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فسحة

 في 
ّ

عام 1949 �لتحقت مع �أخوي

�للذين يكبر�ني بمدر�سة جنين 

�البتد�ئية �لتي كانت تبعد عن قريتنا 

حو�لي 5 كم، حيث كنا نقطع �لم�سافة

م�سيًا على �الأقد�م كل �سباح، لنعود في 

�لم�ساء. وقبل �أن �أكمل عامي �لدر��سي، �ن�سحب 

�لجي�ش �لعر�قي من قرية مقيبلة ومن منطقة 

جنين كلها تنفيذ�ً الأو�مر �لقيادة �لعربية 

�لعليا، لت�سليمها مع باقي منطقة �لمثلث 

للع�سابات �ل�سهيونية، وبموجب �تفاقية 

رودو�ش للـهدنة عام 1949. وفي حفل �لود�ع 

�لذي خرج �إليه �أهل جنين كلها و�لقرى 

�لمجاورة، وح�سره كل تالميذ مدر�سة جنين 

و�أ�ساتذتها، قال �أحد �ل�سباط، ال �أذكر ��سمه، 

توفيق فيا�ض*

نواعري الذاكرة: ق�صتي البكر.. روايتي البكر**

 وم�سرحي.
ّ

* رو�ئي فل�سطيني وقا�ش
** مقاطع من �لف�سل �الأول من مذكر�ت �لرو�ئي 

 به ''مجلة 
ّ

�لفل�سطيني توفيق فيا�ش �لذي خ�ش

�لدر��سات �لفل�سطينية''.
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كان لهاتين �ل�سنتين �للتين ق�سيتهما في 

هذ� �لُكّتاب �الأثر �لكبير على حياتي �الأدبية 

في �لم�ستقبل و�سغفي باللغة �لعربية – �لتي 

كادت �أن تكون �لمادة �لوحيدة �لتي كان 

�سنا �إياها هذ� �ل�سيخ �لوطني �لجليل 
ّ
يدر

باالإ�سافة �إلى مادة �لدين، وبخا�سة �لقر�آن 

�لكريم، �إذ لم تنتِه �ل�سنة �الأولى �إاّل وكنت 

�أحفظ �لقر�آن كاماًل عن ظهر قلب.. وكان هذ� 

قد وقع من جدي �سليمان �لموقع �لذي يريده، 

�إذ فاجاأني ذ�ت يوم و�أنا �ألعب ''�لبنانير'' �أمام 

�ساحة �لم�سجد، فاأم�سكني من ذر�عي و�أدخلني 

�لم�سجد ثم �أجبرني على �لو�سوء و�أ�سعدني 

�أمامه �إلى قبة �لم�سجد و�أمرني �أن �أرفع 

�الآذ�ن.. وكان من �لطبيعي �أن ي�سوقني بعد 

ذلك لل�سالة.. وهكذ� �أ�سبحت موؤذن �لقرية، بل 

و�أحد �لمتعبدين �لورعين لعدة �سنو�ت بعد 

ذلك.

لقد بد�أت �لكتابة �أول ما بد�أت كاأمر 

ماألوف عندي، وكنت حينها في �لثالثة ع�سرة 

من عمري، وكان من �لطبيعي �أن �أبد�أها هكذ� 

ودون �أن يخطر على بال �أي كان �أن ما كتبته 

�سي�سمى فيما بعد ق�سة، و�أنني �ساأ�سبح كاتبًا 

في يوم ما، �الأمر �لذي ال يز�ل حتى �الآن يثير 

�ندها�سي، فقد كنت حين كتبت �أول ق�سة قد 

�حتللت ومنذ �أكثر من �سنتين ''ت�سّدر'' �لدو�وين 

في �لقرية كاأهم ر�وية للحكايات �لتي كنت قد 

�كت�سبتها عن عجائز �لقرية في مجل�ش جدتي، 

و�أهم ر�وية ل�سيرة �لزير �سالم و�أبو زيد �لهاللي 

و�سيف بن ذي يزن م�سحوبًا بالربابة، و�لتي 

كنت قد �أخذتها عن مجال�ش �لرجال في ليالي 

�ل�ستاء �لقار�سة حول �لموقد و�إيقاع �لمهبا�ش.. 

و�لتي منحتني بع�ش �لكتب �ل�سفر�ء �لمهترئة 

�لتي كان يحتفظ بها عم و�لدي جدي �سليمان 

�لد�ود �إمام �لقرية، معرفة �أكثر من غيري بها، 

في ق�سيدة طويلة �أ�سماها ''قبور �لخالدي''، 

ن�سبة لمقبرة �سهد�ء �لجي�ش �لعر�قي بالقرب 

من قباطية:

دمــاوؤنــا جْته 
ّ
�سر عامر  �بــن  مــرج 

ــهــود مــهــانــا ــي ــل ــًا ل ــك ــل �أيــــكــــون م

وبالفعل هكذ� �أ�سبح بعد �أ�سابيع قليلة، 

وكانت �أول مرة �أذوق طعم �الإهانة �لحقيقية 

و�لذل، �إذ كان يقت�سي على �الأهالي رفع 

�الأعالم �لبي�ساء فوق �سطوح �لمنازل في 

��ستقبال ح�سود �لعدو �لمتقدمة.. لم تكن 

�لعملية ت�سليمًا، بل كانت �سقوطًا بكل معنى 

�لكلمة.. كانت ��ست�سالمًا. بكى و�لدي، فبكيت 

معه.

�حتل جنود �الحتالل مدر�سة �لقرية 

لوها �إلى موقع ع�سكري، �إذ كانت قبل 
ّ
وحو

�الحتالل مدر�سة م�ستركة لقرى مقيبلة 

ة �لمتجاورة، فاأ�سبحت تقع 
َ
َلم

َ
و�سندلة و�لج

على �لحد �لفا�سل �لذي و�سلت �إليه �لقو�ت 

ة �لتي 
َ
َلم

َ
�الإ�سر�ئيلية بالقرب من قرية �لج

ي�سملها �الحتالل، فارتفع علم ''�إ�سر�ئيل'' 

وغاب علم فل�سطين.

في �ل�سنتين �الأوليين �لتحقت بُكّتاب 

�فتتحه �سيخ �أزهري كان الجئًا من قرية 

�لحرم )�سيدنا علي( ��سمه �ل�سيخ نعيم في �أحد 

�لبيوت �لمهجورة.. وكان �لكثير من �أهل 

ن رف�سو� �لبقاء تحت �الحتالل 
ّ
�لقرية مم

�الإ�سر�ئيلي قد رحلو� عن بيوتهم على �أمل 

�لعودة. وبقيت في هذ� �لُكّتاب �إلى �أن �فتتحت 

�سلطات �الحتالل مدر�سة �بتد�ئية ر�سمية 

م�ستركة مع قرية �سندلة في بناء الأحد 

�الإقطاعيين من جنين كان يتو�سط �لقريتين، 

��سمه �أبو �سنان ''�لتتر''. وكان هذ� �لبناء جزء�ً 

من قرية زر�عية بناها �أبو �سنان في مو�جهة 

�لقرى �لزر�عية �ليهودية في غور بي�سان.
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�لطول كانت كما �ل�سروة، مريمية �لوجه 

حته �سم�ش �لدروب �لتي كانت 
ّ
عذر�ويته، لو

تجوبها، و�لعينان �سود�و�ن و��سعتان ي�سكن 

حدقتيهما �لذهول �ل�سارد خلف �لبعيد د�ئمًا.. 

�سدرها ناهد و�ل�سعر ذيل �أ�سيلة دهماء 

خته بالزيت فين�ساب على ظهرها وكتفيها 
ّ
�سم

و�سدرها من تحت حطتها �لخمرية �لمو�ساة 

بالق�سب خفر�ً، حافية �لقدمين نافرة �لخطى 

د�ئمًا، مهاة خبرت �سهام �لقنا�سة فم�ست 

تها �إلى بئرها في �أ�سفل حاكورتنا.. 
ّ
حذر�ً بجر

 وهي تمر.. �بت�سمت ببله، وتابعت 
ّ
نظرت �إلي

خطاها.. تجمدت في مكاني وتعلقت بخطوها 

عيناي فوقفت �أرقبها.. كانت خرزة �لبئر 

�لحديدية مغلقة وتعلوها طبقة من �لطين 

�لجاف.. ك�سرت �لطين و�أبعدته عن �لباب 

�لحديدي.. فتحته.. �أنزلت دلوها �لذي كان 

تحمله بيدها، ن�سلت به ماء.. مالأت جرتها ثم 

ن�سلت دلو�ً �آخر، �أوقفته جانبًا و�أغلقت باب 

�لبئر. جمعت بيديها تر�بًا جافًا، �سبت �لماء 

نت خرزة �لبئر، ثم غ�سلت 
ّ
فوقه جبلته وطي

يديها وجففتهما بطرف ثوبها.. تلفتت.. �أذهلها 

وقوفي.. نفرت مفزوعة وهي تحمل جرتها 

كما لو كنت �سياد�ً يفاجئها.. خطت قلياًل ثم 

توقفت قبالتي، تهلل وجهها فجاأة، تموجت 

عيناها و�فتر ثغرها عن ب�سمة غمرتني 

بالفرح كما لو كانت تهديني غز�اًل. �بت�سمت 

لها، �أفلتت �لجرة ثابتة فوق ر�أ�سها ومدت 

يديها وهم�ست تناديني، ترددت، و�أنا �أقترب 

منها وعيناي تتعلقان بعينيها. �أنزلت �لجرة 

 يديها ت�سمني 
ّ
عن ر�أ�سها وركعت ومدت �إلي

: ''حبيبي.. ما �أجملك.'' 
ّ
وهي تهم�ش ب�سوت �أبح

الم�ست �سفتاها �للمياو�ن خدي.. قبلتني.. 

 
ّ
عت، فاأ�سرعت �إلي

ّ
و

ُ
 يد جدتي �لتي ر

ّ
�متدت �إلي

تنتزعني من بين ذر�عيها.. �رتّدت ثريا �إلى 

وحفاظًا لها لما تتخللـه من منظوم �ل�سعر.

كنت �آنذ�ك في �ل�سّف �ل�سابع، ودخل علينا 

�الأ�ستاذ �سمير ورور.. �أ�ستاذ �للغة �لعربية وهو 

من مدينة �لنا�سرة، وكان ي�سكن في �لقرية 

كباقي �لمدر�سين �لذين �أوفدتهم د�ئرة 

�لمعارف للتدري�ش في مدر�سة �لقرية، حيث 

كانو� يمكثون طيلة �الأ�سبوع، ثم ي�سافرون كل 

ي �ل�سبت و�الأحد، ثم يعودون يوم 
َ
�إلى بلده يوم

�الثنين �سباحًا. ولعدم وجود �أي من و�سائل 

�لنقل �لمبا�سر �إلى �لقرية، كان يتحتم عليهم 

�لم�سي على �الأقد�م حتى م�ستعمرة ''يزر�عيئل'' 

نيت بالقرب من �أنقا�ش قرية زرعين 
ُ
�لتي ب

على بعد �سبعة كيلومتر�ت، لكي يتمكنو� من 

ركوب �لحافلة، وعند �لعودة كان عليهم �أن 

ي�ستقلو� �لحافلة حتى هذه �لنقطة ثم ياأتون 

�إلى �لقرية م�سيًا على �الأقد�م.

ويبدو �أن �الأ�ستاذ �سمير كان متعبًا ذلك 

�ليوم �لذي �سادف يوم عودته من مدينة 

�لنا�سرة، فطلب �إلينا �أن نكتب مو�سوع �إن�ساء 

من دون �أن يحدد �لمو�سوع قائاًل �إننا 

ن�ستطيع �أن نكتب في �أي مو�سوع ن�ساء، و�إنه 

لي�ش لز�مًا علينا ت�سليمه في �آخر �لح�سة، بل 

ن�ستطيع �أن نح�سره في �لغد.

وكنت في �لعادة �أحب هذه �لمادة جد�ً، فلم 

�أفكر كثير�ً فيما �ساأكتبه، بل وجدتها �لفر�سة 

�لمنا�سبة الأن �أكتب في �أحد �لمو��سيع 

و�الأحد�ث �لتي عاي�ستها �أعو�م �لحرب. وقد 

كان �ختفاء ثريا �لمجنونة حين رحلنا عن 

�لقرية �أحد �لمو��سيع �لتي �سغلت فكري 

و�أرقتني كثير�ً حين �فتقدها �لنا�ش ولم 

يجدوها بين جموع �لنازحين، الأنني كنت 

�أحبها كثير�ً، ومنذ طفولتي �لمبكرة حين كانت 

و�لدتي تاأتي بنا في عطلة �ل�سيف، فتعلقت 

بها برغم ما كان يقال عن جنونها.. فارعة 
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حول هذه �لنقطة بالذ�ت، فال تر�ها �إاّل وهي 

تجبل �لطين وتك�سو جدر�ن بينها، حتى قن 

�لدجاج كانت تغلق فتحته بالطين كل ليلة، 

وكذلك حرزة �لبئر بعد كل مرة تنقل �لماء 

منه.

 �أهالي قرية مقيبلة �أمام 
ّ
وحين فر

�لع�سابات �ل�سهيونية �لمتقدمة نحو �لقرية 

بعد �سقوط زرعين و�إحر�قها، �فتقدها �أخوها 

في �لطريق فلم يجدها، فر�ح يبحث عنها بين 

جموع �لنازحين �إاّل �إنه لم يعثر لها على �أثر. 

وقد ظل �أخوها يبحث عنها طيلة فترة �لهجرة 

�إلى �أن حررت �لقو�ت �لعر�قية �لقرية ودحرت 

�لع�سابات �ل�سهيونية منها فاأوقف بحثه 

عنها.

يئ�ش �لجميع من �لعثور عليها و�عتبروها 

في عد�د �الأمو�ت.. �إاّل �إنني كنت �لوحيد �لذي 

لم يياأ�ش ولم يفقد �الأمل في �أن تكون ثريا 

حية ترزق في مكان ما. وظل �ختفاوؤها 

يالحقني و�أنا �أتخيلها تارة تائهة في �لجبال 

و�ل�سباع تنه�ش لحمها وهي ت�سّدها عنها، 

وتارة وهي تت�سول في �إحدى �لقرى �لمنت�سرة 

فوق �لجبال، و�أُخرى و�ليهود ياأ�سرونها 

ويعذبونها. �إاّل �إن هذ� �الأمل ما لبث �أن تبدد 

بعد عودتنا بعدة �سهور، و�ساءت �الأقد�ر �أن 

ن عثر عليها.
َ
�أكون �أنا �أول م

كان ذلك �سبيحة �أحد �أيام كانون، ولم يمر 

على عودتنا �إلى �لقرية �لمحررة �سوى �سهرين 

تقريبًا. كان �لجو بارد�ً، و�لريح �لمحملة 

بالرذ�ذ �لناعم تع�سف منذ �لليل، و�لغمام 

�لد�كن �لطافح بالغيث يتلبد فوق �لجبال في 

�لغرب، وينذر بم�ساء ماطر، وفي �ل�سرق فوق 

جبال جلعاد بع�ش من غمام رمادي يو�سح 

وجه �ل�سم�ش �لمتاأرجحة ب�ساله �لز�خر 

باالألو�ن �لندية فوق �لغور.. وكنت غيمة 

�لخلف مك�سورة �لجناح.. رمقت جدتي بنظرة 

عاتبة، ثم حملت جرتها وم�ست.. فتر�ك�ش 

نحوها �الأطفال يتبعونها وهو يت�سايحون: 

''ثريا �لمجنونة.. حطت ذهبها بالجونة.. �أجو 

�لحر�ميه بالليل.. ما خلو وال قونة..'' �أّنبتني 

جدتي، و�أخبرتني �أنها ثريا �لمجنونة، 

و�أمرتني باأن ال �أقترب منها مرة �أُخرى، الأنها 

قد توؤذيني فهي ال تعي ما تفعل، وربما 

 بابه بالطين، 
ّ
رمتني بالبئر و�أغلقت علي

 من يَدي جدتي وجريت بكل قوتي 
ّ
فاأفلت

الأرتمي في ح�سن �أمي و�أنا �أجه�ش بالبكاء 

و�أ�سرخ �أنني �أريد ''ثريا �لمجنونة''.. ولم 

�أتوقف عن �لبكاء حتى �أخذتني �أمي �إلى بيت 

�أخ ثريا �لذي كانت تعي�ش معه على بعد �أمتار 

من بيتنا.. وهكذ� �أ�سبحت �لطفل �لوحيد في 

�لقرية �لذي يجروؤ على �القتر�ب من ثريا 

ويدعها تد�عبه.. بل و�أ�سبحت ثريا كثير�ً ما 

تحوم حول �لبيت حتى تر�ني، �أو تتو�سل �إلى 

و�لدتي �أن تدعها تد�عبني.

ا ق�سة جنون ثريا كما عرفت فيما بعد، 
ّ
�أم

هي �أنه في �إحدى ليالي كانون �لعا�سفة، نقب 

�لل�سو�ش جد�ر بيت �أهل ثريا ودخلو�، 

و�سادف �أن كانت ثريا تنام تحت �لفتحة �لتي 

فتحها �لل�سو�ش في جد�ر �لبيت، ف�سحت ثريا 

من نومها فاتحة عينيها لترى �لل�سو�ش 

يقفزون فوق بطنها، وما �إن حاولت �ل�سر�خ 

حتى و�سع �أحدهم �سكينة في نحرها يهددها 

بالقتل، وظل هكذ� حتى �نتهو� من �سرقتهم، 

وكان من بين ما �سرقوه �سيغتها �لتي كانت 

قد ورثتها عن �أمها و�لتي كانت ت�سعها في 

قفة �سغيرة �أخفتها تحت عتبة �لبيت... وما �إن 

تركها �لل�سو�ش حتى كانت قد فقدت عقلها 

ن يقول �إنها قد 
َ
لهول ما �أ�سابها، ومنهم م

�غُت�سبت في تلك �لليلة، وقد تركز جنونها 
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طحين، فر�حت تطحن �لقمح في �لبد�ية 

بالجارو�سة، الأن �أخاها قال �أنه عندما عاد 

وجد �آثار طحين على �لجارو�سة.. ويبدو �أن 

ثريا �سمعت ذ�ت �سباح طرقات بابور �لطحين 

�لمتقطعة، �لتي كان ي�سدرها �لعدو قبل 

�حتالل �لقرية، وهي طريقة كانت قد �بتدعتها 

�لع�سابات �ل�سهيونية، باالإ�سافة �إلى و�سائل 

�أُخرى مثل �الآذ�ن في �لقرى �لمحتلة، لتوهم 

�لنازحين عنها �أنهم قد رحلو�، و�أن بع�ش 

�الأهالي قد عادو� فعاًل، وهذ� ما حدث لـ ''ثريا'' 

على ما يبدو، فو�سعت قمحًا بكي�ش على 

ر�أ�سها، و�تجهت نحو قرية �سندلة �لتي ال تبعد 

�أكثر من 2 كم عن �لقرية لتطحن �لقمح، 

فقتلها �ليهود في �لطريق. ويبدو �أنهم قد 

روعوها قبل قتلها، فاندفعت تحتمي بجذوع 

�لزيتون قبل �أن يمزق �لر�سا�ش ج�سدها.

لقد الزمني ذلك �لم�سهد بعد ذلك ليل 

نهار – وال يز�ل حتى �الآن – بل وكنت قد 

�سقطت بالحمى بعد ذلك لمدة �أ�سبوعين و�أنا 

�أهذي.. وحين كنت �أ�سمع �أ�سو�تًا في �لليل 

�أنه�ش مذعور�ً معتقد�ً �أن هذ� �ل�سوت ما هو 

�إاّل نو�ح روح ثريا �لتي تطلب �لثاأر، تاركًا 

لخيالي �أن ير�سم �ألف �سكل و�سكل لقتلها. 

لي لهم 
ّ
و�أكثر ما كان يزيد في فجيعتي تخي

يغت�سبونها قبل �أن ي�سوبو� �لر�سا�ش �إلى 

جبينها ومفرقها بدم بارد بعد �أن تناوبو� 

عليها.. حتى و�سل بي �لحال �أن �أطوق عنقي 

بحجاب كتبه لي �سيدي �ل�سيخ �سليمان �لرو�د، 

و�إن كان هو نف�سه ال يوؤمن بذلك.

وهكذ� كانت هذه ق�ستي �الأولى �لتي 

�أكتبها مو�سوعًا لالإن�ساء، �إاّل �إنني �أ�سفت �إليها 

باأن روح ''ثريا'' ظلت ت�ست�سرخ �لنا�ش في 

�لليل لكي يثاأرو� لها، فابتدعت لها ق�سة حب 

مع �أحد �سباب �لقرية، قبل جنونها. والأنها 

حالمة تنزله فوقه. �نطلقت �أ�سوق عنز�ت لنا 

قليلة وجديانها نحو �لتالل �لوعرية في �تجاه 

قو�ش قزح، وت�سربلت بمعطف لي قديم خلف 

�سخرة �أتقي بها ريح �لغرب �لباردة، تاركًا 

للكلب ''�سمور'' مهمة �لرعي وحمايتي من ذئب 

 �أو �سبع قد ع�سهما �لجوع �إن 
ّ
قد يطلع علي

�أنا غفوت بدفء معطفي �لثقيل. ويبدو �أنني 

كنت قد غفوت فعاًل، �إاّل �إنني �سرعان ما 

�سحوت على نباح �سمور فجاأة، فنه�ست 

مذعور�ً، و�إذ� بالكلب �سمور يحاول جاهد�ً وهو 

يتر�ك�ش حول �لعنز�ت �لمتد�فعة نحو كرم 

�لزيتون �لممتد عند �أ�سفل �لوعرة ولكن دون 

جدوى، فحملت ع�ساي و�ندفعت �أجري خلفها 

الأردها عن زيتون �سيدي �ل�سيخ مو�سى �لمثقل 

بحمله، و�لده�سة تاأخذني و�أنا �أر�ها تعاف 

�أغ�سان �لزيتون �لمتدلية، وتتز�حم حول و�حة 

خ�سر�ء عند �أطر�ف �لكرم، و�سمور قد كف عن 

�لنباح ور�ح يت�سمم �لو�حة حتى خلت في 

�لبدء جديًا من �لجديان يرعى مع �لعنز�ت. 

كورت يدي حول فمي �أنّفرها، وباالأُخرى 

 �أه�ّش بها، فتوقفت يدي وتقّطع 
َ

رفعت ع�ساي

�لنفير حين تفرقت �لعنز�ت عن و�حة من 

�لقمح تطلع من ثنايا ثوب مورد ومهلهل.. 

مخ بالزيت  و�سعر ذيل �أ�سيلة دهماء �سُ

فان�ساب على �سدر �الأر�ش من تحت حطة 

خمرية مو�ساة بالق�سب..

كوتني �لفجيعة ف�سرخت باأعلى �سوتي 

''�سريا''، ورحت �أرك�ش في �لدروب �لوعرة نحو 

�لقرية و�أنا ال �أز�ل �أجوح ب�سوتي �لمكتوي 

بالخوف و�لفجيعة.. �سريا.. �سريا.. و�سمور 

ي�سوق �لعنز�ت خلفي، و�لرعيان �ل�سغار 

يهرعون من كل �سوب نحوي..

كان �لجوع قد ع�ش ثريا بعد �أن ظلت في 

�لقرية �لمهجورة وحدها ونفد ما لديها من 
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فهو يعفيني من مو�سوع �الإن�ساء على �أن �أقّدم 

له في كل مرة ق�سة مثل هذه �لق�سة �لتي 

كتبتها. وكانت هذه �أول مرة �أ�سمع بكلمة 

''كاتب''، �إذ �إن �لكلمة �ل�سائعة كانت ''�أديب''.

وفي �الأ�سبوع �لتالي كان �الأ�ستاذ �سمير 

ورور يهديني مجموعة كتب جبر�ن خليل 

جبر�ن وكتاب ميخائيل نعيمة عن جبر�ن 

طالبًا مني قر�ءتها وتلخي�سها، فاتحًا �أمامي 

�أبو�ب عالم لم �أكن �أعرف �أنني �ساأدخله يومًا 

الأكتوي بنار عذ�به �لجميل.

و�ساءت �الأقد�ر �أن ياأتينا في �ل�سنة �لتالية، 

�أي في �ل�سنة �البتد�ئية �لنهائية ''�ل�سف 

�لثامن''، �أ�ستاذ من قرية ''عارة'' يدعى عبد 

�للـه يون�ش. وكان هذ� �الأ�ستاذ و�سيمًا �سحوكًا 

ظريفًا د�ئم �لذهول بجمال كل ما حوله �إلى 

ًا 
ّ
حد �أن �أهل �لقرية كانو� يعتقدون �أن به م�س

من ''هبل''، فلقبوه بـ ''�أبي نجم''، �أي �أن ''نجمه 

خفيف''، وهو �لتعبير �ل�سائد عن هذ� �ل�سنف 

من �لنا�ش، وقد تبعه هذ� �للقب �إلى مقيبلة 

عرف بعبد �للـه �أبو نجم.
ُ
فكان ي

كان عبد �للـه �أبو نجم مولعًا بال�سعر ولعًا 

لم �أره على �أحد، ولم �أدر�ش �ل�سعر على �أحد 

بعد ذلك و�أتمتع به كما در�سته على هذ� 

ه ما �ألهاني عن 
ّ
�الأ�ستاذ، فاأ�سابني من م�س

�لق�سة، فحفظت على يديه �لمعلقات �ل�سبع 

وع�سر�ت �لق�سائد من رو�ئع �ل�سعر �لعربي 

قديمه وحديثه. والأنه كان يحب �ل�سبابة 

كثير�ً، والأنني كنت في ذلك �لحين عازف 

�سبابة ماهر�ً �أي�سًا، فقد �أوالني �هتمامًا 

خا�سًا، ز�ده �أن جدي �سليمان �لد�ود منحه 

غرفة في د�ره ي�سكنها. وذ�ت يوم �أطلعنا على 

ديو�ن �سعر هزيل بعنو�ن ''ورد وقتاد'' ل�ساعر 

من �إعبّلين ��سمه نجيب خليل. وكان هذ� �أول 

ديو�ن �سعر �أ�سمع به ل�ساعر مع فتاة جميلة 

كانت م�سيحية �أعطيته ��سم عي�سى �لذي ظل 

يتعذب الأنه ��سطر �أن ينكث بحبه ووعده لها 

بالزو�ج بعد جنونها وما حيك من ق�س�ش 

حول �غت�ساب �لل�سو�ش لها تلك �لليلة �لتي 

ا كان يزيد في عذ�به 
ّ
نقبو� عليها �لد�ر. ومم

�أنه لم يتعرف على هوؤالء �لل�سو�ش لكي ينتقم 

لها، وها هو �الآن يتعذب لقتلها مرة �أُخرى، 

ل روحها في �لليالي 
ّ
فلم يعد ي�ستطيع تحم

�لمعتمة، فاأخرج بندقية كان يخبئها في 

قنطرة �لعقد، و�ندفع في �لليل في �تجاه 

مو�قع �لع�سابات �ليهودية لالنتقام لها، كي 

ي�ستعيد �سالم روحه.

�أعاد �الأ�ستاذ �سمير ورور مو��سيع �الإن�ساء 

في �ليوم �لتالي، لجميع �لتالميذ �إاّل 

ح بعد، طالبًا 
َّ
مو�سوعي، قائاًل باأنه لم ي�سح

 �أن �أخبر و�لدي باأنه �سيزورنا في �لم�ساء، 
ّ
�إلي

و�سيح�سر مو�سوع �الإن�ساء معه بهذه 

�لمنا�سبة م�سححًا.

كان �العتقاد �ل�سائد في �ل�سنو�ت �الأولى 

لالحتالل �أن معظم �لمعلمين �لذي تر�سلهم 

د�ئرة �لمعارف �إلى �لمد�ر�ش في �لقرى، ما هم 

�إاّل عمالء للحاكم �لع�سكري، و�إاّل لما كانو� 

وظفوه. ولهذ� فقد خفت ذلك �ليوم، و�عتقدت 

�أن �الأ�ستاذ لي�ش �آتيًا لزيارتنا �إاّل لكي يحّذر 

و�لدي من مغبة هكذ� كالم �أكتبه، فما �إن 

ر�أيته يتجه نحو بيتنا في �لم�ساء حتى حاولت 

�لهرب من وجهه، و�لذهاب �إلى جدتي حتى 

ينهي زيارته، �إاّل �إنه لمحني من بعيد فوقف 

وناد�ني وظل ينتظرني حتى و�سلت، فاأخذني 

من يدي ور�فقني �إلى �لبيت حيث كان و�لدي 

ا كنت 
ّ
في ��ستقباله.. وحين ��ستف�سره و�لدي عم

قد فعلته متهيئًا لمعاقبتي، قال وهو ي�سع 

يده على ر�أ�سي تحببًا باأني قد كتبت مو�سوع 

�إن�ساء ر�ئعًا، و�أن له ولد�ً �سي�سبح كاتبًا.. ولذ� 
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�الأولى �أنني ن�سرت ق�سيدة في �سحيفة تابعة 

لحزب �لحاكم �لع�سكري، و�لثاني �أني ولد 

''هامل'' د�ير على ق�س�ش �لحب. و�لغريب في 

�الأمر �أنني �أقمت على ممار�سة هذه ''�لعادة 

�ل�سيئة'' ]�أي كتابة �ل�سعر[ ل�سنو�ت طويلة 

بعدها، دون �أن �أجروؤ على ن�سر ق�سيدة و�حدة 

منها.

ف على ر��سد ح�سين 
ّ
وت�ساء �ل�سدف �أن �أتعر

رحمه �للـه بعد �أ�سبوع و�حد فقط من ِذكر 

�الأ�ستاذ عبد �للـه له، وعن قرب، فقد زرت 

يومها �أخي �الأكبر غازي �لذي كان في �سنته 

�لثانوية �الأخيرة في �لنا�سرة.. وكنت �أعرف 

�أنه ي�سكن مع طالب �آخر دون �أن �أعرف ما 

فني �أخي على زميله في �لغرفة 
ّ
��سمه، فعر

قائاًل: وهذ� ر��سد ح�سين من م�سم�ش، ف�ساألته 

و�لده�سة تكاد تعقد ل�ساني ما �إذ� كان هو 

�ل�ساعر �لذي يحب تلك �لفتاة ذ�كر�ً له ��سمها، 

فرّد بب�ساطة �الأطفال م�ستغربًا من �أين عرفت 

ذلك.

ثم عاد �إلى �لكتابة، فرحت �أنظر �إليه و�أنا 

فخور باأنني تعرفت عليه، وكنت و�ثقًا �أنه 

يجل�ش ويكتب ق�سيدة، فاقتربت منه محاواًل 

�لتل�س�ش على ما يكتبه، ولكنني لم �أ�ستطع 

ا يكتب، �إذ �إنني لم �أكن 
ّ
قر�ءة حرف و�حد مم

قد ر�أيت حتى ذلك �لوقت �أ�سو�أ من خطه، حتى 

وال بين تالميذ �ل�سنة �الأولى في �البتد�ئي، 

وقد بقيت �سورة خطه عالقة في ذهني حتى 

يومنا هذ�، حتى �أ�سبح �أي خط �سيىء �أر�ه 

ا هو فكان كما قال فيه 
ّ
يقترن بال�سعر. �أم

محمود دروي�ش فيما بعد يرثيه:

وطوياًل كن�سيد �ساحلي وحزين

�بن فالحين من �سلع فل�سطين

جنوبي  

جد�ً من نف�ش �لقرية ��سمها ''بديعة'' يناف�سه 

على حبها كاتب من نف�ش �لقرية، ولهذ� جاء 

هذ� �لديو�ن عبارة عن ق�سائد حب فيها، ثم 

طلب مّنا �أن ناأتيه كل و�حد بن�سف ليرة لكي 

ي�ستريه لنا. وفي هذه �لمنا�سبة �نتقل يروي 

لنا ق�سة حب �ساعر �آخر ال يز�ل طالبًا في 

�لمدر�سة �لثانوية في مدينة �لنا�سرة من قرية 

م�سم�ش ��سمه ر��سد ح�سين قد تدّله هو �الآخر 

بفتاة من �لنا�سرة من عائلة عريقة، و�أنه هو 

�الآخر يتناف�ش على حبها مع �ساعر �آخر لم 

ي�ساأ ذكر ��سمه �سارحًا لنا كيف �أن �لحب يفجر 

ينابيع �ل�سعر و�لفن، ويرقى باالإن�سان �إلى 

�أ�سمى درجات �لرقي.. وكانت هذه هي �لمرة 

�الأولى �لتي يحدثنا فيها معلم عن �لحب بمثل 

هذه �ل�سر�حة و�لب�ساطة وعدم �لكلفة، رغم 

�أنهم كانو� يتحدثون عن �لحب �لعذري 

و�لت�سبب وما �إلى ذلك.. و�لمهم في �الأمر �أنه 

 بعد ذلك باأنه، هو نف�سه، �ل�ساعر �الآخر 
ّ
 �إلي

ّ
�أ�سر

�لذي يناف�ش ر��سد ح�سين على حب تلك �لفتاة، 

و�أطلعني على عديد �لق�سائد �لتي كان قد 

ن�سرها تحت ��سم ''�أبو نجم'' فقط.. ثم ر�ح 

ي�سجعني على كتابة �ل�سعر، و�أنه �سيعمل على 

ن�سر ما �أكتبه �إذ� ما ��ستطعت نظم ق�سيدة 

جيدة. وهذ� ما كان في �ليوم �لتالي.. فقد 

و�سعت �أمامي ق�سيدة ''الأبي تمام''، وكنت 

�أع�سقه، ونظمت ق�سيدة من �لبحر �لطويل 

مطلعها �إن لم تخني �لذ�كرة:

�ـــســـالم عــلــيــك كــلــمــا طــــار طــائــر

ُ
 نــ�ــســيــم

ّ
ــور وهـــــب ــف د عــ�ــس

ّ
وغــــــر

و�أعطيته �إياها.. وقد فاجئني بعد �أ�سبوع 

باأن جاءني بجريدة ''�ليوم'' وهي جريدة 

�لحزب �لحاكم ''مباي'' وفيها ق�سيدتي وتحمل 

��سمي، و�لتي ظلت يتيمة بعد ذلك.. ولكنها 

تركت لي في �لقرية ف�سيحتين، ف�سيحتي 
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عنها ال تتجاوز �ل�سهر باالإ�سافة �إلى �لعطل، 

وكانت هذه �لفترة زمن �سبي وم�سادرة وفق 

قانون جديد ل�سلب �الأر��سي، �قترحه �لجنر�ل 

مو�سيه ديان حين كان وزير�ً للزر�عة. وكنت 

كلما �قتطع �لعدو ع�سو�ً منها �أخ�سى على ما 

تبّقى و�أت�سبث به �أكثر.. وكان �لقلق و�لخوف 

ي�سيطر�ن على كل بيت في �لقرية، وال حديث 

ن �ستكون في �لغد، فكتبت 
َ
لهم �إاّل �أر�ش م

ق�سة ''�لفر�ش'' و�سارعت �إلى ن�سرها في مجلة 

''�لجديد'' متحرر�ً من �لخوف �لذي كان يكبلني 

عن �لن�سر، ثم بد�أت بعدها بغز�رة ودون 

�نقطاع، ر�جعًا �إلى �لق�س�ش �لتي كتبتها في 

 من 
ّ
�سن �لطفولة �لمبكرة الأكت�سف ما كان في

مو�هب طبيعية قبل �أن �أفكر في كيفية 

تطويرها معتمد�ً على �لنا�ش �لب�سطاء 

�لعاديين، حيث ر�أيت فيهم مزرعتي �لغنية 

�لمعطاء ككاتب. لقد ر�أيت في �لفالح �لب�سيط 

فردية مباغتة وتنوعًا المحدود�ً كعين ماء ال 

تغي�ش. وكنت �أن�سر هذه �لق�س�ش في مجلَتي 

''�لجديد'' �لتابعة للحزب �ل�سيوعي، و''�لفجر'' 

�لتي كان ير�أ�ش تحريرها ر��سد ح�سين، �إاّل �إن 

معظم ق�س�سي �لتي كنت �أكتبها في �لبد�ية لم 

تنل حظها من �لن�سر لتجاوزها �لخط �لذي 

كان يمكن لمجلة مثل ''�لجديد'' �أو ''�لفجر'' �أن 

تقف عنده. ولكن لم يطل بي �لمقام هذه 

�لمرة، �إذ �جتاح مرج �بن عامر في �ل�سنتين 

ا ��سطرني �إلى 
ّ
�لتاليتين قحط رهيب، مم

هجرة �لقرية الأعمل في �ستى �الأعمال �ل�سود�ء 

في مختلف مدن �الأر�ش �لمحتلة، �إلى �أن 

��ستقر بي �لرحيل في مدينة تل �أبيب �لتي 

كانت تعج بالعمال �لفل�سطينيين، وكان 

�ل�ساعر ر��سد ح�سين يعي�ش في تل �أبيب في 

هذه �لفترة حيث مقر �لمجلة، ف�ساعدني على 

�إيجاد عمل بعد ت�سكع د�م �أكثر من ع�سرة �أيام 

فاتح �ل�سوت

كبير �لقدمين

و��سع �لكف، فقير كفر��سة

�أ�سمر حتى �لتد�عي

وعري�ش �لمنكبين

وب�سيط في �لمقاهي و�للغة

لم ياأخذ من �الألفاظ �إاّل �أب�سط �الألفاظ

�سهاًل كان كالماء

ب�سيطًا كع�ساء �لفقر�ء

 مبت�سمًا ثم �ساألني ما �إذ� كنت 
ّ
�لتفت �إلي

�أحب �ل�سعر، فاأجبته باأنني �أكتبه، بل ون�سرت 

ق�سيدة. و�سع �لقلم من يده قائاًل بمرح باأنني 

�أنا �إذ�ً �لذي ن�سر ق�سيدة في جريدة ''�ليوم''، 

ففرحت و�أجبته باإعجاب في نف�سي كبير. ثم 

تابع �ل�سوؤ�ل ما �إذ� كنت �أطمح باأن �أكون 

بني �إليه 
ّ
�ساعر�ً، فاأجبته باالإيجاب بحما�ش. قر

وربت على خدي قائاًل: ''�إذن، ال ت�سرق �سعر 

غيرك عندما تكتب.. ِ�قر�أ �ل�سعر كثير�ً يا 

توفيق، و�كتب كثير�ً، ولكن �إياك �أن تن�سر �أي 

�سيء قبل �أن �أر�ه �أنا.. على �الأقل كي ال تن�سر 

في جريدة '�ليوم' ''.. ثم رفع مجلة هزيلة 

�أمامه تحمل عنو�ن ''�لمجتمع'' وقال: ''بل في 

هذه �لمجلة''.. ثم �أخبرني باأن له �أخًا ��سمه 

�أحمد بنف�ش عمري ونف�ش �سفي يكتب �ل�سعر 

�أي�سًا..

و�فترقنا.. ولكننا �لتقينا بعدها.. و�لتقينا.. 

و�لتقينا.. وكان ذلك در�سًا لم �أن�سه.

بعد تخرجي من �لثانوية عام 1958، 

عدت �إلى �لقرية الأعمل بفالحة �الأر�ش �لتي 

كنت �أع�سقها منذ طفولتي �إلى حد �لموت، 

و�لتي لم �أنقطع عنها طيلة �الأربع �سنو�ت 

لدر��ستي �لثانوية، �إذ كانت �أق�سى مدة �أغيب 
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�لكتابة، وعدت لكتابة �لق�سة. و�سدف �أن 

كتبت ق�سة في هذ� �لكوخ �لحقير �أ�سميتها 

''�لقيثار �لمه�سوم'' ون�سرتها في مجلة ''�لفجر''، 

 حفيظة �أ�ستاذنا �لر�حل �إميل 
ّ
و�أثارت علي

توما، وكان يكتب �أيامها تحت ��سم ''�بن 

ما حملة، رغم �أنها 
ّ
 �أي

ّ
خلدون''، فحمل علي

كانت تعالج ق�سية �لجوع و�لتمزق �لنف�سي 

في هذ� �لعالم �ل�ساخب، وهما ما كنت 

�أعي�سهما تلك �لفترة �لتي كتبت فيها �لق�سة، 

متهمًا �إياي باأنني غير و�قعي، و�أنني �أكتب 

عن عالم غير موجود �إاّل في خيالي. وقد 

ت�سايقت لهذه �لق�سوة �لتي تناول فيها �إميل 

توما هذه �لق�سة، �إاّل �إنني في نف�ش �لوقت 

�سعرت بارتياح �سديد و�عتز�ز في �لنف�ش �أن 

يت�سدى لما �أكتبه �سخ�سية مرموقة مثل ''�إميل 

توما''.

كانت تل �أبيب في تلك �لفترة تزخر بحياة 

�أدبية وفنية يهودية فو�رة على كل 

�لم�ستويات، وكان يقع بالقرب من �لمطعم 

�لحقير �لذي �أعمل فيه في �سارع ديزنكوف 

مق�سف مطعم �سّكل ل�سهرته ملتقى �لبوهيميا 

�الإ�سر�ئيلية في تل �أبيب من �ألمع �الأ�سماء 

�ل�سيا�سية و�الأدبية و�لفنية و�ل�سحفية، ��سمه 

''كا�سيت''، ويعود تاريخه �إلى تاريخ �الأكو�خ 

�ال�ستيطانية �الأولى لتل �أبيب فوق �لرمال، 

ولهذ� لم يكن يحمل �أية يافطة تدل على ��سمه، 

وكان يفتح �أبو�به من �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحًا 

�إلى �ساعات �ل�سباح �لمبكرة.

في هذ� �لمطعم كنت �ألتقي بعد �أن �أترك 

عملي في �ل�ساعة �لثانية ع�سرة لياًل �ل�ساعر 

ر��سد ح�سين �لذي كان يعمل مدير�ً لتحرير 

مجلة ''�لفجر''، و�ل�سحافي �لالمع عطا �للـه 

من�سور من قرية �لج�ش في �لجليل �الأعلى، 

و�لذي كان يعمل مر��ساًل لجريدة ''هاآرت�ش'' 

في مطعم �سغير تديره زوجة �أحد �أ�سدقائه 

من �لعاملين في �ل�سحافة، وح�سلت على 

�ستعمل لحفظ 
ُ
كوخ خ�سبي �سغير ياأويني كان ي

�أدو�ت �لحديقة في بيت ربة �لمطعم. 

و��سطررت للبقاء للعمل في هذه �لمدينة 

�لقاتلة رغم ما �عتر�ني من �سيق �إلى حد 

�الختناق، ول�سوء طالعي �أنني كنت قد مررت، 

خالل ت�سكعي في �ليوم �الأول و�لثاني من 

و�سولي �إلى تل �أبيب بحثًا عن �لعمل، باإحدى 

دور �لعر�ش، فلفت �نتباهي �ليافطة �لمعلقة 

على بابها تعلن عن عر�ش ''�أوبر� عايدة'' 

لفيردي، وبالطبع لم �أكن قد ر�أيت �أوبر� في 

حياتي. ورغم ما �أملكه من نقود قليلة في 

جيبي، �إاّل �إنني لم �أ�ستطع مقاومة ذلك �الإغر�ء 

�لكا�سح في م�ساهدة هذ� �لنوع من �لفن، 

 بي �أثناء 
ّ
خا�سة و�أن ِذكر هذه �الأوبر� قد مر

در��ستي �لثانوية لعالقتها باحتكار قناة 

�ل�سوي�ش، فو�سعت حقيبة مالب�سي في 

�الأمانات و��ستريت تذكرة دخول كلفتني 

بعدها �أربعة �أيام من �لجوع �لقاتل �لذي كان 

يجبرني في بع�ش �الأحيان على دخول �أي 

مطعم طالبًا �إليهم �أن ي�سغلوني بقيمة وجبة 

متو��سعة، ولكنني مع ذلك كنت ال �أز�ل في 

حالة �النبهار و�لذهول �للذين الزماني بعد 

م�ساهدة هذه �الأوبر� �لتي فتحت �أمامي �سهية 

م�ساهدة �أية �أوبر� ُتعر�ش بعد ذلك. ولم يطل 

بي �لمقام حتى �أ�سابني بالن�سبة للم�سرح ما 

�أ�سابني بالن�سبة لالأوبر� حين مررت �أمام 

�لم�سرح �لقومي في تل �أبيب، ''هابيما''، ور�أيت 

�الإعالن عن م�سرحية ''عطيل''، فاكتمل �الإغر�ء 

 بعدما كنت قد �سمعته من م�سرحيات في 
ّ

لدي

�لبرنامج �لثاني من �لقاهرة، بالكتابة 

للم�سرح، �إاّل �إن عدم وجود م�سرح �أعر�ش فيه 

ما �أكتب �أفقدني حما�سي لهذ� �لنوع من 
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وذلك ل�ستمه �لعرب ونعتي بـ ''�لعربي �لقذر''.. 

وقد فتحت معرفتي بالمبدعين �سهيتي على 

قر�ءتهم و�لتعرف على �لحركة �الأدبية و�لفنية 

في كل مجاالتها، وبخا�سة �لم�سرح �لذي 

�أ�سبحت من رو�ده �لد�ئمين.. و�لذي تعرفت 

من خالله على �أهم �الأعمال �لم�سرحية 

�لعالمية، وبالطبع كانت �للغة �لعربية هي 

و�سيلتي لمتابعة هذه �الأعمال كما في �لرو�ية 

و�لق�سة.. و�لغريب في �الأمر �أنني، كما �لكّتاب 

و�ل�سعر�ء �الآخرين في �الأر�ش �لمحتلة، لم 

نتاأثر بما كنا نقر�أه لهوؤالء �لكّتاب و�ل�سعر�ء، 

و�إن كانت �أعمالهم تحرك كل ما يكمن فينا 

من �إح�سا�ش بالظلم و�ال�سطهاد وتزييف 

�لحقائق و�لتاريخ، فترجمُته �أعمااًل ق�س�سية 

و�سعرية مناه�سة ومقاومة لهذ� �الأدب 

للحفاظ على هويتنا �لفل�سطينية. وربما كان 

فنا من خاللها 
ّ
عد�وؤنا للغة �لعبرية، �لتي تعر

على �الأدب �لعبري �لمعادي للعرب 

و�لفل�سطينيين، هو �أحد �الأ�سباب �لمهمة في 

عدم تاأثر �لكّتاب و�ل�سعر�ء �لفل�سطينيين 

بالكّتاب �ليهود، و�إن كان من بينهم كّتاب 

كان لقامتهم �الأدبية �أكبر �الأثر في �لنهو�ش 

باالأدب �لعبري �لحديث �لذي �ساهم م�ساهمة 

فعالة في تاأ�سي�ش وبناء �لدولة �لعبرية 

ن �ت�سمت 
َ
�ليهودية.. كما كان من بينهم م

�أعماله بنوع من رف�ش �سيا�سة �لنفي مع 

�لفل�سطينيين، و�لت�سدي لعمليات �لتقتيل 

و�لترحيل و�لمجازر �لتي كانت ترتكبها 

�لع�سابات �ل�سهيونية �سد �لعرب عام 1948، 

�لذين تميزت �أعمالهم باالتجاه �لوجودي، مثل 

�لكاتب يزهار �سميالن�سكي، و�إن كان �أبوه 

�سلومو �سميالن�سكي من غالة �لكّتاب 

�ل�سهيونيين.. و�لذي كنت قد عرفته عام 

1954 حيث كنت �أعمل في كروم �لعنب 

�لم�ستقلة، ثم �أ�سبح كاتبًا فيما بعد، وكانا 

يتمتعان بح�سور بارز في �ل�سارع �الأدبي 

�الإ�سر�ئيلي في مدينة تل �أبيب وعالقة متينة 

مع �أبرز وجوهه، فتعرفت بو��سطتهما على 

�ألمع �الأ�سماء �لفنية و�الأدبية و�ل�سحافية، 

وقررت �النتقال للعمل في هذ� �لمق�سف 

�لمطعم، حيث تعرفت عن قرب �إلى �أبرز 

�ل�سعر�ء و�لكّتاب وممثلي �لم�سرح �ليهود، مثل 

�ساعر �لبالط كما كانو� ي�سمونه نتان 

�لكرمان، ومحاليم غوري، ورطو�ش رطو�ش. 

 فكان �ل�ساعر �ل�سيوعي �لكبير 
ّ
ا �أقربهم �إلي

ّ
�أم

�ألك�سندر بن �لذي توطدت عالقتي به كثير�ً، 

حيث كان يقف �إلى جانب �لمق�سف عدة 

�ساعات ي�سرب خمرته �ل�سيئة �لتي ت�سمى 

�أولدزيم، و�ل�ساعرة د�لية ر�بينوفيت�ش.. ومن 

�لكّتاب عامو�ش عوز، ومردخاي طبيب �ليمني 

�الأ�سل، و�إبر�هيم مو�سى �لعر�قي �لذي كان 

يكتب �لق�سة �لق�سيرة باللغة �لعربية في 

بد�ياته، و�لتي كان ين�سرها في مجلة ''�لجديد'' 

�ل�سيوعية، ومن ثم جريدة ''�لمر�ساد'' �لتابعة 

لحزب ''مبام'' وهي �خت�سار لحزب �لعمال 

�لموحد �لي�ساري �التجاه، وكذلك �لممثلة 

�لكبيرة حنا روبينا، و�بنتها هيلينا روبينا 

�بنة �ل�ساعر �ألك�سندر بن روبينا ��سروف، 

وبع�ش �لفنانين �لت�سكيليين مثل �لر�سامة 

ت�سيال بندر ع�سيقة �ل�ساعر نتان �لكرمان، 

وكثيرين غيرهم.. ومن �ل�سحافيين �أبرزهم 

في ذلك �لوقت �أوري �أفنيري �ساحب مجلة 

''هعوالم هزيه'' )''هذ� �لعالم''(، �لذي �نبرى 

للدفاع عني حين ُطردت من عملي في مق�سف 

ومطعم كا�سيت، بعد �أن ��ستبكت مع �أحد 

�لزبائن �لمهمين، د�فيد ترجمان، متعهد 

�لحفالت و�لمهرجانات و�لذي كان ير�فق 

�لفنانة �الألمانية �لمعروفة مارلين ديتري�ش، 
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وهو رقم ال ي�ستهان به في �الأر�ش �لمحتلة 

في ذلك �لوقت، �إاّل �إنها نفدت بعد �سهرين من 

�سدورها، ولكنها �أفقرتني ل�سنتين بعدها بل 

�أكثر، �إذ لم يكن هناك مكتبات في مدن 

�الأر�ش �لمحتلة مخ�س�سة لبيع �لكتب، ناهيك 

عن �أن عدد �لعرب �لذين بقو� على �أر�سهم لم 

يكن ليتجاوز �الأربعمائة �ألف.. فلجاأت �إلى 

ن �سبقني بن�سر 
َ
نف�ش �لو�سيلة �لتي لجاأ �إليها م

�أعمالهم �الأدبية، ومنهم �ل�سعر�ء خا�سة، حيث 

كنا نحن �لطالب في �لمدر�سة �لثانوية نقوم 

بمهمة بيعها لجمهور �لطلبة �أو عامة �لنا�ش 

في �ل�سارع، و�لتي كثير�ً ما كان �لم�ستري ال 

ي�سدد ثمنها فيما بعد، وكنت �أنا من بين 

�لمتبرعين للقيام بهذه �لمهمة وتوزيع ما كان 

�ل�ساعر ر��سد ح�سين قد �أعطاني من ديو�نه 

''�سو�ريخ'' �لذي كان �أ�سدره عام 1957 على 

ما �أذكر، و�أعترف �أني كدت �أبكي حين لم 

�أ�ستطع جمع �أكثر من ثمن ربع �لكتب �لتي 

بعتها للطالب.. وحين �سلمت �ل�ساعر ر��سد 

ح�سين ما ��ستطعت جمعه.. �ساألني فرحًا ما �إذ� 

كنت قد قمت بتوزيع كل ما �أعطاني من ن�سخ، 

وحين �أجبته باالإيجاب �سحك قائاًل: ''ال تحزن 

ن لم يقدر على دفع ثمن هذ� 
َ
يا توفيق.. فم

�لديو�ن.. فاإنه �سيقلل من �أكله لتوفير ثمن 

ديو�ني �لمقبل.. �لمهم �أن يقر�أني �لنا�ش و�إن 

كنت �ساأجوع �أنا..'' وهذ� ما كان قد ح�سل 

معي حين �أ�سدرت رو�يتي ''�لم�سوهون''، و�لتي 

لم �أ�سترد من تكاليفها ما ي�ساوي ق�سطًا و�حد�ً 

من �أجرة �لمطبعة.. و�لغريب في �الأمر �أني 

كنت قد �سعرت بنف�ش �ل�سعادة �لتي غمرت 

ر��سد ح�سين، و�إن كانت �سعادة م�سوبة بالحزن 

و�الألم و�لغ�سب لرف�ش �لمجتمع �لفل�سطيني 

في �الأر�ش �لمحتلة لهذه �لرو�ية، و�إن كان قد 

�أقبل على قر�ءتها بنهم بالغ و�هتمام كبير.. 

�لتابعة له في منطقة حوبوت، و�لتي كانت في 

معظمها قد تركها �لعرب �لمهجرون من قرى 

زرنوقة و�لقبيبة وعاقر ويبنة.. و�لتي عرفتها 

جيد�ً وتجولت في �أزقتها وبين بيوتها �لتي 

كانت ال تز�ل قائمة كما تركها �أهلها ليحل 

محلهم م�ستوطنون قادمون من �ليمن ومن 

�لعر�ق ب�سكل خا�ش، ومن �أوروبا �ل�سرقية، 

في�ستولون على �أر�سهم وكرومهم وبيار�تهم.. 

و�لتي كانت ال تز�ل تحمل ر�ئحة عرقهم.

وقد ترك م�سهد هذه �لقرى �لمهجورة 

 ككاتب �ساهد على 
ّ
و�لم�ستلبة �أكبر �الأثر علي

ما خّلفته �لنكبة عام 1948.. وما طبعه من 

حدة ونزق وقلق على �أ�سلوبي في �لكتابة 

ومفرد�تي �للغوية �لم�ستخدمة. وقد ز�ده حدة 

ما تمّلكني من �ساأم من �لحياة في مدينة تل 

�أبيب �ل�ساخبة، و�سيقي باالإهانات 

و�العتد�ء�ت �لعن�سرية �ليومية للعمال �لعرب 

�لمنت�سرين في هذه �لمدينة، باالإ�سافة �إلى 

ذلك �ل�سعور بالغربة و�ل�سياع في هذ� 

�لمجتمع �لمدني من ناحية، و�لذي كنت قد 

خبرته �أثناء در��ستي �لثانوية في مدينة 

�لنا�سرة و�أنا �لقروي �الآتي �إلى �لمدينة من 

تلك �لقرية �لنائية �لمعزولة، باالإ�سافة �إلى 

ن ون�ساأ ونما على �أنقا�ش 
ّ
مجتمع عدو تكو

�ل�سعب �لفل�سطيني.. فهجرت مدينة تل �أبيب 

و�أ�سو�ءها ومغريات �لحياة �ل�ساخبة فيها، 

وعدت �إلى قريتي مقيبلة الأجل�ش هذه �لمرة 

و�أعكف على كتابة رو�يتي �الأولى ''�لم�سوهون'' 

و��سعًا فيها تجربتي �لحياتية كتلميذ ريفي 

في مدينة �لنا�سرة، و�لتي �أ�سدرتها عام 

1963 على ح�سابي �لخا�ش بعد �أن تكرمت 

مطبعة �التحاد �لتابعة للحزب �ل�سيوعي 

بطباعتها على �أن �أ�سدد �لتكاليف بالتق�سيط.. 

ورغم �أنني طبعت منها �أربعة �آالف ن�سخة، 
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تجربته �لجديدة في مدينة �لنا�سرة �لتي 

كانت تزخر بالحياة �لثقافية و�ل�سيا�سية 

و�الجتماعية.. فتاأخذه �لده�سة و�الإح�سا�ش 

بالغربة، ويغرق في �سر�ع نف�سي وعاطفي مع 

�لمتغير�ت من حوله وما تعك�سه على �سلوكه 

وحياته كمثال للمئات من �ل�سباب �لفل�سطيني 

ن تركو� قر�هم ليكملو� تعليمهم �لثانوي، 
ّ
مم

حيث لم يكن من و�سيلة في ذلك �لوقت في 

هذه �لقرى غير �لنا�سرة �أو غيرها من �لمدن 

مثل حيفا وكفر يا�سيف.

وحين �نتهيت من كتابة ما كنت �أعكف 

 �أنني قد و�سلت �إلى نهايته، 
ّ
عليه، وخيل �إلي

و�سعته جانبًا، و�أنا �أ�سعر بالخوف و�لرهبة 

لما �أنجزته، دون �أن �أ�ستطيع تحديد هويته.. 

ولكنني �قتنعت �أخير�ً وبعد قر�ءة ما كتبت 

عدة مر�ت �أن ما �أنجزته ال بد و�أن يكون 

رو�ية، رغم �أنني كنت قد جز�أتها �إلى ف�سول 

�أقرب ما تكون �إلى ق�س�ش �سغيرة متتالية 

�الأحد�ث.. �إاّل �إنني نفرت من �الأ�سلوب �ل�سردي 

ر 
ّ
�لذي �نتهجته، بعد �أن �أح�س�ست باأنه ال يعب

عن �سلوكيات �سخ�سياتي �لمتوترة �لقلقة 

و�لغا�سبة و�لثائرة نوعًا ما على كل �سيء.. 

فعمدت �إلى �إعادة كتابتها من جديد مع 

تكثيف فقر�تها و�خت�سار جملها وحّدة 

مفرد�تها لكي تتالءم وطبيعة �سخ�سيات 

�لرو�ية و�سلوكياتهم �لمتاأتية عن طبيعة 

نف�سياتهم �لقلقة و�ل�سود�وية �لممزقة 

و�لمتوترة دومًا.. حتى جاءت �إلى ما هي عليه 

بعد �أن غيرت عنو�نها �أي�سًا من ''�لخريف 

�لد�ئم'' �إلى ''�لم�سوهون''.

ولم �أكن �أتخيل �أن هذه �لرو�ية �ستثير عند 

�سدورها ما �أثارته من �سجة �ساخطة عليها 

 �أنا 
ّ
وعلى �سخ�سياتها، وبالتالي علي

�سخ�سيًا، ولم �أكن �أتوقع حدة �لرف�ش �لذي 

وما قاله ر��سد ح�سين في حينه : ''نفرح 

الإ�سد�ر ما نكتبه وما نوزعه''، كان در�سًا �آخر 

لي لم �أن�سه ولن �أن�ساه..

لقد ك�سفت لي هذه �لتجربة �لرو�ئية �لبكر 

في حياتي، مدى �لمعاناة �الإبد�عية �لتي يمر 

بها �لكاتب في عملية �لكتابة ب�سكل عام. 

والأنني كنت قد تمر�ست بكتابة �لق�سة 

�لق�سيرة، لم يكن يخطر ببالي كتابة �لرو�ية 

في �لبدء، بل خططت لكتابة عدة ق�س�ش 

ق�سيرة �أُفرغ فيها �لتجربة �لتي كنت قد مررت 

بها في مدينة �لنا�سرة بكل جو�نبها �لعاطفية 

و�الجتماعية و�ل�سيا�سية، ويربطها خيط و�حد 

بحيث تكون كل ق�سة منها برزخًا لق�سة 

�أُخرى. وكنت قد و�سعت عنو�نًا كبير�ً لهذه 

�لق�س�ش �لتي كنت �أنوي كتابتها وهو 

''�لخريف �لد�ئم''.. منتهجًا �الأ�سلوب �ل�سردي 

ذ�ته �لذي كنت �أ�ستخدمه في كتابة �لق�سة 

�لق�سيرة.. �إاّل �إنني فوجئت باأنني �أ�ستر�سل في 

�لكتابة �إلى ما ي�سبه �لق�سة �لمطولة �أو ما 

ي�سبه �لعمل �لرو�ئي. �أغوتني فكرة �أنني ب�سدد 

كتابة رو�ية، وكان لهذه �لكلمة �سحرها 

�لجارف على خو�ش �لتجربة فيها، لوال 

�لرهبة �لتي كانت تتملكني كلما حاولت 

�قتحامها.. فتجاهلت ما �أنا م�ستر�سل في 

كتابته.. كما لو كنت �أغافله.. �أو �أخادعه.. ومع 

ذلك ��ستر�سلت حتى بلغ ما كتبته في حينه 

حو�لي 300 �سفحة من �لقطع �لكبير كانت 

�أ�سبه ما تكون ب�سيرة ذ�تية لقرية فل�سطينية 

�سغيرة ومعزولة وجدت نف�سها بين ليلة 

و�سحاها ترزح تحت حكم �الحتالل 

�الإ�سر�ئيلي، فيحملها بطل رو�يتي بكل 

ب�ساطتها وعفويتها معه حين �رتحل �إلى 

مدينة �لنا�سرة لكي يكمل تعليمه �لثانوي 

ره، في خ�سم 
ّ
فيها، حيث ظّلت تالزمه وت�سي
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فيها �لع�سر�ت منهم �آنذ�ك.

وكانت هذه �لرو�ية هي �أول رو�ية في 

�الأر�ش �لمحتلة تحدد م�سرح �أحد�ثها، 

وتتناول نقد �لمجتمع �لفل�سطيني من د�خله 

و�سلبياته، بمثل تلك �لجر�أة �لتي �ت�سمت بها 

 حملة �سعو�ء ��ستمرت 
ّ
ا �أثار علي

ّ
رو�يتي، مم

لعدة �سهور، في مختلف �ل�سحف و�لمجالت 

�ل�سادرة باللغة �لعربية، و�لتابعة للحزب 

�لحاكم مباي مثل جريدة ''�ليوم'' و''حقيقة 

�الأمر''، وكذلك جريدة ''�لمر�ساد'' و�إن كانت 

ا �سحف �لحزب �ل�سيوعي مثل 
ّ
باأخف حدة. �أم

جريدة ''�التحاد'' ومجلَتي ''�لغد'' و''�لجديد'' فقد 

كان لحملتها، و�إن كانت قا�سية، بع�ش 

�لتحفظات �لبّناءة، ومنها غير �لبّناءة، 

باالإ�سافة �إلى �لندو�ت �الأدبية �لتي كانت 

ُتعقد لمحاكمتها وتجريمها �أكثر من �أن تكون 

لمناق�ستها، فكانت �لندوة �لتي نظمتها مجلة 

''�لغد'' �لتابعة لل�سبيبة �ل�سيوعية، و�لتي كان 

يتر�أ�ش تحريرها جورج طوبي، في قاعة 

�لحزب في مدينة �لنا�سرة نف�سها، باإ�سر�ف 

�ل�ساعر �سالم جبر�ن وهو �لوحيد بين �ل�سعر�ء 

ن كان لهم �لجر�أة للوقوف في 
ّ
و�لكّتاب مم

ا 
ّ
مو�جهة هذه �لحملة و�إن كان على حياء.. �أم

�سميح �لقا�سم ومحمود دروي�ش فقد تنّكر� لها 

تمامًا، بل ولي.. و�لتزما �ل�سمت �لكامل 

كتب عنها كي ال 
ُ
تجاهها وتجاه ما كان ي

ي�سيبهما �سرر من �لهجمة �لب�سعة عليها، رغم 

�أنهما كانا متحم�سين لن�سرها جد�ً، حين 

�أطلعتهما عليها قبل ن�سرها للوقوف على 

خ لتلك �لليلة 
ّ
ر�أيهما بها. وكان �سميح قد �أر

ب�سورة لنا نحن �لثالثة في بيته في �ساحة 

�لمناطير و�أنا �أقر�أ لهما رو�يتي، �لتقطها لنا 

على ما �أذكر نبيه �لقا�سم �بن عم �سميح �لذي 

�أ�سبح �الآن من �أهم �لنقاد على �ل�ساحة �الأدبية 

ه به، و�إن كنت �أعرف �أنني تعر�ست 
َ
�ستجاب

لبع�ش �لمقد�سات في �الأعر�ف �لفل�سطينية، 

ناهيك عن �لتعر�ش لمدينة �لنا�سرة �لتي 

كانت بمثابة �لبقرة �لمقد�سة للفل�سطينيين في 

�الأر�ش �لمحتلة عام 1948 لما تمثله من 

رمز للبقاء و�لمقاومة، ومركز لالأن�سطة 

�ل�سيا�سية و�لثقافية و�القت�سادية، حيث 

تناولت في هذه �لرو�ية حياة �ل�سبيبة في 

فل�سطين �لمحتلة، وما خّلفه هذ� �لتغيير بل 

�النقالب في نمط عي�ش وهموم �لفل�سطينيين 

و�الرتباك في �سخ�سيتهم تحت �لحكم 

�الإ�سر�ئيلي، وذلك من خالل �أبطالها �لذين هم 

في غالبيتهم من �لطالب �لثانويين في 

مد�ر�ش مدينة �لنا�سرة، وخا�سة منها 

�لمدر�سة �لثانوية �لبلدية.. وكانت �ل�سبيبة 

�لفل�سطينية في تلك �ل�سنو�ت تمر بحالة 

�إحباطات قاتلة، للتقلبات �ل�سيا�سية في 

�لوطن �لعربي بعدما �سهدته من مد ثوري 

�سرعان ما �نح�سر و�أُجه�ش باالنقالبات 

و�لهز�ئم �لع�سكرية �لمتتالية، ونتيجة 

لل�سيا�سة �لعن�سرية �لقمعية �لتي كانت 

تمار�سها �سلطات �الحتالل �سد خريجي 

�لمد�ر�ش �لثانوية، و�إغالق باب �الأعمال 

و�لوظائف وت�ساريح �ل�سفر في وجوههم عماًل 

ب�سعار م�ست�سار رئي�ش �لحكومة �الإ�سر�ئيلية 

د�فيد بن – غوريون �آنذ�ك لل�سوؤون �لعربية 

�أوري لوباني �لقائل: ''�إذ� كنا نريد �أن ن�سيطر 

على �لعرب في �إ�سر�ئيل، ال بد �أن نجعل منهم 

ا �أدى �إلى ت�سكع 
ّ
حطابين و�سقاء ماء''، مم

�لمئات من خريجي �لثانويات �لعاطلين عن 

�لعمل، و�لذين ال ي�ستطيعون �سو�ء من �لناحية 

�لمادية �أو نتيجة لل�سيا�سة �لعن�سرية من 

متابعة تح�سيلهم �لعالي في �لجامعة �لعبرية 

�لتي لم يتجاوز عدد �لطالب �لفل�سطينيين 
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�لمعنوي �لمنفلت من عقاله و�لمّت�سم بال�سوقية 

 وعلى رو�يتي، و�لنبرة �لحار�تية 
ّ
علي

و�لعائلية، باالإ�سافة �إلى �لتهديد باالعتد�ء 

�لج�سدي..

نعت في �لمدر�سة 
ُ
ا رو�يتي فقد م

ّ
�أم

�لثـانويـة �لبلـدية وهي م�سرح �لرو�ية، وفي 

�لمد�ر�ش �لثانوية �الأُخرى، �إذ كان من �ألّد 

�أعد�ئها �أولئك �لمعلمون في �لمدر�سة �لثانوية 

�لبلدية، �لذين قامو� بحملة م�سادة لتعري�سي 

�سي 
ّ
�سي لهم بالنقد، وخا�سة مدر

ّ
بهم، وتعر

�الآد�ب و�لتاريخ، با�ستثناء �الأ�ستاذ �لمربي 

�لجليل حنا �إبر�هيم �لذي كان يت�سدى لهذه 

ا �أ�ستاذ �للغة �الإنكليزية 
ّ
.. �أم

ّ
�لحملة علي

و�آد�بها �لمتمرد �الأ�ستاذ جمال �سكر�ن �لذي 

 حبي لكتابة �لق�سة �لق�سيرة، ومن 
ّ
غر�ش في

ثم �لطموح �إلى كتابة �لرو�ية بتدري�سه لنا 

رو�ية ''جين �إير''، وكذلك رو�ية ''�أنظر �إلى 

�لور�ء بغ�سب'' للكاتب جون �سبورن، و�لذي 

كان مفتونًا بها، وفتنتني في حينه.. فكتب 

يقول: ''ال تخ�َش �أحد�ً �أيها �لكاتب �ل�ساب 

ن يعتبرون �أنف�سهم 
ّ
�لغا�سب.. وال ُتِعر �أيًا مم

نقاد�ً �أي �هتمام.. بل �تبع قناعاتك و�أهو�ءك 

وقلبك فهي �لتي حتمًا تقود خطاك فيما تكتب 

�إلى ما هو حقيقي وعظيم.. ِ�قر�أ يا تلميذي 

�لعزيز و�لمتميز كثير�ً كثير�ً.. و�كتب قلياًل 

قلياًل.. ولتكن �لرو�ية �الإنكليزية هي جلي�سك.. 

 ولتكن معلمك''.. ثم كتب باالإنكليزية:

'' go ahead my son and don't stop.. جمال 
�سكر�ن.''

 ،
ّ
وكاأن معلمي �لجليل كان قد خ�سي علي

 وعلى 
ّ
بل و��ست�سعر باأن هذه �لحملة علي

رو�يتي كانت كافية �أن تفقدني ثقتي بنف�سي، 

و�لحوؤول دون متابعتي للكتابة، وهذ� بالفعل 

ما كان ير�ودني، فجاءت هذه �لر�سالة 

في �الأر�ش �لمحتلة.. وهما �للذ�ن تو�سطا لي 

عند مطبعة �لحزب لتطبعها لي بالدين. وقد 

�سعرت حينها باأنهما قد خاناني وخذالني.. 

وال تز�ل مر�رة تلك ''�لخيانة'' تالزمني وبعد 

كل تلك �ل�سنين �لطويلة.. و�إن كان هذ� �لموقف 

لم يوؤثر على عالقتنا �لحميمة و�سد�قتنا 

�لعميقة وتالزمنا ل�سنو�ت عديدة بعدها..

ا �لندوة �لثانية �لتي لم تقّل عن ندوة 
ّ
�أم

''�لغد'' �سر��سة وعد�ء، فقد نظمها �لمركز 

�لثقافي ''بيت �لكرمة'' في حيفا، و�لتي �سارك 

فيها معظم �لكّتاب و�ل�سعر�ء و�لمثقفين في 

حينه، وكان �سديقي �لكاتب فرج نور �سلمان 

هو �لذي قاد �لحملة �ل�سعو�ء �سد �لرو�ية 

و�سدي �سخ�سيًا متعمد�ً �إهانتي، وكانت هذه 

�أول مرة �أجد فيها نف�سي �أحمل عليه، فاأ�سكّته 

بق�سوة متناهية، وحملت عليه وعلى كل 

منتقدي �لرو�ية بهجمة م�سادة �أفرغت فيها 

كل ما في د�خلي من غ�سب على زيف 

مجتمعنا وجبنه ونفاقه في مو�جهة �سورته 

�لحقيقية. وما لم �أقله في �لرو�ية ��ستدركته 

في هذه �لهجمة، و�لتي كانت حديث �ل�سحف 

ا ز�د �لطين بّلة في 
ّ
كلها في �ليوم �لتالي، مم

 �سخ�سيًا هذه �لمرة 
ّ
مو��سلة �لهجوم علي

وعلى رو�يتي..

لقد كان هذ� �أول عمل رو�ئي يثير مثل هذ� 

�لجدل �الأدبي في �الأر�ش �لمحتلة، وخا�سة 

لم�سمون �لرو�ية �لتي عر�ست �ل�سلبيات في 

مجتمعنا �لعربي ب�سكل حاد و�سريح، وخا�سة 

منه �لمجتمع �لمدني، بينما عمدت �إلى �لرمز 

بالن�سبة ل�سيا�سة �لقمع و�ال�سطهاد و�لنفي، 

ا جعل نقدي لهذه �ل�سلبيات يطغى على جو 
ّ
مم

�لرو�ية، وخا�سة ما تعلق بالحياة �لعاطفية 

و�لجن�سية في مدينة �لنا�سرة م�سرح هذه 

�لرو�ية. وقد و�سل �الأمر �إلى حد �العتد�ء 
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�الأمر �أنني لم �أكن قد قر�أت لهمنغو�ي في 

هذه �لمرحلة �أي عمل رو�ئي..

لقد منحني هذ� �لرف�ش الأبطال رو�يتي 

�ل�سلبيين في غالبهم، �إيمانًا عميقًا بال�سخ�سية 

�لفل�سطينية تحت �الحتالل وفي كنف �لدولة 

�الإ�سر�ئيلية ومجتمعها، �إذ �إني كنت قد ر�أيت 

فيه رف�سًا لل�سلب و�لالمباالة و�لياأ�ش في 

ق �إيماني بالكلمة �لحرة 
ّ
مجتمعنا، كما وعم

وتاأثيرها، وفتح عيني على مدى �لم�سوؤولية 

�لملقاة على عاتقنا نحن �لكّتاب في �الأر�ش 

�لمحتلة، و�سرورة �اللتحام بق�سايا �ل�سعب 

و�اللتز�م �لفكري و�لن�سالي.

ا من �لناحية �لفنية و�الأدبية فاإنني ال 
ّ
�أم

�أدري حتى �الآن فعاًل، ماذ� ت�سكل هذه �لرو�ية 

في م�سار �لحركة �الأدبية في �الأر�ش �لمحتلة، 

نظر�ً لغياب �لنقد �الأدبي �سبه �لتام في نف�ش 

�لمرحلة ولمدة طويلة بعدها. ولكنها كانت 

حدثًا �أدبيًا ال �سك �أنه �أّثر على نمو �لكتابة 

�لرو�ئية وتوجهها ومحاولة �لنهو�ش بها. 

و�لغريب في �الأمر �أن يعود بع�ش �لنقاد 

و�لكّتاب في �الأر�ش �لمحتلة للكتابة حول 

هذه �لرو�ية، و�لدفاع عنها بعد �أكثر من 

ع�سرين عامًا على �سدورها مثل �ل�ساعر �سالم 

جبر�ن و�لناقد �لدكتور نبيه �لقا�سم �لذي كتب 

يقول في كتابه عن �لق�سة و�لرو�ية في 

�الأر�ش �لمحتلة من بين ما قاله: ''يمتاز 

�الأ�ستاذ توفيق فيا�ش عن غيره من كّتاب 

�لق�سة عندنا، �أنه كان �لوحيد �لذي يثير خلفه 

عا�سفة من �لنقا�سات �لحادة و�لخالفات 

�ل�سديدة و�لنقد �لموؤيد و�لجارح �إثر كل عمل 

�أدبي ي�سدره، وقد �أثارت هذه �لرو�ية �إثر 

�سدورها ردود فعل عنيفة، منها �لم�سجعة 

ومنها �لمنتقدة �لجارحة، خا�سة و�أن �لكاتب 

كان حاد�ً في ت�سوير عالقته مع محبوبته، 

لتنت�سلني من هوة �الإحباط و�ل�سعور بالف�سل، 

باالإ�سافة �إلى قيام بع�ش �لمثقفين، وخا�سة 

�لمحامي محمد ميعاري من ر�بطة خريجي 

�لجامعة �لعبرية وبع�ش �ل�سعر�ء و�لكّتاب 

منهم فوزي جري�ش عبد �للـه، وفتحي 

فور�ني، و�سالم جبر�ن بالدفاع عني وعن 

رو�يتي، د�ّقين ناقو�ش ما تمثله هذه �لحملة 

�ل�سعو�ء �لظالمة من خطر على حرية �لتعبير 

 �أفو�ه �لمبدعين �لوطنيين من قول 
ّ
وكم

كلمتهم، و�إن كانت تتعر�ش كما في هذه 

�لرو�ية لل�سلبيات �لكامنة في عمق مجتمعنا 

ما د�مت ت�سعى لتح�سينه وحمايته و�سد �أزره 

في مو�جهة �سلطات �الحتالل وطغيان تاأثير 

�لمجتمع �الإ�سر�ئيلي �ليهودي �لذي يهدد 

هويته و�سخ�سيته، و�سواًل �إلى طم�سها 

و�إلغائها.. وكان من �أبرز �لمد�فعين عنها 

�آنذ�ك �ل�ساعر�ن ر��سد ح�سين �لذي كتب مقااًل 

حولها باللغتين �لعربية و�لعبرية �أحدهما 

في جريدة ''�لمر�ساد'' وفي مجلة ''�لفجر''، 

و�لثانية في مجلة ''هعوالم هزيه'' تحت 

عنو�ن: ''لي�ش باالأ�سبرين وحده ُنعاَلج من 

�أمر��سنا''، وهي جملة مقتب�سة من �لرو�ية.. 

وكذلك �ل�ساعر �سالم جبر�ن �لذي ر�ح 

يت�سدى للـهجوم عليها في مجلة ''�لغد'' �لتي 

كان يحررها.. و�لذي كتب فيها: ''�سدق 

توفيق فيا�ش: نحن م�سوهون.'' وكان ي�سير 

بذلك �إلى عنو�ن �لرو�ية، و�إلى ذلك �الإهد�ء 

�لذي قدمت به رو�يتي ''�إلى �لم�سوهين.. كلنا 

م�سوهون''، وهذ� �الإهد�ء هو �لذي كان �لبو�بة 

 وعلى هذه �لرو�ية.. 
ّ
�لو��سعة للـهجوم علي

وهو �لذي �أثار حفيظة ناقدنا �لجليل �إميل 

توما.. هذ� �إلى �تهامي بال�سرقة �الأدبية، 

و�أنني �قتب�ست �أ�سلوب �لرو�ئي �إرن�ست 

همنغو�ي في كتابتي للرو�ية، و�لغريب في 
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عندنا رغم ما تفتقر �إليه هذه �لرو�ية �لبكر في 

مقومات �لرو�ية �الأ�سلية و�لنا�سحة.. وفي 

هذ� ح�سبه.'' 

وحاد�ً في ر�سم �ل�سور و�لكلمات.. لكن �لذي 

�أر�ه �أن توفيق فيا�ش في رو�يته '�لم�سوهون'، 

كان �سجاعًا ور�ئد�ً للرو�ية �لطويلة �لمحلية 
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