كتاب وحكاية :مذ ّكرات صهيوني

يوميات إيغون ريدليخ في معسكر تيريزين
ّ

د .عبدالحسين شعبان
حين استضافني

لت
فض ُ
الثقافيةّ ،
و ّ
عليه هو الكتاب

"اتّحاد األدباء والكتّاب" في العراق (بغداد  )0222/20/02للحديث عن تجربتي الفكرّية
مما جئت
الكتب ومن خاللها
سردت ً
الكالم عن ُ
ُ
شيئا عن رحلتي مع الحرف والكلمة ،وكان ّ
ِ
وضعته لمقاالت بقلم ييرجي
مذكرات صهيوني" ،وهو عنوان
الذي نحن
بصدده وأعني به " ّ
ُ

يومياته" أو "عندما
بوهاتكا ،الكاتب والصحافي (كما ورد في تعريفه) والموسومة "عندما كشف النقاب في َّ
ٍ
األصح "يوميَّات" إيغون ريدليخ عضو قيادة
مذكرات أو
يومياته" والتي
نقدية ّ
ّ
َ
ّ
عرض فيها برؤية ّ
تحدث في ّ
المنظمة الصهيونية ماكابي هاكير في معسكر تيريزين.
ّ

جدددير بال دِّذكر َّ
دذكرات ريدددليُ كددان ددد ُن ددر فددي مجّلةةة تريبونةةا
أن التق دريّ لمد ّ
دادرت
دفينية ،فح د ُ
المست ددر ات لمعرفته ددا باهتمامد داتي بالقض د ّدية الفلس د ّ
حلق ددات ،و ددد لفت ددت انتح دداهي تليه ددا تح دددا ُ
)(1

" Tribunaالمنبددر" وعلددأ أربددع

الن در فدي حينهدا
للن در ،وكدان للدع ع ّدية عدودتي تلدأ العدراق بانتهداء د ارسدتي و دد أرجئدت ّ
بترجمتها وإعدادها ّ
ِ
امية ،ولكن ُيد الزمن كانت د عبثت بها بعد مصادرة مكتبتي و 3مخفوطات
اللتحا ي بالخدمة العسكرّية اإللز ّ

كحس منزلدي بعدد مغدادرتي بغدداد تلدأ
من جانب األجهزة
جهزتها للفحع في حينها ،وللع عند ْ
ّ
األمنية كنت د ّ
مرة أخرا.
المنفأ ّ
خصوصدا لِمدا لده مدن داللدة فكرّيدة
في دم ق خفرت بحالي فكرة تعدادة ترجمدة الدنل المدذكور إلعدداده للن در،
ً
ٍ
دتم الك د
ّ
وعملية في ظرف يستوجب فيه معرفة بعض الحقائق التي ظّلت خافية تلأ ح ّد ما ،فما بالع حين ي ّ
ظمدات الصدهيونية .وكندت دد اتّصدلت بالصدديق موسة سسةد الكةري
عنها هذه َّ
المرة وعلأ لسدان أحدد دادة المن ّ

دكور بإرسدا األعدداد األربعدة مدن مجّلدة تريبوندا ،علدأ
النل المدذكور فقدام م ًا
"أبا عمران" لمساعدته في تأمين ّ
مضي سنو ٍ
ات علأ صدورها).(2
الرغم من
ِ
ّ

أعدت راءة التقريّ المكتوب من جانب ييرجي بوهاتكدا علدأ ن ّ ِ
ممدا أرتده
ُ
دل تيغدون ريددليُ فوجدت ُده أكثدر تّدارة ّ
تقديما له ،أشحه بخريفة طريق :كيف ُيق أر النل؟ ومدا هدي
بتأمل عنده ألكتب
في َّ
المرة األولأ ،ولذلع توّ فت ُّ
ً
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دهيونية علددأ الجبهددة الفكرّيددة
االسددتعارة
الدالليددة مندده؟ وكيددف يمكددن توظيفدده نضدداليجا كجددزء مددن الكفدداي ضد ّدد الصد ّ
ّ
سيما علدأ المسدتوا الدبلوماسدي والددولي وب دكل خداص علدأ صدعيد المجتمدع المددني
الحقوقية و
و
القانونية ،ال ّ
ّ
ّ

العربي؟

غسةان كنفةاني وأعقحده
أسبوعية لمجّلة "الهدف"
مادة
كنت أكتب ّ
منذ مفلع الثمانينات ُ
ّ
ّ
أسسدها ّ
الفلسفينية التدي ّ
بسام سبو شريف ومن بعده صابر محي الدين ،و د َبدأَت عال تي الحميمة مع مجلدة "الهددف" مندذ لقدائي
فيها ّ

غسددان كنفدداني فددي العددام  2722فددي بيددروت ،علمددا بد َّ
دأنني كنددت علددأ عال ددة وطيدددة بالجبهددة
األّو واليتدديم مددع ّ
ً
دتمرت بالعديددد مددن
دعبية لتحريددر فلسددفين وبالمقاومددة الفلسد ّ
ال د ّ
دفينية منددذ العددام  2792فددي بغددداد ،وتعد ّدزتت واسد ّ
قيادتهددا ورموتهددا ومناضددليها تلددأ يومنددا هددذا ،ولددذلع د ّدررت ن ددر المد َّ
دادة فددي مجّلددة "الهدددف" ،وحددين علِد َدم بهددا
َّ
المجلددة ،وسددعأ لالعتندداء بإخر ِ
اجهددا
دز فددي
متميد ًا
َّ
خصددل لهددا ً
مكانددا ّ
الصددديق هةةاني حبية مدددير التحريددر حينهددا ّ
)(3
ألهميتها للنضا الفلسفيني.
اكا منه
لتظهر بما تستحّقه ،كما ام بن ر خبر عنها بل ن رها ،تدر ً
ّ
َ
يفيدة األولدأ
ما تن اكتمل ن ر ّ
خص ُ
صت الحلقة التعر ّ
المادة الموسومة "مذ ّكرات صهيوني" علأ خمس حلقات ( ّ
ِ
قدم ددة) حت ددأ ه دداتفني األد والص ددديق تيسةةةير عّّبعةةةة) (4عض ددو المكت ددب السياس ددي للجبه ددة ال ددعبية ومسد د و
للم ّ
ُ

بدو يشوفك" فما رأيع أن نلتقي عنده علأ الغداء؟ واتّفقنا علأ موعد والتقينا في مكتب
العال ات ً
ائال "الحكي ّ
دذكرات"
مفصدلة ل دروحات ّددمتها عدن
اليوميدات "الم ّ
ّ
العال ات مدع الدكتور جورج حةب  ،الدذي اسدتمع بصدورة ّ
أيضا كمدا سديأتي لكدره،
ته وكذلع معسكر سوشفيتز الذي سبق لي أن ترته ً
ومعسكر تيريزين الذي كنت د تر ُ
تأسسددت اللجنةةة
وعددن مو د البلدددان االشددتراكية السددابقة مددن الصددهيونية والن ددا الصددهيوني ،وكددان حينهددا ددد ّ

ي
العامدة للحدزب
السوفييتية لمناهضة
االجتماعية
َّ
ّ
الصهيونية" بمحادرة من يور سنةدروووف الدذي تدوّلأ األماندة ّ
تفر ندا تلدأ موضدو تأسديس "اللجنةة
دتمر ط ً
ال يوعي السوفييتيّ ،
دويال فقدد وافت ُده ّ
يعا ،كمدا ّ
لكنه لم يس ّ
المنيدة سدر ً

ظمه ددا "االتح دداد الع ددام للكتّدداب والص ددحفيين
العرويةةةة لةةةدع ألةةةرار ادمةةة المتحةةةد  "7733عل ددأ ه ددام ن دددوة ن ّ
أميندا
ئيسا لها وكاتب السفور ً
جبور وكاتب السفور ،وأصحح ّ
الفلسفينيين" ،بمحادرة من الدكتور جورج ّ
جبور ر ً
عا جما).(5

2

تمكانيددة الحصددو علددأ ند ّ ِ
دلية كامل د ًة وبُل َغِتهددا األصددلية،
واستفسددر الحكدديم عددن
دل المد ّ
اليوميددات" األصد ّ
دذكرات " ّ
ّ
دكري تيريدزين وأوشدفيتز (أشدهر المعسدكرات الناتّيدة) والدذي
خصوصا و د استو فه وجود تيغدون ريددليُ فدي معس َ
ً
تم تعدامه هو وتوجته وابنه في العدام  2711دون
تعاون مع جهات الغاستابو لنحو أربعة أعوام ،ومع للع فقد َّ
أن ت ّفع له الخدمات الكبرا التي َّدمها للناتّيدة بمدا فيهدا تعاونده ض ّدد أبنداء ِجلدتده بدالتواط علدأ ترسدالهم تلدأ
داديين والمتمد ِّدولين تلددأ فلسددفين ،علمددا َّ
بأندده لددم
المجهددو مقابددل ترسددا بضددع ع درات أو مئددات مددن اليهددود القيد ِّ
ً
اليوميدات المكتوبدة بعنايدة فائقدة علدأ الدرغم مدن أجدواء
يترشدح مدن نصدوص
ُيخ ِ شعوره بالخجل والعار الدذي ّ
ّ

الرعب واليأس ُّ
وتبدد اآلما الخادعة.

اليوميات" والتي كتبها تيغون
و د توّ الدكتور جورج حح عند المعلومات المثيرة والصادمة التي وردت في " ّ
الالأخالقية بين
بالصفقة ّ
ولياته اإلدارية العديدة في معسكر تريزين ،ال ّ
ريدليُ خال مس ّ
سيما تلع التي تتعّلق ّ

الصةهيونية ،والتدي تضدمنت التضدحية بع درات اآلالف مدن اليهدود مقابدل وع ٍ
دود تائفدة .و دد ت ّدم العثدور
النازيةة و
ّ
ّ
ّ
دذكرات فددي سددق ٍ ألحد ِدد البيددوت الحجريددة فددي شددار غودوالةةدوف فددي مدينددة تيريدزين العددام 2792
علددأ تلددع المد ّ
ِ
عما بناء ،و د كانت َّ
الده دة كبيدرة جدجدا ،فمدع أن "المدذكرات" ُكتبدت بفريقدة حدذرة خوًفدا مدن و وعهدا
علأ يد ّ
ِب َيد جهات الغاستابو ،لكنها تفصح عن الكثير من المعلومات بصورة محاشرة أو غير محاشرة ،سواء باإليحاء أو
ٍ
للنل أو تفسيره ،وحتأ لو جداء المضدمون يتعّلدق بداإلدارة أو التنسديق
التلميح أو راءة ما بين السفور بتأويل ّ
مددع المحتددل ،لكندده يك د التعدداون والتنسدديق بددين القيددادات الناتيددة والقيددادات الصددهيونية ،فيمددا يتعلددق بمأسدداة

ويرسلون تلأ حتفهم بمساومات ي عر ريدليُ بالذات بخجله منها.
اليهود الذين كانوا ّ
يغيبون باآلالف ُ

تعبددر عددن طريقددة التفكيددر الصددهيونية الخاصددة بالتربيددة والتعلدديم والتن ددئة
وبقدددر مددا تبد ِّدي ُن
اليوميددات دوره فهددي ّ
ّ
علمدا بدأن الغايةة
يتم فيها تبريدر الوسديلة بدزعم الوصدو تلدأ الغايدةً ،
والعال ات وغير للع من وسائل ميكافيليَّة ّ

هي مةن شةرف الوسةيلة ،وال غايدة شدريفة تن لدم تكدن الوسدائل شدريفة ،وحسدب المهاتمةا غانةدي فالوسديلة تلدأ

الغاية هي مثل الِبذرة تلأ ال جرة ،فهما مترابفان عضويجا وال يمكن فصمهما.

)(6

كنت أتوّ ع َّ
جبت الدكتور حح
نل
عملية سهلة ويسيرة ،ولذلع أ ُ
اليوميات ّ
ّ
أن الحصو علأ ّ
دت بصددعوبة للددع بعددد االتصددا بصددديقنا القددديم موس ة سسةةد الكةةري والفلددب تليدده تددوفير
تأمينهدداّ ،
ولكننددي فوجئد ُ

بتدرجيح تمكانيدة

علمددا بد َّ
دأن ُمحد ّددّي مددن بدراي أبلغنددي بعددد أسددبوٍ مددن تكليفدده
دل المد ّ
نسددخة مددن ند ّ
دذكرات باللغددة التددي ُكتبددت فيهدداً ،
الص دددا ي أن ييرج ددي بوهاتك ددا هد دو اس ددم مس ددتعار لض ددابس كبي ددر ومسد د و ع ددن ملد د الن ددا الص ددهيوني ف ددي

دتم الك د
"ت يكوسلوفاكيا" وكان د أُ يل من منصحه العام ّ 2791دم ُسدمح لده الكتابدة بإسد ٍم حرك
دي لدم ي ّ
ّ
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عنده.

المصحات بعد وفاته بعامين ،وحاو الحصدو علدأ نسدخة
والتقأ الكريم بزوجته التي كانت تعي في تحدا
ّ
لكنها بعد أن وعدت ُده عدادت واعتدذرت
من الم ّ
إن دفع ّمنها ،وكانت تلع تشارة من الدكتور حح ّ ،
ذكرات حتأ و ْ

تهربدت مدن مقابلتده وأوعدزت تلدأ عاملدة
من االستجابة لفلحهَّ ،
ّم امتنعت عن الحدديث فدي الموضدو  ،بدل تنهدا ّ
المصح الفلب منه عدم االتصا بها رغم المحاوالت العديدة التي بذلها).(7
االستقحا في
ِّ
درت مدن الصدديق حسةين
دام نح َدو ّمداني سدنوات استفس ُ
وخال تيدارتي تلدأ بدراي فدي العدام  2711بعدد انقفدا ٍ َ
خصوصا وأن لديه
المخضرم فيما تلا كان لديه معلومات عن ييرجي بوهاتكا،
ً
المترجم الع ار ي ُ
العامل الكاتب و ُ
متمي دزة مددع اإلدارات الت دديكية حيددث عددا فددي ب دراي منددذ أواسددس الخمسددينات ،وبعددد تددد يق أبلغنددي َّ
أن
عال ددات ّ
كتابدا عدن "النشةا الصةهيوني فةي الةدوش االشةتراكية" ،واسدتلم حقو ده الحالغدة 12
ييرجي بوهاتكا كان د أّلد
ً
طلددع علددأ صددورة الغددالف
ألد كددورون كنددذا  ،وهددو مبلد ال بددأس بدده فددي حينهددا ،و ددام بتصددحيح المسد ّدودات ،وا ّ

مفبوعددا فددي المفحعددة ،لكددن الكتدداب اختفددأ بددل يددومين (مددن صدددوره)ّ ،تال ّأندده لددم يتعد ّدرف علددأ
وعلددأ الكتدداب
ً
دت تلدع المعلومدات تلدأ الددكتور حدح الدذي أصديب بده دة ولهدو
ظل ُل ًا
اسمه الحقيقي الذي َّ
غز مجهوًال ،ونقل ُ
ِ
ظل النظام االشتراكي السابق.
مثلي ورّبما أكثر ّ
مني ،ال ّ
سيما أن للع جرا في ّ
وأعود تلأ أصل الحكاية فحسب موسأ أسد الكريم يكون ييرجي بوهاتكا د توّفي بدين العدام  2710و،2713
دذكر
دحة خدارج بدراي ،وأغلدب الظ ّدن علدأ مدا أت ّ
وإن توجته كانت ما تالت علأ يد الحياة ،حيدث تعدي فدي مص ّ

لكنندي لدم
اصلت خدال العقدود الثالّدة ونصد الماضدية ،السد ا عدن ييرجدي بوهاتكداّ ،
في كارلو فيفاري ،و د و ُ
ظل يحمل اسمه
الرغم من التنقيحات العديدة عنه .وحسحما يبدو فقد َّ
أعثر حتأ اآلن علأ ما ُيستد ّ عليه علأ ّ
بدال من اسمه الحقيقي ،وإن كانت بعض المقاالت د ُكتبت ،فهي بهذا االسم وليس باسم كخر ،ولدم
المستعار ً

ديئا عندده ،و ددد سددألت الرفيددق نعةةي ادشةةه والرفيددق مةةةازن
ف شد ً
أعثددر علددأ مددن التقدداه أو تحد َّددث تليدده أو عد َدر َ
السدنين ،وكدذلع
الحسيني القياديَّان في الحزب ال يوعي الفلسفيني والعامالن فدي ت يكوسدلوفاكيا مندذ ع درات ّ

سددألت موّفةةف ف ّتةةوحي رئدديس الجاليددة العراقيددة ،والرفيددق ن ةزار ارابلسةةي القيددادي فددي الحددزب ال دديوعي السددوري
وكُّلهددم لددم
ردحددا مددن الددزمن فددي ت يكوسددلوفاكياُ ،
والت دديكي حالجيددا ،تضدداف ًة تلددأ نةةوري عبةةد ال ةراز الددذي ضددأ ً
شيئا عنه بمن من كان علأ عال ات خاصة مع الت يع.
يعرفوا ً

در مجهدوالً يصدعب الحصدو
المذكرات لاتها وبعد هذه السنوات الفويلدة بقيدت س جا
ولكي تُستكمل الحكاية ،فحتّأ
ّ
لكنده اختفدأ علدأ نح ٍدو شدحه تدام
أن الكتاب ُ
طِح َع أكثر من طحعة وبأكثر من ُلغدة ّ
علأ معرفة د ائقه بالرغم من ّ
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مددن المكتحددات بمددا فيهددا القديمددة والتددي كانددت تُعلددن عددن وجددود عدددد مددن ُّ
النسددُ لددديها ولكددن عنددد الفلددب ل درائها
يوميدات تيغدون ريددليُ
الزند ،الححدث عدن َّ
تعتذر هذه المكتحات لعدم توّفرها ،و د حاو الصديق عصام الحافظ ّ
ٍ
دلته ُنسدخ ًة مدن طحع ٍدة تعدود تلدأ العدام  ،2770و دد اسدتعنت بهدا
حتّأ عثدر عليهدا مد ًا
خر بعدد ُجهدد جهيدد ،فوص ُ
فحددع فدي العددام  ،2711وكدان أن طلبهدا مدن أكثددر
دنل الدذي سددبق لدي وأن ترجمتدده وأعددت ُده لل ّ
عندد مراجعتدي للد ّ

من مكتحة أمريكيدةّ ،تال َّ
ويعتقدد أنهدا
أن النسدخة الوحيددة التدي نحدن بصدددها كاندت متدوّفرة فدي مكتبةة سمةازونُ ،
ددي مدن ترجمدة
تم حذف أجدزاء منهدا أيدام النظدام ال ديوعيّ ،
ولكنندي حدين ارندت مدا تدوّفر ل ّ
ليست كاملة ،حيث ّ
ِ
لما كتبته ييرجي بوهاتكا وجددتها أ درب تلدأ ال ّ ِ
أيضدا،
دنل األخيدر الدذي ن در باإلنكليزيدة ،وهندا نسدخة عبرّيدة ً
الصددور وخريفددة لمعسددكر تيريدزين) ،(8كمددا هنددا ُنسددخة
ويقدع الكتدداب فددي  221صددفحة ،تضددافة تلددأ عدددد مددن ُّ
ددي َّ
أن المددعو ييرجدي بوهاتكدا كدان
درج ُح ل َّ
يكية ُ
ت ّ
طحعت في العام  2771وهي األخرا مفقودة ،األمر الذي ي ّ
اليوميددات) بددل ن ددرها بصدديغتها المعروفددة ،بحكددم مو عدده حسددحما يبدددو فددي تدارة
ددد د أر مخفوطددة المد ّ
دذكرات ( ّ

توصلت تليه.
المخابرات الت يكية المس ولة عن مكافحة الن ا الصهيوني ،وللع هو التفسير الذي ّ

)(9
ِ
ِ
وخاصدة
عامدة
ّ
لم يكت الحافّ وكذلع توجته مارّيا الحافّ في الححث عبر اإلنترنت أو من خدال مكتحدات ّ
ددأب ومسد ٍ
يوميات تيغون ريدليُ والتفتي عن تقريّ ييرجي بوهاتكا ،بل بدادر الحدافّ ب ٍ
دداقي ٍة تلدأ
ولية ص ّ
ّ
عن ّ
ديكية عسدأ أن
ددر باللغدة الت ّ
االتّصا بمتح تيريزين للس ا من مديره عن كتاب ريددليُ الدذي سدبق وأن ص َ

َّ
شيئا عنده ،وبعدد
بأن المدير لاته لم يسمع أو
يئس من الحصو عليهّ ،تال أنه ُفوج
يعرف ً
َ
يجده فيه ،بعد أن َ
لكنهدا تمنددع اسددتعارتها خارجهددا ،األمددر الددذي
وجد َدد نسددخة وحيدددة فددي مكتحددة "جامعةةة تشةةارل " ّ
اتصداالت عديدددة َ
اليوميات ،تضاف ًة تلأ ُل ِ
أن الكتاب نادر من جهة و َّ
يعني َّ
غز َم ْن
األكمة ما وراءها ،بخصوص هذه
ّمة وراء
َّ
أن َّ
ّ
ام بتقريظها لدرجة َّ
مستعار علأ الرغم من مرور أكثر من نص رٍن من الزمان.
ًا
أن اسمه بقي
َ

وكندت بعدد ن در المقداالت الخمسدة فدي مجلدة "الهددف" أن اتّصدل بدي الصدديق خالةد عبةد المجيةد األمدين العدام
أيضدا ،وللدع
لجبهدة النضدا ال دعبي الفلسدفيني ،وطلدب ّ
مندي جمعهدا لن درها فدي كتداب خدمد ًة للقدارو وللحفدّ ً
ِ
دادر بن در
تم تأسيسها من بل جبهة النضاش الشعبي ،واستألنته ألسأ مجّلة الهدف التي هدي َم ْدن ب َ
عبر دار ّ
َّ
رحدب رئديس تحريرهدا الصدديق صدابر
ألي تحراج ومدن بداب الليا دة الدبلوماسدية .وبالفعدل َّ
ألو َّ
المادة َّ
مرة ً
دفعا ِّ
محي الدين ،فصدر الكتاب بفحعة أولأ عن "دار الصمود العروي" في دم ق ونيقوسيا العام  ،2719و دد َنفد َذ
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المبد الصدديق
خال أسابيع ،وصدرت طحعته الثانية خال فترة صيرة ،وكان د َّ
صمم غالفه ّ
الفنان الع ار ي ُ
م ِّّكي حسين.

المصادر والهوام

) (1انظر مجلة  Tribunaاألعداد  1و 2و 3و ،4كانون الثاني (يناير) ( 1794باللغة التشيكية).
)(2
تخرج من دار المع ّلمين العالية (فرع الكيمياء) ،عمل في الحزب الشيوعي
موسى أسد الكريم من مواليد البصرة ،وكان قد ّ
مدرسا لبعض الوقت،
العراقي،
واضطر للهرب إلى إيران في أواخر األربعينات من القرن العشرين بعد أن كان قد اشتغل ّ
ّ
مرات ،وعاد إلى بغداد بعد ثورة ت ّموز (يوليو) العام  .1791عمل لفترة قصيرة في
تعرض لالعتقال والسّجن عدّة ّ
وفي إيران ّ
إذاعة بغداد ،ث َّم عيِّّن ملحقا صحافيًّا في بيروت وبعدها ملحقا ثقافيًّا في براغ ،وقبيل انقالب  1شباط (فبراير)  1793ت َّم فصله،
استقر في براغ حت ّى وفاته في نهاية العام  ،1719وقد رثاه الجواهري الكبير بإلقاء كلمة مؤثّرة على قبره واصفا إيّاه
ولكنّه
َّ
ي ،فقد كان يتقن العربيّة ويتمتّع بذاكرة خصبة وحافظة لل ِّ ّ
وتذوقا ،وباألخص شعر
شعر قراءة
ّ
بامتالك مفاتيح الحرف العرب ّ
عم َل في اإلذاعة التشيكيّة  -القسم
الجواهري ،كما كان يجيد الفارسيّة واالنكليزيّة والتشيكيّة .وفي السبعينات من القرن الماضي ِّ
العربي وكان قد عرف براغ ودروبها وخفاياها وخباياها وأسرارها ومفاتنها ،التّساع خبرته وعمق تجربته ،ومن أصدقائه عبد
الشواف وشمران
الفتاح ابراهيم وفيصل السامر ونعمة النعمة ونوري عبد الرزاق ومهدي الحافظ وعزيز الحاج وعبد اللطيف
ّ
الياسري "أبو كاطع" ،وعبد الستّار الدوري ،وعشرات من خيرة المثقّفين والسياسيّين العراقيّين.

) (3استشهد غسان كنفاني في بيروت في  1تموز (يوليو) العام  ،1792وكنت قد التقيته في صيف العام  1791عن طريق
الحزب الشيوعي اللبناني بواسطة خليل الدبس وخليل نعّوس واألخير اغتيل في  21شباط/فبراير العام ( ،)1719وقد اغتيل
تعرفت على
بعده بأربعة أيام المف ّكر والصحافي الشيوعي القيادي سهيل الطويلة (رئيس تحرير جريدة النداء) .وكنت قد ّ
شعراء المقاومة من كتاباته ،وخصوصا محمود درويش وسميح القاسم ،إضافة إلى روايته الشهيرة "رجال في الشمس" .وبادر
في ذلك اللقاء اليتيم إلى إهدائي روايته "أم سعد" وهو من الكتب التي أعتز بها ،وبقي معي في براغ ،وحين عودتي حملتَه في
حقيبتي اليدويّة ،ولم أضعه في حقائبي مع حاجيّاتي وكتبي التي شحنتها إلى بغداد.
واستمرت عالقتي بمجلة الهدف بعد استشهاد كنفاني حيث تو ّلى رئاسة التحرير بسّام أبو شريف ،الذي كنت قد تعرفّت عليه
في المؤتمر العاشر التحاد الطالب العالمي (مطلع العام  ،)1791ثم التقيته كثيرا ،وإذا بطرد ملغوم يرسل إليه لينفجر بوجهه
بتاريخ  29تموز (يوليو)  ،1792فيأخذ إحدى عينيه وأربعة من أصابعه ،ويفقد جزءا من سمعه ،وبقيت بعض شظاياه
تطرز" صدره ،وال يزال يحملها إلى اآلن .وكانت براغ محطة أساسية لعالجه ،إضافة إلى تردّده عليها بصفته نائبا لرئيس
" ّ
اتحاد الصحفيين العالمي .وقد وقع حادث التفجير بعد أسبوعين من اغتيال غسان كنفاني.
انظر :عبد الحسين شعبان  -في األنا واآلخر يكتمل النقد المزدوج ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى تأسيسها الـ،92
مجلة الهدف ،العدد  ،)1413( 7كانون األول/ديسمبر  .2117قارن كذلك صحيفة "الزمان" العراقية ،بغداد  -لندن ،العددان
 12 - 11 ،9999 - 9999كانون الثاني (يناير)  .2121انظر كذلك :عبد الحسين شعبان  -تيسير قبّعة :غيمةٌ فضّيةٌ في
فضاء الذاكرة ،صحيفة "الزمان" العراقية ،حلقتان بتاريخ  - /9/27و.2119/9/2
) (4انظر :عبد الحسين شعبان -تيسير قبّعة :غيمةٌ فضّيةٌ في فضاء الذاكرة ،المصدر السابق.
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) (5تأسّست اللجنة العربية لدعم قرار األمم المتحدة  3397العام  1719وض َّمت شخصيّات مه ّمة :إنعام رعد (لبنان) وناجي
علّوش (فلسطين) وعبد الرحمن النعيمي (البحرين) ود .غازي حسين (فلسطين) وعبد الفتاح ادريس (فلسطين) وعبد الهادي
الن ّ
شاش (فلسطين) وغطاس أبو عيطة (فلسطين) وصابر محي الدين (فلسطين) وسعدهللا مزرعاني (لبنان) وجورج جبور
(سوريا) ،وعبد الحسين شعبان (العراق) .وقد أصبح اسمها "اللجنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية" ،وقد اختير
رئيسا لها إنعام رعد خلَفا لرئيسها السابق جورج جبّور ،كما اختير أمينا للسر الدكتور غازي حسين بدال من أمينها العام
السابق كاتب السطور بعد سفره من دمشق.
) (6أُطلق اسم غودوالدوف على عدد من الشوارع والساحات بما فيها مدينة حملت اإلسم ذاته تي ّمنا ً بالقيادي الشيوعي التشيكي
كليمنت غودوالدوف ( Klement Gottwald )6891 - 6981وقد تم تغيير اسم مدينة زلين  Zlinإلى مدينة
غودوالدوف من العام  6898الى العام  ،6881وكان قد أصبح رئيسا ً لتشيكوسلوفاكيا من  69حزيران (يونيو)  6899لغاية
 69آذار (مارس)  ،6891وتو ّفي إثر نوبة قلبيّة .وقد استعادت المدينة اسمها التاريخ السابق .جدير بالذكر أن صناعة
األحذية نشأت فيها وحملت اسم شركة باتا  Bata Shoes -في نهاية القرن التاسع عشر ،وهي من شركات األحذية
العالمية التي أصبح لها ُ
شهرة كبيرة وما تزال لحد اآلن.
) (7لألسف لم أتوصل إلى اإلسم الحقيقي لييرجي بوهاتكا ،فبعد أسابيع من المراسالت واالتصاالت أصيب موسى أسد الكريم
بمرض عضال ولم يمهله هذا المرض الخبيث طويال ،وكنت قد استفسرت من عدد من األصدقاء عن اسمه ،لكنّني لم أحصل
على جواب شاف أو معلومة دقيقة.
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كان الرئيس ياسر عرفات حين يأتي لزيارة جمهورية تشيكوسلوفاكيا يطلب ماريّا الحافظ للترجمة إلى العربيّة ،فقد كانت
رئيسة القسم العربي في اإلذاعة التشيكيّة كما قامت بترجمة عدد من األعمال األدبية لـ غسان كنفاني ومحمود درويش
وعدد من األدباء الفلسطينيين والعرب.

عنشرت في مجلة "الهدف" الفلسطينية ،العدد  5931في 6262 -56 - 62
مقدمة جديد لكتاب كان ألد نشره الباحث في العام  5392ابعتان ،وهو حاليا أليد الطبع مجددا بطبعة
وهي ّ
ومنقحة.
مزيد
ّ
ثالثة ّ
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