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ذكرى

ثالثون عامًا على رحيله ...ناجي العلي الريشة
يوم ( 29آب) أغسطس ،إنطفأ ناجي العلي ( 1937ـ ـ )1987
متأثرًا بجراحه في مستشفى «تشارينغ كروس» ،في العاصمة
ّ
ّ
املتمرد الذي شكلت تجربته
البريطانية .هذا املبدع الفلسطيني
منعطفًا في فن الكاريكاتور العربي ،وصاغ برسومه وعينا
الجماعي في مرحلة حاسمة من الصراع ضد إسرائيل
ّ
ّ
العربية ،رحل متأثرًا بجراحه ،بعد
والرجعيات
واالستعمار
شهر من اطالق النار عليه ،في أحد شوارع لندن ،بكاتم صوت

تعددت األصابع الضاغطة على زناده .وهو يرقد اليوم في مقبرة
«بروك وود» اإلسالمية في لندن ،تحت الرقم  ،230191إذ حالت
ّ
وصيته بأن يدفن في مخيم عني الحلوة ،املكان
الظروف تنفيذ
الذي انطلق منه بعدما اكتشفه غسان كنفاني هناك ،لينشر أولى
لوحاته في مجلة «الحرية» عام  .1961لقد أرعب ناجي الحكام
العرب املتخاذلني ،بقدر ما أوجع العدو االسرائيلي ّ
وعرى األنظمة
الخائنة ،املستبدة ،املتآمرة ،التي قادتنا الى الهزيمة .الفنان

أنا عربي
يا جحش!
بيار أبي صعب
ّ
لشخصية بارزة
ّأيامًا قليلة قبل موعد الذكرى الثالثني الستشهاد ناجي العلي ،خطر
في املشهد السياسي اللبناني ،أن ّ
توجه إهانة جديدة إلى الشعب الفلسطيني ،ماضية في
ممارسة تلك الهواية التي ّ
تميز اليمني االنعزالي في بلد العسل والبخور ،بني «رهاب الغريب»
ّ
ّ
ّ
و«الهوية املذعورة» و«السيادة املستهدفة» .املغرد زعيم تيار أساسي في البلد ،متحالف مع
املقاومة تحديدًا ،نشر على حسابه في أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة باألبيض
واألسود ّ
الستينيات» ،ويبدو كناية عن مجموعة خيم منصوبة في
ملخيم عني الحلوة «في ّأول
ّ
ّ
ّ
خطوط متوازية ،فوق أرض بور عند أسفل تلة ،يفترض أنها اللبنات األولى ملخيم الالجئني
ّ
املعروف في الجنوب اللبناني .وأرفقها بهذا التعليق« :ما تقبلوا بأي ّ
لبنانيي
مخيم يا
ّ
ّ
ّ
سياسيًا ،واملشبوه أخالقيًا ووطنيًا،
#ليبقى_إلنا_وطن» .طبعًا ليس هدف هذا املوقف البليد
سوى التجارة بـ «الخوف» ،ومحاولة اقناع الناس (الفئة التي يتنافس عليها مع خصوم/
حلفاء أسوأ منه) بأن «الخطر» الذي ّ
ّ
مسرحية
يحدق بهم ،مصدره طيف «الغريب» الطالع من
ّ
لألخوين رحباني ،ال مجارير النظام الطائفي االقطاعي املنهار الذي تتناهشه طبقة مافيوية،
ّ
الوطنية ،من أجل ثرواتها وامتيازاتها… نظام فاسد
جاهزة لكل املساومات على الكرامة
بائس ،تجدر اإلشارة إلى أن الفارس «االصالحي» الخائف على «وطن ـ ـ إلنا» و«اللبنانيي»،
ّ
أساسيًا في اللعبة املوبوءة.
تمركز فيه بنجاح ملحوظ ،وبات شريكًا
ّ
بعد يوم من تغريدة «مهووس عني الحلوة» ،وعبر برنامج تلفزيوني مرتب بعناية على
ّ
ّ
أيديولوجية وبأجندة سياسية واضحة ،القاه  Zorroعلى «دبابة اسرائيلية» «لتحرير
خلفية
لبنان من الفلسطينيني والسوريني» .و«زورو» هذا أحد «نواب الشعب اللبناني» ،وابن زعيم
«سيادي» آخر باع روحه للعدو الصهيوني .هكذا اكتملت الجوقة في زمن الربيع العربي
ّ
املسرطن! تلك الجوقة التي يعرفها ناجي ّ
جيدًا« :إنت مسلم أو مسيحي ،سني أو شيعي،
درزي أو علوي ،قبطي أو ماروني ،روم كثوليك أو روم أرثـ… ؟» ،يسأل القزم السمني ،البال
عنق ،بالبذلة والكرافات ،مواطنًا معدمًا جالسًا على برميل فارغ ،في أحد رسومه الشهيرة.
فيجيبه هذا األخير« :أنا عربي يا جحش»! لقحوا أطفالكم برسوم ناجي العلي.
ّ
مخيم عني الحلوة املحاصر اليوم بنيران مجموعات محصورة من املرتزقة والتكفيريني
ّ
ّ
واملوتورين ال تمثل سكانه ،وال تخدم مصالحهم ،وال تؤمن بقضية فلسطني ،هو جزء
من تركيبة وطننا ومجتمعنا ،ويعيش فيه أهلنا ،ال جحافل الغرباء الذين «أخذوا مكاننا»
يخيل لالنعزاليني الجددّ .
كما ّ
مخيم عني الحلوة هو املكان الذين انطلق منه ناجي العلي
ّ
في تغريبته الفريدة التي غيرت مسار الكاريكاتور العربي ،ولعبت دورًا حاسمًا في وعينا
السياسي والثقافي واالجتماعي« .عني الحلوة» رسمه ناجي مرارًا ،وأشهر الرسمات تلك التي
ّ
ّ
الفلسطينية ،تنهمر من عينها الدموع ،فيما الجندي
تجسد رأسًا عمالقًا المرأة بالطرحة
االسرائيلي يقف كالحشرة عند سفحها .عني الحلوة؟ هنا كان ناجي العلي قد أوصى أن
يدفن ،على مرمى حجر من فلسطني ،لوال وعورة الواقع التي أبقته سجني مقبرة باردة،
في األرض الغريبة .سيبقى ّ
ّ
الرمزية ،غاليًا على قلوب اللبنانيني وجزءًا
املخيم مكانًا عالي
ّ
وتعصب ،وتحميله أخطائنا وذنوب
من وجدانهم .وكل محاوالت أبلسته ،عمدًا أو عن جهل
نظامنا املريض ،ال يمكن إال أن تصب في مصلحة أفيخاي وشركائه.
ناجي العلي خرج من ّ
املخيم ،لكن روحه بقيت هناك .صار أشهر الفنانني العرب ،وكانت ّ
األمة
ّ
تصحو كل صباح على غضبه وصراخه ،على نقده الالذع واتهاماته املباشرة وتعليقاته
ُ
ّ
امل ّرة ،على قراءته السياسية ورؤياه الثاقبة لجوهر الصراع ،وحتمية املواجهة مع العدو
االسرائيلي ورعاته الغربيني وخدمه العرب .كان يرسم بالسكني وجعًا على شكل الوطن
ّ
الفنان امللتزم ّ
جسد الحكام واألسياد
الكبير ،في مكان ما بني جورج غروس ورينيه ماغريت.
ّ
ّ
العربية التي تختصر
العرب بكروشهم املقيتة ،وابن الشعب الصبور بمالبسه املرقعة ،واملرأة
ّ
ّ
ّ
ّ
والبندقية الذي يشكل أفقنا الوحيد… كان فنه الثوري
بالكوفية
العذابات واآلمال ،والفدائي
ّ
مطعمًا بكالم كثير ،شاعري أحيانًا ،وبلمسات سريالية مدهشة .كان صادقًا وبسيطًا
وواضحًا .لم يرحم أحدًا ،ال ياسر عرفات وال محمود درويش .كان صداميًا وشرسًا وعنيدًا
وال يهادن ،حتى حني دخل جنود االحتالل بيروت ،ليعودوا فيهربوا منها كالجرذان .كان
ً
ّ
ّ
الثورية .هذا ّ
يفسر ّقوة حضوره اليوم لدى األجيال الجديدة،
األدبيات
وحده فعاال أكثر من كل
من خالل صنوه حنظلة غالبًا ،على القمصان والجدران وشاشات العالم االفتراضي.
يفرض ناجي نفسه اآلن ،كما لم يفعل يومًا ،وقد بلغ الصراع أوجه مع العدو اإلسرائيلي،
وبتنا على خطوات قليلة من تحقيق حلمه بالعودة إلى أرض فلسطني .ناجي املالذ ،واأليقونة،
املعترك» بتعبير أستاذه غسان كنفاني ،واملبدع الذي لم يهادن
واملرجع .ناجي «املثقف
ِ
حني هادن اآلخرون .نستجير به ،في هذه األزمنة العصيبة ،الحاسمة .صحيح هناك من
تخاذل وتعب واستقال أو تاه ببساطة وضل طريقه… هناك من باع وساوم وتنازل ونخرته
الجرثومة املذهبية البغيضة… هناك من ّ
غير موقعه ،وبقي محتفظًا بدمغة املناضل الثوري!
لكن أبناء ناجي وورثته كثر ،على اتساع رقعة العالم العربي واملنافي وبالد الشتات الواسعة.
حني ضاع بعضنا في سراب «أوسلو» وغرق في متاهاتها ،بقي ناجي يحرك ريشته
الرائي يعرف تمامًا أن العدو االسرائيلي ال يفهم إال لغة
كاملبضع في ضمائرنا .كان الفنان
ّ
واحدة ،هي لغة الفدائيني ،وأن الكفاح املسلح وحده يشق طريق العودة إلى فلسطني.
بعد ّأيام ثالثة ،تحل الذكرى الثالثون لسقوط ناجي العلي .سقوطه بكاتم صوت مجازي
ّ
ّ
والهمجية االسرائيلية بحماية
الرجعية واالستبداد والتخاذل من الجانب العربي،
يجمع بني
الديمقراطيات الكبرى من الجانب الغربي .أليس هذا الوحش األسطوري املتعدد الرؤوس الذي
أمضى ناجي العمر ينازله بالريشة ،ويدير له إصبعه الوسطى؟ إسألوا اليوم هؤالء القتلة :إن
ّ
مستمرة حتى النصر.
فنانًا مثل ناجي العلي ال يملك ترف املوت ،ما دامت املعركة

النحيل الساخر الذي جمع املوهبة واملراس والثقافة إلى الرؤيا
الثاقبة والوعي الراديكالي ،كان شاهدًا ،في تغريبته بني بيروت
والكويت ولندن ،على املنعطفات الحاسمة للقضية الفلسطينية.
ّ
املصيرية ،بعيني
واكب األحداث الكبرى ،واملعارك ،واملواجهات
يكبر إال حني يعود إلى قريته
حنظلة ابن العشر سنوات الذي لن ّ
الشجرة في الجليل ،في فلسطني املحتلة .ثالثون عامًا بعد
استشهاده ،ما زال نتاجه وفكره حاضرين أكثر من أي وقت

معجزة ناجي ...عبقرية فلـ ـ
سيف دعنا *
َ
َ
ألسنة حداد»َ .د ْعفل
«أنجاد أمجاد ،ذوو ِ
ال ـش ـي ـب ــان ــي ف ــي وص ـ ــف آل ال ـب ـي ــت :مــن
رسالة الجاحظ «فــي علي بن أبــي طالب
وآله من بني هاشم»
«كان أعظم الناس في عيني ،وكان رأس
ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه»

ابن املقفع« :الدرة اليتيمة»

ملـ ــن غ ـن ـي ــت يـ ــا ك ــاسـ ـت ــرو إل ـف ـي ــس؟
س ـ ــأل ش ــاع ــر ت ـش ـي ـلــي الـ ـف ــذ بــاب ـلــو
نـ ـ ـي ـ ــرودا فـ ــي ق ـص ـي ــدت ــه عـ ــن شــاعــر
البرازيل العظيم؟(« )1للمستعبدين
ع ـل ــى م ــن س ـف ــن ال ـج ـح ـي ــم» ،أج ــاب
إلـفـيــس« :ألب ـطــال الـعــالــم الـجــديــد».
كـ ـ ـ ــان ك ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــرو إل ـ ـف ـ ـيـ ــس «شـ ــاعـ ــر
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـبـ ــديـ ــن» ب ـ ـ ـحـ ـ ــق ،وش ـ ــاع ـ ــر
امل ـق ــاوم ــة وال ـت ـم ــرد ع ـلــى الـعـبــوديــة
ب ـ ـجـ ــدارة .كـ ــان ش ــاعـ ـرًا ف ـ ـذًا بـقـضـيــة
واحــدة فقط (إلغاء العبودية) ،لكن
قضيته حينها كانت قضية العالم
أجـمــع ،وليس الـبــرازيــل فقط .كانت
أم كل القضايا في عصره ،تختصر
كـ ـ ــل مـ ـ ــا عـ ـ ــداهـ ـ ــا وال ي ـخ ـت ـص ــره ــا
شــيء .لم يكتب عن الحب واألزهــار
والـطـبـيـعــة « -إن ـهــا لـجــريـمــة حـقــا»،
ق ـ ـ ــال بـ ــرتـ ــولـ ــد ب ــريـ ـخ ــت مـ ـ ـ ــرة« ،أن
تـتـحــدث عــن األزه ــار الجميلة حني
ي ـكــون ه ـنــاك بـشــر ُي ـق ـت ـلــون» .فحني
ك ـت ــب إل ـف ـي ــس (قـ ـصـ ـي ــدة «ال ـ ـقـ ــرن»)
أله ـلــه فــي ال ـبــرازيــل ،ول ـكــل مــن كــان
يـقـطــن اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـبــرتـغــالـيــة،
ي ـحــذرهــم« :م ـل ـيــون ق ــرن م ــن الــزمــن
ي ـن ـظــر إلـ ـيـ ـك ــم» ،كـ ــان ي ـع ـكــس حـســا
تــاريـخـيــا وسـيــاسـيــا ف ـذًا لــم يعرفه
أي ش ــاع ــر آخ ـ ــر ح ـي ـن ـهــا .فـ ـع ــدا كــل
العبقرية والخيال الشعري املذهل
وال ـخ ـص ــب ،ك ــان ال ـف ـيــس ي ـع ــرف أن
ال ـع ــال ــم ع ـلــى وش ــك االنـ ـق ــاب رأس ــا
عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــب ،واألهـ ـ ـ ـ ــم ،كـ ـ ــان ي ـع ــرف
(وربما كان الوحيد بني كل شعراء
أميركا الالتينية حينها) أن قضيته
الـكـبــرى« ،إلـغــاء الـعـبــوديــة» ،تحمل
في ثناياها بذور تغيير العالم .كان
يرى األفق ويرى املستقبل (قصيدة
«أم ـي ــرك ــا») ك ـمــا ل ــم ي ــره أح ــد غـيــره
من الشعراء ،لهذا كان املستعبدون
فــي شـعــره فـقــط هــم «أب ـطــال الـعــالــم
الجدد» و«أبطال العالم الجديد».
ل ــم ي ـك ــن إل ـف ـي ــس ش ــاعـ ـرًا ف ـ ـذًا ف ـقــط،
ً
أو ح ـت ــى م ـن ــاض ــا ع ـظ ـي ـمــا أي ـض ــا:
رجل واحــد ووحيد يحمل في بلده
ل ــواء قـضـيــة ال ـعــالــم األولـ ــى واأله ــم
حـيـنـهــا و«ي ـفــرض ـهــا ع ـلــى أج ـنــدات
ال ـس ـيــاس ـيــن» وي ـن ـت ـصــر ( .)2رجــل
واحـ ـ ــد ووحـ ـي ــد ي ـص ـبــح صـ ــوت كــل
املـ ـضـ ـطـ ـه ــدي ــن واملـ ـسـ ـتـ ـعـ ـب ــدي ــن فــي
بالده وينتصر (لم ينشر شعره في
دواوي ــن حتى يقرأها أبـنــاء النخب
وطلبة الجامعات .كــان يقرأ شعره
ل ـل ـع ـم ــال وال ـ ـف ـ ـقـ ــراء وامل ـس ـت ـع ـبــديــن
ف ــي ال ـح ـقــول وف ــي الـ ـش ــوارع وعـلــى
أرص ـ ـفـ ــة املـ ـ ــوانـ ـ ــئ ،ولـ ـ ــم ت ـن ـش ــر فــي
دواوين إال بعد وفاته) .كان إلفيس
فوق كل ذلك «األعجوبة» الفذة التي
أنتجتها عبقرية الشعب البرازيلي
فــي مقابل وحشية الـعـبــوديــة التي

كــانــت «ت ـس ـحــق روح ال ـب ـشــر» ،كما
كـتــب ال ــروائ ــي ال ـبــرازي ـلــي جــورجــي
أم ـ ـ ــادو« :وف ـ ــي أحـ ــد األي ـ ـ ــام ،اب ـت ــدع
الـ ـشـ ـع ــب األس ـ ـ ـ ـ ــود ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل،
املستعبد الشقي ،أعجوبة كاسترو
الفيس الشعرية .لقد كان هذا شعبًا
ال يـسـتـطـيــع ال ـك ــام ،فـجـعــل يفتش
عـ ــن ص ـ ــوت ل ـي ـع ـبــر ب ــواس ـط ـت ــه عــن
أفكاره .وأنتج أجمل األصوات» ()3
أمـ ــا ع ـن ــدن ــا ،ف ـل ـقــد ت ـج ـلــت عـبـقــريــة
فـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــن وع ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــة شـ ـعـ ـبـ ـه ــا
وت ــاريـ ـخـ ـه ــا وث ـق ــاف ـت ـه ــا وع ـب ـق ــري ــة
كـفــاح أبطالها فــي أعـجــوبــة واحــدة
اس ـم ـهــا نــاجــي ال ـع ـلــي ،وحـ ــده دون
سـ ـ ـ ــواه .ف ـك ــل مـ ــا ع ـ ـ ــداه مـ ــن ش ـع ــراء
ومـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ـ ــن وم ـ ـث ـ ـق ـ ـفـ ــن وف ـ ـنـ ــانـ ــن
وسياسيني وقــادة «كانت صفاتهم
أكبر من ذواتـهــم» ،وكانت فلسطني
وقضيتها هي من أعطت لهم «وزنًا
فوق وزنهم» .حتى محمود درويش
اعترف بذلك في إجابته على سؤال
الـنــاقــد الـعــربــي الـفــذ منير العكش:
«ت ـص ــور أن ــك ولـ ــدت ف ــي م ـكــان آخــر
غـيــر ال ــوط ــن امل ـح ـتــل ،أل ــن ي ـكــون لك
وزن آخ ـ ــر فـ ــي ال ـش ـع ــر الـ ـع ــرب ــي؟».
ه ــذا ال يـعـنــي أن م ـح ـمــود دروي ــش
ليس شاعرًا استثنائيًا يندر تكرار

مــوه ـب ـتــه وص ـف ــات ــه ال ـش ـعــريــة .لكن
الشعر «كــان وال يــزال الوجه األكثر
نـضــرة وإشــراقــا بــن كــل نشاطاتنا
الثقافية» الـعــربـيــة .واأله ــم ،عندنا
نـحــن ال ـعــرب ،يبقى «الـشـعــر وحــده
هــو نـتــاجـنــا اإلب ــداع ــي ال ــذي يتسم
ب ـتــواتــر ال ان ـق ـطــاع ف ـي ــه ...اسـتـمــرار
مل ـس ـيــرة تــاري ـخ ـيــة م ــا زالـ ــت تـحـمــل
ح ـقــائ ـب ـهــا وت ـ ـسـ ــافـ ــر» .لـ ـه ــذا ي ـقــول
درويش« :أنني أطمح إلى أن اصدق
ب ــأن الـصــدفــة لــم تخلقني وحــدهــا،
ولـكـنـهــا عـجـلــت عـمــر وص ــول ــي الــى
ال ـ ـنـ ــاس .ل ـق ــد س ـه ـل ــت ع ـل ــي عـمـلـيــة
تـ ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــي وت ـن ـم ـي ـت ــي .وه ـن ــا
نــاحــظ مفارقة غريبة :انـنــي مدين
للمصادفة ولكنني متمرد عليها»
()4

إال ن ــاج ــي ال ـع ـل ــي .ف ـل ــم ت ـك ــن صـفــة
ناجي املبدع والفنان أبـدًا أكبر من
ذاتـ ــه ف ــي أي لـحـظــة ع ـلــى اإلطـ ــاق.
فلقد كان األول ،وكان األفضل وكان
األكـ ـث ــر إب ــداع ــا ب ـمــا ال يـ ـق ــاس .كــان
األكـثــر عبقرية واألك ـثــر موهبة بال
منافس ،بل وبهامش هائل يفصله
عن الجميع في النوع الفني الجديد
(على العرب وعلى مجال السياسة)
الذي ّ
حوله لسالح فتاك في معركة

