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PمPكتبكتب م QيستعQلملم يكنيكن يتظاهريتظاهر بالمعرفةبالمعرفة وكانوكان يستع

Qيكات يكاتQالكار كانكان يرسميرسم اللوحاتاللوحات وليسوليس فقطفقط الكار

المنظمةالمنظمة وراءوراء اغتيالهاغتياله وع\وع\ تواصلتواصل معمع ابنهابنه خالدخالد

اجرت اللقاء تغريد سعادة

محمد االسعد، هو الصحفي والكاتب والناقد والشاعر والرسام والروائي الفلسطيP، اضافة اb انه صديق

رسام الكاريكاتQ الشهيد ناجي الع5. عمال معا في مجلة الطليعة الخاضنة االوb لناجي في الكويت في اوائل

السبعينيات من القرن الماn، ثم معا في جريدة السياسية. 

فصل من عمله من جريدة السياسة الكويتية بعد ان نq لناجي كاريكاتQ تجاوز فيها الخطوط الحمراء كما

يقول، ومتفاخرا بالرسمة سبب فصله وقال عنها ”انها صفعة ممتازة لعرب أمريكا.“ .

في حوار خاص مع ”الكرمل“يحدثنا عن صداقته وزمالته لناجي، وعن اسباب تعرض ناجي وفنه لهجوم كبQ من

منظمة التحرير الفلسطينية في ثمانينات القرن الماn، وعن مqوعهما المشwك، وصوال اb اغتياله. كما

يحدثنا عن شخص ناجي وطبيعته ومرسمه، وكان ما ي5: 

انتانت منمن االصدقاءاالصدقاء المقرب{المقرب{ منمن ناجيناجي الع5،الع5، تحدثتتحدثت عنهعنه فيفي كتابككتابك “مديحمديح البياضالبياض: الخطابالخطاب

الفلسطيPالفلسطيP الممنوعالممنوع”،، هلهل لكلك أنأن تحدثناتحدثنا عنعن هذههذه الصداقةالصداقة وعنوعن ظروفهاظروفها ومداها؟ومداها؟ 

* في عام 1970، مع بداية عم5 في مجلة “الطليعة” الكويتية التقيت بناجي الع5 وجهًا لوجه. قبل ذلك

كنت أرى رسومه الكاريكاتورية في هذه المجلة ولكن لم يكن لديّ اهتمام خاص بفن الكاريكاتQ قدر

اهتمامي بفن الرسم والكتابة، شعرًا ورواية ونقدًا ومقاالت سياسية، ربما ألن فن الكاريكاتQ كما عرفته منذ

أن كنت ع\ مقاعد الدراسة االبتدائية، كان فن تسلية وفكاهة، سواء ما كنت أراه في الصحافة العراقية حيث

نشأت أو الصحافة الم�ية. ولكن معرف� بناجي، وخاصة أننا عملنا في غرفة واحدة من غرف المجلة، بدأت

تلقي ضوًء ع\ فن كاريكاتQ مختلف ذي طابع سيا� بالدرجة األوb. كان من الطبيعي أن يدور بيننا حديث

bاألداب والفنون والتاريخ.. ويعود إ bيبدأ من التعليق ع\ األحداث السياسية، ثم تتسع دوائره، فيصل إ

نقطة المركز، أعP إb األحداث اليومية بمختلف تالوينها، والشخصيات السياسية والكتاب واألحداث

الفلسطينية والعربية والعالمية. وبهذا تبلورت في ذهP صورة مختلفة عن مهنة الكاريكاتQ، وستتطور هذه

الصورة مع الزمن وتكشف � في ناجي عن شخصية الناقد األخالقي، والمحّرر المتطلع إb األفق دائمًا، كما

سأسميه في مقبل األيام، مع تطور فنه المثQ لإلعجاب والدهشة في وقت واحد معًا. األك� إثارة كانت مصادر

إلهامه. يخرج من المجلة ويتجول سQًا ع\ قدميه من شارع إb شارع ومن زاوية إb أخرى، ثم يعود مع صورة

تكون ارتسمت في ذهنه. ويعكف ع\ حامل الرسم ويعمل بصمت، وبعد أن ينتهي، يضع أمامي كاركاتQًا

رسم فيه دبابة تعشش في فوهة مدفعها حمامة،  ومكتوب ع\ الفوهة عبارة الهيبي{ الغربي{ الذائعة

الصيت آنذاك Make love not war، وتتناثر ع\ جوانبها صور أزهار، وع\ ظهرها يظهر الرئيس الم�ي

السادات بالزبيبة السوداء فوق جبهته، وفي رقبته “غيتارٌ” معلق بال أوتار، عازفًا وراقصًا ومنتشيًا.. كان هذا

في أوائل سبعينيات القرن العqين، أي قبل زمن طويل نسبيًا من رقصة السادات ع\ منصة الكنيست

اإل�ائي5. وقال � ناجي أنه استوحى هذأ الكاريكاتQ من مشاهدته في الشارع لسيارة تشبه سيارة هيبي{

بشعاراتها المعروفة، فخرج بفكرة السادات الهي� الراقص ع\ ظهر دبابة. 

لم يكن ناجي يتحدث كثQًا، كان أميل إb الصمت، ويصدر عنه ب{ الح{ واآلخر تعليق  ساخر. ويخيل إ�ّ اآلن أنه

كان يخ ن المرئيات واالصوات وما يستخلصه من قراءته ومراقبته لما يحيط به من وجوه وآراء. كان قارئًا

ومستمعًا جيدًا وإن لم يكن يعلن هذا ح¢ إثناء نقاش أو حديث. وهذا ّ� غزارة انتاجه الذي وصل إb رسم

أك� من كاركاتQ في اليوم الواحد، في مكتب المجلة وفي بيته ع\ حد سواء.

 زمالهزماله ايضاايضا فيفي “السياسيةالسياسية”

نعلمنعلم أنهأنه انتقلانتقل فيفي تلكتلك السنواتالسنوات للعملللعمل فيفي صحفصحف أخرىأخرى.. هلهل بقيتبقيت ع\ع\ عالقةعالقة به؟به؟ 

*بعد خروجه من مجلة الطليعة، حاضنته األوb، وال� كان يصمم صفحاتها أيضا، في أوائل السبعينيات،

وانتقاله للعمل في جريدة “السياسة” وشقيقتها باللغة االنكل£ية “Arab Times”، ظلت عالقتنا قائمة،

ولم يطل الوقت ح¢ انتقلُت أنا إb العمل في “السياسة” أيضًا بعد إغالق مؤقت لمجلة الطليعة. وهناك

زاملته مجددًا وشهدُت ما يمكن أن يكون حالة فريدة مر بها فن ناجي؛ رأيت في غرفة محفوظات هذه

الجريدة صندوقًا التحفظ فيه كاريكاتQاته المنشورة فقط، بل وما “ترفض” الجريدة نqه أحيانًا. وهناك

تكدست رسوٌم كثQة له. وعرفت من ناجي أنه بسبب هذا كان يضطر إb تقديم أك� من رسم واحد يوميًا، ح¢

إذا ُرفض رسم، اعتمدت الجريدة رسمًا آخر! وكانت � حكاية مع هذه الرسوم المرفوضة المكدسة. فح{

يكون ناجي في إجازة، يطلب مP مدير التحرير، وكان يومها الصديق مصطفى أبولبدة، إختيار كاريكاتQ من

صندوق “المحفوظات” للنq. وأتذكر آنذاك أن موجة االستسالم لإلمالءات األمريكية كانت طاغية في

المنطقة العربية، وكان السادات قد رقص رقصته في الكنيست اإل�ائي5، فاكتشفت ب{ رسوم ناجي رسمًا

كاريكاتQًا يع© عن هذه الحالة تعبQًا دقيقًا؛ كان الرسم تمثال امرأة عارية من رمل ع\ شاطيء البحر يقوم

بتشكيله الشخص التقليدي المتكرش األبله المعتاد (رمز الموظف{ اإلمعات العرب سواء كانوا رؤساء دول أو

حركات سياسية) وع\ خ� المرأة كتبت عبارة “الqق األوسط” باالنكل£ية، وهناك وب{ فخذيها ُغرس

عمود مظلته العلم األمريكي. وأخذته فورًا إb المسؤول عن النq في الصفحة األخQ. وأتذكر أن مدير التحرير

اتصل بي هاتفيًا يسأل عن نوع الكاريكاتQ الذي اخwته (ربما ألنه كان يخ¬ أن يتجاوز الكاريكاتQ الخطوط

الحمراء المرسومة في جريدة السياسة) فطمأنته بالقول أنه كاريكاتQ عادي لمخلوق متكرش يشكل تمثال

امرأة من رمل ع\ الشاطىء! تجاهلُت وصف الكاريكاتQ كما هو ألنP خشيت أن يمنع نq ما رأيت أنه

صفعة ممتازة لعرب أمريكا وقراءة عبقرية للوضع السيا� العربي. في اليوم التا� وجدت محاسب الجريدة

في انتظاري بجوار مكت� ومعه كتاب استغناء عن خدماتي. 

ناجي مع رئيس تحرير الطليعة سامي المنيس وزميل{ احدهما محمد ن� – خاص الكرمل

دحبوردحبور وموظفيوموظفي المنظمةالمنظمة شاركواشاركوا فيفي شيطنةشيطنة فنهفنه

حدثناحدثنا عنعن ظروفظروف إبعادهإبعاده منمن الكويتالكويت اbاb لندن؟لندن؟

*تكاد ظروف إبعاده عن الكويت أن تكون معروفة، فلم يكن خافيًا أن قيادة منظمة التحرير، أوزعيمها عرفات،

المعروف باسم أبو عمار، المتفرد بها في الحقيقة، ألنه لم تكن هناك قيادة جماعية كما توحي كلمة قيادة،

يشعر بأن هذا الرسام الذي تفرد بنقد منظمتة ونقده شخصيًا، في وقت صمت فيه ح¢ من كانوا يشاهدون

ويعرفون ماذا ُيعد لقضية الشعب الفلسطيP من كوارث، سواء ما نزل ع\ وجه الحقيقة في األردن ولبنان،

أو ما ينتظره في مقبل األيام. كان ناجي الع5 رائيا ذا بصQة غQ عادية، أو متنبئًا بدأ يمتعض منه هذا الزعيم

وأمثاله، ويرى فيه “محّررًا” للفلسطيP من أساطQ وأكاذيب قيادة تقوده إb استسالم مدبر ومؤكد لإلرادة

األمريكية. 

كان ناجي يصوب بدقة إb عدو الفلسطيP، األمريكي تحديدًا، مع عدم نسيانه بالطبع لإل�ائي5 الذي كان

يعت©ه “أزعر” و”لصًا” و “محتاال” في خدمة األمريكي. وكانت هذه الرؤيا ال� حولت الكوميديا من مجرد

“سخرية” و”تسلية” إb رؤيا نقدية مثقفة كاشفة تعري الذين اتخذوا قضية فلسط{ تجارة الغQ، تنّور

وت®ء وتفتح األبصار. وبالتا� “تمنع الشيطان من السيطرة” ع\ حد تعبQ اإليطا� “أم©تو إيكو” في

Pه لفعل هكذا كوميديا. واألخطر أنها كشفت عن كل هذا التضليل الذي تعرض له اإلنسان الفلسطيQتفس

مبكرًا. وعرفُت عن قرب ولمست كيف قادت أوساط هذا االتجاه األمريكي في قلب منظمة التحرير

الفلسطينية، هجمة تشويه وتسفيه لفن ناجي الع5 ومقاصده ودوافعه في منتصف ثمانينات القرن

الماn، وشارك في هذه الحملة توجيٌه أعرفه جيدًا، ألنه صدر ضدي ذات يوم أيضًا ما يماثله، يعّمم ع\ أبواق

هذه األوساط أمرًا: “ردوا عليه وع\ من ورائه”!! وجاءني ناجي الع5 ذات يوم، وكان بعد أن ترك جريدة

السياسة، وذهب إb السفQ، ثم عاد إb الكويت وبدأ يعمل في جريدة “القبس” الكويتية في عام 1985،

يحمل أعدادًا من مجلة تصدر في ق©ص دأب فيها أحد ندماء بالط هذه المنظمة وزعيمها هو الشاعر أحمد

دحبور ع\ االنتقاص من قيمة فنه والقول أنه “هبط إb الحضيض ألنه يصّور الفلسطيP إنسانًا مwهال

وبليدًا”! متجاهال عن قصد أن هذه األشكال ال� كانت بارزة في رسومه هي أشكال سما�ة وإمعات

وليس “الفلسطيP”. وح°ت شخصيًا جلسة هاجم فيها أحد هؤالء الندماء، وكان الشاعر أمجد نا¯، ناجي

زاعمًا أنه “باع نفسه للخليجي{ في سبيل أن يحصل ع\ المال ألنه مدمن قمار”!

ماسمعته أنه، مع تجمع كل هذا في الجو، ومع  تهديد “الزعيم” سابقًا  بإذابة أصابع ناجي الع5 بحامض

األسيد علنًا في خطاب جماهQي في العام 1975، طلبت السلطات الكويتية من ناجي المغادرة، ربما خشية أن

تحدث جريمة اغتيال له ع\ أراضيها، مع أنه كان يجد تقديرًا عاليًا كما عرفت في هذا البلد، وع\ أع\

المستويات. ولم يدهشP آنذاك أن أسمع أن المثقف الكبQالسيد عبد العزيز حس{ الذي عمل وزير دولة

هناك، وكان مسؤوال عن تأسيس أك© مؤسساته الثقافية أهمية (المجلس الوطP للفنون واآلداب) يقول

عن ناجي “هذا فنان عبقري”.  

مqوعمqوع مشwكمشwك لالطفاللالطفال معمع ناجيناجي

هلهل بقيتبقيت ع\ع\ تواصلتواصل معمع ناجيناجي ح{ح{ انتقلانتقل اbاb لندن؟لندن؟ 

*بالطبع لم أنقطع عن التواصل معه، ومع رسومه ال� واصل نqها هناك في نسخة “القبس” الدولية. إال

أنP ركزت ع\ ما اقwحته عليه قبل أن يغادر الكويت، وهو أن يساهم في تقديم رسوم إيضاحية لكتب أطفال

كنت ع\ وشك إصدارها عن طريق دار نq حصلت مع صديق كوي� هو الراحل “خليل القناعي” ع\ ترخيص

لها في ق©ص، أعP دار نq أناهيد لألطفال. وبالفعل قدم لنا رسمًا كاريكاتQيًا مع©ًا، استخدمه  تحية لصباح

بQوت، ع\ شكل طفلة تطل من تجويف من الواضح أن قذيفة مدفعية أو طائرة أحدثته، ع\ “حنظلة”

الطفل الخالد الذي كان وظل بمثابة أيقونة لفن ناجي وأصبح في أيامنا أيقونة حركات احتجاج وتحرر ومقاومة

Qفي أنحاء متفرقة من العالم، وهو يقف ع\ بقايا قذيفة مدفعية مقدما إليها وردة قائال “صباح الخ

يابQوت”. وحولنا هذا الرسم إb غالف ألول مطبوعة أصدرناها، وحمل عبارة أك� عمومية من بQوت، عبارة

  .”Pياوط Qصباح الخ“

يارة لكلك اbاb مرسمهمرسمه فيفي كتابكتاب مديحمديح البياض،البياض، هلهل لكلك انان تحدثناتحدثنا عنها؟عنها؟ ايناين كانكان يسكنيسكن ؟؟ يارةز ´حت´حت عنعن ز

وهلوهل المرسمالمرسم بنفسبنفس البيت؟البيت؟ صفصف لنالنا المرسمالمرسم وروسوماته؟وروسوماته؟ وهلهل تقتPتقتP احدىاحدى رسوماته؟رسوماته؟

*كانت هذه الزيارة بدعوة منه إb الشقة ال� كان يسكنها مع عائلته في إحدى ضواحي الكويت، في عام

1985. أدخلP إb غرفة، أعتقد أنها هي مرسمه البي�، فيها مجموعة من رسومه، إال أنها لم تكن كما

رسومه المعتادة، أعP باللون األسود واألبيض، بل كانت رسومًا ملونة بألوان خفيفة، تميل إb اللون األخ°

واألزرق وال©تقا�، فسألته لدى رؤي� أعماال له من هذا النوع ألول مرة، مبديًا اعجابي، ماهذه األلوان؟ هي

ليست زيتية، وال مائية، وال من أي نوع أعرفه؟ فقال � “كل هذه األلوان من مادة النفط الخام هذه”، وأشار

إb برميل صغQ في زاوية الغرفة. بالطبع عجبت من كيفية استخراجه ألوانًا من مادة معتمة مثل هذه اعتدنا

ع\ “الزفت” اسمًا لها، وهو االسم الذي  يستخدمه الفلسطينيون في وصف حياة بائسة بال أمل. وتذكرت

سطرًا لشاعر اليح°ني اسمه يبدأ قصيدة شكوى ُمّرة بالقول “حياٌة كلها زفُت/ فال شنٌص وال بخُت”، وأتذكر

أن ناجي قال � آنذاك وأنا أردد هذا السطر “أنا أجرب التعامل مع هذه المادة الرخيصة، بدل استخدام األلوان

الباهظة األثمان”. 

Qممارسة فن رسم لوحات هذه المرة، ولن يظل سج{ الكاريكات bفورًا أنه في سبيله إ Pذه bوتبادر إ

الصحافي، وخاصة ح{ لمحت في إحدى زوايا الغرفة لوحت{ مرسومت{ ع\ قماش كأنهما رسمتا بألوان

زيتية. صورة المرأة الحانية ع\ طفلها، واألخرى صورة امرأة تحيط برأسها ما يشبه الهالة ال� ترسم حول

وجوه القديس{ عادة، ويتدb ع\ صدرها مفتاح بيت. 

Pانتظرت أن تتبلور هذه التجربة، ولكن Pأما عن اقتناء لوحات له مما رسم بمادة النفط، فلم يحدث هذا ألن

احتفظت برسوم وتخططيات أصلية من رسومه الكاريكاتQية، بعضها مكتمل وبعضها لم ينته من رسمها،

ومصدرها ذلك الصندوق في جريدة “السياسة”. 

رسمة لناجي الع5

؟ ؟معاً هلهل لديكلديك صورةصورة تجمعكماتجمعكما معاً

*يحز في نفµ أنP لم ألتقط صورة تجمعP به، فلم أكن أفكر أننا لن تبقى لنا سوى الذكريات وأنا منغمرٌ

في حياة بدت � آنذاك خالية من أي إحساس بالفقدان ال في الحا¶ والفي المستقبل. كانت حياة ممتلئة

المكان فيها اللتقاط صور.    

 تواصلتواصل معمع الناسالناس واالحداثواالحداث

ً منه،منه، هلهل لكلك انان تصفتصف لنالنا ناجيناجي كشخص،كشخص، مثقفمثقف عا�عا� اواو واعيواعي اواو االثن{االثن{ معا،معا، اواو هوهو يبا يباًقر كنتكنت قر

ين، وليسوليس انهانه االك�االك� معرفةمعرفة. ناجيناجي ين،االخر عفويعفوي وتلقائي،وتلقائي، أحياناأحيانا الشجاعةالشجاعة هيهي ال�ال� تم£تم£ الشخصالشخص عنعن االخر

منمن اياي فئة؟فئة؟

*لمسُت رغبته العارمة في المعرفة، قراءة واستعالمًا، ولكن التأمل الصامت كان ربما أهم م£اته. لم يكن

يحب التظاهر بأنه يعرف أو يقرأ، مع معرف� أنه كان كذلك، والأن· أنه كان يستعQ كتبًا تلفت نظره مP أو

من مكتبة الطليعة، ولكن الغريب أنه لم يكن يهتم بذكر ¸ء من هذا في جدل أو نقاش. هو لم يكن يك�

الجدال، ويبدو أنه كان ينفر من الكلمات، مشغوال بالصور فقط .وأذكر أنه كان أك� اهتمامًا بمالحظة كيف

Pيسلك الناس من حوله، ويتدخل أحيانًا بكل بساطة وتلقائية، مثلما حدث مرة ونحن في أسبوع ثقافي فلسطي

في قطر في عام 1982 قبل الغزو الصهيوني للبنان بشهور قليلة. 

كنا مجموعة مختارة لتمثيل الكتاب والصحافي{ الفلسطيني{، معنا غالب هلسا ومريد ال©غوثي وآخرون تغيب

أسماؤهم عن ذهP اآلن، ساهرة في إحدى غرف الفندق الذي استضافونا فيه، فدخل ناجي واحتج ع\

“هذه العزلة ال� نفرضها ع\ أنفسنا” وترك اإلخوة القطري{، كتابا وفناني{ مشارك{ في هذا األسبوع من

دون التعرف عليهم، وتناول صينية فاكهة كانت أمامنا وحملها وهو يقول “هيا.. ورائي”، وخرج ونحن وراءه

إb أن وصل إb غرفة، فدخل ودخلنا، وهناك اكتشفنا عددا من القطري{ المشارك{ في األسبوع

الفلسطيP، وأكملنا السهرة معهم. بهذه البساطة كان يت�ف. كانت إقامة صلة ب{ األحداث والناس

والمواقف سمة بارزة من سمات فنه، إما صلة تكشف التناقض أو صلة تكشف عن التواصل الحميم، وهي

في الحقيقة مامنح  رسومه قدرتها ع\ اإلدهاش ح¢ قبل إعمال الفكر. 

أعتقد أنه كان يفضل أن تتجسد شجاعته في مايرسم، في زاوية التقاط المشهد الفلسطيP من دون أن يضع

في اعتباره أو يحسب حساب أي رد فعل أي جهة. كان وعيه حادًا يصل إb مستويات قل نظQها في إدراكه

ال«يع لمعº الحدث الذي يشهده أن يسمع به، وأستطيع تشبيه هذا اإلدراك بما يشبه الحدس الفوري الذي

سيبدو عفويًا وتلقائيًا، بينما هو في الحقيقة نتيجة اختمار طويل األمد. كنت أشعر أحيانا، ومازلت أشعر وأعرف

يقينًا، أن مرد هذا إb أنه مثقف من نوع نادر أشبه بطQ نادر لم يعرفه قفص من األقفاص، بّري غQ مدجن بأي

طريقة من الطرق. وأتخيله فنانًا يراقب ح¢ وهو يتحدث معك ما حوله، يقظًا واعيًا بكل ما يحيط به مثل

مقاتل ساموراي عيناه ثابتتان ع\ خصمه الذي يواجهه، ولكنه اليwك ل¼ء حوله أن ي�ف نظره عنه.  

المثقفالمثقف الحرالحر وو نباتنبات الظلالظل

تحدثتتحدثت فيفي كتابككتابك عنعن المثقفالمثقف العصاميالعصامي الذيالذي يعتمديعتمد ع\ع\ نفسهنفسه وذكرتوذكرت سمQةسمQة عزامعزام وغسانوغسان

ير كانكان لهالها مثقفوهامثقفوها يرالتحر كنفانيكنفاني وناجيوناجي الع5،الع5، وهناكوهناك فيفي المقابلالمقابل المثقفالمثقف فيفي الظل،الظل، ولمنظمةولمنظمة التحر

ورجاالتها،ورجاالتها، هلهل لكلك انان توضحتوضح ذلك؟ذلك؟

* وضعُت في مقابل هؤالء المثقف{، الذين بنوا شخصياتهم ومكانتهم معتمدين ع\ أنفسهم وسط

عواصف الحياة، مثقف{ تحولوا إb “نبات ظّل” ال مثقف{ عاشوا في الظالل. هذا الصنف الثاني الذي

وجدت أن حاله يشبه حال نبات الظّل الم½�، أو النبات المعwش الذي يعتمد وقوفه ع\ حائط يتسلقه، أو أي

وسائل أخرى من ركائز أو أعمدة. ما عنيته بالتحديد، أن المثقف الشبيه بالنبات الذي ينمو في الهواء الطلق،

فيتعرض لكل ما تتعرض له الكائنات من عواصف ومتاعب سواء سببها اإلنسان أو المناخ، يكون إنسانًا “حرًا”

بكل ما تعنيه كلمة حرية، التستعبده رغبات هذه الجهة أو تلك، أو هذا الفصيل أوذاك. الحر¿ اليوجهه إّال ضمQه

bرعاية خارجية، إ bالخاص والرؤية ال� تكشفت له. ع\ العكس من هذا، يحتاج المثقف الشبيه بنبات الظّل إ

من يرّوج له، أي يسّوقه بتعبQ أدق. ويحافظ ع\ حساسيته الفائضة تجاه الخارج، يحميه من عواصفه ومتاعبه،

فتتكون له طبيعة خاصة هي طبيعة اإلنسان الخانع المختلفة عن طبيعة اإلنسان الحّر. والمالحظ أن هذا النوع

من المثقف{ يحسد المثقف الحّر الخارج ع\ هذا النوع من اإللزامات، ويتمº أن يكون مثله. قال � هذا

Pالتقيت به في ق©ص حيث عشت هناك لمدى ثالث سنوات. كانت المناسبة أن Pاحة مثقف فلسطي¯

انتقدت تناقضًا يعيشه، فهو ينطق في حديثه المسائي معي بآراء نقدية رائعة وواعية بوضعية قيادة تأخذ

الفلسطيP من متاهة إb أخرى، وأقرأ له في الصباح مقالة منشورة تناقض ماقاله باألمس، يكيل فيها

المديح لهذه القيادة!. أمثال نبات الظّل هذا، غQ األحرار، هم الذي تكيفوا مع مناخات بالط دافعي تذاكر

يًا. والسبب كما يقال بوضوح بات: ألن المطامع تذل أعناق الرجال. سفرهم، ومكافآتهم ال� تصلهم شهر

يقول الصينيون الذي ينصتون ح¢ اآلن إb تعاليم ماوتµ تونغ:  من كان ذا مطامع خاصة فليعمل في

bمجال الخدمة العامة. وكنا نقول شيئًا شبيهًا بهذا في تلك األيام: من يسعى إ Qمجال آخر يخدم مطامعه غ

مرعى خاص به فليذهب إليه من دون أن يتعكز ع\ ثورتنا ومقاومتنا، أو يتسلق ظهرها ليأخذها إb مرعاه

الخاص.    

ً ع\ع\ مستوىمستوى الثقافةالثقافة الفلسطينيةالفلسطينية وال�وال� انعكستانعكست منمن ير أثرتأثرت سلباًسلبا يرالتحر  هلهل تعتقدتعتقد انان منظمةمنظمة التحر

ين Qينالكث Qجانبهاجانبها ع\ع\ مستوىمستوى الثقافةالثقافة العربية؟العربية؟ فلسط{فلسط{ دائمادائما كانتكانت النموذجالنموذج. وكيفكيف تف«تف« ايمانايمان الكث

بابداعبابداع محمودمحمود درويش،درويش، والذينوالذين ذكرتذكرت أنهأنه منمن الذينالذين عاشواعاشوا فيفي المنظمةالمنظمة مثلمثل “نباتنبات ظّلظّل”؟؟

*الحكم في المسائل الثقافية ليس من شأن منظمات أو أحزاب أو حكومات. ولكن ما حدث عندنا بالنسبة

للمثقف ع\ الصعيد الفلسطيP، كما ع\ الصعيد العربي، إن مثقف منظمة التحرير كان كائنًا من نوع خانع

عجيب، كما وصفه الراحل غالب هلسا، التحق بهذه بالمؤسسة، وأصبح وسيطًا بينها وب{ الجمهور

الفلسطيP، وظيفته المساهمة في تلميع صور قياداتها واتجاهاتها وخطاباتها، بل وكان بعضهم ُيرغم ع\

القيام بهذه الوظيفة لقاء “الحسنات” ال� ينالها بحكم الرباط الذي يشده، أو الطمع في تسليط الضوء عليه،

وتقديمه كممثل وحيد للثقافة الفلسطينية، في الداخل والخارج. 

 قد اليصدق كثQون، ما دمِت ذكرِت الراحل محمود درويش، أن هيمنته ع\ مخيلة الفلسطيني{، وبعض

Qترويجه” بشكل غ“ µمثقفيهم الذين اليتوقفون عن ذكره بمناسبة ومن دون مناسبة، سببه الرئي

معقول، وليس إدراك إبداعه، ألن اإلبداع آخر مايهم هذه المؤسسات، وألن المبدع{ الذين طمس ذكرهم

عباقرة التسويق هؤالء كثQون. وكانت األحزاب العربية قبل منظمة التحرير تحرص ع\ القيام بهذه الوظيفة

المماثلة تمامًا لما ُيدعى في االقتصاد الرأسما� “التسويق” أو Marketing. وشهدُت شخصيًا في عدة

مناسبات أمثلة ع\ أساليب “تسويق” من هذا النوع. ذات يوم، وكنت آنذاك عضوًا في الهيئة اإلدارية لفرع

اتحاد الكتاب والصحافي{ الفلسطيني{ في الكويت، وخالل أمسية أقمناها في ذكرى استشهاد غسان

كنفاني، فوجئنا ومعنا جمهور الحا¶ين بموظف{ في منظمة التحرير يقتحمون القاعة ويضعون أمامنا

ونحن نتحدث جهاز تسجيل يبث قصيدة بصوت محمود درويش من دون أي م©ر.  وفي مناسبة أخرى شهدُت

كيف أخرج درويش من جيبه ´يط تسجيل ألمسية له كان أقامها في بغداد وسّلمه لرسول جاء للقائه في

الفندق من مكتب المنظمة وسمعته يقول له بالحرف الواحد “إذهبوا..إنسخوا ووزعوا”. وأعتقد أن هذا ما

كان يحدث في مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية حول العالم ال� كان موظفوها يسخرون الستنساخ  وتوزيع

أمسيات من أعطوه سلفًا لقب “شاعرنا” أو “شاعر فلسط{” بمئات وآالف األ´طة وتوزيعها، في وقت

منع فيه مكتب هذه المنظمة في الكويت ناجي الع5 من المشاركة برسومه في معرض أقامته بمناسبة

“يوم األرض”، فاضطر إb عرض رسومه في قاعة معرض آخر أقامه فنانون كويتيون، تصدرته منحوتة ص©ا

وشاتيال للفنان سامي محمد. 

االسعد مع زميله الراحل الصحفي عوني صادق

الفدائيونالفدائيون كانواكانوا قبلقبل فصائلفصائل المنظمةالمنظمة

ية، كيفكيف تعتقدتعتقد انهاانها ية،الثور نتفقنتفق انان المنظمةالمنظمة كانتكانت تسQتسQ باتجاهباتجاه عمليةعملية السالمالسالم رغمرغم كلكل الشعاراتالشعارات الثور

ين ممنممن دعموادعموا القضية،القضية، وكانواوكانوا Qينالكث Qوعربيوعربي وح¢وح¢ عالمي؟عالمي؟ هناكهناك الكث PفلسطيPنجحتنجحت فيفي استقطاباستقطاب فلسطي

ً للنضال،للنضال، أنتأنت عشتعشت المرحلةالمرحلة منذمنذ البدايات،البدايات، وتابعتها،وتابعتها، كيفكيف تف«تف« هذاهذا النجاح؟النجاح؟ ا يعت©ونيعت©ون ابوابو عمارعمار عنواناًعنوان

*بالنسبة لنا كفلسطين{ تناهت إb أسماعنا أخبار “المقاومة الفلسطينية” في ستينيات القرن الماn كما

يتناهى خ© وصول سفينة إنقاٍذ إb غرقى. ففلسط{ ُمسحت عن الخريطة ومن الوعي لسنوات طويلة، ولم

يسمح للفلسطيP بأن يفعل شيئًا لقضيته إال إذا التحق بهذا الحزب أوذاك، أو بهذه الحكومة أو تلك. لم يكن

يسمح للفلسطيP بالخروج من تحت أضواء أبراج المراقبة العربية، أي أن يكون مستقال. وأتذكر أننا في العراق

لم نكن ُنعرف إال باالسم المجرد “الالجئون”، من دون ذكر هويتنا كفلسطيني{. لهذا السبب وجد

الفلسطينيون ضالتهم في أي حركة تبدو أنها تحررهم من االرتهان، بل وتدعوهم إb الكفاح المسلح السwداد

الوطن.

 قبل أوسلو، وطوال ما يقارب خمس{ عامًا من خداع مارسه المخادعون ع\ الشعب الفلسطيP، ع\ حد

تعبQ الكاتب الفلسطيP محمد دلبح المقيم في واشنطن، استقطبت منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها وعدًا

في الظاهر بأن يتوb الفلسطيP مسؤوليته عن قضيته، الغالبية العظمى من الفلسطيني{. أما االستقطاب،

عربيا وعالميا، فلم يكن مصدره هذا التنظيم أو ذاك بل الحركة الفدائية، وأ¯ ع\ هذه التسمية، ال� ولدت

قبل كل فصائل منظمة التحرير، وتواصلت، أعP أن التضحيات الجسام ال� قدمها الفلسطينيون، وخاصة

الالجئون المqدون في مخيمات األردن وسوريا ولبنان وغزة، والمقيمون في العراق الذين ظلوا مجهول{

ح¢ بعد تqيدهم ع\ يد مرتزقة أمريكا والموساد من العراق بدءًا من العام 2003، هي ال� لفتت األنظار

إb فلسط{ وقضيتها والمتضامن{ معها. ومنذ ذلك الزمن جرت في النهر مياه ومياه. كان زمنًا شهدُت فيه

بنفµ عماال فلسطيني{ فقراء يwكون عملهم هنا وهناك ويكتبون في كتب استقاالتهم “نحن ذاهبون

لاللتحاق بفتح”! وهم لم يعرفوا بعد ماهي فتح هذه. كان التحاقهم بهذه الحركة نتاج الwويج الطاغي

السمها، وبسبب ما توفر لها من إمكانيات مالية، وبما كان يجري من بطوالت تنتحلها (انتحال بطولة الجيش

األردني في معركة الكرامة، وانتحال عملية القوات الخاصة الم�ية المعروفة باسم “عملية إيالت”). نجاح

النضال الفلسطيP حقيقة ماثلة الأحد يستطيع إنكارها، واستقطب جماهQ عربية وعالمية، ولكن وراء هذا

تضحيات اآلالف من أبناء شعبنا، وليس وراءه من انتحلوا بطوالته وخدعوه ونصبوا الqاك لمقاتليه، وأعلنوا

“االستسالم” باسمه للعدو الصهيوني ح{ بلغوا Ä اليأس.     

التصه{التصه{ والجوائزوالجوائز االدبيةاالدبية

نتحدثنتحدث عنعن الجوائزالجوائز فيفي االدب،االدب، ولقضيةولقضية فلسط{فلسط{ النصيبالنصيب االك©االك© فيفي ´عنتها،´عنتها، هذاهذا ماما نراهنراه ونتابعه،ونتابعه،

ورأيناورأينا أنأن بعضبعض االسماءاالسماء ال�ال� حصلتحصلت ع\ع\ جوائزجوائز منمن خاللخالل تشويهتشويه االنساناالنسان الفلسطيPالفلسطيP وتمجيدوتمجيد

الشخصيةالشخصية اليهودية،اليهودية، بمعºبمعº أنأن هذاهذا فقطفقط كانكان كفيالكفيال للفوزللفوز بالجائزة،بالجائزة، ونحنونحن الال نتجºنتجº اذااذا قلناقلنا انان

الرواياتالروايات ال�ال� فازتفازت كانكان منهامنها مستوىمستوى ضعيفضعيف فيفي بنيةبنية الروايةالرواية ومستوىومستوى اللغة،اللغة، هلهل تراهتراه أمرأمر

ً منمن اللجاناللجان معمع القضيةالقضية الفلسطينية؟الفلسطينية؟  ً أمأم تعاطفاًتعاطفا ً ومقصوداًومقصودا متعمداًمتعمدا

*ما´عن هذه الجوائز، أي ما جعل حصول فلسطيني{ أو غQهم عليها أمرًا متواترًا، ليس “فلسط{”، بل هو

بالتحديد تقديم هؤالء الذي ُمنحوا هذه الجوائز األدبية ماهو مطلوب لدى دوائر عربية “تصهينت”، وصار

مطلوبًا منها أن تساهم من جانبها، بأموالها بالطبع، في تشكيل عقلية العربي، والفلسطيP بخاصة، بحيث

يقبل وجود المستعمرة الصهيونية، ليس ع\ أرض فلسط{ فقط، بل وفي نسيج الوطن العربي. تشويه

الفلسطيP، كما تب{ من روايات فازت بالجائزة المسماة “البوكر العربية”، في مقابل أنسنة الصهيوني القاتل

ومغتصب األرض، هو حلقة في سلسلة ما دعاها الصديق الفنان ابن القدس “ستيف سابيال” المنفي اآلن

في ألمانيا، استعمار الوعي والمخيلة. بالطبع كل هذا مقصود، وتعمل له الدوائر الصهيونية وكالب صيدها

الذين تستخدمهم في فلسط{ وخارج فلسط{. لهذا السبب أرى أن مهمة األدب والفن اآلن، كما كانت في

كل العصور، ومهمة األدب والفن الفلسطيP ع\ وجه الخصوص، هي تحرير وعي ومخيلة اإلنسان

الفلسطيP من ش¢ صنوف االستعمار ال� تمارس اآلن، وخاصة عن طريق سلطة استقدمتها إ�ائيل

وظيفتها التعاون مع المحتل، ومحو ذاكرة اإلنسان الفلسطيP، ومحو وطنه بالتا�. 

نحن نتذكر ألننا نريد أن نحيا. ولهذا السبب أطلقُت ع\ ما أرى أنه أنقى فنان فلسطيP، أعP ناجي الع5،

لقب “المحرÅر”، بل وذهبُت في  تفسQ مصطلح “التطهQ” الذي أطلقه أرسطو في حديثه عن أثر األعمال

الwاجيدية ع\ المشاهد في كتاب الشعر منذ زمن سحيق، إb أن جوهر ما عناه هذا الفيلسوف هو

“التحرير”.  

يكاتQ القاتلالقاتل يكاتQالكار الكار

فيفي العودةالعودة اbاb موضوعموضوع ناجيناجي الع5،الع5، كمتابعكمتابع لعمليةلعملية االغتيالاالغتيال ال�ال� لملم تتضحتتضح اياي معلوماتمعلومات عنها،عنها،

ير ولعرفاتولعرفات المسوؤلية،المسوؤلية، لماذالماذا هذاهذا االستنتاج؟االستنتاج؟ يرالتحر ولكنكولكنك ذكرتذكرت بمابما يشQيشQ اbاb تحميلتحميل منظمةمنظمة التحر

*هذا االستنتاج جاء من جملة أحداث رافقت تهديد ناجي الع5 وتحذيره من قبل أشخاص لهم ارتباطات

وظيفية بمنظمة التحرير، مثل أبو أياد الذي يقال أنه طلب منه الخروج من لندن واالختفاء، ومثل محمود

درويش وبسام أبو ´يف اللذين ذكر ناجي باالسم أنهما حذراه وطلبا منه التوقف عن نقد “زعيمهم” ألنه لم

يعد يتحمل ما يرسمه، والحملة الضارية ال� تعرض لها والتشهQ به من قبل أوساط محسوبة عليها، وأ´ت

إb جوانب منها، ومن تقارير الqطة ال©يطانية ال� داهمت أوكار فلسطيني{ في لندن من أتباع منظمة

التحرير، فور وقوع االغتيال، كما ورد في تغطيات صحف بريطانية، وخاصة صحيفة الدي5 ميل ال� عنونت

تحقيقًا موسعًا عن اإلغتيال بعبارة “الكاريكاتQ القاتل” في اإلشارة إb الكاريكاتQ الذي أرفقته بهذا التحقيق،

وفيه يسأل الفلسطيP الالجيء أحد الكائنات المتخمة والمتضخمة البلهاء “هل تعرف رشيدة مهران؟” فQد

هذا “ال”.. ويكرر سؤاله مرت{، واإلجابة المتكررة هي “ال”، فيصاب الالجيء بالغيظ ويشد بقوة ربطة عنق

هذا األبله صارخًا ” ما بتعرف رشيدة مهران وال سامع فيها!! فكيف ¯ت عضو باألمانة العامة للكتاب

والصحفي{ الفلسطيني{؟ لكان م{ يل5 داعمك بهالمنظمة يا أخو الشليتة!!”

وعرف فيما بعد أن رشيدة مهران هذه كانت صديقة عرفات المتنفذة في منظمة التحرير، ولم يكن أحد يجرؤ

ع\ كشف أمرها، وقيل أنها صاحبة كتاب عنوانه “عرفات إلهي”. فكان هذا الكاريكاتQ الذي فضح ما يدور

في غرفة نوم ما كانوا يدعونه “الختيار” سبب كافيا إلغتيال ناجي.  

هلهل تتواصلتتواصل معمع عائلةعائلة ناجيناجي الع5الع5 ح¢ح¢ االن؟االن؟ وماذاوماذا يقولونيقولون عنعن اعادةاعادة فتحفتح التحقيقالتحقيق فيفي قضيةقضية

اغتياله،اغتياله، واbواb ايناين وصلوصل االمر؟االمر؟

* ال علم � بما يقولون عن إعادة فتح التحقيق في قضية االغتيال، وال أعرف ما توصلت إليه الqطة

ال©يطانية، أو ماذا أضافت إb ملفها.  تواص5 هو مع ابنه خالد، ألنه يطلب مP ب{ الح{ واآلخر رأيي في ما

يعرض عليه من رغبات في استخدام األيقونة “حنظلة” في مطبوعات هذه الجهة أو تلك. أو في طلبات

بعضهم اإلذن باستخدام رسوم ناجي في كتب يرغبون في طباعتها، باإلضافة إb أنه يرسل � نصوصًا يكتبها

نا´ من النا´ين سQفقها مع الرسوم ألطلع عليها. وهذه طلبات أقدرها تقديرا عاليًا منه، ألنها تدل ع\

احwامه لwاث والده، سواء بطلب مشورة من عرفه، أو طلب كتابة مقدمات لمطبوعة تصدر بالفرنسية أو

اإليطالية أو أي لغة أخرى من اللغات ال� صدرت فيها كتب وكتيبات تضم أعمال ناجي الع5، مثل المقدمات

الخمس ال� كتبتها لكتاب “كتاب حنظلة” الذي صدر باللغة الفرنسية في باريس في عام 2011.   

اعمالاعمال خالدةخالدة

-فيفي كتابكتاب “مديحمديح البياضالبياض: الخطابالخطاب الفلسطيPالفلسطيP الممنوعالممنوع”،، أوضحتأوضحت الخطابالخطاب الفلسطيPالفلسطيP السائدالسائد

ً وهووهو بالمناسبةبالمناسبة يتناغميتناغم معمع الخطابالخطاب العربيالعربي الرسمي،الرسمي، والمفارقةوالمفارقة فيفي كلكل عامعام أنناأننا نشهدنشهد تفاعالتفاعال كبQاًكبQا

فيفي ذكرىذكرى اغتيالاغتيال ناجيناجي الع5،الع5، كيفكيف تف«تف« هذا،هذا، بمعºبمعº سيطرةسيطرة خطابخطاب استسالمياستسالمي واضحواضح ورغمورغم ذلكذلك

نرىنرى أنأن الجميعالجميع يتحدثيتحدث عنعن ناجيناجي كنموذجكنموذج ومثلومثل أع\؟أع\؟ 

*ال عالقة ب{ األمرين، أمر الخطاب االستسالمي سواء كان “عربيًا” أم “فلسطينيا”، وأمر االحتضان

الجماهQي الواسع لناجي واعتباره نموذجًا ومثال أع\. ناجي مثقف عضوي أي من المنخرط{ في قضايا

الشعب العربي التحررية، واإلنسانية عمومًا، ولهذا من الطبيعي أن يحتل هذه المكانة ال� احتلها، ومن

bأنه كان يتطلع إ bالطبيعي أن يرى فيه فقراء هذا الوطن، وهم األغلبية الساحقة، لسان حالهم. باإلضافة إ

bما تحت قدميه وحوله، وبهذا اكتسبت أعماله سمة خالدة اليمحوها الزمن. ومن يتطلع إ bاألفق، ال إ

األفق يراهن ع\ المستقبل، فيصبح هاديًا ومحررًا ألجيال في المستقبل لم يعرفها وال عرفته عيانًا، كأنه روح

ملهمة تظل حية تلهم األجيال جيال بعد جيل. 

أما هذا الخطاب االستسالمي فمن الخطأ إطالق تسمية “عربي” أو “فلسطيP”  عليه بهذه العمومية.

أوال، ألنه خطاب ´اذم، وال شعبية لهذه الqاذم، سواء لدى غالبية العرب أو غالبية الفلسطيني{، وثانيا، هو

خطاب لحظي المكان له في المستقبل ح¢ وأن تخيل أصحابه أنهم منت�ون. ألن االستسالم نسياٌن عميق

للوجود، واستهانة غبية بسنة Æ في خلقه؛ أعP أن اإلنسان عند Æ أكرم من أن تستبد بأموره النطائح

  .qديات، ويستمر في خداعه أرذل البwوالم

لوحة من اعمال االسعد عام 1976

فنونفنون االدباالدب

خضتخضت تجربةتجربة فيفي الشعرالشعر والروايةوالرواية وفيوفي النقدالنقد والwجمةوالwجمة الفنالفن التشكي5،التشكي5، تتعددتتعدد مواهبك،مواهبك، أينأين ترىترى

نفسكنفسك أك�؟أك�؟ واياوايا منهامنها تراهتراه االك�االك� اهمية؟اهمية؟

*تطورت رؤي� لنفµ ع© الزمن، وكذلك تطور الجانب الذي أراه أك� أهمية. في البداية كنت أرى نفµ في

الفن التشكي5 والشعر معًا، ثم بدأت أرى نفµ في النقد، وبعد ذلك في الرواية بدءا من عام 1987، فالشعر

مجددًا بعد أن أصبحُت أميل إb شكل شعري مختلف، رؤيا وتقانة، عن أنماط الشعر العربي، العمودي

التقليدي، والشعر الحر (شعر التفعيلة) وقصيدة الن�، هو الشكل الياباني المسمى “هايكو”. كل هذه

التجارب مهمة، وال أجد سببًا لتفضيل تجربة دون أخرى. ولعل مي5 إb الهايكو اليابانية ال� نqت أك� من

مجموعة كتبتها في ظاللها، أساسه ممارس� للفن التشكي5، أي وعي الب�ي وقراءاتي وترجم� لدراسات

ونصوص من اللغات األجنبية. 

إذًا، هذه التجارب، كما أعتقد، تمازجت في كلية جديدة، وأصبحت في تعّددها أشبه بلوحة مزج األلوان ال�

يستخدمها الفنان التشكي5 ح{ يرسم لوحة من لوحاته. وأحب أن أضيف أنP مارست هذه التقانة ال� هي

تقانة تشكيل لوحة باستخدام عدة ألوان، قبل أن أكتشف وصفًا لها في مقدمة للروائي األمريكي “ترومان

كابوتي” لمجموعته القصصية “موسيقى من أجل الحرباوات” (1985). في هذه المقدمة تحدث كابوتي

عن مروره بأزمة إبداعية، ح{ أكتشف بعد سنوات طويلة من كتابة قصص وروايات، إنه لم يكن يستخدم كل

ما يجب أن يستخدمه الكاتب من طاقات. فهو يشاهد م«حًا ويستمع إb موسيقى ويقرأ شعرًا وروايات..إلخ،

ولكنه ح{ رجع إb كتاباته السابقة، اكتشف أنه لم يكن يستخدم من هذه التجارب والمعارف الشبيهة بألوان

ع\ لوحة مزج األلوان ب{ يدي الرسام، إال القليل. ولهذا بدأ يفكر، وهو في أيامه األخQة، أن عليه ح{ يكتب

أن يستخدم كامل ألوان لوحة المزج في انتاج نص أيا كان جنسه. 

وفي ضوء هذا يمكنP القول أن كل ماجربته من أنواع أدبية، وما عرفته خالل جوالتي في الجغرافية البqية

والطبيعة، له لدي األهمية ذاتها، وأنP أجد نفµ بالفعل في هذا المزيج الك5 الذي استخدمه في كتابة

أي نوع أدبي، سواء كان قصيدة أو رواية أو مقالة نقدية أو بحث.    

"Podcast!!Englishمدوناتابحاثجالياتلقاءمقاالتاألقسام!!الرئيسية

Editor in chief : Taghreed Saadeh | رئيسة التحرير: تغريد سعادة
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االسعد قي الطليعة وبالخلفية صورة كنفاني

تجربةتجربة ودروسودروس

بعدبعد كلكل هذههذه الخ©ةالخ©ة ماما هيهي نصيحتكنصيحتك للكتابللكتاب والمثقف{والمثقف{ الشباب؟الشباب؟  وماوما هيهي الدروسالدروس ال�ال� خرجتخرجت

منهامنها بعدبعد كلكل هذههذه التجربة؟التجربة؟

*يبدو أن ماذكرته آنفًا عن تقانة لوحة مزج األلوان سيكون هو نصيح� األوb للكتاب والمثقف{ الشبان في

ما يتعلق بالتقانة. أقول هذا ألن الكشف عن هذه التقانة في ما أكتبه من مقاالت وروايات وقصائد، قبل أن

يكتشفه أحد األصدقاء من المتابع{ � ويدهشه إb درجة تفوق الوصف، اكتشفته بنفµ وذهلت من

جان�. لم أكن أعرف ما أفعله، ويبدو تلقائيا وعفويًا بينما هو نتاج خ©ة وتجارب التحÇ، ولم أكن أعرف سبب

العمق الذي يحس به بعض من يقرأ � في ما أكتب، ولكنP وقعت ع\ تفسQ له فجأة ح{ قرأت وصفه

في مقدمة “كابوتي” ال� ذكرتها. 

النصيحة الثانية وتتعلق باألوb في الوقت نفسه، أن يخرجوا من القواقع ال� يولد فيها اإلنسان في وطننا

العربي، أعP أن يخرجوا إb العالم من حولهم، وأن يهتموا بكل ما يهم اإلنسان في أي مكان، وأن يجعلوا

هذا اإلنسان يهتم أيضًا بما يعنيهم ويهمهم. الخروج من القوقعة يعP التجوال في الجغرافيات الثقافية

واإلنسانية والطبيعية، والمهم أن يكون األفق أمام أعينهم دائمًا.  

االسعداالسعد فيفي سطورسطور:

شاعر وروائي وناقد ورسام وباحث في اآلثار. 

ولد في قرية أم الزينات ع\ السفح الجنوبي لجبل الكرمل الفلسطيP المطل ع\ ساحل حيفا في 6

أغسطس 1944. 

في العام 1948 هاجرت عائلته اb العراق واستقرت في الب�ة بعد النكبة.

أتم تعليمه الثانوي في الب�ة، ثم التحق بجامعة بغداد، كلية التجارة واإلقتصاد (1962) وانتسب إb معهد

الفنون الجميلة تحت إ´اف الرسام العراقي الكبQ إسماعيل الشيخ5.

بعد (1967) انتقل إb الكويت، وبدأ حياته العملية في الوسط الصحافي.

له اهتمامات متعددة، جمعت ب{ الكتابة الشعرية والنقدية والروائية والبحثية والwجمة من اللغة االنكل£ية،

باإلضافة إb أنه كان األبرز ب{ من قدموا شعر الهايكو الياباني إb القاريء العربي.

في عام 1990، نqت دار رياض الريس للنq في لندن أول رواية له عنوانها “أطفال الندى“.

ترجم بعض من شعره إb الفرنسية واإلنكل£ية.

قائمة اصداراته طويلة ب{ الwجمات واالبحاث والرواية والنقد والشعر.

يستقر حاليا في الكويت.

ويكتب مقاالت في عدد من الصحف العربية.

Half a million children in Lebanon still ‘struggling to survive’ after Beirut blastالقاهرة األسبوع المقبل لمناقشة اعادة االعمار bوفد من غزة إ !"
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