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يوليوس فوتشيك: سيرة ذاتية
ول���د ال�سحفي والكات���ب امل�ستقبلي يف عام 
1903 يف نهاية ف�سل ال�ستاء يف العا�سمة 
الت�سيكي���ة براغ. يف ذلك الوق���ت ، كان هذا 
البل���د ال ي���زال ج���زًءا م���ن النم�س���ا واملجر. 
مت ت�سمي���ة ال�سب���ي عل���ى ا�سم عم���ه امللحن 
ال�سه���ر - يوليو����س. لق���د ورث من���ه حبه 
للف���ن. العم���ل االأكرث �سعبي���ة ، الذي ينتمي 
اإىل يوليو����س االأب ، هو م�سرة "اخلروج 
من امل�سارع���ن". كل من ذهب اإىل ال�سرك 
�سمع هذا اللحن. كان والد ال�سبي ، رغم اأنه 
كان مهوو�ًسا باملهن���ة ، مولًعا جًدا بامل�سرح 
، كما لع���ب اإىل جانب عمله يف فرقة م�سرح 
الهواة. ثم لوح���ظ ودعي كعن�سر فاعل يف 
م�س���رح لذلك كانت عائلة يوليو�س فوت�سيك 

مبدعة للغاية.
ا اأن  لفرتة م���ن الوقت ، حاول ال�س���اب اأي�سً
يحذو ح���ذو وال���ده وي���وؤدي عرو�سه على 
لكن���ه مل   ، اإنتاج���ات خمتلف���ة  امل�س���رح يف 
ي�سع���ر باأي اجنذاب خا�س له���ذا النوع من 
الف���ن ، لذل���ك �سرع���ان م���ا ا�ست�سل���م وتوىل 

االأدب وال�سحافة.

حب الوطن
كان وال���دا يوليو�س ال�سغر من الوطنين 
؛ لق���د ورث عنه���ا هذا اجل���ن. در�س مبثال 
يان هو�س وكارل هافليك. يف �سن 15 عاًما 
، ان�س���م اإىل منظم���ة ال�سب���اب االجتماع���ي 
الدميقراطي ، ويف �سن 18 عاًما ان�سم اإىل 

احلزب ال�سيوعي الت�سيكو�سلوفاكي.

الدراسة والعمل
بع���د املدر�س���ة ، دخ���ل جامع���ة ب���راغ ، كلية 
الفل�سف���ة ، عل���ى الرغ���م م���ن اأن وال���ده كان 
يحلم اأن ي�سبح ابنه مهند�ًسا موؤهاًل تاأهيال 
عالي���ا. بالفع���ل يف �سنت���ه االأوىل ، اأ�سب���ح 
رئي����س حترير �سحيف���ة رود برافو ، وهي 
ن�سخة مطبوعة م���ن احلزب ال�سيوعي. يف 
هذا العمل ، اأتيحت ل���ه الفر�سة للقاء كّتاب 
ت�سيكين معروفن وغرهم من ال�سيا�سين 
والفنان���ن. يف الع�سري���ن من عم���ره ، كان 
يوليو�س يعترب بالفعل اأحد اأكرث ال�سحفين 
املوهوب���ن يف احل���زب ال�سيوع���ي. ، ب���داأ 

ا العمل يف جملةاالإبداع".  اأي�سً

زيارة االتحاد السوفياتي
يوليو����س  زار   ، الثالثيني���ات  اأوائ���ل  يف 
فوت�سيك االحت���اد ال�سوفيتي. كان الغر�س 
الرئي�س���ي م���ن رحلت���ه ه���و معرف���ة املزي���د 
ع���ن اأول دول���ة ا�سرتاكية واإخب���ار ال�سعب 
الت�سيك���ي به���ا. مل يتخي���ل ال�س���اب اأن هذه 
الرحل���ة �ستتاأخ���ر ملدة عام���ن. مل يكن فقط 
���ا يف اأوزبك�ستان  يف مو�سك���و ، ولكن اأي�سً
وقرغيز�ست���ان. اأثن���اء ال�سف���ر ع���رب اآ�سي���ا 
االأدب  عل���ى  ���ا  اأي�سً تع���رف   ، الو�سط���ى 

الطاجيكي.
�س���وف يفاج���اأ البع����س بحقيق���ة اأن اآ�سي���ا 
الو�سط���ى قد جذب���ت ال�سحف���ي الت�سيكي. 

ات�سح اأن���ه لي�س بعيًدا ع���ن مدينة فرونز ، 
اأ�س����س مواطنوه تعاونية ، وكان من املثر 
لالهتمام جلوليو�س اأن يالحظ جناحاتهم. 
عن���د عودته اإىل وطنه ، كتب فوت�سيك كتاًبا 
بن���اًء على انطباعات���ه ، وو�سفه باأنه "البلد 

الذي يكون غًدا بعد ظهر اأم�س بالفعل".

رحلة أخرى
يف   ، اأملاني���ا  اإىل  ذه���ب   ،  1934 ع���ام  يف 
االأرا�س���ي البافاري���ة. هنا تع���رف اأواًل على 
دم مبا راآه وو�سف  فك���رة الفا�سية ، وقد �سُ
هذه احلركة اجلماهرية باأنها اأ�سواأ اأنواع 
املق���االت  م���ن  العدي���د  كت���ب  االإمربيالي���ة. 
ح���ول هذا املو�سوع ، لك���ن يف اجلمهورية 
الت�سيكية ، مت ا�ستدع���اء ال�سحفي على اأنه 
متمرد م���ن اأجل هذا ، وهو مثر للم�ساكل ، 

بل اإنه يريد اإلقاء القب�س عليه.
ف���ر   ، واال�سطه���اد  ال�سج���ن  م���ن  هرًب���ا 
يوليو����س اإىل االحت���اد ال�سوفيت���ي. عل���ى 
الرغم م���ن حقيق���ة اأن االحت���اد ال�سوفياتي 
يف الثالثيني���ات كان يف ظ���روف رهيب���ة - 
امل�سادرة واملجاعة والدمار ، فاإن ال�سحفي 
الت�سيكي مل يالحظ كل هذا اأو مل يرغب يف 
روؤيت���ه. بالن�سبة ل���ه ، كان ال�سوفييت مثااًل 
عل���ى احلال���ة املثالي���ة. باالإ�ساف���ة اإىل اأول 
كت���اب عن االحت���اد ال�سوفيت���ي ، كتب عدًدا 

من املقاالت حول بلد اأحالمه.
الق���رن  م���ن  الثالثيني���ات  منت�س���ف  يف 
الع�سرين ، فتحت اأخب���ار القمع ال�ستاليني 
الت�سيكي���ن  ال�سيوعي���ن  اأع���ن  اجلماع���ي 
عل���ى الو�س���ع احلقيقي الذي �س���اد يف اأول 
دولة ا�سرتاكية ، لكن يوليو�س فو�سيك ظل 

ب���ن "املوؤمنن" ومل ي�س���ك يف �سحة القوة 
ال�سوفيتية. خيبة االأمل جاءت فقط يف عام 
1939 ، عندم���ا احت���ل النازي���ون االأرا�سي 

الت�سيكية.

عائلة
يف ع���ام 1938 ، بع���د عودت���ه م���ن االحتاد 
ال�سوفيت���ي ، قرر يوليو�س ع���دم املخاطرة 
ب���ه وا�ستقر يف القري���ة. هنا دع���ا �سديقته 
اأوغ�سط����س   املحبوب���ة من���ذ وق���ت طوي���ل 
وتزوجه���ا. اإال اأن �سع���ادة احلي���اة االأ�سرية 
مل ت���دم طوياًل: م���ع بداية احل���رب العاملية 
االأوىل ، كان عليه ، مثل غره من املناه�سن 
للفا�سي���ن ، اأن يختبئ حتت االأر�س. بقيت 
االأ�س���رة - الزوج���ة واالآب���اء - يف القرية ، 

ا اإىل براغ. وانتقل اأي�سً

محاربة الفا�سية
كان ال�سحف���ي الت�سيكي املو�سوف يف هذا 
املق���ال معادًي���ا للفا�سي���ن ، ل���ذا ان�س���م منذ 
بداي���ة احلرب العاملية الثاني���ة اإىل �سفوف 
حركة املقاومة. وا�سل يوليو�س االنخراط 
يف االأن�سط���ة ال�سحفية ، حتى عندما كانت 
الب���الد حت���ت رحمة الغ���زاة االأمل���ان متاًما. 
بالطبع ، لقد فعل ذلك حتت االأر�س ، خاطر 

بحياته.

اعتقال
يف عام 1942 ، اعتقل واأر�سل اإىل ال�سجن 
يف ب���راغ. ومن هنا كتب كتاب "االإبالغ مع 

امل�سنقة حول رقبته".
، مت ترجم���ة ه���ذا الكتاب اإىل اأك���رث من 70 

لغ���ة. اأ�سب���ح العم���ل االأدبي رم���زا للحركة 
املعادي���ة للنازي���ة ، ويحت���وي عل���ى حج���ج 
ح���ول معن���ى احلي���اة ، واأن اجلمي���ع يجب 
اأن يك���ون م�س���وؤوال لي�س فقط ع���ن اأنف�سهم 
، ولك���ن اأي�سا عن م�سر العامل باأ�سره. من 
اأجل "التقرير …" يف عام 1950 ، ُمنح  ) 

بعد وفاته ( جائزة ال�سالم الدولية.

إعدام
بعد اأن �ُسج���ن ، كان ياأمل فوت�سيك يف فوز 
الرو����س ويحلم باأن يتمكن من اخلروج من 
ال�سجن. ومع ذل���ك ، مت نقله من فرن�سا اإىل 
 Plötzensee عا�سمة اأملانيا ، اإىل �سجن
يف برل���ن. وهن���ا قراأ حك���م االإع���دام الذي 
يف  ال�سعبي���ة  الع���دل  حمكم���ة  اعتمدت���ه 
روالن���د فري�سل���ر. الكلم���ة قب���ل االإع���دام ، 
التي يتح���دث بها �سحفي ت�سيكي ، �سدمت 

جميع احلا�سرين.

عبادة الشخصية
بعد نهاية احلرب العاملية الثانية ، اأ�سبحت 
هوي���ة الكاتب الت�سيكي عب���ادة ، وهو نوع 
م���ن الرم���وز االأيديولوجية لي����س فقط يف 
ت�سيكو�سلوفاكي���ا ، ولك���ن يف جميع اأنحاء 
الكتل���ة ال�سوفيتي���ة. اأدرج كتاب���ه ال�سه���ر 
يف قائم���ة املراج���ع االإلزامي���ة يف املدار�س 
الثانوي���ة. ومع ذلك ، �سعف���ت عبادة له بعد 
�سق���وط اال�سرتاكي���ة. يف كل ع���ام ، تزخ���ر 
ذاك���رة يوليو����س فوت�سيك بوع���ي عام. مت 
تغي���ر ا�سم حمط���ة املرتو يف ب���راغ ، التي 
 Nadrazhi" ، ُسمي���ت با�سم���ه من قب���ل�

Holesovice" اليوم.

الذاكرة في االتحاد السوفياتي
عل���ى اأرا�سي االحت���اد ال�سوفيت���ي ، مت ت�سمية 
ال�س���وارع واملدار�س وغرها من االأ�سياء با�سم 
Fucik. باملنا�سبة ، اليوم الذي مت فيه اإعدام 
الت�سيك���ي املناه����س للفا�سي���ة - 8 �سبتم���رب - 
اأ�سبح يوم ت�سامن ال�سحفين. يف عام 1951 
�س���در طاب���ع بريدي م���ع �سورت���ه. يف غوركي 
)االآن نيجن���ي نوفغ���ورود( ، مت تركي���ب لوحة 
تذكارية يف �س���ارع مولودين ، ون�سب تذكاري 
يف مدين���ة برفورال�س���ك. و�سع���ت اللوح���ات 
يف االأماك���ن التي زارها خ���الل زيارته لالحتاد 
ال�سوفيت���ي. يف مو�سك���و ، نيجن���ي نوفغورود 
، �سان���ت بطر�س���ربغ ، يريف���ان ، �سفردلوف�سك 
)يكاترينربج( ، فرونزي ، دو�سانبي ، ط�سقند ، 
قازان ، كييف والعدي���د من املدن االأخرى هناك 
�س���وارع �سمي���ت با�س���م Fucik. باملنا�سب���ة ، 
ال ي���زال البع����س يحمل ا�سمه الي���وم ، يف حن 
مت���ت اإعادة ت�سمي���ة اآخرين بعد �سق���وط الكتلة 
يوليو����س  متح���ف  اإن�س���اء  مت  اال�سرتاكي���ة. 
 ، اأوزبك�ست���ان  عا�سم���ة  يف  ���ا  اأي�سً فوت�سي���ك 
م���ن  الغرب���ي  ا�سرتاح���ة يف اجل���زء  وحديق���ة 
ال�سح���ن  �سرك���ة  يف  الطاجيكي���ة.  العا�سم���ة 
الدانوب ال�سوفيتي كان هناك اأخف "يوليو�س 

."Fucik

اسم Fucik في الواقع الحديث
اأج���رت الث���ورة املخملي���ة تعديالت عل���ى تقييم 
�سخ�سية Y. Fucik ، ومن اجلانب ال�سلبي. 
ب���داأت االفرتا�س���ات التي تعاونت م���ع الفا�سي 
جي�ستاب���و يف الظه���ور. لق���د مت الت�سكي���ك يف 
م�سداقي���ة العدي���د م���ن مقاالته. وم���ع ذلك ، يف 
ع���ام 1991 ، يف العا�سم���ة الت�سيكي���ة ، اأن�س���اأ 
بقي���ادة  االأيديولوجي���ن  االأ�سخا����س  بع����س 
"جمعي���ة ذاك���رة   Jelinek ال�سحف���ي جي���ه. 

يوليا فوت�سيك".
هدفه���م ه���و احلف���اظ عل���ى الذاك���رة التاريخية 
وعدم ال�سماح لت�سويه ا�سم البطل ، الذي و�سع 
راأ�س���ه با�س���م املثل. بعد ثالث �سن���وات ، اأ�سبح 
م���ن املمك���ن درا�س���ة حمفوظ���ات اجل�ستابو. مل 
يت���م العث���ور عل���ى اأي م�ستندات ت�س���ر اإىل اأن 
اأدلة  العثور على  ، كما مت  Fucik كان خائنًا 
عل���ى تاألي���ف "االإب���الغ". متت ا�ستع���ادة اال�سم 
اجلي���د لل�سحف���ي املناه����س للفا�سي���ة. يف عام 
2013 ، يف ب���راغ ، اأعي���د اإىل املدين���ة بف�س���ل 
ن�سط���اء جمتم���ع ذك���رى ج. فو�سي���ك ، الن�سب 
التذكاري لل�سحف���ي والكاتب واملعاد للفا�سية ، 
ال���ذي مت تن�سيبه ع���ام 1970 وتفكيكه يف عام 
1989. وم���ع ذلك ، يقع الن�س���ب االآن يف مكان 
اآخر ، اأي بالقرب من مقربة اأول�سان�سكي ، حيث 
يتم دفن جن���ود اجلي�س االأحم���ر الذين �سقطوا 

من اأجل حترير براغ من الغزاة الفا�سين.

األفالم والكتب
كم���ا مت اإنتاج اأفالم وثائقي���ة عن �سحفي �سهر 
وكاتب ومناه����س للفا�سي���ة ، وكان اأهمها فيلم 
ع���ن طفولته - "يوليك" ، ال���ذي �سوره املخرج 
الت�سيك���ي اأوت���ا كوف���ال يف ع���ام 1980. كر�س 
الكت���اب والدعاي���ة الدي�س���الف فوك����س ون���زف 

فيتز�سالف كتبهم.

قبل 117 عاًما ، ُولد الصحفي التشييك السلوفايك الشهري يوليوس فوتشيك - مؤلف كتاب "ريبورتاج 

ذو أربطة حول رقبته" ، والذي كان معروًفا يف وقته يف املعسكر االشرتايك بأكمله ، والذي 

كتبه أثناء وجوده يف سجن برانكرات أثناء الحرب العاملية الثانية. كان هذا هو الوحي للمؤلف ، 

الذي كان ينتظر عقوبته ، من املفرتض أنه مميت. هذا العمل معرتف به كأحد أفضل األمثلة عىل 

الواقعية االشرتاكية يف أدب تشيكوسلوفاكيا وليس فقط.

اعداد منارات

يوليوس فوتشيك.. النضال من اجل القضية
ترجم هذا الكتاب ، ونرش 

يف أكرث من عاصمة عربية 

، وألهب الخيال لسنوات 

مضت ، وإذ يعاد طبعه من 

قبل دار)املدى(* ، فال يعني 

، ذلك حّثًا للخيال ، قدر ما 

يعني استعادة ذلك املوقف 

واملصري اإلنساين الفاجع 

واملؤرق ، الذي يتشابه كثريًا 

مع مصائر مئات اآلالف 

من العراقيني املغدورين 

والعراقيات أيضًا، كام و 

يتشابه فيه القتلة كذلك 

، بغض النظر عن الزمان 

واملكان . فإذا كان الفاشست 

قد سلبوا حياة )يوليوس 

فوتشيك ( الصحفي والقاص و 

الفنان ، فان ورثتهم ويف زمن 

عشناه وعاشه غرينا والزال 

ممتدًا ، منذ إعصار 8 شباط 

1963 و فواجعه الدموية ، 

فأنهم قاموا ويقومون بذات 

األفعال أو باألدق تجاوزوها 

كثريًا ، وهم الورثة بال منازع 

لكل ما هو دينء وخسيس 

ومهني يف التاريخ.

ف���اإذا كانت ) جو�ستاف���و ت�سيكلوفا ( زوجة 
) فوت�سي���ك ( ظل���ت تبحث طوي���اًل عن جثة 
زوجه���ا ، ب���ال ج���دوى ، ف���اإن االآالف م���ن 
العراقي���ات والعراقي���ن ، ال زال���وا حت���ى 
اللحظ���ة ي�سع���ون للبحث وب���كل الو�سائل 
الع���راق  وق�سب���ات  م���دن  كل  يف  املتاح���ة 
الت���ي تطف���و عل���ى املقاب����ر اجلماعي���ة ، و 
�سيظ���ل �سجله���ا مفتوح���ًا ولن يغل���ق قطعًا 
، ومل يج���دوا غ���ر بقاي���ا عظ���ام ب�سري���ة 
مفتت���ة ، وجماج���م الأطفال ر�س���ع و�سبيان 
و�سباب و�ساب���ات وعجائز و�سيوخ، ثقبها 
ر�سا����س املوت ال�سدامي، وحل بدال عنه ، 
يف �سنوات قريبة ج���دًا منا ر�سا�س القتل 
اأو الذب���ح وبالت���الزم م���ع احلق���د الديني- 
الطائف���ي – ال�سيا�سي ،عل���ى جمرد اال�سم، 
ال���ذي يحمل���ه االإن�س���ان دون اختي���ار منه، 
اأو منطقة ال�سك���ن، وبع�سه ال زال م�ستمرًا 

للق�سا�س من العراقين دون ذنوب اأو اآثام 
وحتى خطايا. والقليل من اأولئك العراقين 
املنقب���ن واملنقب�ات َمْن حالفه احلظ حينما 
ف���از اأو �سيفوز ، بعالم���ة باقية � �سدفة � من 
عزي���ز اأو حبيب ، ابن اأو اأخ ، زوج اأو اأب ، 

�سديق اأو رفيق.
يف �س���وارع )ب���راغ( ع���ام1943 ، ي�س���رع 
رئي����س حتري���ر �سحيفت�����ي )رودي برافو 
( و )تفوري���ا ( ، القائ���د ال�سيوع���ي، ال�ساب 
)يوليو����س فوت�سي���ك ( متخفي�����ًا بهيئ����ة ، 
عج�وز اأع�رج ، ليدخ�ل منزل �سديقه احلميم 
) جيليني���ك ( حيث االأ�سدقاء وال�سديقات، 
والرفيق���ات والرف���اق ، وينغم���ر معه���م يف 
بهجة ال�سداق���ة و الوفاء ، والعمل ال�سري 
والتحدي ، وقبل مغادرته ت�سرُّ ربة املنزل 
عل���ى اأن ي�س���رب ال�س���اي الن���ادر يف ذل���ك 
الوق���ت ، ليط��رد عن ج�س��ده النحي��ل برودة 
و�سقيع) براغ(، عندها يقتحم )الفا�س�ست( 
املنزل. كان باإمكانه املقاومة واإطالق النار 
من م�سد�سه ،اأو حتى االنتحار، اإال انه نظر 
الأطفال العائل���ة ، والذين �سيقتلون عند اأي 
ب���ادرة منه للمقاومة ، واإزاء �سراخ ورعب 
االأطف���ال والن�س���اء ، ق���رر اال�ست�س���الم . مل 
يك�سف عن هويته احلقيقية ، وهو املطارد 
واملتخف���ي بهوي���ة منتحلة ،ولك���ن اأنى لهم 
اكت�سافه���ا؟. قاموا بتعذيب���ه ، فلم يتمكنوا 
من���ه وا�ستم���روا طوي���ال يف ذل���ك ، وب���كل 
الو�سائ���ل :”ه���ل انت�سر الن���ور اأم ما زالت 
الظلمة جاثمة ؟. مل جتب النوافذ ، واملوت 
فال�سرب���ات  االآن..  حت���ى  الق���دوم  ياأب���ى 
ت�سقط االآن متقطعة ، ما بن فرتات طويلة 
، وم���ا ع���اد االأم���ر �س���وى روت���ن” ، وبعد 
اأي���ام مت�سل���ة باللي���ايل ، مغلف���ة بالوح�سة 

واالآالم والتعذي���ب بح���ده االأق�س���ى: ” لقد 
ا�ستغرق���ت طوياًل اأيها امل���وت حتى تاأتي” 
. يف حلظ���ات ال�سف��اء االإن�ساين والتق��اط 
االأنف��ا����س املغل���ف بالكب��ري���اء والتحدي ، 
وب�سدق امل�سر ال�سخ�سي الفاجع ،يتوجه 
)فوت�سي���ك ( اإىل والدته ووالده ، وزوجته 
وابنت���ه ، ورفاق���ه ، وكل معارف���ه ، ب���اأن ال 
يرتبط احل���زن لديهم مب�س���ره وبا�سمه : 
“اإذا كنت���م تعتقدون اأن بو�سع الدموع اأن 
تغ�س���ل تراب االأ�سى ، فلتبك���وا اإذن ، ولكن 
لربه���ة ال غ���ر ، ول�س���وف ت�سيئ���ون يل لو 
و�سعتم مالك احلزن واالأ�سف على قربي”. 
م���ع توا�سل التعذيب ، يعتقدون انه انتهى 
)فتكرموا ( عليه ب�سهادة الوفاة؟!. وحينما 
فح�سه طبيبهم ، مّزق ال�سهادة موؤكدا لفرق 
التعذي���ب: “اأن ل���ه روح ح�س���ان”!!. بع���د 
اأ�سابي���ع ، غ���دا هي���كاًل عظمي���ًا ناتئًا وحن 
قدم���وا ل���ه ح�س���اء ي���وم االأح���د مل ي�ستطع 
تناوله :” ذل���ك اأن لثتي التي �ُسحقت متامًا 
، ال متكنن���ي من م�سغه ، وبلعومي يرف�س 
ابتالع اأية لقمة مهما كانت لينة”!؟. يف ليل 
املعتقل ، ويف وح�س���ة الزنزانة االنفرادية 
وبرده���ا ، واإزاء حماولته���م تدمر ج�سدك 
، ودح���رك ب�سعف���ه ورهافت���ه ، َم���ْن ت���رى 
�سيناجي���ك..!؟ ليغدَو ندمي���ك.. قوة الروح 
.. ن���داء احلرية الع���ذب والتي ال اأ�سوار اأو 
حدود لها، اأم بوحها العلني واخلفي تارًة ، 
َمن غرهما وَمْن �سيقدم اإليك ويناديك..!؟. 
اأم  ((؟.   S – Sفا�س�ستي))ببدل���ة �سج���ان 
وم�سد�س���ه   ، الزيت���وين  البدل���ة  �ساح���ب 
))ط���ارق((؟. اأم املخرب ال�س���ري؟. اأم امللثم 
الطائف���ي وكامته ؟. اأم امل���وت الذي ال بدلة 
اأول���ون له؟.بع���د ياأ�سهم منه متام���ًا ، ُحمل 

عل���ى نقال���ة اإىل م���كان اأ�سواأ ، نح���و ق�س��ر 
)بين�سي���ك ( ، �سبيهه )ق�سر النهاية (، الذي 
تنا�سل���ت يف الع���راق ، من���ه اأماكن عدة وال 
ح�سر لها. كان مطوق���ًا باحلر�س والبنادق 
، وامل�سد�س���ات. يف اأوراق���ه الت���ي هّربه���ا 
م���ن ال�سج���ن ، والت���ي غدت م���ادة الكتاب ، 
يخاط���ب ) فوت�سي���ك ( الذي���ن �سيجت���ازون 
املحن���ة ، ويطالبه���م بع���دم الن�سيان وجمع 
بيان���ات ال�سحاي���ا ، الأن احلا�س���ر �سيكون 
ذك���رى ، وان كل ال�سحاي���ا ب�سر لهم اأ�سماء 
وق�سمات واآمال واأحالم وتطلعات اإن�سانية 
م�سروع���ة وب�سيط���ة ج���دًا. وقب���ل النهاية 
يكت���ب و�سيت���ه : ” مل املك غ���ر مكتبتي ، 
وه���ذه دمرها الفا�سي�س���ت”. ويتحدث عما 
كت���ب يف ال�سيا�سة وعن درا�ساته يف االأدب 
والف���ن وامل�سرح وق�س�س���ه وخمطوطاتها 
الت���ي �س���ودرت ، ث���م يتوج��ه بح���ب كبي��ر 
لل�ساع��ر الت�سيكي الالم���ع )جان ني��رودا(، 
م���ع اختالفه فكري���ًا معه ، ويرج���و املوؤرخ 
يف  حتم���ًا،  �سياأت�����ي،  وال���ذي  االأدب���ي 
امل�ستقب�����ل : ” اأو�س���ي مبحبت���ي ل���� ) جان 
ن���رودا( ان���ه اأعظ���م �سعرائن���ا مم���ن ظلوا 
ي�ست�سرف���ون امل�ستقبل اأبع���د منا”. ويكتب 
بح�س اإن�س���اين وفني متاألق ع���ن تفا�سيل 
ال�سج���ن  حي���اة  ع����ن   ، و�سغ���رة  كب���رة 
وال�سجن���اء ، والرفيق���ات ، والرفاق ، وعن 
ال�سام���ري، و ال�سمام ، وكوكالر ، ورو�سلر 
، و ) ه���ذا ( وعن )اأجنيلي���كا ( والتي كانت 
تعم���ل خادم���ة يف يوم م���ا ، وظل���ت تتمتع 
باالأناق���ة والبهاء والتاأل���ق وال�سفاء ،حتى 
وه���ي ت�سُر فج���ر يوم ربيع���ي اإىل ال�سنق 
حت���ى امل���وت ، ومدي���ر ال�سج���ن الوح����س 
ونقي�س���ه ، االأب ) �سكوب���ا ( التقي الطاهر 

ال���ورع ، الذي مرت بن يدي���ه وعرب رداءه 
الكهنوت���ي مئ���ات الر�سائل ال�سري���ة ، التي 
مل ُتكت�س���ف والذي يعرف كيف ومتى واأين 
يبث العزمية وال�سالبة وت�ستطيع نظراته 
االأبوي���ة املُخل�س���ة ، ال�سادق���ة ، العميق���ة ، 
احلاني���ة ، اأن متنح القوة والعناد ، اأن�سانًا 
م���ا يو�س���ك اأن ينه���ار م���ن الياأ����س ، والذي 
يدرك ذلك ويعرف���ه برهافة ح�ّسه وخربته. 
عندم���ا يوق��ن ) فوت�سيك ( اأنه�م غ��دًا ، وم�ع 
الفجر �سيعدمونه، يكت���ب:” اأقرتب دوري 
من نهايت���ه ، هذه النهاي�����ة ، مل اكتبها بع��د 
وهو اأمر ال اعرفه متام��ًا ، مل يعد دورًا ، بل 
احلي��اة ، ويف احلياة لي�س هناك متفرجون 
.. ال�ست���ارة تن�س���دل .. اأيه�����ا النا�س .. لقد 

اأحببتكم .. كون�وا يقظن”!!.
*ترجم���ه م�سطفى عبود – وقدم له فخري 
دار  من�س���ورات   –  1978 ع���ام  ك���رمي- 
الرواد- بغداد ، ومت تو�سيفه حتت م�سمى 
غ���ادر  مبا�س���رة  بعده���ا  ))ريبورت���اج((. 
)م�سطف���ى( الع���راق ، واأ�ستق���ر يف براغ ، 
ث���م توف���ى ودفن فيه���ا بتاري���خ 30 ت�سرين 
الث���اين 1985. منذ اأوا�س���ط اخلم�سينيات 
امل�سه���د  يف  اجل���ادة  مب�ساهمات���ه  ع���رف 
االجتماع���ي – الثق���ايف العراق���ي، وبعد 8 
�سب���اط 1963 اأم�س���ى �سن���وات يف )نق���رة 
ال�سلمان(. ومتيز بن�ساطه الثقايف املتنوع 
بع���د الرب���ع االأول م���ن عق���د ال�سبعينيات. 
ترجم ون�سر يف دم�سق عام 1981 )عا�سفة 
االوراق ( ل�)ماركي���ز(، وترجم كذلك )حول 
ال���دور القيادي للمارك�سي���ة.. يف ال�سيا�سة 
الثقافي���ة ( ل�)جورجي اتزل ( – من�سورات 
مركز االبحاث والدرا�سات اال�سرتاكية يف 

العامل العربي.

تحت أعواد المشنقة .. يوميات جارحة

جاسم العايف
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التاريخ االإن�سايّن، اإن���ه �سقيق �سبارتاكو�س، 
وروزا  وليبكنخ���ت،  يا�س���ر،  ب���ن  وعّم���ار 
لوك�سمبورغ، وفهد، و�سهدي عطية، وِخ�سرو 
ودمي���رتوف.  وزوي���ا،  واأللين���دي،  روزب���ه، 
وتتجّل���ى يف حياة فوت�سي���ك مثلما يف موته، 
بطولة اال�ست�سه���اد، فالفعل االإن�س���ايّن، مهما 
كان �سغ���رًا، مهما كان جزئّي���ًا، ما دام ي�سّب 
يف جمرى التغي���ر التاريخي، ويتنا�سب مع 
التكوين االأخالقي، مع وعي االإن�سان الفاعل، 
اإمن���ا هو �سكل للبطولة. ويف وقت ما، تزحف 
االأفعال ال�سغرة يف مدٍّ جارف يغ�سل االأر�س 
والزم���ن من عفون���ة القدمي الب���ايل. تتجاوز 

هذه االأفعال حّد البطولة اإىل ال�سهادة.
هكذا كان اأدولف كولين�سكي، �سّجان »بانكراك 
َب  « الذي وّف���ر لفوت�سيك القل���م والورقة وهرَّ
اأوراَق ه االأخرة! بّزة �سّجان، قلم، قب�سة من 
االأوراق، تت�سّل���ل اإىل زنزان���ة م�سيَّجة مبوٍت 
يومّي على م���دى �سهور، اإنه فعل �سغر، اإىل 
الدرج���ة التي يخ�سى فيه���ا فوت�سيك عليه من 

الن�سيان!
فيذّكر ببطولته، مثلما يذّكر ببطولة االآخرين 
يف ال�سج���ن، ويف غرفة 400 ، وكان حري�سًا 
اأفعاله���م  يف  ال�سه���ادة  بح���ّد  االإيح���اء  عل���ى 
الثانوية. وهنا تتجّلى بطولة اال�ست�سهاد يف 

حياة فوت�سيك.
اإن احلي���اة عن���د فوت�سي���ك تكت�س���ب مالحمها 
م���ن اأ�سالته���ا، فاالإن�س���ان يولد باكي���ًا، ولكنه 
�سرعان ما ين�ساب مع خاطر الطفولة االأزيّل، 
الفرح، فيبت�س���م وي�سحك، ثم يتعّلم ا�سطناع 

االبت�سامة وال�سحك فيت�سّوه!!
ولكن فوت�سيك يبت�س���م داميًا، يبت�سم باإمياءة 
ّع���ة، وهو ي���وّدع زوجَت���ه اأمام ال���ج ّدالن  م�سِ
يف غرفة املوت وهي تنف���ي معرفتها بزوجها 
ر باملوت، وف���اًء لعهٍد ن�سايّل...  ى امل�سوَّ املدَمّ
هاُكم الف���رَح االإن�سايّن االأ�سي���ل. هاُكم الغَزل 
االآ�سر، خذوه من قلب فوت�سيك وهو يحت�سن 
حبيبت���ه، زوجت���ه، الت���ي مل تخ���ْن ق�سّيَتُهم���ا 

امل�سرتكة.
مل ت�سع���ْف، مل تِب���ْع �سع���ادَة ن�ساِلِهم���ا بحياٍة 

ذليلة.
ْت بوعده���ا م���ن اأنه���ا لْن  »احلبيب���ة. لق���د ب���رَّ

تعرتَف اأبدًا باأّنها تعرفني... ...«
»اقتادوه���ا بعي���دًا. لقد ودعته���ا باألطف نظرٍة 
َقِدرُت عليها، ولك���ْن لعّلها مل تكن نظرًة لطيفًة 

اأبدًا. اأّنى يل اأْن اأعلم!! .«
اإن هذه االأ�سالة يف ممار�سة خاطرة الطفولة 
االأزيل، الفرح، عند البطل وهو اأمام الج ّدال، 
هي ما ميَّزْت �سخ�سية يوليو�س فوت�سيك منذ 
درج يف اأزّق���ة اأحياء العّم���ال. ومع اأنها كانت 
اأ�سال���ة عفوية يف عمر الطفول���ة وال�سبا، اإال 
اأنها تبل���ورت ومتا�سكت مع تبل���ور ومتا�سك 

وعيه.
اإن ع�س���رات الدرا�س���ات ع���ن حي���اة فوت�سيك، 
كر�س���ت ذكراه كثورّي اأ�سي���ل، يوؤ�سر الإن�سان 
ر،  امل�ستقب���ل، طفل موه���وب، �سب���ي واٍع مفكِّ
�س���ادق، �سجاع، ج���ريء، َويِفٍّ عا�سق. حمّب 
للعمل. وقبل كل �سيء، حمّب للنا�س. وهو يف 
هذا احل���ب يتجّلى اإن�سانيًا اإىل اأبعد احلدود. 
ويتب���ّدى ذلك يف و�سفه ل���ج ّداليه و�سّجانيه. 
فهو حري����س على ك�سف الق���وى التي قادتهم 
اإىل م�سائره���م، ك�سف الف���وارق اجلزئية يف 

�سلوك كل واحد منهم.
ومل يك���ن فوت�سيك هذا فح�س���ب. اإن اإن�سانيته 
مل تك���ن لتكتمل ل���و مل يكن متفائ���اًل، �ساحكًا، 
»اإن ال�سحك ينطوي على قوة «. كان فوت�سيك 
»ي�سح���ك يف اأ�س���واأ ظروف احلي���اة الأنه كان 
يوؤمن ب�س���دق ال�سيوعي���ة، ومل يكن ي�سّك يف 
اقتناع���ه بها «. وق���د كان هذا االإمي���ان م�سدر 

فرحه الدائم، م�سدر بطولته.
»لي�س هناك عذٌر للَّذين اأدركوا الفكرة وتخّلوا 
عنه���ا بعد ذلك. اإنَّ من يع���رف اأيَن هو ال�سّر ال 
يح���قُّ له اأْن ُيخط���ئ. وال يجوز ل���ه اأن يخون 
نف�سه، الأن���ه �سوف يخ���ون االآخرين. وعندما 
ر املرُء موقَفه مع اأو �سد، ومتى تقّرر ذلك  يق���رِّ

فعليه اأْن يقف وراء يقينه حتى النهاية.«
لق���د تذك���رت واأن���ا اأق���راأ يوليو����س فوت�سيك، 
واأبحث يف حيات���ه عن �سّر البطولة ومغزاها 
العمي���ق، تذّك���رُت حديث���ًا �سجّي���ًا ناجاين به، 

هام�سًا، اأحُد قادِة حزِبن���ا، عن حياة الثورّي، 
عن معانات���ه وحرماناته، واإّن���ه َلي�سعب عَليَّ 

اأْن اأن�سى كلماته عن البطولة.
»اإن البطول���ة بالن�سبة للثورّي ال تتج�سد فيما 
ي�ستطي���ع التح���دُّث ب���ه، التعبر عن���ه. واإمنا 
تكمن البطولة يف ع�سرات االأ�سياء ال�سغرة، 
يف املعان���اة املطمورة يف �سمر الثورّي، يف 
تلك االأ�سياء الت���ي ال ي�سمح لها اأن تف�سح عن 
نف�سها. يف تل���ك االأ�سياء التي، حتى، قد تبدو 

�سخيفة بالن�سبة حلياة عادية... !!
وك���م هي مثل هذه االأ�سياء يف حياة الثورّي، 
ك���م ه���ي التفا�سي���ل العادي���ة ال�سغ���رة التي 

تلهب حياة الثورّي وتعّذبه ب�سمت؟
وهن���ا تنطلق فكرة، اأو رمب���ا �سرارة حمرقة: 

ُترى متى ي�سقط البطل...؟؟
ه���ل ال�سق���وط الثورّي مث���ل ارتط���اٍم بجدار، 

هكذا مّرة واحدة؟!
التاآكل...

اإن الثورّي، مثل اأيِّ كائٍن اإن�سايّن ينمو، وهو 
ال ينمو يف الفراغ وال يبداأ من ال �ّسايلء، بل 
يتفاع���ل يف املجتم���ع ويتحّول في���ه، وحينما 
ل اإىل ُمنَت���ٍم ملتزٍم بتّيار  ل والءه ويتحوَّ يب���دِّ
التاري���خ، تّي���ار التق���دم، يفقد �سيئ���ًا مما فيه، 
يفقد والءه للقي���م القدمية. وهذه هي بدايات 
التحّول كّلها. ولكنه ال يفقد جذورها الكامنة، 
وال يفق���د ق���وة الع���ادة، يظل يف م���كان ما من 
اأعماق���ه اأ�سر بقاياها الت���ي يظّل يتعامل، يف 

�ساتها. »املجتمع «، مع رموزها وموؤ�سَّ
وتب���داأ املرحل���ة احلا�سم���ة، مرحل���ة التعمي���د 
الث���ورّي فيتحول االنتم���اء اإىل وظيفة تبلور 
الوع���ي، تكامل ت�سّكل���ه وتبداأ عملي���ة الوعي 
بالنف���اذ اإىل االأعم���اق البعي���دة، تتح���ّول اإىل 
اإمي���ان، واالإميان ح���دٌّ للبطول���ة ولل�سهادة... 
»واإذا كان هناك ما ميكن الت�سحية به للق�سية 

فاإنه احلياة ولي�س ال�سرف .«
يتح���ول  اأن  ميك���ن  الث���ورّي  العم���ل  ولك���ن 
يف جم���رى ال�س���راع ب���ن الق���دمي، برم���وزه 
وموؤ�س�ساته، وبن اجلدي���د النامي، لدى هذا 
املنا�س���ل اأو ذاك، اإىل جمرد عادة، و »العادة « 
ال ت�سمد اأمام امل���وت، ورمبا ال ت�سمد، بحكم 
���ه! لقد �سقط يف ظروف  التاآكل حتى اأمام حكِّ

تاريخية متباينة يف ق�سوتها.
منا�سلون جمربون، خربتهم احلركة الثورية 
يف حمٍن قا�سية، ولكنهم انهاروا اأمام »خراعة 
د منتم���ن  « نظ���ام! الأن بع�سه���م كان���وا جم���رَّ
د، ت���اآكل داخلّيًا يف  والبع����س االآخ���ر مل يتعمَّ
���اري، مل يقاوم اإغراءات  جمرى ال�سراع ال�سّ
الق���دمي الب���ايل، بحك���م احتفاظ ه���ذا القدمي، 
على �سطح املجتمع، مبظاهر ال�سيادة، حممّيًا 

ب�سيف الج ّدال. 
االنهيار... اخليانة

بالهجم���ات  تق���رتن  كظاه���رة،  االنهي���ار  اإن 
االإرهابي���ة املباغتة، باالإره���اب الفا�سي الذي، 
يلج���اأ اإىل اأ�سل���وب الت�سفي���ة اجل�سدية كاأداة 
لت�سفي���ة الفك���ر، ت�سفي���ة العقي���دة، واأدواتها 

الثورية، اأحزابها ال�سيا�سية.
وقد �سهد التاريخ االإن�سايّن اأ�ساليب واأ�سكااًل 
فظيعة يف الت�سفيات اجل�سدية، ويف احلرب 
النف�سية خللق اأجواء االنهيار العام اأمام قوى 
التقدم االإن�سايّن، وتتوّجه مثل هذه الهجمات 
اإىل قاع���دة جماهري���ة عري�س���ة، وت�ستهدف 
خلق اأو�سع بلبلة فكرية، �سيا�سية، م�ستخدمًة 
جوَّ الرعب الع���ام، جوَّ االنكما�س واالنح�سار 
دوا  املوؤقَّت بن �سف���وف اأولئك الذين مل يتعمَّ
َبعُد، مل يكتمل اإميانهم ووعيهم، الإيهامهم باأن 
»ق�سيته���م « لي�ست �س���وى �سراب، �سوى يقن 
زائ���ف، زائل، ولكن حتى ه���ذه الهجمات على 
كثافته���ا وبط�سه���ا ال ميكن اأن ُت�سع���َف اإمياَن 
الث���ورّي، ب���ل اإنه���ا �سرعان م���ا تفق���د قدرتها 
ال�سمولية بحكم اال�ستمرار وبحكم ا�ستيقاظ 
مكامن الغ�سب اجلماهري، ا�ستيقاظ الوعي 

العام، فتتكيف اجلماهر ملقاومتها.
واأخطر م���ا يواجه املنا�سل الث���ورّي يف مثل 
الع���ام،  االنك�س���ار  ظ���روف  الظ���روف،  ه���ذه 
االإح�سا����س بالعزلة، االن�سح���اب اإىل الداخل 

وغي���اب ال�سع���ور بالتوا�س���ل م���ع اجلماعة، 
م���ع احلزب. اإن الت���اآكل الداخلي يف مثل هذه 
احلال���ة، يكت�سب بعدًا اآخ���ر. اإنه يتكثَّف بفعل 
له  االغرتاب وينخُر يف اأعماق املنا�سل فيحوِّ
اإىل جم���ّرد »ذات فردي���ة « تن�س���د اخلال����س، 
ولك���ن اأّي خال�س!! لقد ظَلْل���ُت اأت�ساءل مّراٍت 
عدي���دة اإزاء كل حال���ة م���ن ح���االت ال�سق���وط 
اء: ُترى  الكبرة التي واجه���ْت منا�سلن اأ�سدَّ
اأّي���ة حمنٍة ه���ذه التي تدف���ع اإن�سان���ًا منا�ساًل 
اختار �سرَف الن�س���ال مبح�س اإرادته ووعيه 
َن  واكتن���َز ر�سي���دًا من �سرف ه���ذا الن�سال زيَّ
عقودًا من عمره. بل كلَّ عمره، ومل يخلِّف يف 
ه���ذا العمر مكانًا �ساحل���ًا للمتعة �سوى االأكل 

واأحالم اليقظة!
ُة حمنٍة تدفع به اإىل اخليانة؟؟؟ اأيَّ

واألتقي بفوت�سيك يف �سجن بانكراك، زنزانة، 
اأو كم���ا يرغ���ب هو اأن ي�سميه���ا »غرفة «400 ، 
فينزع مني حرتي اإىل االأبد، ويك�سف يل ولك 
�سّر هذه املحن���ة، متمثاًل يف �سقوط »مريك « 
املنا�سل الذي مل يرهب الر�سا�س وهو يقاتل 
يف اجلبهة االإ�سبانية، والذي مل تثنه التجربة 
»القا�سية « يف مع�سك���ر اعتقال بفرن�سا، كيف 
وه���ن اأمام ع�سا اجل�ستابو وانهار لكي »ينقذ 
جل���ده » ؟؟« اأي �سجاعة مزيفة هذه التي تكفي 
حفن���ة ِع�س���ّي لتمحوه���ا...! �سجاع���ة مزيَّفة 

كاإميانه .«
ولك���ن كي���ف ينه���ار مثل ه���ذا املنا�س���ل، كيف 
بة « يف ظروف املوت  حتّولت �سجاعُته »املجرَّ

اأي�سًا اإىل �سجاعة زائفة؟؟
»لق���د كان وه���و و�س���ط االآخري���ن، ح���ن كان 
حماطًا بالرفاق الذين يفّكرون مثَله، كان قوّيًا 
الأن���ه كان يفك���ر بهم. اأم���ا االآن وه���و مهزول، 
وحي���د، ي�سغط عليه العدو ب�سدة فقد انهارت 
كّل مقاومة لديه. لقد اأ�ساع كلَّ �سيء الأنه اأخذ 

ى برفاقه لينقذ جلده .« ر بنف�سه و�سحَّ يفكِّ
ل اإىل جب���ان وم���ن جب���ان اإىل...  »لق���د حت���وَّ

خائن....«
خ، ي�س���ّم رائحة عفونته  واخلائ���ن كائن متف�سِّ
من الداخ���ل، حتى حينما يب���دو لالآخرين اأنه 
ي�سع���ر بالنظافة الأنه يكون ق���د تعلم املقارنة، 
والأن���ه يتوهم اخلال�س وهو يخون، واأحيانًا 
يتوه���م اأن���ه ي�ستطيع توظي���ف ر�سيد تطهُّره 
الق���دمي، ولرمّبا يذهب اإىل اأبع���د من ذلك، اإنه 
يوظ���ف م�س���ادر معرفت���ه فيفل�س���ف خيانَته! 
نة فوق ركاٍم  ولكن���ه ي�سقط مثل اأّية جّثة متعفِّ
�س طاقة ل�سانه على  من اخليبة، قب���ل اأْن يتلمَّ
ت���ه اجلديدة، اإذ عليه  ا�ستعادة النطق باأبجديَّ
اأن يتعل���م ال���والء م���ن جدي���د، فرتط���م باأول 
ج���دار، يرتط���م بج���اّلده! لق���د حت���ّول اإىل كمٍّ 
مهَم���ل، فيث���ر ا�سمئ���زاَز جاّلده، بع���د اأن كان 

يثر يف نف�سه اخلوف!!
واجل���اّلد ال يعبث، ولكن���ه ينتقم من �سحيته، 
ي�س���رتّد من���ه ح�س���اب خوف���ه القدمي بع���د اأن 
يكت�س���ف �سحّيته، يكت�سف في���ه نف�سه، جمّرد 

جبان! ويكون االأوان قد فات!
لق���د ت�سّن���ى يل اأن ا�ستم���ع اإىل �سه���ادات عدٍد 
مم���ن �سقطوا، وال بّد يل اأن اأملَِّح اإىل اأنَّ بع�س 
ح���االت ال�سقوط تبحث لنف�سه���ا عن الرحمة. 
ول�س���ت اأدري كيف ميكن متييزها بدقة، رمبا 
ت�سب���ه بع�س ه���ذه احلاالت القت���ل يف حلظة 
لوث���ة، اأو القت���ل اخلط���اأ اأو القت���ل ب���ال �سابق 

تخطيط، القتل مع الندم!
اإن بع�س���ًا م���ن ه���وؤالء مت���رد عل���ى �سقوط���ه، 
وحتدى جاّلديه، يف حلظة اكت�ساف الهاوية، 
ولكنه كان قد حتول يف نظر هوؤالء اجلاّلدين 

اإىل كي�س للرماية!
اجلب���ان ال يكتف���ي ب�سقوطه، ب���ل يتحول اإىل 
مع�سك���ر الع���دو، يتح���ول اإىل اأداة لتخري���ب 

احلزب، اأداة لتخريب احلركة الثورية.
مات اأغلبهم، واإن ظّل���وا اأحياء باأج�سادهم... 

اإذ حتّولوا اإىل »جمّرد اأ�سكال .«
»اجلب���ان يخ�س���ر اأكرث من حيات���ه نف�سها. فها 
ه���و ق���د �س���اع وتخّل���ى ع���ن اجلي����س املجيد 
وك�س���ب احتق���ار اأقذر االأع���داء. وحت���ى واإن 
كان حّيًا، فاإن���ه ما عاد حّيًا. الأنه قد طرد نف�سه 

م���ن اجلماعة. لقد ح���اول اأن ي�سلح �سيئًا مما 
اقرتف���ه ولكن���ه مل يحّق���ق اأيَّ �س���يء بع���د ذلك 

اأبدًا.«
اإن بع����س املنا�سل���ن، وغالب���ًا اأولئ���ك الذين 
احلامل���ون  وكذل���ك  التجرب���ة  اإىل  يفتق���رون 
باملدين���ة الفا�سل���ة، يتعّر�س���ون اإىل نوب���ات 
م���ن اجل���زع والياأ����س حينم���ا تلتب����س عليهم 
بع�س ق�سايا الن�س���ال، اأو يواجهون مواقف 
وت�سلُّكات ومظاهر ال تن�سجم مع ت�سوراتهم 

للعمل الثورّي.
واأتذّكر هذا احلوار...

الزمان: عام 1960
املكان: مبنى جريدة احتاد ال�سعب

يدخ���ل �س���اّب بل���غ �س���ّن الر�س���د ت���ّوًا، عين���اه 
مَتان من البكاء... يغالُب خجَله، ويبدو  متورِّ
علي���ه اأّن���ه ح���امل، يتعرّث ويق���ف اأم���ام الرفيق 
»الق���دمي « وبع���د اأن يجل����س ي�ست�سل���م لنوبة 

بكاء.
- اإنك تغ�سل ذنوب االآخرين ببكائك!

... -
- ملاذا اأ�سبحَت �سيوعيًا؟

- الأنه امل�ستقبل.
- اإذا ا�ستيقظ���ت يوم���ًا فوجدت نف�سك يف بلد 

بال حزب، ماذا تفعل؟
- اأبداأ.

- مع من؟
- مع العمال، مع الفالحن، مع املثّقفن...

- وماذا جتد فيهم؟
- كل ما يف املجتمع...

- واإذا مل جتد حولك اأحدًا؟
- اأوا�سل...

- اإذن، ال تبِك... ووا�سْل، لكن تذّكر با�ستمرار 
اأن���َت احل���زب، واأن���ك �سلك���ت الطري���ق  اأن���ك 

باختيارك وبوعيك، واأنَّ احلزب كائن حي.
والتقيت هذا الرفيق مرات كثرة فيما بعد... 
وق���ال اإنه كان يبك���ي اأحيانًا ولكن���ه كان بكاء 

احلامل ولي�س اليائ�س...!
مالمح البطل...

الب���الد،  يف  ال�سيا�س���ي  الو�س���ع  تعق���د  بع���د 
وازدي���اد اخلطر عل���ى منا�سلي احلزب، حمل 
رفي���ٌق من اللجن���ة املركزية عر�س���ًا لفوت�سيك 
بالرحي���ل عن البالد، جتنبًا خلطر الوقوع يف 
���ل اأن يبقى  اأي���دي الع���دو، ولكن فوت�سيك ف�سَّ
ًا بن البقاء والرحيل.  يف البالد، ما دام خمرَّ
: »البط���ل ه���و  ويف ه���ذا جت�سي���ٌد لفكرت���ه اأنَّ
الرجل الذي يك���ون على ا�ستعداد يف اللحظة 
احلا�سم���ة للقيام بكل ما يج���ب عليه اأن يفعله 

مل�سلحة املجتمع .«
ومل يك���ن فوت�سيك يفّكر بالبطولة وهو يوؤّدي 
واجبات���ه م���ن موق���ع م�سوؤوليت���ه، واإمنا كان 
يت�س���رف كاإن�س���ان اأح���بَّ احلي���اة، فاكت�س���ف 

ها:  رَّ �سِ
العمل!

تغي���ره،  واأداة  االإن�س���ان،  خال���ق  والعم���ل 
وتغير العامل من حول���ه، واحلياة دون عمل 

ال مغزى لها.
وقد عمل يوليو�س فوت�سيك منذ �سغره، عمل 
ممث���اًل ورمبا اكت�سف وه���و ميثل كيف ميكن 
اأن يتغ���ر اإن�س���ان بقن���اع! ولكن���ه تغي���ر يف 
ال�سكل، يف ال�سطح. ولكنه يكت�سف فيما بعد، 

كيف يتغر االإن�سان من الداخل.
ل فيه الرغبة يف احلياة  وباكت�سافه هذا تتاأ�سّ
ب�س���كل خ ّق���ال. وينطل���ق يف رح���اب احلي���اة 
منا�ساًل من اأجل التغير الكبر، تغير العامل 
م���ن حوله، لك���ي ي�سب���ح في���ه ف���رح الطفولة 

االأزيل؛ ال�سحك... فرحًا دائمًا لالإن�سان.
»اإن النظ���ام القائ���م ميار�س ال�سغ���ط على كّل 
ع�س���و يف ه���ذا العامل القائ���م ويعت�سر كل ما 

هو اإن�سايّن فيه .«
والأن���ه �سديد االإميان ب�س���رورة هذا التغير، 
وبامل�ستقبل الذي يب�ّسر به، يتفتح على احلياة 
بابتهاج كامل، بتفاوؤل عميق، ويت�سّوق فرحًا 
ل���كل فجر جدي���د، الأنه كان ب�س���رًا باالقرتاب 
من امل�ستقبل، والأن���ه كان ينطوي على م�سرة 
اال�ستمت���اع بدفء احلياة، بالعم���ل فيها يومًا 

ظّل الثب���ات، �س���ّر اال�ستم���رار. والبطولة، �سّر 
االنبه���ار باحلياة ح���دَّ ال�سه���ادة... وتتوا�سل 
الفع���ل  م���ن  االأوىل  الرومانتيكي���ة  التطلُّع���ات 
اجلدي���د الواع���د، وتختلط املفاهي���م، ومن بن 
ركام تقاليد احلي���اة املا�سية وعاداتها، وقيمها 
وهمومه���ا تنمو وتنفتح تقالي���د وعادات وقيم 
وهموم جديدة، تنمو وتتفتَّح حياٌة �سيوعّية... 
ومع التفتُّح والنمو، تنمو الت�ساوؤالت وتكرب... 
وم���ن بن كل االأ�سئل���ة الكبرة، تظ���ّل البطولة 
الثوري���ة، البطول���ة ح���دَّ الت�سحي���ة باحلي���اة، 
ل  اأكرَب االأ�سئل���ة... واأقراأ يوليو�س فوت�سيك اأوَّ
م���رة فاأهتزُّ م���ن االأعم���اق، وتختل���ط تطّلعاتي 
الرومانتيكي���ة باختي���اري اجلدي���د، وت�ستق���رُّ 
»همهمات���ي « على معن���ًى جدي���د... اإنني مدين 
لفوت�سيك باأثمن االأ�سرار، �سّر االأعماق البعيدة 
ها بكّل املحبة التي  للثورّي االإن�سان، التي �َسرَبَ

تليق باإن�سان حقيقي.
بثورّي اأ�سيل... ببط���ل �سيوعي، حتى حينما 
يبحث يف اأعماق خائن عن اأ�سباب �سقوطه...!

وهاأن���ذا اأ�سم���ح لنف�سي بقراءة جدي���دة، ملاأثرة 
احلي���اة،  به���ا  وّدع  الت���ي  االأخ���رة  فوت�سي���ك 
االأوراق االأخرة الت���ي كتبها يف زنزانة املوت 
ب�سج���ن بانك���راك الن���ازي، االأوراق التي كتب 
له���ا اأن تعي����س وت���رى الن���ور لرت�س���م الأجيال 
م���ن ال�سيوعي���ن والثوري���ن طري���ق الن�س���ال 

والبطولة.
اإن قراءت���ي ه���ذه، اإمن���ا ه���ي حماول���ة للتعبر 
عن الوف���اء والواج���ب، للمعنى ال���ذي انطوت 
علي���ه اأوراق فوت�سي���ك االأخ���رة »حت���ت اأعواد 

امل�سنقة...«
االختيار...

يف ع���ام 1921 ان�س���ّم يوليو����س فوت�سيك اإىل 
احل���زب ال�سيوعي. ومل يكن هذا االختيار نقلة 
مفاجئ���ة يف حي���اة فوت�سي���ك، فقد ب���داأ التفكر 
كمكافح دميقراطّي ثورّي، يدفعه االإدراك اإىل اأّن 
الع���امل »لي�س ظماآنًا للجمال واحلقيقة فح�سب، 
بل اإن هناك يف العامل اأطفااًل يت�سّورون جوعًا 
وتطل���ق عليه���م النران وتقتل في���ه الن�ساء يف 
احل���وادث يف امل�سان���ع .« وكان ال�سب���ي »يوال 
« اب���ن عام���ل املخرط���ة والع�س���و املحرتف يف 
م�س���رح �سميخ���وف، وهو امل�سن���ع الذي يعمل 
فيه، م�سرحي���ًا »معجزة « اأثار متثيله، وهو يف 
التا�سع���ة من عمره، م�ساعر عميقة وهو يندمج 
يف دور »طف���ل ع���ادل «. وقد اكت�س���ب يوليو�س 
فوت�سي���ك يف ن�ساط���ه امل�سرحي ال���ذي مثل فيه 
طيل���ة ع�س���ر �سن���وات، اأدوار االأطف���ال، طالق���ة 
لغت���ه وطبيعّيتها، وه���ي التي مّي���زت كتاباته، 
باالإ�ساف���ة اإىل خ���ربة »املن���اخ امل�سرحي « التي 
اأعانت���ه عل���ى اإدراك اأن���ه: »لكي يك���ون الأي فكر 
حقيقي االأثر ال�س���روري، ولكي ميكن اإدراكه، 
م بال �سكلّي���ات وكلمات جوفاء ال  يجب اأن يق���دَّ

�سرورة لها .«
ومّكنْته خربته امل�سرحية من اإتقان فن العمل 
الثورّي ال�سّري، فّن التنكر والتخفي. واإيهام 
الع���دو وت�سليله. ويرتعرع ال�سبي املوهوب 
يف حمي���ط اأبيه الربوليت���اري، ويتطلع بعن 
مفك���رة، ملتقط���ًا خي���وط االأمل الت���ي ت�سي���ق 
اخلن���اق على االأ�س���رة الربوليتاري���ة الكبرة 
املتزاحم���ة يف م�سانع �سكودا. وت�ستيقظ يف 
اأعماق���ه مكامن  الغ�س���ب االأويل. ومع نحيب 
الن�س���اء وغ�س���ب العم���ال وبوؤ����س اأطفاله���م، 
اإح�سا�س���ه بالع���دل،  تت�س���كل مالم���ح وعي���ه، 

و�سجاعته، �سدقه، حب���ه ال ّماحلدود للعمل، 
ال�سب���ّي  اإن  وبطولت���ه.  اإن�سانّيت���ه  جوه���ر 
الواعي املفّكر يبداأ البحث عن م�سادر ت�سكيل 
اجتاهات���ه االأخالقية، واالإبداعية فينكّب على 
الرتاث االإن�س���ايّن والبط���ويل ل�سعبه، ويقراأ 
ما ب���ن الع���ام ال�ساد�س ع�س���ر والع�سرين من 
عم���ره اأكرث م���ن مائتي موؤلَّف مولي���ًا اهتمامًا 
االأدب  يف  الكال�سيكّي���ن  للُكّت���اب  ���ًا  خا�سّ
الت�سيكو�سلوفاكي واالأدب العاملي. كان وهو 
يقراأ باإمعان يعي اأن قراءاته، اإمنا هي م�سدر  

عمله الالحق، واأداة فهم العامل املحيط به. 
وروالن  تول�ست���وي  اأعم���ال  فوت�سي���ك  يق���راأ 
وفران����س وزوال وديكن���ز وت�سرين�سف�سك���ي 
ومارك����س ولين���ن، اإنه يق���راأ ويفك���ر، ودون 
مالحظات���ه  ���ر  ويوؤ�سِّ يق���راأ،  مم���ا  مقتطف���ات 
ال�سخ�سية، فه���و �سديد احلر�س على التفكر 
امل�ستقل. ولك���ن فوت�سيك ال ت�ستهويه القراءة 
املتاأّمل���ة، احلاملة، مع���زواًل عما ي���دور حوله. 
واإمن���ا يتوا�س���ل وع���ي الق���راءة في���ه، بوعي 
الفع���ل، وع���ي العم���ل الث���ورّي. فينغم���ر يف 
يحّر����س  املظاه���رات،  يف  ي�س���رتك  العم���ل، 
الطلب���ة عل���ى امل�سارك���ة يف تظاه���رات االأول 
م���ن اأي���ار املجي���د، يلتق���ي بالعم���ال وي�ستمع 
اإليهم بانتب���اه وتعاطف وحمّبة... ويكتب... 
لق���د اخت���ار فوت�سي���ك ال�سحاف���ة، اأداة عمل���ه 

الثورّي.
ويفكر... ويتجاوز فكره، بفعله الثورّي.

في�سبح �سيوعيًا، وحمّر�سًا من طراز بطويل، 
وي�سب���ح قائدًا، ي�سبح �سهي���دًا، ذلك اأنه كان، 
ال�سيوعي���ن  اإن�سان���ًا... »نح���ن  الب���دء،  من���ذ 
نك���ّون اجلي����س اال�سرتاتيج���ي الربوليتاري 

العظيم – جي�س الرفيق لينن. وما من �سيء 
اأعلى �سرفًا م���ن اأن يكون املرء ع�سوًا يف هذا 
اجلي�س، ولي�س هناك م���ا هو اأعلى مرتبًة من 
�ُسه وزعيُمه  ع�سوي���ة احلزب ال���ذي كان موؤ�سِّ

لينن .«
»اإننا نح���ن ال�سيوعين نح���ّب احلياة، ولذلك 
فاإنن���ا ال ن���رتدَّد يف املخاط���رة بحياتن���ا لك���ي 
ن�سعل ومنّهد الطريق نحو حياٍة حقيقّية حّرة 
كامل���ة ومرحة ت�ستح���ّق هذا اال�س���م. فلي�ست 
القي���ود واخل�س���وع  – يف  الذليل���ة  احلي���اة 
واال�ستغ���الل – حياة، اإمن���ا هي وجوٌد بائ�ٌس 
ال يلي���ق باالإن�سان. فهل يقبل االإن�سان اجلدير 
بهذا اال�سم؛ هل ير�س���ى ال�سيوعّي مبثل هذا 
الوج���ود! ه���ل ينحن���ي للم�ستغلِّ���ن و�سائقي 
العبي���د... اأب���دًا لن ي�س���ّن ال�سيوعّي���ون باأّية 
جهود اأو ت�سحيات يف كفاحهم من اأجل حياة 

حقيقية واإن�سانية حقًا .«
»اإنن���ا نحن ال�سيوعين نح���ب االإن�سان - فكل 
ما هو اإن�سايّن لي�س غريب���ًا عنا واإننا لَنعرف 
قيم���ة اأقّل امل�س���ّرات االإن�ساني���ة ونعرف كيف 
نقّدره���ا – ولذل���ك فاإنن���ا ال ن���رتّدد مطلق���ًا يف 
الت�سحي���ة مب�ساحلنا ال�سخ�سي���ة لكي نفوز 
مبكاٍن الئق حتت ال�سم�س من اأجل اإن�سان حّر 
�سليم مرح ال يتعّر�س الإرهاب نظام الفو�سى 
واال�ستغ���الل، �س���واء كان ذلك ب�سب���ب فظائع 

احلرب اأو ب�سبب البطالة .«
»اإنن���ا نحن ال�سيوعّين نح���ّب احلرية، ولذلك 
فاإنن���ا ال ن���رتّدد حلظ���ة واح���دة يف اإخ�س���اع 
اأنف�سن���ا طوعًا لنظام احل���زب الدقيق. للنظام 
الع�سك���ري جلي����س الرفيق لين���ن، وذلك لكي 
نحّقق احلرية الوحيدة اجلديرة بهذا اال�سم؛ 

حرية الب�سرية كلها. فحري���ة قليل من االأفراد 
النا�س، وحرية  لفريق من  ال�سرقة  – حري���ة 
امل���وت جوع���ًا لالآخري���ن – لي�س���ت حري���ة بل 
اإنه���ا على العك����س اإذالٌل للجميع. فهل ير�سى 
ال�سيوع���ّي مبث���ل ه���ذه احلال���ة، ه���ل يكتف���ي 
بجانب �سخ�سّي من هذه احلرية؟ اأبدًا، ولذلك 
فاإنن���ا نحن ال�سيوعيِّن ال ن�سّن باأية جهود اأو 
ت�سحيات يف ال�سراع من اأجل حرية حقيقّية، 

حرية تتزايد دائمًا، حرية للجميع .«
»اإنن���ا نح���ن ال�سيوعين نحب العم���ل الخ ّقال 
ونح���ّب النم���و البّناء ال���ذي ي�س���ّكل م�ستقبل 
الب�سرية، ولذل���ك فاإننا ال نرتدد حلظة واحدة 
يف تدمر العقب���ات – والعقبات فقط – التي 
تعرت����س طري���ق الق���وى ال���خ ّقال���ة العظيمة 
مئ���ات  ب���ل  االأل���وف،  هن���اك  اإن  لالإن�س���ان... 
االأل���وف م���ن املوهوب���ن الذي���ن ي�ستطيعون 
وحت�س���َن  االإن�ساني���ة  احل�س���ارة  م�ساعف���ة 
التكنولوجي���ا  ودف���َع  االإن�س���ايّن  التنظي���م 
االإن�ساني���ة – األ���وف، بل ومئ���ات االألوف من 
اأمث���ال ه���وؤالء املوهوب���ن ت�سي���ع مواهبه���م 
هباء. لذل���ك فاإن ال�سيوعّي ال ي�س���ّن بجهٍد اأو 
ت�سحي���ٍة يف الن�س���ال من اأج���ل حتقيق نظاٍم 
جت���ُد فيه الق���وى اخلالقُة يف الب�سري���ة كاّفة، 

وكلُّ فرٍد فيها، جمااًل وتطويرًا كاماًل .«
»اإنن���ا نح���ن ال�سيوعين نحّب ال�س���الم ولذلك 

فنحن نكافح .«
اإن فوت�سي���ك ت�سكي���ل رائ���ع للمنا�س���ل ال���ذي 
اأراده يف »و�ساي���اه الع�س���ر ال�سيوعّية « التي 
�ساغها قب���ل ثالثة اأ�سهر م���ن اعتقاله. اإنه من 
مع���دن خال�س، معدن اإن�س���اين!! املعدن الذي 
ي���َغ من���ه كلُّ االأبط���ال وال�سه���داء منذ فجر  �سِ

يف غمرة حياة عادية مشدودة 

إىل تطّلعات الشباب 

الرومانتيكية، توقفت ألول 

مرة يف حيايت أتطلع من 

حويل بِحريٍة غامضة بحثًا عن 

مغزى حياة تستغرقنا فيها 

الهموم العابرة... ويومها 

وجدُت طريقي إىل صفوف 

الحزب الشيوعي.

واحتضنْتني املعاين الجديدة 

لحياة مناضٍل شيوعّي، مبا 

تنطوي عليه من آمال مرشقة، 

وما تنذر به من حرمانات 

وأهوال... ومل يكن االنتامء 

يومذاك سوى اختيار الطريق... 

وظّل التعميد الثورّي. وظّل 

اإلميان العميق.

المفهوم البطولي للحياة!
فخري كريم
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جديدًا اآخر...
»قد يكون البطل هو من ي�س���تطيع تركيز اأبرز 
�س���مات اأّم���ة معين���ة يف نف�س���ه وبحيث تكون 
لديه ال�سجاعة للتعبر عن هذه ال�سماء تعبرًا 

�سحيحًا يف اللحظة التي تتطلب ذلك .«
ولي����س للبط���ل اإال اأن يكون �سجاع���ًا، جريئًا، 
متحّدي���ًا حت���ى امل���وت يف �سبي���ل »م�سلح���ة 
املجتم���ع «، يف �سبيل تقدم الب�سرية. ولكن ما 
يجعل االإن�سان عظيمًا ه���و »ال�سيء الطبيعي 

العادي « ال�سيء الذي مييزه كاإن�سان.
وهكذا كان فوت�سيك!

اأذك���ر اأن بط���اًل م���ن زمانن���ا ه���ذا طل���ب من ج 
ّدال���ه اأن يخرج معاونيه، لي�س���ّره ب�سيء على 
انف���راد. وحينما انفرد به طل���ب منه اأن يتلف 
امللف اخلا�س بق�سّيته )وكان يحوي اأ�سرارًا 
تتعل���ق بحي���اة اآخري���ن(، وهم����س يف اأذن���ه: 
»اإنن���ي اأعدك ب�س���ريف الثورّي، اإن���ك اإْن فعلت 

ذلك ف�سوف ننقذك يف امل�ستقبل! 
وقد اأتل���ف الج ّدال امللف. وعندما �ساأله رفاقه 

فيما بعد، كيف وعد وهو يف قب�سة املوت!
�سحك مبرح وقال: »ح�سنًا. كنت �ساأو�سي به 

احلزب! .«
اإن فوت�سيك يفعل هكذا اأي�سًا مع ج ّداليه! اإنه 

يبعث اخلوف يف نفو�سهم.
» - اإذن فاأنت تعتقد...؟ .«

» - اأن���ت عل���ى ح���ق. ل���ن ن�ستطي���ع االنت�سار 
االآن....«

هكذا ق���ال بياأ�س �سميتون���ز ال�سجان االأملاين 
وهو يخرج من زنزانة فوت�سيك!

لقد ظل فوت�سيك يعمل بتفاٍن حتى اآخر حلظة 
يف حيات���ه. وحينم���ا كان يكتب اآخ���ر اأوراقه 
يف زنزانت���ه، مل يك���ن يكت���ب لنف�س���ه، بل كان 
من�سغ���اًل يف تزوي���د احل���زب ب���كل م���ا يتعلق 
بال�سرب���ة التي وّجه���ت اإىل قيادته ومن الذي 

كان يتحّمل امل�سوؤولية يف ذلك.
و�سّجاني���ه،  رفاق���ه،  موق���ف  يعر����س  كان 
وي�ستخل�س من كل ذلك درو�سًا للعمل الالحق 

للحزب.
اإن اإخال�سه لواجبه احلزبي، ملهّمته الثورّية، 
وهو يواج���ه امل���وت، يلّخ�س اأب���رز ف�سائله، 
كبط���ٍل ث���ورّي، كاإن�س���ان... اإن���ه ي���ويل اأك���رب 
اهتم���ام الأ�سغر التفا�سيل، م���ا دام ذلك يخدم 

ق�سّيته.
يف  فق���ط  تكم���ن  ال  البطولي���ة  االأعم���ال  اإن 
االأعم���ال  يف  فق���ط  تكم���ن  ال  اال�ست�سه���اد، 
الكبرة، واإمنا تكم���ن يف الف�سائل ال�سغرة 
اأي�سًا، ال�سغرة بحجمها، اجلليلة بنتائجها. 
تل���ك االأعمال الت���ي جت�ّسد البطول���ة الكامنة، 
البطول���ة غ���ر املرئي���ة الت���ي ينه����س ب�سرف 
اإجنازه���ا اآالف االأبط���ال املجهول���ن... ه���ذا 
ه���و الدر�س ال���ذي يقدّمه يوليو����س فوت�سيك 
للمنا�سل���ن الثورّي���ن، وه���و يكت���ب �سهادته 

االأخرة. 
اأي���ة عظم���ة اأبل���غ داللة م���ن موق���ف فوت�سيك 
ومعاناته وهو يحّلل نتائج »مريك « ويتعقب 

اآثارها؟
اإن���ه ال يفك���ر مبحنته وعذابات���ه اليومية على 
ربة التي  اأيدي اجل�ستابو، بل يتمّزق اأملًا لل�سّ
اأ�ساب���ت احل���زب على ي���د اخلائن، اإن���ه يفكر 

باحلزب.
يُتها  »اإن ه���ذه ال�سربة كانت اأعن���ف �سربة تلقَّ
هن���اك «، يف ق�س���ر بيت�سي���ك، »لق���د انتظ���رْت 

املوت، ال اخليانة .«
»لقد �سلََّم مري���ك كلَّ �سيء يتعّلق بالعمل بن 
املثقف���ن «... اع���رتَف حت���ى »عل���ى لي���دا تلك 

الفتاة ال�سجاعة الوفّية التي كانت حتّبه !«
ولي�س اأكرث اإ�سراقًا يف حياة املنا�سل الثورّي، 
يف حياة البطل، م���ن التوا�سع. اإن التوا�سع 
الثورّي، التوا�سع يف اأداء الواجب مهما كان 
�سغ���رًا، بعيدًا عن االأ�س���واء، اإمنا هو مْعرَبٌ 

للعطاء الكبر...
اإذ »ينبغ���ي للث���ورّي احلقيق���ي « )كم���ا يوؤك���د 
لين���ن( »اأن ي���وؤدي واجب���ه كذل���ك يف العم���ل 
اليوم���ّي، الع���ادّي، املم���ّل، غ���ر امللحوظ بن 
اجلماهر، مهما بلغ م���ن ال�سعوبة وامل�سّقة. 

فاإن هذا العمل ال يذهب عبثًا اأبدًا .«
وكان فوت�سي���ك مث���ااًل للتوا�سع الثورّي. كان 
يزه���و بعمل رفاق���ه، يبتهج بتفت���ح مواهبهم، 
ي�س���ع نف�سه يف املوؤخرة حينم���ا يتعلق االأمر 
مبن عمل اأف�سل للح���زب! اإن االأ�سياء الثمينة 

ال تلمع، واإمنا تبهر!
تاأّمل���وا فوت�سيك! كيف يق���ّدم تقريَره للحزب 
عن عمل اللجنة املركزية االأخر، كيف ي�سف 
ر  رفيقيه االآخَرين ويقيم ن�ساطهما، كيف يوؤ�سِّ
ته���م! اأّي���ة  لبطولتهم���ا... وكي���ف ي�س���ف اأُخوَّ
اأخ���ّوة هي اأكرث عمق���ًا، واأكرث فخ���رًا ومدعاة 
للبهجة، م���ن اأخّوة الن�س���ال والعمل الثورّي 

امل�سرتك!
���ل بعمٍق مغ���زى تاأكيد لينن  اإن فوت�سي���ك متثَّ
التحري�سّي، على متجيد عمل اآالف الثورين 
املجهولن، على متجيد عم���ل املنا�سل حينما 

يجربه العدو على االختفاء:
»نعم نحن حتت االأر�س، ولكننا ل�سنا مدفونن 
ق���اوى النابتة التي  كاملوت���ى، واإمنا نحن كالتَّ
تط���رح حم�سواًل ا�سرتاكي���ًا �سوف ينت�سر يف 

اأرجاء العامل حتت �سم�س الربيع...! .«
وه���و  البا�س���ل،  املحر����س  فوت�سي���ك،  كان 
يتمّث���ل و�سية لين���ن، يتذكر ه���وؤالء االأبطال 

املجهولن، فيكتب يف اأوراقه االأخرة:
»... �سياأت���ي وق���ت يك���ون في���ه ه���ذا احلا�سر 
ذك���رى، و�سيتحدث النا�س ع���ن ع�سر عظيم، 
وعن اأبطال جمهولن �سنعوا التاريخ، وليكن 
معلومًا اأنهم ما كانوا اأبطااًل جمهولن، واأنهم 
ب�سر له���م اأ�سماٌء وق�سم���اٌت وتطّلعاٌت واآمال. 
واإّن عذابات اأ�سغر ه���وؤالء �ساأنًا ما كانت اأقّل 

من عذابات اأول من ُخّلَدْت اأ�سماوؤهم... .«
ويتداع���ى م���ع عاطفت���ه االإن�ساني���ة العميقة، 
م���ع اأخوت���ه الن�سالية، مع زه���وه باالآخرين، 
فيو�س���ي باأخوته هوؤالء... »وليكن كل اأولئك 
اأعّزاء عليكم دومًا، مث���ل اأنا�س تعرفونهم عن 

قرب، اأنا�س من �سلبكم، مثلكم! .«
لق���د مت���ّرد فوت�سيك عل���ى الواقع من���ذ وعى، 
رف����س، وفّكر دائمًا، »الأن���ه كان يجب التفكر 
دائم���ًا «، لكن���ه حتى حينم���ا كان �ساّبًا، مل يكن 
مث���ل ال�سب���اب االآخري���ن، يع���رّب ع���ن مت���ّرده 

���ه بالنق���د فح�س���ب، ب���ل كان َيِج���ُد يف  ورْف�سِ
التفكر طريقًا الإيجاد:

»اأف���كار جدي���دة، وح���ّل امل�س���كالت، واإح���الل 
اجلديد مكان االأ�سياء القدمية. التفكر معناه 

العمل .«
مل يك���ن فوت�سي���ك يتلم����س باأنامل���ه اأط���راف 
ع���اء التفك���ر، الأن���ه كان واثق���ًا اأن  حليت���ه الدِّ
مالم�سة اأط���راف اللحى ميك���ن اأن توّلد �سيئًا 
م���ن املتعة، لكنه���ا ال ميكن اأن توّل���د مفكرًا اأو 

فيل�سوفًا! اإن التفكر معناه العمل.
وكان ميّج���د العمل، ويرى يف تعلُّق اأّي رفيٍق 
بعمل���ه، بواجب���ه احلزب���ي، مظه���رًا جلوه���ٍر 
»الفت���اة  لي���دا  ببطول���ة  اإعجاب���ه  اإن  اأ�سي���ل. 
اجلذل���ة، اخللّي���ة القل���ب، الّلعوب حل���دٍّ ما... 
«، كان ي�س���ّع م���ن كّل كلم���ة كتبها وه���و ير�سم 
جمد �سمودها، ولكن���ه كان يهيم مبوقفها من 

العمل، من اأداء واجبها احلزبي: 
»كانت تعرف الكثر ومل تقل �سيئًا. لكن االأهم 
م���ن كل ذلك، اأنه���ا مل تتوقف عن العم���ل اأبدًا. 
وبتغر الو�سط، بّدلت اأ�ساليب عملها وتبّدلت 
مهماته���ا. اإال اأن واجبها كع�سو يف احلزب ما 
تب���دل ق���ط؛ اأْن ال تط���وي ذراعيه���ا، مهما كان 

القطاع الذي وجدت فيه .«
ويف جمرى الكفاح البطويل، ال بّد اأن يتغّذى 
الثورّي من َمِعْيِنه الذي ال ين�سب، من اإميانه، 
وثقت���ه املطلق���ة بالن�س���ر، واأن يب���ّدد اأّي وهم 
يعرت�س طريق ن�ساله. اإن االإميان املطلق هو 
جدار فوالذي يته�ّسم عليه كّل اأنواع االأعداء، 

يثر يف نفو�سهم الرعب، وي�سّل حركتهم:
»اإن التف���اوؤل ال يجوز له وال ينبغي اأن يتغذى 
عل���ى االأكاذيب، بل على احلقيق���ة، على روؤية 

وا�سحة للن�سر ال تتزعزع .«
ولكي ينمو الثورّي وي�سبح جديرًا مبوقعه، 
ئ، وع���ن ذكية  كمع���ول له���دم الق���دمي املته���رِّ
ال�ست�سراف امل�ستقبل، ال ب���ّد اأن يعّزز ويعّمق 
اإمياَنه باملعرفة اإْذ »ال يكفي اأن يريد االإن�سان، 
بل يجب اأن يعرف كي���ف يكافح ،«واأن يعرف 
ي�س���ع  واأي���ن  قدم���ه،  موق���ع  يف كل حلظ���ة، 

اخلطوة القادمة.
كيف...؟

اإن احل���زب لي�س كّم���ًا جمردًا معّلق���ًا يف مكان 
ما، بل هو كائن ح���ّي يتنّف�س ويعي�س وينمو 
ليه، باإميانهم و�سجاعتهم و�سمودهم،  مُبنا�سِ
بفكره���م وعمله���م املتف���اين من اأج���ل فرحهم 
الدائ���م... حدثني اأحد قادة حزبنا عن واحدة 
م���ن ه���ذه اللحظ���ات الت���ي ينبغي فيه���ا على 
املنا�س���ل اأن يفك���ر ويت�س���رف، لك���ي يوق���ف 
وح�سّية الع���دو، ويرِب���ك ا�ستهت���اَره: »�ساألُته 
بقدر ما ا�ستطعت عليه من هدوء، وهو ينفرد 
بي، يف جوٍّ وح�س���ّي: مل�سلحة من ت�سربني؟ 
اأن���ا ال اأحمل لك عداوة �سخ�سي���ة، بل اأ�سّحي 
ب���كل ما يع���ّز عل���ى اإن�س���ان م���ن اأجل���ك اأي�سًا 
م���ن اأج���ل اأ يظ���ّل حفنة م���ن م�ستغلِّ���ي �سعبنا 
قادري���ن عل���ى ت�سويهك وتخري���ب اأوالدك من 

بعدك...!.«
يذك���ر الرفي���ق اأن���ه هم�س به���ذا ال���كالم وهو 
يرجتف! يرجتف من الربد، ويرجتف، رمبا، 

من اخلوف اأي�سًا! 
اإن فوت�سي���ك ي���درك خوف املنا�س���ل ويوّظفه 

�سّد ج ّداله!
»يف كّل اإن�س���ان هناك �سعف وق���وة، �سجاعة 

وجنب، �سمود وا�ست�سالم، نقاء وقذارة .«
»فاملْخِل�س يقاوم، والغادر يخون، وال�سعيف 

يتهاوى حتت الياأ�س، والبطل يقاتل .«
اإّن خ���وف املنا�س���ل لي����س خ���وف ال�سعي���ف 
املته���اوي، ب���ل اإح�سا����ٌس باحلي���اة! وله���ذا ال 
يوحي الث���ورّي اأم���ام ال���ج ّدال باخلوف، بل 
باحلي���اة! اإنه ال يخاف امل���وت واإمنا يت�سامى 
يف حبه للحياة، فيق���وى ويكرب بامتداده يف 
احلي���اة، يك���رب با�ست�سرافه امل�ستقب���ل، فيعلو 

على ج ّداليه...!
الأنه���م »عاجزون عن التظاه���ر حتى مب�سالح 
يعّذب���ون  اإنه���م  الراي���خ،  اأو  الأّمته���م  كاذب���ة 

ذ .« ويقتلون ملجّرد التلذُّ
اإن ال���ج ّدال ال ميكن اأن ميتل���ك امل�ستقبل اأبدًا، 
اإن���ك ال ميك���ن اأن تع���ّذب اإن�سان���ًا حت���ى املوت 
دون اأن حتط���م �سيئ���ًا م���ا يف اأعماق���ك، �سيئًا 

عزيزًا...
َت���ك. ولهذا فال���ج ّدال يف نظر فوت�سيك  اإن�سانيَّ
اأ�س���ُر يومه، اإنه يخ���اف امل�ستقب���ل. وحينما 
ت���ه، يرف�س اأن يكون  ي�سع���ر االإن�سان باإن�سانيَّ
قاتاًل! الأن االإن�سان ي�ستطيع تطويع امل�ستقبل 
بفك���ره وعمله، ي�ستطيع اأن يدرك اأداة امتالك 
امل�ستقب���ل. ومل يك���ن ال���ج ّدال يوم���ًا، عرب كل 
امل�ستقب���ل.  المت���الك  اأداًة  الب�سري���ة،  تاري���خ 
وفوت�سي���ك ي�ستمّد اأعم���ق االإميان من معرفته 
اأن  اأنَّ هتل���ر ال ميك���ن  ه���ذه، فيب�ّس���ر رفاق���ه 

ينت�سر، الأنه يناطح قانون احلياة، التطّور.
وال ب���ّد لك���م اأن تقاوم���وا، ت�سم���دوا... واأن 

ُتنِذروا ج ّداليكم:
و »ال يعينك على ذلك اإال اإميانك الرا�سخ باأنهم 
ل���ن يفلتوا م���ن الق�سا����س الع���ادل حتى ولو 

اأجهزوا على كل ال�سهود على جرائمهم .«
اإن���ك واأنت تفعل ذلك لن تخ�سى على قلبك، لن 
تخ�س���ى على االإن�سان في���ك! الأن »بو�سعهم اأن 
ي�سلب���وا احلياة مّنا. األي����س كذلك؟ ولكنهم لن 

ينتزعوا مّنا �سرفنا وحبَّنا اأبدًا... .
الن�سيد

اأ�سرف على النهاية
يف منعطف منها، يقف يف »الّربذة .«

اأبو ذّر الغفاري
�ساحكت���ن،  م�سرقت���ن،  بعين���ن  يوم���ئ 

خمل�ستن
- : قتلوك يا اأبا ذر!

في�سحك...
- : وحاول���وا اأن يقتل���وا في���ك حب���ك لع�سرك 

وللنا�س
وي�سحك...

وت�ساألني يا �سيدي: اإىل اأين؟
اإليك يا �سيدي، اإىل الع�سر، واإىل فوت�سيك.

- : ولكنك حزين وقد قتلوين واأنا اأ�سحك...
وقتلوا فوت�سيك وهو يغني...

ل »اأّنه ال يرى احلياة دون اأغنية .«
»ونحن اأحوج ما نكون هنا اإىل االأغنية .«

وداعًا، اأبا ذّر

وداعًا اأيها ال�سحابي اجلليل!
واأجتاز حمّفاٍت حتمل طغاة الع�سر...

هاُهنا �سجن بانكراك، زنزانة 267
وه���ا هو حار�س���ه كولين�سك���ي، واأرى النا�س 

حول فوت�سيك يغّنون
ب�سوت واعد!

اإنه بابلو نرودا يغّني لفوت�سيك!
فوت�سيك ي�سمع مبت�سمًا، ولكنه خجل، مي�ّس 

الدم لكيال نراه
ولكن ذل���ك �سرٌب م���ن اجلنون، فال���ّدُم ي�سيل 

منه، حّتى من اأطراف
اأنامله 

اأمث���ال  الكث���رون  الغناء...»هن���اك  ويرتف���ع 
فوت�سيك اأعلوا و�سادوا ويف كل حاٍل اأجادوا 
يدي���ْك  يف  ال���ذي  كل  اأجن���زت  كذل���ك  واأن���ت 
�سئياًل... جليال وما عرف امل�ستحيل الطريق 
اإلي���ك الأنك توؤم���ن اأّن اخلط���ى اإْن تالقت قليال 
�ست�سب���ح جي�س���ًا و�سبح���ًا نبيال واأن���ت ككّل 
الذين اأرادوا لوجه احلياة رداًء جميال متنيَت 
اأْن يطلَع ال�سبُح من قب�سَتيْك فعلَت الذي كان 
حتم���ًا عليْك وم���ا كان حتمًا عل���ى النا�س جياًل 

فجيال... .«
يتوّق���ف الغن���اء لربه���ة. عف���وًا لتطفل���ي اأيها 
م���ن  بع�س���ًا  ل���ك  اأق���دم  فوت�سي���ك.  الرفي���ق 
اأ�سدقائ���ي؛ جي���اًل اآخ���ر م���ن ال�سه���داء، رمبا 

تعرفهم، من هذه االأر�س املعطاء...
لكن ملاذا يا �سيدي اأنت حزين؟

» : - لق���د ع�س���ت للف���رح... ويف �سبيل الفرح 
اأم���وت، ول�س���وف ت�سيئ���ون اإيلَّ ل���و و�سعتم 

مالك احلزن على قربي .«
لك���ن احل���زن م���ا زال يعت�سر قل���وب كثٍر من 
الن�س���وة واالأطف���ال، اأيه���ا الرفي���ق فوت�سيك، 
اإنه���م را�سخ���و االإميان، لكنهم يري���دون نهاية 

اأحزان الب�سرية اأيها الرفيق.
» : - اإذا كنت���م تعتق���دون اأن بو�س���ع الدم���وع 
اأن تغ�سل ت���راب االأ�سى، فلتبك���وا اإذن، ولكن 

لربهٍة ال غر!
اإن البط���ل ال يري���د الب���كاء، ال يري���د احل���زن، 
واإمن���ا العم���ل، موا�سل���ة الن�س���ال... الثق���ة 
الكامل���ة بامل�ستقبل، اإن���ه مل مينح حياته عبثًا، 
وله���ذا عرف كي���ف يواجه ج ّدالي���ه حتى اآخر 

حلظة:
»اإنكم �ستقروؤون حكمكم عليَّ االآن واأعرف اأنه 

املوت لالإن�سان...
اأم���ا حكمي عليكم فقد نطق���ت به منذ اأمد بعيد 
لق���د كتب فيه ب���دم جميع النا����س ال�سرفاء يف 

العامل:
امل���وت للفا�سية واحلي���اة لالإن�س���ان امل�ستقبل 

لل�سيوعية...! .«
اإّن البط���ل ال يرتخي يف حلظاته االأخرة، بل 
ي�سب���ح اأكرث متا�سكًا، اأك���رث هدوءًا، وقد كتب 

فوت�سيك يف اآخر ر�سالة الأ�سرته:
»اإن االإن�س���ان ال ي�سغ���ر حت���ى ول���و قطع���وا 

راأ�سه!.«
حياة...!

يف 23 �سب���اط م���ن كل ع���ام يول���د يوليو����س 
فوت�سيك، اإنه يوم ميالده!

والأن���ه ع�سق احلي���اة، واأحّب جماله���ا، اأحبكم 
اأيه���ا النا�س ال�سرفاء، وكان �سعيدًا معكم! وال 
�س���ك اأنكم حتّبون���ه... فاحتفلوا ب���ه، غّنوا له 
ده الورَد من  وازرعوا يف الب�ست���ان الذي تعهَّ

كّل االألوان!
اإن عنوان���ه معكم، اإنه قري���ب منكم، اإنه فيكم. 

يف قلوبكم. يف �سمائركم... يف �سمائركم!
فعانقوه دائمًا... حافظوا عليه!

حافظ���وا علي���ه اأيه���ا النا����س ال�سرف���اء، اأيه���ا 
الرفاق...!

1978/1/1
مقدمة كتاب تحت اعواد المشنقة 
الصادر عن دار المدى

م���ا من اأحد يولد بط���اًل، اأو يكون من���ذورًا للبطولة منذ 
والدت���ه. البطول���ة، اإن مت���ت، تت���م الحق���ًا عندم���ا ينجز 
ال�سخ����س املعني دورًا بطولي���ًا، وال يوجد اإن�سان يعلم 
اأن���ه م�سروع بطل اإال عندما يو�سع على حمك االختبار، 
فتفاجئ���ه نف�سه قب���ل اأن يفاجئ هو االآخري���ن باأنه قادر 
على اأن ي�سبح بطاًل، وهو اأمر قد ال يكون قد فكر به، اأو 
حل���م اأن يكونه ذات يوم، ناهيك ع���ن اأن يكون قد �سعى 

اإليه.

باملقابل، هناك كثرون يرغبون اأو ي�سعون الأن يكونوا 
اأبط���ااًل، لكنه���م �سرعان م���ا يكت�سف���ون عن���د اختبارات 
احلي���اة القا�سية اأنه���م لي�سوا اأهاًل لذل���ك الدور، فتخور 
قواه���م وتنه���ّد عزميته���م عن���د اأول منعط���ف قا����سٍ من 
منعطف���ات احلياة يفر����س عليهم اختبار م���ا يطمحون 

اإليه من اأدوار البطولة.
الكات���ب الت�سيكي يوليو�س فوت�سي���ك، يف كتابه »حتت 
اأعواد امل�سنقة« عقد مقارن���ة بن �سلوك اأحد املناه�سن 
للنازي���ة، الذي وج���ده يتفانى يف القت���ال على متاري�س 
القت���ال، كما يليق مبقاتل �سج���اع موؤمن بعدالة الق�سية 
الت���ي يناف���ح عنه���ا، وكان، �ساعته���ا، م�س���روع �سهي���د، 
وه���و يعل���م ذلك عل���م اليقن؛ لكن���ه مل ي���رتدد اأو يجنب، 
وب���ن �سلوك ه���ذا املنا�سل نف�س���ه عندما األق���ي القب�س 
علي���ه، ومار�س رجال »اجل�ستابو« علي���ه اأب�سع �سنوف 
معذب���وه  كان  مب���ا  واأدىل  ق���واه،  فخ���ارت  التعذي���ب، 

يريدونه منه من معلومات.
كان فوت�سي���ك يف مقارنته بن �سل���وك الرجل نف�سه يف 
احلالن، ب�سدد م�ساألة اأخالقية ب�سحنة اإن�سانية عميقة، 
فالرج���ل كان بط���اًل بالفعل على متاري����س القتال، وكان 
م�سمم���ًا على موا�سل���ة القتال وم�ستع���دًا لل�سهادة، فهل 

كّف عن اأن يكون بطاًل حن انهار حتت �سياط اجلالدين؟ 
اأو ميك���ن اأن نذه���ب بال�سوؤال اإىل اأق�س���ى االفرتا�سات: 
هل اأ�سبح البطل ال�ساب���ق خائنًا حن مل ي�سعفه ج�سده 
عل���ى حتمل املزيد من التعذيب، فاأدىل مبعلومات تلحق 

ال�سرر بق�سيته وتوقع برفاق اآخرين له؟
ق���ّدم الكاتب تف�سرًا عميقًا الخت���الف �سلوك الرجل يف 
احلال���ن، لعل���ه يندرج يف ب���اب التحلي���ل النف�سي اأكرث 
مم���ا هو يف باب التاأويل ال�سيا�س���ي املبا�سر الذي ينزع 
لتق�سي���م النا�س اإزاء مث���ل هذه االختب���ارات اإىل اأبطال 
ومنهزم���ن، فالرج���ل اأظهر من ال�سجاعة م���ا اأظهر وهو 
يقات���ل؛ الأنه كان حماطًا برفاق���ه املقاتلن االآخرين على 
املرتا����س نف�سه، وكانوا جميع���ًا ي�ستمدون العزمية من 
بع�سه���م بع�سًا؛ لكن���ه يف الزنزانة وج���د نف�سه وحيدًا 
جم���ردًا م���ن اأي دع���م اأم���ام جالدي���ه الق�س���اة، فانهارت 

عزميته.
�سحيح اأن هناك ب�سرًا م�ستعدين الأن يحملوا اأرواحهم 
عل���ى اأكفه���م، وي�سح���وا به���ا دون ت���ردد يف �سبي���ل م���ا 
يوؤمن���ون به من مثل اأو اأفكار، لكن تظل البطولة اأدوارًا 
تت�ساف���ر يف �سنعه���ا الظ���روف، ولي�س���ت جين���ات يف 

الب�سر جبلوا عليها.

 
 

ال تثبت الت�سمية مل�سطلٍح ما ااّل بعد اأن تن�سب التجربة 
العميق���ة له ثم تظه���ر تداعياته���ا االأثرة وتاأخ���ذ رواجًا 
وا�سع���ًا ، وهذا ما ح�سل مع م�سطل���ح اأدب ال�سجون اإذ 
اأنه ظاهرة قدمية لكن اأخذ �سداه وقعا عامليًا بعد اأن وقع 

اأ�سح���اب الكتابات االأدبية يف ق�سب���ان ال�سجون ومنها 
ب���داأت تنطلق تلك الكتابات مطالبة باحلرية ، والتم�سك 
بالوطن والق�سية االإن�سانية وال �سيما اأن كان امل�سجون 
بتهم���ة �سيا�سية  اأدي���ب ، اأو �سحفي.وه���ذا الكتاب يعّد 
من اأكرث الكتب الت���ي �سلطت ال�سوء على ق�سية �سغلت 
كث���را من املثقفن ومازالت اإىل يومنا هذا حمورًا هامًا 
ملوؤمترات ومنظم���ات عاملية وهي ) االإن�سانية واحلرية 
( ، الت���ي غيبتها احلكوم���ات ذات �سلطة احلزب الواحد 
بقي���ت اىل حا�سرنا تعاين من ه�سا�س���ة مت�سظية وغر 
م�ستقرة وال �سيم���ا يف املجتمعات العربية . ففي تقدمي 
هذا الكت���اب يذكر لنا اال�ستاذ فخري ك���رمي اأن �سدوره 

وترجمته كان���ت " كمبادرة ملوجهة ع�س���ف نظام �سدام 
البعث���ي وت�سفيات���ه اجل�سدي���ة الت���ي طال���ت املئات من 
ال�سيوعن حتت التعذيب وباالإعدامات ( .وبعد �سقوط 
حكومة البعث اأرى اأن اإعادة �سدوره وطبعه مرة اخرى 
يعّد وثيقة تاريخية هامة ؛ لتوؤكد على الق�سية التي اأُعدم 
ب�سببه���ا الكثر من ال�سيوعن االحرار واإننا جيل متمم 
لتل���ك الر�سال���ة موا�سل���ة ال�سعي وراء احلري���ة والظفر 
بجمي���ع حق���وق املواطن���ة ، وعل���ى الرغم م���ن اختالف 
التج���ارب والزمان واملكان ل�سدور اليوميات يف اوربا 
حينها ، ومن ثم العراق لكّن هناك رابطًا م�سرتكة بينهم 
ه���و اإق�ساء الكلمة احلرة وتكمي���م االأفوه للدميقراطن 
ال�سيوع���ن ، فنظ���ام البع���ث ال يختل���ف ع���ن الفا�سي���ة ، 
وفوت�سي���ك يظهر لنا بط���اًل  �سنعه التاري���خ الن�سايل ، 
فح���ن اأُتيح���ت له فر�س���ة الكتابة ، كتب تل���ك اليوميات 
لتكون م�سدرًا ملن بعده ملوا�سلة الن�سال والق�ساء على 
الدكتاتوريات التي فقدت اإن�سانيتها وبداأت تق�سي على 
كلِّ م���ن يخالفها ال���راأي . وهناك م�ساه���د كثرة �سردها 
الكات���ب  دخلت يف عم���ق التاريخ وحتول���ت اىل ما هو 
عاملي ، فق�سر بيت�سيك كان اأخر حمطة يقيم املعتقل فيها 
ث���م ينتق���ل اىل موته املنتظر لكّن يوليو����س واجه �سيئًا 
ا�سع���ب من االع���دام " مل تك���ن االأي���ام االأوىل يف ق�سر 
بيت�سي���ك �سهلة متامًا غر اأن هذه ال�سربة اأعنف �سربة 
تلقيته���ا هناك . لقد انتظرُت امل���وت ال اخليانة " . وهذا 
الن�س ي���وؤول ب�سورتن: االأوىل خيانة اأ�سحابه الذين 
اعرتف���وا وباعوا الق�سي���ة ، والثانية ب�ساع���ة التعذيب 
التي ارغمتهم على االعرتاف . لكّن االأمل ينب�س متدفقًا 
ب���ال توق���ف عن���د يوليو�س " كلن���ا نعي�س ه���ذه احلالة . 
الي���وم قبل �سهر قبل عام ن�ستدي���ر اىل الغد وحده دومًا 
ال���ذي يوجد في���ه االأمل . اأن م�سرك قد تق���رر وبعد غٍد 
�سرتمى اآه ولكن من يدري ماذا ميكن اأن يقع غدًا ، فغدًا 
يتغر كل �سيء " . الن�س يو�سح حالة الت�سبث باحلياة 
من قب���ل يوليو�س وهذه دعوة ملن بع���ده امل�سّرين على 
االأم���ل . وميكننا اأن نعّد هذه اليومي���ات االأدبية �سرحًا 
مزخرف���ًا تنطلق منه اأهمي���ة اأدب ال�سجون ، ويوليو�س 
ا�سط���ورة مازالت تتناقل عرب االجي���ال وحتمل ق�سيها 
االإن�ساني���ة والغر�س من الكتابة ال يتمثل يف بيان املرء 
اأن���ه على حق او م�سيب ، بل حماول���ة لتحريك امل�ساعر 
ال�ساكن���ة ويكفي لن���ا اأن نرى الع���دوان عدوانًا وهذا ما 

فعله فوت�سيك .

تأمالت بصدد »البطولة«

أدب السجون العالمي بدأ من ) تحت 
أعواد المشنقة ( ليوليوس فوتشيك

د. حسن مدن

موج يوسف



هن����اك ه����دف الأي الكت����اب وه����دف كت����اب "حت����ت 
اأعواد امل�سانق" يتمثل يف هذه امل�ساألة: " اأريد اأن 
يع����رف كل النا�س اأن لي�س هن����اك اأبطال جمهولن 
ق����د �سنع����وا التاري����خ، كان����وا ب�س����را، له����م ا�سماء 
ووج����وه، ورغب����ات واآمال، ... اأري����د ان يكون كل 
ه����وؤالء قريب����ن منك����م دائم����ا كاأنا�����س عرفتموهم 
جي����دا، كاأع�س����اء يف اأ�سرتكم، كاأنه����م اأنتم ذاتكم" 
�����س55، تاأكي����د رائع على اإن�ساني����ة ال�سهداء الذي 
قدموا حياتهم يف �سبي����ل حريتنا نحن، يف �سبيل 
خال�سن����ا م����ن ظل����م املحت����ل، وعندم����ا نق����وم بهذا 
الوفاء ف����اأن مردوده/انعكا�سه يكون لنا نحن قبل 
اأن يكون لل�سهداء، الأننا من خالل هذا الوفاء نوؤكد 

على توا�سلنا الوطني والقومي واالإن�ساين.
يف حال����ة االحتالل يفقد العدو كل القيم االإن�سانية 
ويتعام����ل م����ع ال�سع����ب اخلا�س����ع ل����ه ب����ل �سالف����ة 

لالأ�سخا�����س  اعتق����ال  عل����ى  فيعم����ل  وعنجهي����ة، 
الوطني����ن غ����ر املتفقن مع����ه، من هن����ا يطال هذا 
االعتق����ال املقاوم����ة الوطني����ة وال�سيا�سي����ة لقوات 
االحت����الل، فيت����م اعتق����ال كل م����ن ال يكون/يدع����م 
القوات املحتل����ة، من هنا �سيط����ال اأي معار�س اأو 
غر متف����ق مع نهج الق����وات الغازي����ة، يلخ�س لنا 
بهذه  املحتلة  القوات  فوت�سيك" عقلية  "يوليو�س 
العب����ارة: "اإذا كان الع����دو قوي����ا ومتوح�سا فهو ال 
يجي����د �س����وى التدمر" �����س73، وكاأن الكاتب من 
خالل ه����ذه الفقرة يريدن����ا اأن ال نتوقع من املحتل 
�س����وى اخلراب والتدم����ر والقتل، م����ن هنا علينا 
مواجهته، فال �سبيل للعي�س معه اأو حتت حرابه.

من امل�ساه����د االإن�سانية التي جتع����ل الكتاب عاملي 
ه����ذا املوق����ف: "وحده����ا زوجت����ي مل تع����رف عني 
الطاب����ق  يف  زنزان����ة  يف  وحي����دة  كان����ت  �سيئ����ا، 
االأ�سف����ل، على بعد ث����الث اأو اأرب����ع زنزانات مني، 

تعي�����س فري�س����ة القل����ق والياأ�����س" �����س34، تاأكيد 
م����ن الكاتب على العالق����ة االإن�ساني����ة التي جتمعه 
بزوجته، فهو يحم����ل همها ويتاأمل الأملها، متجاهال 

ما مير فيه من عذاب ج�سدي ونف�سي.
وهناك م�سهد يب����ن لنا ت�سبث هوؤالء املعتقلن يف 
احلياة، فهم ع�ساقها ومل يخلقوا ليموتوا بطريقة 
غ����ر طبيعية/غ����ر اإن�ساني����ة، من خ����الل اعدامهم 
الأنهم يرف�سون ويقاومون املحتل: "ال حياة بدون 
اأغان، كما ال حياة دون �سم�س، ونحن هنا، بحاجة 
اإىل الغن����اء اأكرث من غرنا مبرتن، الأن ال�سم�س ال 
ت�س����ل اإلينا" �����س35، هل يعق����ل ان يفك����ر اإن�سان 
يخ�س����ع الأ�سر�س اأن����واع التعذي����ب وينتظر تنفيذ 
حكم االعدام بالغناء وال�سم�س؟ بالتاأكيد املق�سود 
م����ن وراء هذا امل�سهد هو ا�سرار وت�سبث االإن�سان 
باحلي����اة، باحلي����اة البهي����ة ولي�����س تل����ك القا�سية، 
واأي�سا يقدمنا هذا الكالم من �سرورة جتاوز االأمل 

والقه����ر واالنتقال اإىل احلياة وم����ا فيها من هناء، 
فنحن وجدنا فيها للفرح ولي�س لل�سقاء.

م����ن ا�س����كال جت����اوز ال�سج����ن وم����ا في����ه م����ن اأمل 
ه����ذا الق����ول: "امل�ساج����ن والوح�س����ة، لفظت����ان ال 
تنف�سالن، وهذا خطاأ فادح، فال�سجن لي�س وحده، 
الأن ال�سجن هو جمموعة كبرة ال ميكن اأن تنتزع 
منها العزلة االق�سى �سخ�سا اأن مل يق�س نف�سه هو 
ذاته، واأخ����وة امل�سطهدين هنا هي عر�سة ل�سغط 
يكثفه����ا، يق�سه����ا، ويجعله����ا اأي�س����ا اأره����ف ح�سا، 
فه����ي حترتق اجلدران التي حتي����ا، تتكلم، وتكتب 
الر�سائل، وتعانق زنزانات نف�س الرواق املرتبطة 
بهم����وم م�سرتكة" �س49، وكاأن الكاتب يوؤكد على 
�س����رورة التم�سك باحلياة، رغم وقع ال�سجن، فهو 
يعت����رب احلياة اأه����م واأرق����ى و�س����رورة لالإن�سان، 
م����ن هنا جنده يقدم ه����ذه الروؤية للحياة متجاوزا 

اجلدران واالأمل.

رائد الحواري

يعترب هذا الكتاب من أوائل األعامل األدبية اإلنسانية التي تحدثت عن االعتقال السيايس عامليا، وقد أخذ 

يف االنتشار عندما عملت األحزاب الشيوعية العربية والعاملية عىل تدريسه ألعضائها، وبدون شك أنه كتاب 

يستحق التوقف عنده، ملا فيه من مواقف إنسانية قبل أن تكون حزبية، ومن هنا تكمن أهمية الكتاب، فهو 

يتجاوز مكان األحداث جمهورية التشيك ليصل إىل كل إنسان يواجه ويحارب االحتالل والحرب والقهر.

بدايات أدب السجون

تحت أعواد المشانق
يوليوس فوتشيك


