنه ىلع أحسن االحتماالت ســوف يقول: »إنه يتألم!« 
ويغرّي املوضوع.. أما بالنســبة يل فيه تعين، وســوف تبىق 
تعين لك يــوم، أنين أريق جزًءا من احتمايل، وإنســانييت، 
وسعاديت من أجل أن أعيش... وإنه ثلمن باهظ حتًما.. أن 
يشرتي اإلنسان حياته ايلومية باأللم.. والقرف.. وانلكتة.. 
إنه ثمن باهظ بال شــك.. أن يشرتي حياته ايلومية بموت 

يويم..
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مرة أخرى ســمعت حفيف ريــش املالئكة، كما يقول 
ســكري واشــنطن، حني رأيت اجلبال تــدور حول رأيس 
بصخب خميف، ثم أحسست بالرمل ينسحق بني أسناين...
كيف حدث ذلك؟ إنين ال أذكر اتلفاصيل، أما الزمالء فلك 
واحد منهم عنده جانب من القصة... لقد ذهبت معهم إىل 
رحلة تقع خلف احلدود، ويف حلظة واحدة حوايل العارشة، 
أحسســت بقليل من ادلوخان، ولكنين لم أباِل.. كنت قد 
أعددت عديت من الصباح، وذللك فلقد استبعدت إطالق 

أن حيدث يل أي اضطراب...
بعد هنيهة، قمت إىل زميــل أداعبه برضبة، أو برضبتني، 
ولكنــين حينما رفعت كيف عنه رأيــت اجلبال الصخرية 
اليت اكنت حونلا تدور برقصــة خميفة، وعبثًا حاولت أن 
أوقف رأيس عن اللف معها.. لقد اكنت ثمة مطارق تهوي 
ىلع مؤخرة عنيق، واكنت الفكرة الوحيدة اليت سيطرت ىلع 
رأيس يه أنين جيب أال أقع يف الــوادي، فلو وقعت، فمن 
احلتيم أال يستطيع الرفاق إيصايل إىل فوق حيث سيارتنا، 
إال بعد مشــقة هائلة ووقت طويــل.. وعبثًا حاولت أن 
أسيطر ىلع رأيس.. لقد انسحق لك يشء، إال رغبيت يف أن 

أصل إىل فوق، حيث السيارة، بأي ثمن...
ثم صحوت ىلع السفح، اكن الرفاق يتبعوين الهثني، وكنت 



31

اليوميات

أطوي الصخور صاعًدا بــكل ما يف طاقيت من احتمال.. 
وحينما المست عيوين سيارتنا هناك اعد إيل غثيان قاس، 

وصحوت مرة أخرى ىلع طريق املستشىف...
إال أن اذلي حــدث لم يكن هذا فحســب، لقد ســبق 
صعودي اجلبل إغماء اســتمر أكرث من ربع ساعة، قيل يل 
إنين دفنت رأيس يف الرمل، واكنت يدي تشــري إىل اجلبال 
حبركــة لوبلية.. بينما أخذ جســدي ينتفض حبيث عجز 
ثالثة من رفايق عن مسكه وتثبيته يف مانه، اكنت عيوين، 
أيًضا، مفتوحة حــىت أقصاها، ولكنها عميــاء... وكفاي 
ينبشــان األرض جبنون... لقد مكسوين هناك، بعيًدا عن 
لك يشء، وحرشوا قطًعا من البســكويت يف فيم ـ كنت 
أشكو نقًصا يف السكر ـ ورشقوا وجيه باملاء... وقالوا إنين 
حينما صحوت قلياًل انطلقت أعدو فوق الصخور ميمًما 
 جهًدا مسعوًرا كيف أصل إىل 

ً
شطر السيارة ابلعيدة، باذال

هناك، يف حني حسبوا هم أنين مازلت مشدوًدا إىل إغماءة 
قاسية...

ويف املستشــىف، اكنت شفيت تزنف ولســاين جمروًحا، ال 
أدري، أهو البســكوت اذلي دفع إىل حليق بقسوة سبب 
هذا، أم أنين كنت أعض ىلع إراديت يك أصل إىل فوق؟ أما 
يف املستشىف فلقد اكتشفوا أن اخنفاًضا حدث يف القلب، 

وبذلوا جهًدا طيبًا من أجل إاعدته إىل ما اكن عليه..
حينما عــدت منهــواًك إىل األصدقاء اكنــوا ينظرون إيل 
بشفقة.. وكنت أنا أحس أنين أستحقها... ألنين أنا نفيس 

كنت أبكي يف أعمايق... أبكي بكل ما يف طاقيت...
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أمس، تويف الفيلســوف الوجودي أبلــري اكمو... صاحب 
فلسفة العبث، مات يف موقف عبث، وأي رثاء هل نوع من 
العبث ليس غري... لقد انتىه، وعليه أن يقنع حبياة اعشها 

عريضة، وإن لم يستطع أن جيعلها طويلة...
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أفّكــر يف كتابة قّصتني، األوىل قصة إنســان خمذول، خذتله 
القيمة الــيت اعتقد أنها مقياس احليــاة الوحيد، وإذا يه قيم 
ال تعتــرب يف اعلم احلضارة املعارص... إنــين لم أتوصل بعد إىل 
اصطياد احلادثة املالئمة.. ولكنــين أحتاج أن أصل منها إىل 
اتلعبري عن االخنذال الامل اذلي حيســه إنسان صفع بيشء 
آمن به، فإذا به عند اآلخرين ال يســاوي شيئًا، وليس يهمين 
ىلع اإلطالق أن يكون هــذا اإليمان خًطا، أو صوابًا. يهمين 
فقط أنــه إيمان حيمل ىلع داعئمه لك طموح ذلك اإلنســان، 

إيمان مبثوث يف عروقه مع أمه. جنبًا إىل جنب.
أمــا القصة اثلانية فتدور حول نفس املحور.. ولقد ســمعتها 
ايلوم من صديق رواها ببساطة حرقت حمجري.. تُرى، هل أن 
أنقلها ببســاطة إىل حماجر اآلخرين؟ إنها قصة مثقف أضاع 
ذراعه يف اعتداٍء اغدر... وحينما خرج من املستشىف )...( وجد 
نفسه مرفوًضا من قبل احلياة اليت ال تعرتف بالضعف.. إنين لم 
أصل بعد إىل صياغة مجيع تفاصيل هذه القصة، ولكنين أشعر 

أنين أستطيع أن أفهمها بإخالص وصدق.. بل وأن أاعنيها.
لقد كتبت إيل إذن، تقول ببســاطة، إنين أصبحت مركوًما يف 
مــايض، ال عالقة هلا به.. لقد نســيت لك احلب اذلي وهبتها 
خالل اعمــني اكملني... ونســيت املســتقبل اذلي بنيناه يف 
لك لكمــة... مركوًما يف ماض ال عالقة هلــا به.. أقف يف وجه 
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اعصفة أطمع يف يشء كبري لن أناهل ىلع اإلطالق.. كتبت ذلك 
 يتملّق معىن 

ً
ببســاطة... أيكون الغضب اذلي أحّسه اخنذاال

من معاين اتلحــّدي؟ أيكون انلصف ابلايق من حيايت مازال 
ينتفض بيشء من الكربياء اذلبيحــة؟ أأكون مازلت أعتقد 

إنين اكآلخرين؟
هذه يه املشــلكة.. أن أستســلم.. أن أعرتف.. أن أستسلم.. 
أستســلم.. هذا لك ما يف املشلكة.. ولكنين مازلت أرفض هذه 
ابلديهية.. إذ يبدو يل صعبًا بعض اليشء أن أخرج من حيايت، 
وأراقبهــا من مقعد املتفرجني كأنين يف ســريك؟؟ لوجدت أنه 

معمر متهدم..
يف الفرتة األخرية، أصبحت أتردد يف رواية أية حادثة خمافة أن 
يرد فيبعث القرف يف حليق.. أما إذا اكنت احلادثة طويلة فإنين 

ال أفكر يف اتللكم عنها ىلع اإلطالق...
لك ترصف يقــوم به هل جذور، لك فكــرة يقوهلا حيفظها منذ 
األزل... ورأســه عبــارة عن شــبكة رادار تعكس لك ما يف 
العالم، إال نفســها... وأعتقد أن هذا هو السبب األويل يف أنين 

ال أستطيع أن أختذ موقًفا منه.. إنه دائًما ليس هو.
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رأيته بأم عيين... وحينما رست القشعريرة يف جسيم اكن 
إلًها ما صَبّ ىلع رأيس قــاًرا مغليًا.. رفعت كيف ألغمض 

عيين حىت ال أرى أكرث... 
أكتــب خائًفا من أن يصفع املنظر أعمايق فيودي بما تبىق 
من كربيــايئ؟.. أم أنين كنت ال أريد أن أرى كيف بذلك 
اإلنسان نفسه من أجل أن حيتفظ حبياته؟.. كيف يناضل 
طفل بكل ما دليه من طاقــة يك يصري اكآلخرين؟ كيف 

يستحق كربياءه بإرادته من أجل أن يعيش؟
اكن، يف رأيي كما ييل:  طفل صغري صغري، يتحدى إلًها كبرًيا 
كبرًيا.. طفل قزم، يشــد عنقه املتوتر إىل حضارة اخلزي، 
ويبصق يف وجهها.. طفل جتثم ىلع صدره لك أخطاء الرب.. 

 جهده يف أن يتغلب عليها...
ً

ولكنه يدفعها باذال
ملاذا يتعذب طفــل دون أن خيطئ؟ إننــا نعرف كيف؟، 

ولكننا ال نعرف ملاذا؟ أليس هذا صحيًحا؟
بدأت القصة بأنين وقفت ىلع رشفة غرفيت أراقب مباراة 
يف كرة القــدم بني فريقني من أطفال اليح... مجال املباراة 
اكن يف اجلهــد املبذول ال يف مســتوى اللعب... بدا يل، يف 
حلظــات، أن العالم لكــه، واهلل، واحلضــارة، ال معىن هلا 
بالنســبة هلؤالء الصغار سوى نتيجة هذه املباراة.. وهكذا 
اكنت ادلنيا لكها خملوعة إىل خارج طموح هؤالء الصبية، 
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واكنت السعادة شيئًا يمكن أن ينال بواسطة بذلك اجلهد 
فحسب...

 أســود قصرًيا، وقد 
ً

وفجأة، برز بينهم، اكن يلبس رسواال
أرىخ قميصه الطويل فوقه، شــعره اكن مشوًشــا، ووجهه 
يبتسم بعناد رجويل ال يتناسب وعمره. اكن صدره عريًضا، 
ال يتناســب ىلع اإلطالق مع تلك الساق اليت اكنت تشبه 
خيًطا من القنب، واليت اكن ينقلها إىل جوار ساق سليمة، 

ينقلها مشوهة، مرختية، حنيلة، يلنة، مشلولة...
واكن يركض بكل جهده، عناد رجويل يف وجه طفل، اكن 
خيجل، نعم، هذا أصح: رافًعا ساقًا سليمة، مرتيثًا ىلع ساق 
كريهة، مشلولة، حنيفة كأنها ليست هلذا اجلسد املتفجر 

باحلياة واجلهد، واكن وجهه، إىل ذلك لكه، مجياًل..
أكان مجياًل فعاًل؟... ملاذا يتعذب الطفل بال ســبب؟ اكنوا 
يلعبون هناك، صغاًرا، باذلني جهًدا خارقًا، كأن احلياة لكها 
ال تعين هلم ســوى أن يصلوا إىل نتيجة مرشفة، أو اكنت 
كذلك فعاًل. واكن هو بينهم... واكنوا ال يعاملونه بشفقة، أو 
جماملة، وبدا يل أنه اكن سعيًدا بذلك إىل آخر حد، سعيًدا 
ألنه أقنع نفسه، للحظة، بأنه سعيد!! ملاذا رفعت كيف إىل 
وجيه، وأخفيت هذا املنظر عــن عيين؟.. أألنين عرفت 
كم هو كبري، وكم أنا صغري؟.. أألنين عرفت كم يناضل 
؟ 

ً
اإلنسان من أجل أن جيعل حياته أكرث معىن، وأكرث مجاال

أم ألنه لم يرق يل أن يبيع اإلنسان لك حياته يف سيبل حلظة 
كرامة واحدة؟..

ملاذا؟
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قّررت ايلوم أن أبدأ بكتابة قصة طويلة، )سوف تكون 
أقــل طموًحا من »كفــر املنجم«، الــيت كتبتها يف العام 
الفائت وفشــلت(، ألنين ســوف أحيك فيها قصة إنسان 
فرد... وأعتقد أنها لن تســتغرق وقتًا طوياًل... وفكرتها يف 
رأيس منذ زمن بعيد: اخلذالن، ســوف لن أستشري أحًدا 
فيها، إذ أنين وجدت أن أنســب مان لآلخرين يفرغون 
فيه أمحال عقدهم انلفسية هو اثلغرات املفتوحة يف نفوس 

القلقني.
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بالدة ومخول، وال يشء غري هــذا ىلع اإلطالق... هنا، يف 
هذا ابلدل املرصور يف اجلمود والصمت نموت رويًدا رويًدا، 
دون أن نعرف كيف يعيش أي إنسان ناضل قرونًا طويلة 
يف ســبيل حلظة طمأنينة واحدة!.. صــور الفتيان معلقة 
ىلع اجلدران تســتذل رجوتلنا، واملوسيىق احلزينة تمتص 
أحاسيسنا، ولكمات املجاملة الاذبة تهدهد طموحنا.. إىل 
أين؟ لســنا ندري... لك ما نعرفه هــو أن غًدا لن يكون 
أفضل من ايلوم.. وأننا ننتظر ىلع الشــاطئ، بلهفة، سفينة 
لن تأيت... وبأنه حكــم علينا بأن نكون غرباء عن لك 

يشء... سوى عن ضياعنا...
إنين لســت راغبًا يف أي يشء... لك األشياء اليت اعتقدت 
أنين أحبها فقدت معناها تماًما.... لست أحسن اتلرصف 
مع األصدقاء... ولست راغبًا يف االستمرار أكرث داخل هذه 
ادلوامة اليت تدور كســاقية جمنونة تفور يف رمال صحراء 

عطىش منذ آالف السنني..
أصحيــح أن عمري مخًســا وعرشين ســنة؟ إنين أتصور 
أحيانًا أنين عجوز متهدم ينتظر بصمت واستســالم دفة 
من اخلشــب ينقلونه فوقها إىل اســتقراره األخري.. أو إىل 

استقراره احلقييق...
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كتبــت ايلوم رســالة إىل )...( و)...( اكنت قصة حب بال 
شك.. أما اآلن فيه مأســاة.. إن رسائلها األخرية يل اكنت 
حتمل طابًعا خاًصا.. كأنها اكنــت تريدين أن أقول موقيف 
بوضوح يك تعرف ماذا يتعني عليها أن تفعل.. وهذا حقها 
بال أدىن شــك. لقد كتبت هلا رســالة ايلوم، حاولت فيها 
أن أكون خملًصا هلا ونلفــيس، وحينما قرأتها بعد كتابتها 
اكتشــفت بوضوح أنين فعاًل أحبها... سوف أنقل إىل هنا 

بعض مقاطعها..
»... أنا مشوش جًدا... ذللك تبدو أفاري مهزوزة.. واذلي 
يشوشــين خرب زفه الطبيب إيّل ظهر أمس.. لقد بدأ هذا 
القلب املســكني يتعب... إنه خيفق بال جدوى.. وحينما 
أنظر اآلن إىل األشياء أحّس بأنين خارجها.. إنها مسحوبة 
من املعقول... إنين ال أخاف من املوت، ولكنين ال أريد أن 
أموت.. لقد عشت ســنوات قليلة قاسية، وتبدو يل فكرة 
أن ال أعوض فكرة رهيبة.. إنين لم أعش قط... ذللك فأنا 
لم أوجــد.. وال أريد أن أاغدر دون أن أكون، قبل املغادرة 
موجوًدا... أتعرفني اذلي أعنيه؟... إن شعوري غريب جًدا.. 
شعور إنسان اكن ذاهبًا إىل مان ما يك يتسلم عماًل مالئًما، 

فمات ـ فجأة يف الطريق..
إن شعوري اآلن هو هذه »الفجأة« باذلات...



40

غسان كنفاني

... لقد فكرت طوياًل طوياًل يف رسائلك األخرية.. ووجدت 
أنك ىلع مطلق احلق يف موقفك.. ولكنين أنا اآلخر أملك 
شــيئًا منه.. ملاذا ال نضع انلقاط ىلع احلروف جيًدا؟ ملاذا 
ال نعرتف بأننا »خطان متوازيان يسريان مًعا ولكنهما لن 
يلتقيــا..؟« لقد كتبت هذا الكالم يل منــذ أول تعارفنا، 

وكنُت وكنِت يف أعماقنا نرفضه ىلع اإلطالق!
أيتها الغايلة.. ملاذا قدر لإلنسان أن تكون أعمق جروحه 
تلــك اليت حيفرها بيده؟ تريديــن أن أكتب لك بوضوح، 
أن أكفن رسايب بيدي، وأســتمر بضياع بال قاع؟ سألت 
يف رســاتلك األخرية: »هل مات ادلاتشمان؟«. إنين أعتقد 
أنه مات منذ رأى باندورا ال يستطيع أن يأخذها معه عرب 
املحيط إىل السعادة.. ولك اذلي اكن بعد لقائهما هو حماولة 

مستميتة لنسيان هذا املوت.. باالقرتاب منه أكرث ..
أعــرف أنك غضــى.. ولكن الغضــب يشء يذهب.. 
أما اخلذالن فيبىق.. أنا رجل خمذول. هل تســتطيعني أن 
حتيس أعماق هذه اللكمة؟ لك الوحشــة والغربة والضياع 
اليت تعشش فيها؟ اخلذالن ال يذهب... أما اخلذالن اذلي 

..
ً

يصنعه اإلنسان بيديه فإنه ينمو.. ينمو حىت يصبح غوال
تلحاويل أن تنســيين.. أنا ال أســتحق ذكراك عين، كوين 
متأكــدة من ذلك.. أنت تملكني األمــل واأللوان واحلياة 
واذلاكء واجلمال.. فلماذا تتمسكني بإنسان ال يملك سوى 
عديـ  وأرص  سواد قدره؟ حاويل أن تنيس.. أو حاويل أن تَُصّ
عدي ذلك احلب إىل صداقة.. أنا  ىلع هذه اللكمــة ـ أن تَُصّ
لن أحاول شيئًا، سوف أرقبك وحينما أراك سعيدة.. سوف 
أشعر بأنين لست ســببًا يف تعاسة إنسان أحبه.. أحبه رغم 



41

اليوميات

لك يشء.. كوين متأكدة أنين ال أعتقد أنك سبب تعاسيت.. 
لقد شغلت ثالث سنوات من حيايت بأمل لم أذق مثله لك 

عمري.. وهذا يكيف يف اعلم ال يعطي املقابل..
آه يا عزيزيت لو اســتطعت فقط أن أمزق هذه الرســالة، 
وأكتب لك واحدة أخرى أكرث إرشاقًا.. آه لو اســتطعت.. 
ولكنين أعرف أنين ال أستطيع.. إن اذلي يستحق اتلمزيق 

هو حياتنا مجيًعا..
»آه لو استطعت أيها احلب أن نتفق أنا وأنَت والقدر

ىلع تمزيق هذا الطابع احلزين للعالم
إىل قطع صغرية صغرية..

ثم نعيد بناءه... كما تشتيه قلوبنا!«.
أتذكرين القصــة؟ قصة »باقة ورد ىلع رضيح اخليام«؟ لقد 
أوحيــت إيل بها.. ولكنين أوحيت نلفــيس نهايتها حينما 

كتبت:
»شعر بأن لم خيلق يليل أبًدا.. بل إنها يه اليت خلقته، وراوده 

إحساس طاغ بأنه لم يكن يستحقها ىلع اإلطالق...«. 
املخلص..«

لقد اكنت رســاتلها يل أمس فيها بعض احلياة.. وهلذا فأنا 
أتصور جيًدا كيف ســيكون وقع هذه الرسالة ىلع رأسها، 
وإىل أنــين أتفاءل أن جتد طريًقا للخروج.. إنها مؤمنة بأن 
السعادة موجودة يف مان ما.. وهلذا فيه ستواصل ابلحث 

عنها...
وسوف تنساين.. لقد كتبت يل:

»إنين أفتقد رسائلك بشلك خميف.. فأنت تكتب برباعة 
وبعمق ـ حىت ما تؤملين به.. ولقد آيلت ىلع نفيس أال أجد 
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يف املستقبل سوى إنسان يكتب بمثل براعتك... عندما 
أنظر إىل صدر املسيح، يف الصورة، أحس بك تلفح وجيه.. 
وأحس بنفيس تغرق يف اإلحبار من احلب مع ادلاتشمان.. 
أال أخــربين باهلل عليك هــل مات؟ هل مــات؟ هل تاه 

ادلاتشمان؟«.
كتبت منذ يومني قصة »اخلراف املصلوبة«، ويه الفكرة 
اليت اكنت يف رأيس عن »اخلذالن«... بدوي يقف يف شمس 
الربع اخلايل ينتظر مــن يعطيه ماء ألجل خرافه.. ولكن 
القافلة اليت تمر من ســيارات احلجاج ترفض إعطاءه ماء 
بســبب حاجة الســيارات هل، أما ابلدوي فال يستطيع أن 

يفهم كيف تكون السيارة أثمن من اخلراف ..
لقد قصدت إىل إبراز شعور اإلنسان املخذول اذلي تتهاوى 
قيمه العليا ومثله برسعة وهدوء.. وحاولت أن أبرز مدى 
أهمية هذه القيم يف نظر هذا اإلنسان املتفرد حبوار هاميش 

ىلع لسان طبيبني يف القافلة:
»ـ انظر.. هاحنن ذا أمام أســطورة إســبارطية من جديد.. 

الرجل واإلهل يف مان واحد.. ترى ماذا يفعل هنا؟
ـ يتعبد...«.

وحاولت، أيًضا، أن أبرز املشابهة يف الصورة: قافلة حجاج 
حتمل لإلنسان اإلهل خذالنه..

وأعتقد أنها قصة ناجحة ..
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1960/2/22

كتبت إىل صديــيق فضل انلقيب يف ياكيما ـ واشــنطن 
ايلوم: »تأخرت يف الكتابة لك، أنا أعرتف، ولكن يشــفع 
يل أن ال جديد عندنا هنا سوى استمرار هذه العجيبة: أن 

ال يكون أي جديد...«.
ثم كتبت هل أرد ىلع ملحة استســالم شعرت بها بني سطور 
رســاتله: »تريد أن تنســحب؟ ملاذا؟ ألنك بعيد؟ إذا اكن 
فضــل يبعد عن القضية ألف ميل، فنصف شــعبه يبعد 
عنها ألف سنة!.. املســافة ال قيمة هلا ملن يعيش يف حلظة 
الرشوق.. تريد أن تنســحب؟ ال بأس، ولكن صدقين يا 
فضل أن االنســحاب أصعب بكثري جًدا من اتلحدي... 

لقد حكم علينا بأن ال ننسحب«.
وكتبت إىل عدنان، صدييق السجني، اذلي كتب إيل يقول 
إنــه ال يعرف إذا ما اكن قد تغرّي خالل مدة ســجنه، فهو 
ال يملك مقياًســا، وال يعرف كيف تغريت األشياء، وتغري 
اآلخرون.. كتبت هل: »أنت نفســك تعــرف أنك تغريت، 
ألنــك تعيش من أجل ذلــك.. إننا ال حنتــاج لآلخرين 
يك نعــرف أننا تغرينا.. حنتاجهم فقــط يك نعرف كم هو 

رضوري تغرينا...«.
الواقع لم أكن أفكر بنرشهــا، وال يف جعلها قصة اكملة.. 
 أين أعتقد أن شــعوري جتاهها 

ّ
إن هذا لكه دخل فيها، إاَل
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بالضبط قد حتّدد خالل لك تلك األحداث... وهو الشعور 
اذلي عرّبُت عنهـ  قبيل أسطرـ  بكلمتني: »لست أدري!«.
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1961/1/17

كتبت أمــس قصة جديدة: »املجنــون«... وأنا أعتقد أن 
بناء قصــة من هذا الطراز عمل صعب للغاية.. لقد اكنت 
فكرتها اكملة يف رأيس تقريبًا.. ولكن املشلكة يه مشلكة 
اجلمل العابرة، واملفروض أن تكون اعبرة يف الســياق إىل 
حــد اعدي جًدا، واليت يرتتب ىلع قوتها لك ما يمكن أن 
تعطي القصــة من تأثري مقصود.. واملشــلكة اكنت يف أن 
هذه اجلمل ال يمكن أن تكون شــيئًا معًدا سلًفا، والبد 
أن تكون من ويح أســلوب القصة نفسه، وطريقة أداء 
احلادثة .. وهكذا فإن جو كتابة القصة هو وحده املسؤول 

عن خلق تلك اجلمل.
لقد كتبتهــا ىلع دفعتني، ومعظم اجلمــل العابرة املوحية 
اكنت من حظ ادلفعة اثلانية.. وأعتقد أنها ليست حباجة 
ألن تكتــب مرة ثاثلة... إذ أن أهم ما فيها ـ يف رأيي ـ هو 

سهولة السياق، وعفويته، وبساطة اتلفكري.
كتبت القصة من داخل املنطق اخلاص املجنون هذا، وهو 
نموذج لــم أقرأ عنه، ومن هنا اكنت صعوبة قصور منطقه 
املتســق، بل إين أشك يف أنه »جمنون واقيع«، ولقد قصدت 
ذلك قصــًدا.. ألن »خلق«  جمنون أصعــب، يف رأيي، من 

»دراسة«  جمنون«.
أفاره تعتمد ىلع تدايع األفــار العفوي.. ويه أفار ال 



46

غسان كنفاني

عالقة هلا ببعضها إال بمقدار ما تويح لك مجلة بمطلع ما 
بعدها.. وهكذا فلقد اكن من الرضوري أن تكتب اجلمل 
القصرية، واضحة، وسخيفة من حيث الرتكيب الفكري.. 
واعتمدت، أيًضا، ىلع نقطة هامة: املجنون هذا يفرتض أنه 
اكن سيئًا، وبائًسا، وغري موجود قبل أن جين.. وإىل ذلك، فهو 
يعرتف، دون أن يواجه اعرتافه مبارشة، بالسبب الرئييس 
اذلي دفعه إىل اجلنــون.. وهو حينما يقرتب يف ذاكرته من 
حادثة يكرهها حياول أن يتصور أنها حدثت مع آخرين، 

وربما حيوانات، ولكنها لم حتدث معه..
ووراء لك ذلك، اكن البد أن أضع اخللفية ابلاهتة، ولكن 
الرضورية، اليت تتحكم هذه األيام بكل ما أكتب، ويه: 
أين يوجــد الصحيح؟ من هو اذلي ىلع صواب؟ ما الفائدة 
من لك يشء؟ والفكــرة اهلامة اتلايلــة، ويه أن القلب 
اإلنســاين، جمنونًا، أو وضيًعا، أو نبياًل، البد أن حيمل لك 
صفات اإلنسان هذه، اجلنون والضعة وانلبل، مًعا، والفرق 

يف الكمية اليت حيملها من تلك الصفات.
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1961/2/5

يبــدو يل كأنمــا الرحلة القصرية ىلع وشــك أن تنتيه... 
وأحس نهايتها إحساًســا مبارًشا كريًها.. عشــت ايلوم 
سااعت مقطعة.. أتصور اآلن أن سااعت بعض هذا انلهار 
كنت فيها ميتًا فعاًل.. إين أرجتف، لسبب لست أدريه، ويف 
الوقت نفســه، أفاري ترجتف كما لو أنها جسد ينتفض 
باحتضار غريب.. أفاري اكنت ايلوم شــيئًا يشبه رشيط 
تسجيل رطب ممســوح، عفًوا، يف بعض نواحيه.. وهكذا، 
فإنه يمر فــوق انقطااعت صامتة، قصرية، ميتة.. ورغم لك 

ذلك، فيه موجودة بشلك ما..
أي يشء كريه أن يموت اإلنســان! واألبشــع أن يكون 
جســده هو الســبب.. يف األســابيع األخرية كنت أفكر 
بصورة تثري ضحــك بعض من أعــرف.. ذلك أين كنت 
اعئًدا إىل ابليت يف منتصف الليل، اكن الشــارع خايلًا إال 
من إعالنــات مضيئة: تنطفئ، وتشــتعل برتابة.. محراء، 
وخرضاء، وبيضاء.. وفجأة فكرت:/ أن املأساة لكها، هو أنه 
عندما أموت سوف تبىق هذه اإلعالنات تيضء وتنطفئ، 
وســوف يبىق مصعد بيتنا يليب لكمــا ضغط أحدهم ىلع 
الزر، وأشيايئ لكها ســوف تباع، يلنام عليها، وليستعملها 
إنسان آخر.. واملجلة اليت أعمل فيها سوف لن تكف عن 
الصدور... وســوف يرن جرس اهلاتف، وجييب أحدهم: 
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»إنه مات«، ثم يضع اآللة السوداء، ويفكر يف غدائه ..
لقد بدت يل األفار هذه مرعبة بصورة جارحة.. وأرهقتين 

فكرة أن أموت... أن أنتيه، ويستمر لك يشء...
الرحلة لن تطول كثرًيا.. هذا هو اليشء املؤكد دلي اآلن... 
ما اذلي حيدث يف جسدي؟ أي شيطان يذيب بناء اسطورية 

لك جويف؟
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1962/8/24

قبل منتصف الليل بساعة ونصف ودل فائز...
وحني هتفت املمرضة تقول مربوك، أحسست به، فائز، يقع 
فوق كتيف... وملدى حلظات أحسست بيشء يشبه ادلوار. 
ويف صخب املشاعر اليت اكنت جتتاحين، أحسست بأنين 
مرتبط أكرث بهــذه األرض اليت أميش عليها، كأن وقوعه 

فوق كتيف قد غرسين عميًقا يف الرتاب..
ويف الصبــح، محلته املمرضة، وعرضته أمام عيين من وراء 
الزجاج، وبدا يل قطعة حلم محــراء غبية، مغلقة العينني، 
مفتوحة الفم، راعشــة الكفني.. عينــان أمامهما الكثري 
لرتياه.. وفم عليــه أن يمضغ طوياًل، وكفان ال يدري أحد 

أهما للعطاء، أم لألخذ، أم للكيهما؟
قال يل الطبيب الواقف إىل جانيب:

ـ ما هو شعورك؟
ـ ال شعور دلي..

ـ أبًدا؟
ـ أبًدا ..

كأنــين كنت أقــول نلفيس أن يف الوقت متســع ملاليني 
من املشــاعر، متســع للغضب والفرح واملفاجأة واخليبة 
والســعادة والشــقاء والضحك واألىس واحلــب والكره 
واالنتظار وامللل.. ماليني من اللحظات املرتعة بغزارة لك 
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ما يف هذه األرض من تناقض.
ويف الغرفة األخرى، اكنت أمه ملقــاة فوق الفراش. لقد 
نســيت لك اآلالم اليت اجرتعتها يف سبيل أن يودل، نسيت 
لك ادلموع اليت أهرقتها يف العرشين ساعة املاضية، نسيت 
لك يشء.. كأن احلب اجلديد اذلي مألها فجأة، حني قالوا 
هلا إنها وضعت، احلــب الغزير اذلي ال يمكن أن حيمله 
إنسان إلنســان إال األم البنها.. كأن هذا احلب قد غسل 

لك يشء بيد اسطورية ..
وبينهما، هو بني يدي املمرضة وراء الزجاج، ويه يف رسيرها 
 

ً
غري قادرة ىلع أن ختطو لرتاه ميع، كنت أقف أنا مغســوال
باحلب واخلوف، صاٍف كأنــين من زجاج .. ليس ثمة أي 
يشء أفكر به، أو أهتم هل، جمــرد رجل يقف مثل ماليني 
الرجال اذلين ال يعرفون حقيقة املستقبل، العاجز الضئيل 
الصغري أمام املجهول اذلي يطوقه بزوجة يريد أن يعطيها 
ماء عينيه، وودل يريد أن يهبه نبض رشايينه.. واقف هناك 
كما لو أن املشاعر اجلدير بأن حيملها أثقل من أن حيملها، 
فرتكها حتوم حوهل، كهواء هل صــوت، وهل راحئة، وهل ثقل، 
تمسه كما تمس احلجر، وتغوص يف كيانه حىت يلجهل أهو 

اذلي نفثها، أم يه اليت نفثته ..
وحني أنامته املمرضة مــن جديد خطوت اعئًدا إىل غرفة 
زوجيت.. ولكن ما إن سمعت صوت خطوايت حىت عدت 
إىل اعلــيم، اعلم بعيد مطوق بيشء اســمه حب حقييق.. 
حــب ال إلزام فيه وال جزاء.. حب ذلاته، بال تعويض، بال 
ثمن، بال خوف، حب صاٍف لم أحس به أبًدا من قبل، أبًدا 
أبًدا، حب ذللك الطفل اذلي ودل مين، بسبيب، ومن أجيل، 
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واكن ثمنــه حيب هلا، وحبها يل، ليــس غري.. حب ال اغية 
هل، وال هدف، حب مرتع العطاء، يطوف يف صدري حىت 
أحسه يسكب يف جسدي، كما لو أنه ينضح ندى فيبعث 
يَفّ فرحة اللقــاء احلقييق اذلي لم يلــوث بعد بتعقيدات 
احلياة، بقانون خذ وهات، وقانــون أنت وأنا، وقانون أين 
وملاذا وكيف.. جمرد عطاء حمض غري مشــوب بأي سؤال، 
أو طلــب، أو انتظار، أو تلكؤ، أو ترّدد.. مثل ماذا؟ مثل ال 
يشء، مثل ذاته ليس غري.. لو قــّدر نلبعة املاء أن حتس، 
ت ذلك الشعور، العطاء املحض اذلي خيلق من  إذن ألحَسّ

جديد لكما رشب اعبر من مائها ..
وحني نظــرت يف عيين »آين« فهمتها، ولســت أدري ملاذا 
أوشــكت أن أبكي، بل إنين أحسست بادلموع تطوف 
يف حلــيق مثل الغصة.. وبذلك لك طاقيت ألقول أي يشء، 
عبث .. لم يكن يف لســاين إال ذلك التســاؤل الغيب: إذا 
أعطيتــم الطفل حق ابلاء حني يــودل، أفال تعطوين هذا 
احلق حني أودل أنــا بوالدته؟ أليس لك األيام اليت خلفتها 
وراء ظهري ذابت اآلن؟ أال حيق يل أن أفعل لك اذلي أشاء 
وقد عرثت ىلع قطعة السكر يف قاع الكأس اذلي اجرتعت 

مرارته لك شبايب؟؟
ولكنك كنت وراء الزجاج يا فائز، بيين وبني ملســك مثل 
مــا بني ايلوم وايلوم.. نائم هناك يف غطائك األبيض، تعين 
للمستشىف رقًما مربوًطا إىل زندك يلميك من بني عرشات 
املوايلد اذلين يشــاطرونك الغرفة.. أما بالنسبة يل فإنك 

تعين احلياة املزدوجة، حياتك، وحياتنا: أمك وأنا..
أو تــدري مىت بدأت أفكــر بك؟ أقول أفكــر بك، وقد 
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أحسست بك لك الوقت؟
حدث ذلك حني دخلت املمرضــة تلأخذ أمك إىل غرفة 

أخرى:
ـ ملاذا؟

ألن هــذه الغرف خاصة بادلرجة اثلانيــة، وأريد أن آخذ 
زوجتك إىل غرفة ادلرجة األوىل..

ـ ولكنها مسجلة يف ادلرجة اثلاثلة!
ـ اثلاثلة؟ أوه، عفًوا إذن، لقد حســبت أنها مســجلة يف 

ادلرجة األوىل..
عندها فقط جعلوين أحس بأنين فقري.. وبأنين لن أعطيك 
احلياة اليت يستطيع غريي أن يعطوها ألبنائهم.. وألن هذا 

لكه قد يعين دليك ـ غًدا ـ شيئًا..
ال حتســب أنين أريدها أن ال تعين دليك أي يشء.. األمر 
ال يتعلق بك، أنه يتعلق يب أنا فقط.. لست أريد أن يشوب 

عطايئ أي ندم..
أنا، يا فائز، ال أطابلك حبق األبوة يف املستقبل.. هذا اذلي 
ال قيمة هل إذا طالب املرء به، إنما أطالب نفيس حبقك عيل، 
وهذا هو لك يشء عندي اآلن.. لقد اكتشــفت اآلن فقط 
أن لك يشء سيبدو تافًها لو طابلتك بأن تعوض يل سعاديت 
بأبويت لك.. ولكنــين لن أغفر نلفيس تقصريي بامليض يف 
هذه السعادة حىت آخر الشــوط، بال مقابل، بال تعويض، 

هذه قضييت أنا... أتعرف معىن هذا؟
.. وأنا أخرج من غرفة أمك عرفت أيًضا معىن اهلم.. ذلك 
العــبء اذلي يثقل أكتاف الرجال، ألنه ينبع من ادلاخل، 
عميًقا من ادلاخل، واذلي يعطي احلياة ذلك احلافز انلبيل 
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اذلي يفتقر إيله رجل ال يعرف معىن العبء اذلي ينبع من 
ادلاخل..



54

غسان كنفاني



55

اليوميات

»بإيجاز« *
  

يومّيات ساخرة 
نرشها الكاتب موقعة بالحرفني أ.ف )أي: أبو فايز( 

1965
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1965 /4/1
بعد جهود مريرة، استمرت شهوًرا طويلة، استطاعت منّظمة 
اتّلحرير الفلسطينيَّة، أخرًيا، أن تفتتح إذاعتها يف القاهرة 
ثالث ســااعت يوميًّا، وقد فــوئج لّك اثلّوريني يف العالم 
ي تقدمه هذه اإلذاعة: فبوســعك يف 

ّ
بالربنامج اثلّوري اذل

الّسادسة وانّلصف أن تستمع إىل جمموعة من األغنيات. يف 
الّسابعة: طائفة من األغنيات. ويف الّسابعة وانّلصف حيدث 
 
ّ
تغيري مهم، فيسمعونك »باقة« من األغنيات. يف اثلّامنة إاَل
ربًعا: ثالث أغنيات. يف اثلّانيــة يطرأ تعديل آخر: أغنية 
واحدة طويلــة. يف اثلّامنة والّربع: إاعدة للمجموعة األوىل 
من األغنيات منّقحة ومزوّدة بفهرس وهوامش. يف اثلّامنة 
وانّلصف مفاجأة: نرشة األخبار تغّنيها يلىل مطر، واتّلعليق 
نلجيب الرّساج. يف اتّلاسعة: برنامج ما يطلبه املستمعون. 
يف اتّلاســعة والّربــع: أغنيات لم يطلبها املســتمعون. يف 

اتّلاسعة وانّلصف: ختام )أغنية اعئدون(.
يقال إّن أحد املستمعني أرســل برقية تهنئة إىل اإلذاعة، 

فلُّحنَْت ىلع الفور، تلنويع الربامج!
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1965 /4/3
ألســباب حتتاج إىل دراســة دقيقة، يصــادف دائًما أَنّ 
ين يلبســون ابلدالت العسكرَيّة، ويتصّورون 

ّ
املدنيني اذل

وهم واقفون يف داخلها، يبدون وكأنَّهم مدعوون إىل حفلة 
تنكرَيّة ..

واملشهد الّطازج هلذا املوضوع هو األستاذ أمحد الّشقريي، 
حيث ال تبدو الزّبة العســكرَيّة أداة تنكرَيّة فقط، ولكّنها 
تبدو غريبة بعض اليّشء، كرجل قفز إىل داخلها مبارشة 

من منّصة األمم املتحدة!
السيد شو ـ قاي ـ ري ـ )بعد عودته من الّصني الّشعبيَّة( 
أعلن أنَّه لن خيلع بزته العسكرَيّة قبل اسرتجاع فلسطني. 
يشء ممتاز ومشّجع، ولكن ألن تبدو الزبة اخلاكيَّة غريبة 
بعض اليّشء، يف أروقة الفنادق الّضخمة والقصور الفخمة؟
املهم أَنّ شــباب املخّيمات قّرروا باملقابل أن ال يلبســوا 
ن هلم   إذا، ببســاطة وتواضــع، أَمّ

ّ
الزّبات العســكرَيّة إاَل

الّشقريي هذه الزّبات!



59

اليوميات

1965 /4 /8

ة راويني، جاءا أمس من القاهرة ودمشق مًعا، ذكرا،  ىلع ذَمّ
مًعا، أنهما شــاهدا ىلع أبواب املقايه يف القاهرة ودمشق 

اإلعالن اتلايل )وقد شاهده راٍو ثالث يف بريوت(:
»املطلــوب زبائن جــدد لطــاوالت ثابتــة ذات مواقع 
اســرتاتيجيَّة، خصم ىلع الطلبــات 20 يف املئة، املؤّهالت 
املطلوبة: قصص نضايلَّة قديمــة، ذات تفصيالت دقيقة 
ة ومّرتني وعرش مّرات ىلع  ومثرية، يمكن أن تروى مــَرّ
مســامع شــخص واحد، وكذلك املطلوب أن يلّم الّزبون 
خبطــط نظرّية للمســتقبل يمكن رشحهــا باتّلفصيل، 
األوراق اثلّبوتية: شهادة بالّسجن مّدة شهر واحد ىلع األقّل، 
 عنيًفا للّزبون املشار 

ً
قصاصة من جريدة قديمة حتمل مقاال

إيله، شهادة شــخصني ىلع األقّل بأَنّ الّزبون مطارد، جواز 
سفر غري جمّدد.. املراجعة يف ادّلاخل، وباثلّياب الّرسميَّة«.
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1965/4/9

جيب أن يفهم انلاس أَنّ عــدم اكرتاث أعضاء احلكومة 
بأزمة الغالء يف ابلدل يعود إىل ســبٍب بســيط، وهو أنَّهم 
يقومــون بتطبيق رجييم غذايئ بنــاء ىلع نصائح األطّباء، 
وذللك فهم يأكلون خرضة مسلوقة، دون دهن، ودون حلم، 

يف حماولة يائسة تلذويب كروشهم.
وهم لن يقولوا للناس »لكوا بسكوت إذن«، ألنَّهم أنفسهم 

ال يأكلون البسكوت، بناء ىلع تعليمات الّرجييم.
وكذلك، فإَنّ غالء أجور املواصالت يف ابلوســطة اجلديدة 
يعود إىل ســبب مماثل، وهو أَنّ معايلهــم يفّضلون امليش، 

للغايات الّرجيِيّميَّة نفسها.
وذللك، فليس هناك أي ســوء نِيّة يف املوضوع، والّصحف 
الّــيت تتحامــل ىلع احلكومة ليس عندهــا أي ذوق وال 
تقدير، يعين أنَّها ال تهتم بالقضية األساسيَّة القائمة اآلّن، 

ويه تذويب كروش أراكن احلكومة.
صحيح أَنّ الّصحــف ال تتعاطف مع احلكومة، وال تقّدر 
ظروفهــا واهتماماتها وهمومها، وال تتعّمق يف ابلحث عن 

سبب عدم اكرتاث احلكومة بأزمة الغالء!
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1965/6/29
من يــدري، فقد يكون هــذا العرص عــرص العجائب 
والغرائــب فعــاًل. وإذا اكنت اتَلّحليالت والفلســفات 
وانلظرَيّات غري قادرة ىلع اكتشــاف ما سيحدث، وأن ما 
حيــدث اعدة هو مفائج دائًما، فلماذا ال نذهبـ  أنت وأنا 
ـ إىل نهــر ما فنليق كتبنا، ثَمّ حنمل أنفســنا ونفتّش عن 

يب مندل« يلعن أبو سنسفيل ماركس؟ »رِضّ
بط ما فعله صديٌق حمروق القلب، وقد جاء يللة  هذا بالَضّ
ا حانًقا حائــًرا اغضبًا مرتبًا، وقال  ا مبيًضّ أمس مصفــًرّ
يــب املندل، يف احلقيقة أكرث غموًضا من معادالت  إَنّ رِضّ

يالكتيك. ادِلّ
ة يا موالنا أنَّه بعد حبث واستقصاء ورمل  ة؟ القَصّ شو القَصّ
يب املندل  وصدف وقهوة وعظــام وودع وخبور قال هل رِضّ
هلما موت  ني، أَوّ إَنّ املستقبل القريب سيشهد حدثني هاَمّ
ا  أحد الزَّعماء العرب، وثانيهما أَنّ زعيًما آخر غري بارز جًدّ

سيذيع بيانًا مفاجئًا يذهل انلَّاس..
 أنَّه حني شــاهد 

ّ
يب املندل أن يرشح أكرث، إاَل ورفض رِضّ

ا قال هل: اطمنئ! إَنّ احلدثني مًعا لن يكون  صاحبنا مصفًرّ
ين أرشت إيلهما ليســا 

ّ
ا، وإَنّ الزعيمني الَل ســِيّئني جًدّ

ل  رجــة األوىل يف الواقع، ولكن موت األَوّ زعيمني من ادَلّ
وبيان اثلَّاين، قد جيعلهما كذلك!

من ال  باب! ولكن قل يل، إذا اكن هذا الَزّ يا حرام ىلع الَشّ
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خيجل من اتِّهام رجل مثل بن بلاّل باخليانة العظىم، فماذا 
يب املندل؟  استشارة رِضّ

ّ
باب أن يفعل إاَل يستطيع الَشّ
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إشارة، وشكر واجب

نرش  غســان كنفاني هذه املجموعة من »التدوينات«  ذات النربة 
الساخرة يف صحيفة »امُلحّرر«  اللبنانية، خالل العام 1965، ضمن 
مــواد زاوية »بإيجاز« ، ووقعها بحــريفْ  أ.ف )أي: أبو فايز، كما 
كانت كنيته الحقيقية( وتتميّز يف تناولها الساخر لجوانب وأنماط 
من الحياة االجتماعية والسياســية واالدبيــة، وقد جمعها الناقد 
اللبناني محمد دكروب ضمــن كتاب »فارس فارس«  الذي صدر 

يف بريوت 1996.
ويعــود الفضل يف إلحاقها باليوميّــات إىل الصحفي أوس داوود 
يعقــوب، الذي أعد ملًفا مميًزا يف ذكــرى والدة كنفاني الثمانني، 
وتنبّه إىل تواصل هذه التدوينات مع روح اليوميّات العامة، وقربها 
يف الرؤية، واالشتغال عىل التفاصيل وتقديم صورة بانورامية عن 
زمــن كتابتها، فرأى أن يلحقها بنصــوص اليوميات كما ظهرت 
يف العدد الثانــي ملجلة الكرمل الفلســطينية)1981(، ورأينا أن 
تضاف بعض نماذجها يف فاصل مســتقل، مع اإلشارة  وااليضاح 

البيبلوغرايف الالزمني.

دار رايةللنرش 
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