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نجمة خليل حبيب

التحوالت السياسية واالجتماعية
ّ
والجمالية في الرواية الفلسطينية
على مشارف القرن الواحد والعشرين
يصعب عزل الرواية الفلسطينية عن رمحها العريب إال استجاب ًة ملتطلبات البحث العلمي .فلسطني
حارضة بقوة يف الرواية العربية ،شأهنا شأن حضور اهلموم واالنشغاالت العربية بقوة يف الرواية
وأول ما يلفت االنتباه
الفلسطينية .ومع ذلكَّ ،
التميز تسم الرواية الفلسطينيةّ ،
فإن ّ
ثمة رضو ًبا من ّ
بينها هو حضور الذاكرة ،بل استنهاضها ،كفعل مقاوم ،األمر الذي يتجلىّ يف انتشار ظاهرة
األعامل املتسلسلة التي حتكي التاريخ الفلسطيني عىل أجزاء ،كام يتجىل يف َج ْع ِل املشهد الروائي
الفلسطيني حملاّ ً تنعكس فيه حتوالت القضية الفلسطينية :احلديث عن السالم والتطبيع؛ العاملة
داخل اخلط األخرض؛ قيام دولتني أو دولة بقوميتني؛ هجاء السلطة؛ الشتات الفلسطيني؛ سجون
االحتالل ...ولقد عرف املشهد الروائي الفلسطيني يف مرحلة ما بعد أوسلو انعطافات حادة هي
جزء من االنعطاف احلاد يف حياة الفلسطينيني الفكرية والسياسية واالجتامعية واألدبية بعد هذا
ً
فضال عن
احلادث ،وهو ما طرح موضوعات جديدة تتناوهلا هذه الدراسة يف عدد من الروايات،
جترؤ عىل التقاليد الروائية املعهودة.
تناول ما رافق ذلك من ّ

تقديم
رغم كل ما يؤخذ عىل الرواية العربية من أهنا فن حمدث ودخيل وابن هجني ضاع نسبه بني الرشق
نظرا إىل ما له من خصائص
والغرب ،فإن هذا الفن فرض وجوده واستطاع أن
ّ
يتصدر املشهد األديبً ،
قادرا عىل محل املعارف والرؤى واألفكار التي تتعثّر األشكال األدبية األخرى يف محلها .وقد محل هذا الفن
جتعله ً
هم املجتمع العريب إنسانًا وتار ًخيا وقيماً حضارية؛ ففي مرص ،رائدة الفن الروائي العريب،
منذ إرهاصاته البكر ّ
* أكاديمية وكاتبة ومرتمجة فلسطينية تعيش يف أسرتاليا.
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كانت روايات نجيب حمفوظ وتوفيق احلكيم ويوسف إدريس ولطيفة الزيات وفتحي غانم وصنع اهلل إبراهيم
وإبراهيم أصالن وغريهم ،حتكي قضايا الوطن العريب من خالل روايتها لقضايا مرص .ويف املرشق العريب،
محلت روايات حليم بركات وهاين الراهب وإلياس خوري ونبيل سليامن وعبد الرمحن جميد الربيعي وغالب
هم دمشق وبريوت وبغداد وعماّ ن والقدس فحسب ،بل
طعمة فرمان وغسان كنفاين وجربا إبراهيم جربا ليس ّ
هم قضايا اإلنسان العريب من مرشقه إىل مغربه ً
أيضا .كذلك هي احلال يف الكتابات اخلليجية ،كمثل ما نرى يف
ّ
روايات عبد الرمحن منيف وتركي احلمد وغازي القصيبي وغريهم .أما يف املغرب العريب ،فلدينا ،عىل سبيل
املثال ،روايات الطاهر ّ
وطار وعبد اهلل العروي وأحالم مستغانمي وحممد شكري وإبراهيم الكوين وآخرين(((.
وما قولنا الرواية الفلسطينية ً
عزال هلا عن رمحها العريب ،وإنام هو استجابة ملتطلبات البحث العلمي الذي حيرص
الباحثني ضمن دائرة حمددة ،ويلزمهم بقسط معينّ من الكالم؛ ففلسطني حارضة بقوة يف الرواية العربية .كام أن
للهموم واالنشغاالت العربية صداها القوي يف الرواية الفلسطينية .وأول ما أتذكره يف هذا املجال هو حمارضات
د .عبد املحسن طه بدر ،التي كان يلقيها علينا يف السنة الرابعة يف جامعة بريوت العربية عام  ،1970حيث كانت
رواية غسان كنفاين أم سعد الشاهد احلارض أبدً ا يف ذهن الدكتور عىل واقعية الرواية العربية وصدقها الفني .كام
ختصصا بفلسطني ،ال ألن الفلسطينيني
أن قضايا العرب الرئيسة ،كالوحدة والعروبة ،حارضة يف أشد الروايات
ً
متمسكون بعروبتهم كدثار يقي هويتهم وانتامءهم التاليش واالندثار فحسب ،وإنام ألهنم ً
أيضا منترشون
ً
رجاال
يف معظم األقطار العربية ويعيشون خصوصية مشكالهتا ويتفاعلون معها .فالروائيون الفلسطينيون،
ونساء ،عندما يكتبون عن قضيتهم يكتبون ً
أيضا عن املكان والبيئة التي يعيشون فيها .ونحن نرى انعكاس
البيئة املحلية حتى عند أشدهم التزا ًما بالقضية الفلسطينية كغسان كنفاين ً
مثال؛ فهذا الروائي كتب روايته األوىل
(((
حيرض شعبه عىل رفض الشتات بالتوجه
رجال يف الشمس
ّ
وتوجه بكليته إىل الفلسطينيني .وكان مهّه كله أن ِّ
إىل فلسطني .ومل يكن يقصد أن يكتب عن أي مشكالت اجتامعية عربية ،ولكن ال وعيه فعل ذلك.

كتب كنفاين يصف احلالة االجتامعية البائسة يف املخيامت الفلسطينية والضائقة االقتصادية التي دفعت الناس إىل
البحث عن حلول فردية ،فكان بذلك حيكي قلق رشحية كبرية من املجتمعات العربية يف األقطار الفقرية ،كمرص
وحيرضهم عىل
ولبنان وسورية واألردن .كتب ينهى الفلسطينيني عن التفتيش عن حل آين وفردي ملشكالهتمّ ،
التوجه إىل فلسطني ال إىل الكويت ،ولكنه كان من دون أن يدري يتنبأ بام سيحصل يف العائلة العربية من تفكيك
ّ
سببه انفصال رب األرسة عن عائلته للعمل يف دول النفط الغنية ،وما سيرتكه هذا التفكيك يف حياة األبناء عىل
حوارا بني أيب اخليزران((( وموظف
وجه اخلصوص .كام أنه مل يدر يف خلد كنفاين وهو يصف يف مشهد قصري
ً
قدمته الحق ًا رواية هاين الراهب
اجلامرك عىل احلدود الكويتية–العراقية ،أنه يصف مأزق اإلنسان العريب الذي ّ
(((
رسمت ً
دهرا ،صحا ليتفاجأ باملتغريات احلاصلة يف مملكته ،فنيس
خطا يف الرمال ؛ فبطلها شهريار ،الذي نام ً
دوره احلضاري ،وغاص يف حياة الرتف (حياة النفط) .واحلاملون املنسلخون عن واقعهم الذين اليزالون
 1هنالك أدبيات كثرية يف املوضوع ،منها :فخري صالح ،قبل نجيب حمفوظ وبعده ،دراسات يف الرواية العربية (بريوت :الدار العربية
للعلوم نارشون)2010 ،؛ فيصل دراج ،الذاكرة القومية يف الرواية العربية من زمن النهضة إىل زمن السقوط (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2008 ،وعبد املحسن طه بدر ،حول األدب والواقع (القاهرة :دار املعارف.)1981 ،
األول -الروايات ،ط( 3بريوت :مؤسسة األبحاث العربية1986 ،؛
 2غسان كنفاين ،رجال يف الشمس ،اآلثار الكاملة املجلد ّ
[ ،)]1966ص .152 -29
 3ستبقى كل أسامء العلم املبتدئة بـ «أبو» يف حالة الرفع.
 4هاين الراهب ،رسمت خط ًا يف الرمال (بريوت :دار الكنوز األدبية.)1999 ،
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يعيشون عىل أجماد التاريخ العريب ،والناس الذين سلبتهم السلطات كرامتهم حتى خضعوا أمام متطلبات
َ
ويتحاشوا غضبتها ،مثّلتهم عىل عجل رواية
احلياة الرضورية ،فتنازلوا عن قيمهم كي ينالوا رىض السلطات
يدعي الفحولة اجلنسية وخيرب عن مغامرات
رجال يف الشمس بشخصية كل من أيب اخليزران العاجز ،الذي ّ
ومهية ،ورئيس املخفر الكويتي الالهي عن القيام بواجبه الوظيفي باالستامع إىل هذه الروايات ،والرجال الثالثة
الصامتني األذالء يف اخلزان.
متحسسا احلالة العربية بوجهيها السيايس،
وكتب حييى خيلف يف أول عمل روائي له ،نجران حتت الصفر(((،
ً
صور جمتمع اليمن الغارق يف البؤس واجلهل والتخ ّلف ،ونقل تفاصيل الرصاع السيايس بني اليمن
حيث ّ
مشب ًها ما حيدث يف نجران بام هو حاصل يف املخيامت الفلسطينية؛ فحارة العبيد تشبه خميم الريموك،
والسعوديةّ ،
وأجواء املطاردة فيها مثيلة ملا حيدث للفلسطينيني يف كثري من دول اللجوء .وحييى خيلف ،الذي كان يعيش يف
منطقة نجران يف السعودية يف أثناء احلرب اليمنية بني اجلمهوريني واإلماميني ،انفعل باحلدث وكتبه بإحساس
فلسطينيا.
يمنيا أو سعود ًيا أو
ّ
ً
وتفهم ونضج يصعب معها التفريق ما إذا كان هذا الكاتب ً
(((
صور فيها بعني الفلسطيني الالجئ،
ولنا يف رواية جربا إبراهيم جربا صيادون يف شارع ضيق مثل آخر؛ فقد ّ
التحوالت التي شهدهتا مدينة
خريج جامعة كيمربدج يف األدب اإلنكليزي الذي يصل إىل بغداد بعد النكبة،
ّ
بغداد يف مخسينيات القرن العرشين عن طريق وصف جمموعة من الشباب يمثّلون املجتمع البغدادي :الشاعر
والصحايف واملفكر واليساري املتطرف ،والرافض للمأسسة الداعي إىل الرجوع إىل حالة البداوة .بل إن جربا مل
ختصصا بفلسطني ،ذلك ألنه صاحب مرشوع عرويب تثويري مستقبيل
يغيب احلالة العربية حتى يف أشد رواياته
ً
ّ
(((
هيدف إىل رفع شأن املجتمع العريب ال املجتمع الفلسطيني فقط .

وعندما كتبت ليىل األطرش رواية صهيل املسافات((( التي تبحث يف أزمة املثقف ،جعلت بطلها صالح أيوب
نموذجا للمثقف السلبي االنتهازي الذي ال نراه فقط يف غابرة (فلسطني) ،وإنام يف كل مدينة
املولود يف غابرة،
ً
وجامعة ومؤسسة صحافية عربية ً
أيضا .صالح أيوب ،املثقف املأزوم الذي خرج من قريته إىل املدينة ليتخلص
وشوهته ممارسات الويص املتسلط
من وصاية محود الواشيل ،حيمل يف وجدانه أصالة الريف الذي ولد فيه
ّ
ممز ًقا بني حقيقتني :حقيقته الداخلية األصيلة التي تعرف قيم اخلري واحلق واجلامل ،وحقيقته
الظامل ،فعاش حياته َّ
اخلارجية النهمة إىل القيم النفعية من نفوذ ومال وجمد .صالح هذا موجود يف مجيع األزمنة واألمكنة العربية.

الزيات ونوال
وتالقت كتابات سحر خليفة مع معظم الكتابات النسوية ،ككتابات غادة السماّ ن ولطيفة ّ
السعداوي وآسيا جبار ومحيدة نعنع وكوليت خوري ،حتت عناوين عريضة أمهها النضال ضد جمتمع ذكوري
ّ
(((
هيمش املرأة ويقمع سعيها إىل حتقيق ذاهتا  .رغم هذا التكامل بني الروايتني العربية والفلسطينية ،يبقى للرواية
ّ
الفلسطينية خصوصية ال يمكن جتاهلها؛ فهي لصيقة القضية حتى يف الروايات التي تبدو يف ظاهرها بعيدة عنها؛
 5حييى خيلف ،نجران حتت الصفر ،ط( 4بريوت :دار اآلداب1988 ،؛ [.)]1977
 6جبـرا ابراهيم جبـرا ،صيادون يف شارع ضيق ،ط( 4بريوت :دار اآلداب2003 ،؛ [.)]1974
 7للتوسع ينظر يف« :الصخرة احلب اخلالص ،حوار مع املؤلف أجراه رياض عصمت» ،يف :جربا ابراهيم جربا ،الفن واحللم والعقل،
ط( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش1988 ،؛ [ ،)]1986ص .487-486
 8ليىل األطرش ،صهيل املسافات (القاهرة :دار رشقيات للنرش والتوزيع. )1999 ،
 9للتوسعJoseph T. Zeidan, Arab Women Novelists: The Formative Years and Beyond (Albany: State University of :
New York Press, 1995).
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هي املرآة التي تعكس تباين مراحلها؛ هي يف زمن الثورة رواية حتريض وتثوير وحث عىل النضال ،ويف زمن
االهنزامات استنهاض للذاكرة وتوثيق ملعاناة الواقع املعيش؛ هي يف األغلب رواية ملتزمة ،مع جنوح صوب
التجريب واحلداثة بدأ يظهر منذ تسعينيات القرن العرشين.

بدأ العرص الذهبي لرواية القضية الفلسطينية برواية رجال يف الشمس ( ،)1962وكانت يف ذلك الزمن رواية
حمرضة ،إذ حثّت عىل الثورة ،وقست عىل من حاولوا إجياد حل فردي ملشكالهتم بأن رمتهم يف مكب النفايات.
ِّ
وحرضت عىل الكفاح املسلح.
وتنبأت رواية كنفاين ما تبقى لكم بالثورة ،ورفضت روايته عائد إىل حيفا اهلزيمة ّ
(((1
وحرضت رواية جربا إبراهيم
وص ِّن ْ
ُ
فت رواية إميل حبيبي سداسية األيام الستة بني روايات التغيري الثوري ّ ،
جربا السفينة عىل العودة إىل الوطن حتى ولو حتت االحتالل ،ودعت رواية حبيبي البحث عن وليد مسعود إىل
والتوجه إىل الرسية يف النضال .غري أن اقتالع املقاومة من لبنان عام  1982وتفاعالت حرب اخلليج
نبذ املنفى
ّ
وتداعيات اتفاق أوسلو وخالفات أهل البيت (فتح ومحاس) ،كل ذلك أصاب الفلسطينيني بالذهول ،فرتاجع
كثري من الروائيني عن كتابة األدب املقاوم إىل كتابة الذاكرة الفلسطينية حي ًنا ،وتوثيق املعاناة حتت االحتالل من
مطاردة وسجن وحصار وإفقار وإبعاد حي ًنا آخر.

الرواية واستنهاض الذاكرة
لعل أول من التفت إىل رضورة حضور الذاكرة يف الرواية كفعل مقا ِوم هو الكاتب اللبناين إلياس خوري؛
فعىل هذا األساس قامت روايته باب الشمس ،التي تتنفس فيها ذاكرة مناضل يف غيبوبة لتحكي قصة املقاومة
الفلسطينية منذ النكبة حتى خروج املقاومة من لبنان عام ( .1982((1هذا يف الرواية ،أما يف ما عداها ،فإن
الفلسطينيني حاربوا الغياب الذي جاءت به النكبة باإلرصار عىل استحضار املكان والتاريخ .يف البدء كان
تنبهوا إىل رضورة تدوين الذاكرة خو ًفا عليها من
استحضارهم شفو ًيا ،كأن ينقل اآلباء ذاكرهتم إىل األبناء ،ثم ّ
وتقدم شهادات تثبت
تؤرخ لفلسطني قبل النكبة ّ
الضياع ،فكان أن حفل املشهد األديب واألكاديمي بمؤلفات ّ
يصور حياة اليافاويني من خالل مقابالت مع خمتلف
حضورها ،منها :كتاب يافا عطر مدينـة المتياز ذياب ،الذي ّ
فئات املجتمع ،وكتاب ساره غراهام براون الفلسطينيون وجمتمعهم  ،1946 -1880حيث تعمل الصور التي
مصور للفلسطينيني
يتضمنها الكتاب عىل تثبيت املايض وحمو الغياب ،وكتاب وليد اخلالدي قبل الشتات :تاريخ ّ
 ،1948-1876حيث يعرض فيه جمموعة ضخمة من الصور تعمل عىل تأكيد احلضور الفلسطيني ،وتقاوم
املحو الذي جتهد الصهيونية يف تثبيته .ويشمل الكتاب مقدمة حتتوي عىل املعلومات األساسية لتلك احلقبة(.((1
مؤخرا يف تقديم املعلومة وحفظ الذاكرة ،فأنشئت عدة مواقع هلذا الغرض ،منها عىل
وقد سامهت اإلنرتنت
ً
سبيل املثال شمل ،بديل ،باحث للدراسات ،فلسطني يف الذاكرة ،هذا إىل جانب عرشات املواقع الفردية التي
 10حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين (بيـروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2000 ،ص .774-773
 11للتوسع ينظر يف :نجمة خليل حبيب« ،طقوس (العودة) ودالالهتا يف املتخيل الرسدي نموذج :رواية باب الشمس »،الكلمة،
العدد ( ،36كانون األول/ديسمرب  ،)2009ص .71 -63
 12امتياز ذياب ،يافا عطر مدينة ،مراجعة وتدقيق هشام رشايب (بريوت :دار الفتى العريب.)1991 ،

Sara Graham-Brown, Palestinians and their Society 1880-1948 (London; New York: Quartet Books, 1980) ; Walid
Khalidi, Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians 1876-1948, (Washington, D.C.: Institute for
Palestine Studies, 1984).
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يوثق تارخيهم وجغرافيتهم،
ّ
تؤرخ ملدينة أو قرية أو «محولة» .وال يزال الفلسطينيون يـبحثون ويؤلفون بكل ما ّ
مهوي ورشيف
واملطابع ال تزال تطالعنا باجلديد يف هذا املجال ،نذكر منها اخلطوة املميـزة التي قام هبا إبراهيم
ّ
كناعنة ،وهي مجع احلكايات الشعبية من أفواه الرواة وإدراجها باللهجة املحكية يف كتاب بعنوان قول يا طري.
ولعل رواية حييى خيلف بحرية وراء الريح هي أوىل الروايات الفلسطينية التي خصصت موضوعها لذاكرة
الناس البسطاء وتارخيهم املعيشني.
هيم يف الرواية التارخيية ليس إعادة رسد األحداث التارخيية الكربى ،بل اإليقاظ الشعري
يقول لوكاتش« :إن ما ّ
للناس الذين برزوا يف تلك األحداث .وما هيم هو أن نعيش مرة أخرى الدوافع االجتامعية واالنسانية التي أدت
هبم اىل أن يفكروا ويشعروا ويترصفوا كام فعلوا ذلك متا ًما يف الواقع التارخيي»( .((1والرواية الفلسطينية عىل
مشارف القرن الواحد والعرشين جنحت صوب الرواية التارخيية ،بقصد الرد عىل الدعاية الصهيونية ،وتثبيت
فلسطني يف الذاكرة بعد فشل تثبيتها يف املكان؛ فكتابة الرواية التارخيية هنا هو فعل مقاومة جلأ إليه الفلسطينيون
عندما اهنزمت مقاومتهم املسلحة عام .1982

نشط هذا النوع من الرواية يف العقدين األخريين ،وانترشت ظاهرة كتابة األعامل املتسلسلة التي حتكي التاريخ
الفلسطيني عىل أجزاء ،منها مرشوع إبراهيم نرص اهلل امللهاة الفلسطينية ،ويتألف من مخسة أجزاء هي :زمن
اخليول البيضاء ()2007؛ طفل املمحاة ()2000؛ طيور احلذر ()1996؛ زيتون الشوارع ()2002؛ أعراس
آمنة ()2004؛ حتت شمس الضحى ( .)2009وثالثية حييى خيلف :بحرية وراء الريح ()1993؛ ماء السامء
()2008؛ هنر يستحم يف البحرية ( .)1997وثالثية حممد نصار :صفحات من سرية املربوكة ()2005؛ سوق
الدير ()2007؛ ليل املخيم ( ،.((1()2009وسلسلة أعامل سحر خليفة املرتاتبة زمني ًا مع الواقع الفلسطيني يف
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي :الصبار ()1976؛ عباد الشمس ()1980؛ باب الساحة ()1990؛ املرياث
()1997؛ صورة وأيقونة وعهد قديم ()2002؛ ربيع حار (.)2004
تشرتك هذه األعامل يف موضوع رئيس هو كتابة الذاكرة الفلسطينية وتوثيق املحطات املهمة من رحلة النضال
والنفي الفلسطينية .ويكاد يكون موضوعها وزماهنا ومكاهنا واحد ،ومع ذلك مل تكن هذه الروايات رواية
واحدة .يقول جربا إبراهيم جربا إن من عادة كافكا أن يصف جتربة ما ،ثم يعود ويصفها عىل نحو آخر ،ثم
ً
حماوال كل مرة إجياد وصف أفضل هلا ،كأقرب ما يكون
يعود ويصفها عىل نحو ثالث ،وربام رابع وخامس،
ً
شكال جديدً ا أو حقيقة جديدة .العنارص هي ذاهتا ،ولكن
من الكاليدوسكوب ،تديره كل مرة فيخلق كل مرة
نسبها وعالقاهتا تتبدل( .((1هكذا هي احلال مع هذه الروايات؛ فإنْ نحن أخذنا ،عىل سبيل املثال ،اجلزء األول
من سلسلة كل من :إبراهيم نرصاهلل وحممد نصار وحييى خيلف ،لرأينا أن موضوع الروايات واحد هو املجتمع
الفلسطيني قبل النكبة ويف ّإباهنا؛ كلها تتكلم عىل ما كان الفلسطينيون عليه من بساطة وجهل وسلبية ،فيام كانت
معا لتمكني الصهيونية من فلسطني .وكلها حتكي مأساة
العصابات الصهيونية واالنتداب اإلنكليزي يعمالن ً
الترشد والضياع يف املنايف وما عاناه الناس من اضطهاد وبؤس وفقر ،ولكن كلاّ منها مكتوبة بإحساس خمتلف
 13أورده :صالح فضل ،لذة التجريب الروائي (القاهرة :أطلس للنرش والتوزيع واالنتاج ،)2005 ،ص .34
نصار ،صفحات من سرية املربوكة (سلسلة إبداعات فلسطينية بالتعاون مع االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني،
 14حممد ّ
 - )2005سوق الدير (سلسلة إبداعات فلسطينية - )2007 ،ليل املخيم (طبعة الكرتونية ،2009 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.adabfan.com/story/4983.html>).

15

رشح جربا تقنية كافكا يف :رواية السفينة (سوسة ،تونس :دار املعارف للطباعة والنرش1998 ،؛ [ ،)]1970ص .223
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معينة ميزت عمله من األعامل األخرى.
عن األخرى ،وكل روائي اختار تقنيات خاصة وزوايا ّ

يف الذكرى الستني للنكبة ،أصدر إبراهيم نرصاهلل اجلزء األول من امللهاة الفلسطينية ،وهو زمن اخليول
البيضاء( ،((1التي حيكي فيها تاريخ الشعب الفلسطيني عىل مدى  125عا ًما .وقد اعتمد يف إنجاز عمله عىل
فنيا لفلسطني القضية
شهادات شفوية مجعها من أناس اق ُتلعوا من وطنهم وعاشوا يف املنايف ،فجاء عمله توثيقًا ً
واإلنسان واملكان .واستخدم لرؤيته تقنية حديثة ،فكانت الرواية أشبه بلوحات فوتوغرافية حتيل كل لوحة إىل
أخرى ،وتتمم التالية ما غفلت عنه السابقة .هبذه العنارص متكن نرص اهلل من جلب املايض إىل احلياة بوصفه
التاريخ السابق للحارض ،أي أنه متكن من إعطاء حياة شعرية للناس الذين برزوا يف تلك احلقبة التارخيية،
وجعلهم مؤثرين إجيابيني يف حياتنا احلالية.

اتّبع حييى خيلف يف رواية بحرية وراء الريح( ((1طريقة الرسد التقليدية ،فحققت الرواية رؤيتها ال عن طريق ِج ّدة
تقنيتها كام عند نرص اهلل وإنام عن طريق التقاط العالقات الصغرى املالئمة لتجسيد دوافع السلوك اإلنساين؛
فشخصيات خيلف هم الناس البسطاء ،الذين يقلقون ويتوترون ويتوقّعون الصعوبات لدى رؤية اليهود
يتدربون وراء املستعمرة القريبة من قريتهم .والقرية التي تستضيف املتطوعني العرب وتفرح هبم وتستمع إىل
انتصاراهتم الومهية ،ثم حتزن عند اكتشاف كذهبم.

أما حممد نصار ،فقد بدأ ثالثيته برواية صفحات من سرية املربوكة ،فوصف من خالل قرية فلسطينية صغرية ما
كانت عليه احلالة االجتامعية من جهل وخت ّلف وفقر أيام العثامنيني ،وأتى إىل ذكر األحداث التي كانت دائرة يف
ذلك الزمن .فالرواية هي عودة مئة عام إىل الوراء لتأريخ مراحل التطور الفكري والرتاثي والفلسفة والرؤى
يف املجتمع الفلسطيني .وقد ّبينت الرواية من خالل شخصياهتا وأبطاهلا نضج الفلسطينيني الفكري وتطورهم
التدرجيي يف تفكريهم ورؤاهم احلياتية.

التحوالت في القضية الفلسطينية
انعكاسات
ّ
على المشهد الروائي الفلسطيني
عرف املشهد األديب يف العقدين األخريين ( )2011-1991فورة يف الرواية الفلسطينية عىل كال الصعيدين
النوعي والكمي؛ فقد حترر الك ّتاب من التزامات كثرية كان يتحرج جيل املؤسسني اخلوض فيها ،كاحلديث عن
السالم والتطبيع والعاملة داخل اخلط األخرض ،وقيام دولتني أو دولة بقوميتني .وخفتت احلامسة جتاه مدرسة
االلتزام يف األدب ،فجنح كثري من الروائيني صوب التجريب واحلداثة ،كام أدى االنفتاح الواسع عىل العامل
من خالل البعثات الدراسية واإلنرتنت ،إىل ظهور أسامء جديدة ،وتأصلت أخرى كانت مغمورة ،نذكر منها:
مجال ناجي (غريب النهر2012 ،؛ عندما تشيخ الذئاب2008 ،؛ ليلة الريش2004 ،؛ احلياة عىل ذمة املوت،
)1993؛ نبيل عودة (االنتفاضة)2012 ،؛ إبراهيم زعرور (قصة خري الدين بن زرد العجيبة2011 ،؛ رعاة
الريح2010 ،؛ الشارع الذي رحل)2009 ،؛ سحر خليفة (حبي األول2011،؛ أصل وفصل2009 ،؛ ربيع
حار2004 ،؛ صورة وأيقونة وعهد جديد2002 ،؛ املرياث1997 ،؛ باب الساحة)1990 ،؛ حزامة حبايب
16
17

إبراهيم نرصاهلل ،زمن اخليول البيضاء ،ط( 2بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون2008 ،؛ [)]2007
حييى خيلف ،بحرية وراء الريح ،ط ( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش)2001 ،؛ [)]1993
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(قبل أن تنام امللكة2011 ،؛ أصل اهلوى)2009 ،؛ ديمة السامن (رحلة ضياع2011 ،؛ برج اللقلق)2005 ،؛
(قريبا من اجلرمق)2010 ،؛ عادل سامل
ربعي املدهون (السيدة من تل أبيب)2010 ،؛ عبد الكريم عبد الرحيم
ً
(عناق األصابع)2010 ،؛ غريب عسقالين (هل رأيت موت ظيل2010 ،؛ )2001؛ جفاف احللق وحرارة
اللسان)2009 ،؛ حييى خيلف (ماء السامء2008 ،؛ هنر يستحم يف البحرية)1996 ،؛ دينا سليم (احلافيات،
2008؛ سادينا2007 ،؛ تراتيل عزاء البحر)1996 ،؛ وداد الربغوثي (الوجوه األخرى وتل احلكايات،
)2007؛ سهاد عبد اهلادي (ذاكرة زيتونة)2007 ،؛ ليىل األطرش (مرافئ الوهم2005 ،؛ ليلتان وظل امرأة،
1998؛ صهيل املسافات1999 ،؛ امرأة للفصول اخلمسة)1990 ،؛ عزمي بشارة (حب يف منطقة الظل2005 ،؛
احلاجز)2004 ،؛ دينا سليم مطانس (احللم املزدوج)2003 ،؛ نجمة خليل حبيب (ربيع مل يزهر)2003 ،؛ ليانة
بدر (نجوم أرحيا2002 ،؛ 1993؛ عني املرآة)1991 ،؛ نجوى قعوار فرح (سكان الطابق العلوي)1996 ،؛
حسن محيد (جرس بنات يعقوب1996 ،؛ تعال نطري أوراق اخلريف)1996 ،؛ رشاد أبو شاور (شبابيك زينب،
)1994؛ توفيق فياض (وادي احلوارث)1994 ،؛ إبراهيم نرص اهلل (جمرد اثنني فقط1992 ،؛ عو)1990 ،؛
أفنان قاسم (أربعون يو ًما بانتظار الرئيس.)1992 ،
باهلم واحللم الفلسطينيني؛ فسواء كانت التجربة من الداخل الفلسطيني أو من
هجست هذه التجارب إال أق ّلهاّ ،
رسة يشدها هو فلسطنيّ ،إما قضية أو مكان ًا
الضفة الغربية أو من الشتات ،قريبه وبعيده ،فإن هنالك دائ ًام حبل ّ
وإما خلفية أو مناخات رؤيوية .ومع أن معظم هذه الروايات ُكتبت بعد اتفاق أوسلو ،فإن موضوعاهتا
أو زمان ًا ّ
تنوعت ،فعاد بعضها يف الزمن إىل بدايات القضية الفلسطينية ،وتوقف بعضها عند املفاصل البارزة من مسريهتا،
ّ
كانطالقة املقاومة املسلحة واحلرب اللبنانية الفلسطينية واالجتياح االرسائييل للبنان وتداعيات حرب اخلليج
التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية
عىل القضية وعىل العاملة يف الكويت .وحكى عدد كبري منها
ّ
يف الضفة الغربية وغزة بعد اتفاق أوسلو ،فغدا كل حدث وكل موضوع وكل شاردة مادة روائية :السجن،
املطبعون .وباختصار،
احلصار ،العاملة ،اخليانة ،احلاجز ،نزاعات السلطة ،املفاوضات ،العائدون ،املستثمرونّ ،
أمسى كل ما يمور به املجتمع والقضية ممث ًّال يف الرواية.
كثرية هي الروايات التي تناولت السلطة السياسية بالنقد الذي وصل حد اهلجاء الشخيص ،كام يف روايايت رشاد
أبو شاور البكاء عىل صدر احلبيب والرب مل يسرتح يف اليوم السابع ،ورواية أفنان قاسم بانتظار الرئيس .وكثرية
املحرضة التي سامهت يف بلورة الوعي الشبايب الذي أدى إىل ثورة الربيع العريب ،منها،
هي الروايات الفلسطينية ِّ
عىل سبيل النموذج ،رواية عو إلبراهيم نرص اهلل .حتكي عو( ((1قصة الرصاع بني املثقف العرصي والسلطة
املستبدة .واملثقف العرصي ،بحسب إدوارد سعيد ،ليس فقط الناقد لسياسة احلكومة ،بل ً
أيضا كل من يرى
ً
حفاظا عىل حالة من اليقظة املتواصلة ومن الرغبة الدائمة يف عدم السامح ألنصاف احلقائق
يف املهنة الفكرية
واألفكار التقليدية بأن تسيرّ املرء معها( .((1هو بمعنى آخر مناهض طبيعي للحاكم املستبد وما يمثّله من قمع
للحريات ،وفرض ملفاهيم ورؤى ختدم أهدافه التسلطية بقولبة عقول الناس وجتهيلها لتسهيل حكمها .لذلك
يسعى هذا احلاكم إىل ترويض املثقف العرصي بأعنف الطرق وأكثرها الإنسانية حتى يتم هلذا احلاكم سحقه.
فبطل رواية عو (أمحد الصايف) كاتب وطني مستقيم وطموح يستخدم قلمه خلدمة الوطن واحلرية والعدالة،

 18ابراهيم نرصاهلل ،عو (عماّ ن :دار الرشوق.)1990 ،
 19إدوارد سعيد ،صور املثقف ،حمارضات ريث سنة  ،1993نقله إىل العربية غسان غصن؛ راجعته منى أنيس (منتدى وشبكة
التنويريني العرب[ ،د .ت ،].ص .37
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َّ
ويتعرض ألقسى الضغوط حتى يرضخ ويتحول إىل كلب يتمسح
ويعذب
فيالحق
فتزعج كتاباته اجلنرال،
َ
ّ
بذيول اجلنرال .ونرص اهلل بإيصال املثقف إىل هذه الدرجة من االنحطاط يكشف عن الدرك السفيل الذي وصل
إليه جمتمعنا العريب .لقد متكن اجلنرال من سحق الطبقة املتنورة الواعية القادرة عىل التأثري يف املجتمع وتوجيهه
وحولهَ ا إىل طبقة مرتبطة به تدور يف فلكه ،ختدم مصاحله وتساعده بام هلا من معرفة
نحو قيم اخلري واحلق واجلاملّ ،
وثقافة واحرتام بني الناس عىل اكتساب مزيد من القوة وزيادة السيطرة .وهو ال يكتفي بإسكات صوت أمحد
ً
الصايف وإنام يريد ً
معتدال ..نحن بحاجة إىل
أيضا أن يستغل هذا الصوت لتجميل صورته :تذكّ ر ..إنني أريدك
كامن  ..لسنا بحاجة إىل بوق (يقول له).

ِ
بمستعمرهيم فقال :إن اخلاضع للكولونيالية يلجأ
املستعمرين
وقد حلل هومي بابا يف كتابه موقع الثقافة عالقة
َ
كي حيافظ عىل هويته وثقافته إىل املحاكاة ،التي هي قناع خيفي املنهزم ذاته احلقيقية خلفه كي يتامثل مع املنترص.
واملحاكاة التي تبدو وكأهنا حامية للكولونيالية ال تطمس اهلوية الكامنة خلف قناعها ،بل إن خطرها يتمثّل يف
رؤيتها املزدوجة التي يف كشفها عن تناقض اخلطاب الكولونيايل هي ً
أيضا تعطل سيطرته( .((2ويف رواية عو متاثل
شبه تام بني اخلاضع للكولونيالية وأمحد الصايف ،بطل الرواية؛ ففيها جلأ أمحد إىل املحاكاة ،وأخفى حقيقته خلف
كلبا يقعى وينبح وهيز ذيله حتت قدمي اجلنرال ،ولكن ذاته املموهة كانت يف الوقت ذاته تتمرد عىل
القناع ،فصار ً
الذات اخلاضعة وتعطل مسريهتا؛ إذ جلأ الصايف إىل كتابة قصة متمردة يف غفلة من اجلنرال عطلت خطته .فبطلها
سعد هو يف احلقيقة ذات أمحد الصايف احلقيقية التي برزت من حتت القناع .سعد الثائر املتمرد عىل قوانني اجلنرال
يقوم بعملية فدائية داخل حدود فلسطني  ،48وبعد عودته يلقي جنود اجلنرال القبض عليه وعىل رفاقه ،و ُيعثَر
َّ
ويعذب ولكنه يفضح رياء اجلنرال أمام جنوده ،فإذ هو ال وطني
يف جيب سرتته عىل القصة امللهمةُ ،فيرضَ ب
وال ساهر عىل أمن الوطن وإنام منفذ جبان ألوامر جنرال أقوى منه متمثّل يف أمريكا وإرسائيل .صحيح أن ذات
أمحد الصايف املموهة مل تستطع متزيق القناع ،وظلت تدور يف فلك اجلنرال ،ولكنها كانت تصنع الثورة من وراء
وحترض عىل التمرد وتكشف كذب اجلنرال .ولئن مل يتمكن من أن يكون بطل روايته طفل الليلة الطويلة،
القناع ّ
فإنه أحس بأنه يتوحد معه بالغضب وبالروح املتفجرة ،وظل سعد يقرأ روايات الصايف ويتمثّل ما فيها من مترد .
ال تكمن قيمة الرواية يف وقفتها التثويرية املحرضة فقط ،بل تكمن ً
أيضا يف قيمتها الفنية التي جت ّلت بالرسم
منمطة وإنام يمتزج فيها السلب واإلجياب بطبيعية ال افتعال فيها ،متا ًما
الواقعي للشخصيات .فشخوصها غري َّ
اهلدامة ذكاء ومعرفة وقدرة عىل اإلقناع
كام هم الناس بني ظهرانينا .واجلنرال حيمل إىل جانب الصفات التسلطية ّ
يستخدمهام يف حربه مع ضحيته؛ يعرف متى يستخدم العنف والتهديد ومتى يستخدم الرتغيب الذي يصل إىل
قرائك  ..أستطيع ً
مثال أن أعيد عليك قراءة فقرات
درجة التم ّلق ،أجل التم ّلق ،كأن يقول لضحيته :إنني من ّ
طويلة من مقاالتك .بدأ بتعداد عناوين املقاالت املنشورة خالل شهر متوز  ،فوجئ أمحد الصايف أكثر  ..أو
قوله :يا أمحد أنت أهم بكثري ّمما تعتقد  . . .إنك اآلن أشبه ما تكون بنهر ضائع يف الصحراء  ،لنعمل سو ًيا
وبصورة عملية من أجل مواطنينا ،وإذا مل يدرك هذا إنسان وطني أصيل ،مثقف مثلك ،فمن سيدركه؟ كام أن
أمحد الصايف ليس ضحية بريئة وقعت يف براثن ثعلب فقط ،وإنام فيه ً
اهلدامة ،كالغرور
أيضا كثري من النزعات ّ
واجلشع والضعف أمام مغريات املنصب واجلاه؛ فهو يرى نفسه أعىل من مستوى اآلخرين .كان يدرك أنه أكثر

20

للمراجعة.Homi Bhabha, Nation and Narration (London: Routledge, 1990), pp. 88-89 :
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أمهية من رئيس التحرير وأكثر شعبية منه  ..أما إذا نظر إىل املسؤولني عن األقسام األخرى ،فإنه أكثر أمهية منهم

دورا يف
جمتمعني .وهذا يعني أن يف نفس املثقف جنرال ديكتاتور .ونرص اهلل يدين يف ذلك املثقف وينسب إليه ً
مهمشني مقموعني خائفني.
إفساد املجتمع وإبقاء الناس َّ
مجيعا وو ّثقتها أكثر من رواية فلسطينية
قيمة هذه الرواية ليست يف أهنا قالت احلقيقة التي نعرفها ونعيشها ً
حرضت عىل الثورة القائمة اليوم واملسماّ ة الربيع
وعربية ،وإنام يف كوهنا تنبأت قبل عرش سنوات ،أو باألحرى ّ
العريب ،آملني بأن تقيض عىل مجيع جنراالت األمة املتسلطني .بعد سنتني أكمل نرص اهلل برناجمه الروائي التثويري

املحرض ضد السلطوية والفساد يف املجتمع العريب برواية جمرد اثنني فقط( .((2ومع أن الرواية حتكي قصة النفي
ِّ
الفلسطيني عىل مدى نصف قرن ،وحتكي أزمان هذه القضية منذ عهد الطفولة الربيئة إىل زمن املذبحة ثم زمن

تدعي الثورة
حي ًزا
واسعا لزمن الدولة العربية القمعية التي ّ
ً
اللجوء إىل إحدى دول النفط للعمل ،فهي ختصص ّ

حولت احلادث العادي واملألوف إىل حادث مدهش ومؤثر،
متيزت بأهنا ّ
وتطحن البرش .والرواية كسابقتها ّ

وقدمت رؤيتها بقالب شعري مكثّف له قدرة عىل التوالد عن طريق التأويل.
ّ

من املحطات التي توقفت عندها الرواية الفلسطينية حرب السنتني يف لبنان واالجتياح اإلرسائييل للبنان،

(((2
تعرضت
فكتبت نجمة خليل حبيب رواية قصرية بعنوان ربيع مل يزهر  ،حتكي معاناة عائلة فلسطينية ّ

للتطهري العرقي عىل أيدي القوات اليمينية يف بريوت الرشقية ،فلجأت إىل بناية للمهجرين يف بريوت الغربية

رضبتها القوات اإلرسائيلية يف أثناء االجتياح بقنبلة فراغية يف  6آب /أغسطس  ،1982وذهبت العائلة مع
من ذهبوا حتت أنقاض تلك البناية .و ّثقت الرواية حصار بريوت ،وحكت معاناة سكاهنا ورصاعهم يف مدينة
وتعرضت عن طريق التداعي حلرب السنتني التي سقطت
ُقطعت عنها املاء والكهرباء والتموين ثالثة أشهرّ ،
خالهلا خميامت بريوت الرشقية يف ضبية وجرس الباشا وتل الزعرت ،واملجازر التي رافقت هذا السقوط .وتتبع

الرواية جمموعة قصص قصرية حتكي ما جتاهلته الرواية ،كقصة «بقع فوق أفكار نعامن» التي تسبح يف أفكار
التفحم يف موقع حريب يف الضاحية اجلنوبية ،وأخرى بعنوان
أحد شهداء املجموعة القتالية التي ُأحرقت حتى
ُّ
و«صمت خليل» تدور يف عقل الشاعر خليل حاوي قبل انتحاره حني علم بوصول القوات اإلرسائيلية

إىل مشارف بريوت .وقصة «يوم رحلت أم جهاد» ،وهي تصوير للمجزرة التي جرت يف مستشفى غزة
ليلة جمزريت صربا وشاتيال يف أيلول /سبتمرب  .((2( 1982وتنهي حبيب ربيع مل يزهر بقصة متفائلة بعنوان

«خريف يزهر» ،حتكي ما أحدثته عملية خالد علوان من رفع ملعنويات اإلنسان العريب الذي أصابه اليأس

يف إثر اجتياح بريوت(.((2

يروج له االسترشاق والصهيونية حول ثقافة العنف واملوت
يميز الرواية هو ر ّدها غري املبارش عىل ما ِّ
أما أكثر ما ّ
قصورا يف عاطفة األمومة،
تسفيها للعمل االستشهادي ،وحتديدً ا االفرتاء الذي ينسب إىل األم العربية
العربية،
ً
ً

 21إبراهيم نرصاهلل ،جمرد اثنني فقط (عامن :دار الرشوق.)1992 ،
 22نجمة خليل حبيب ،ربيع مل يزهر (بريوت :املركز العريب لألبحاث والتوثيق.)2003 ،
 23للتوسع ينظر يف :بيان احلوت ،صربا وشاتيال ،أيلول ( 1982بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2003 ،
 24هي عملية فدائية يف قلب بريوت أطلق فيها الشاب خالد علوان النار عىل ضابطني إرسائيليني كانا يتناوالن القهوة يف مقهى ال ِو ْمبي
يف شارع احلمرا  ،يف أول أيام دخول القوات اإلرسائيلية العاصمة اللبنانية.
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األمر الذي ال جيعلها حتزن عندما يموت ابنها وإنام تزغرد( .((2فعلت حبيب ذلك من خالل إبرازها حقيقة
باذخا حتى قبل والدته .وبعدها صار
العالقة التقليدية بني األم العربية وأبنائها .فمريم احتفت بربيع احتفاء ً
حمور حياهتا؛ فألجله صربت عىل فظاظة الزوج ،وتسللت عرب جنح الظالم من بيتها يف املخيم لتعيش يف بناية
لتؤمن له أتفه طلباته ،وعندما ُعثر
وعرضت نفسها للخطر اليومي يف أثناء االجتياح اإلرسائييل ّ
للمهجرينّ ،
عليهام ميتني حتت أنقاض البناية التي رضبتها طائرة حربية إرسائيلية بقنبلة فراغية ،كان هنالك يد حتتضن ً
طفال
قيل إهنا يد مريم وطفلها ربيع.

وعن حرب اخلليج وتأثرياهتا يف القضية الفلسطينية ،والتخريب الذي أحدثه املنفى يف الذات الفلسطينية وما
(((2
متيزت
أصاب الجئي الكويت من إساءة وهتجري ،خصصت حزامة حبايب رواية بعنوان أصل اهلوى ّ ،
با ِ
جل ّدة يف الرسد واجلرأة يف كشف الذات( .((2ومل يفت الرواية الفلسطينية احلديث عن التامثل املأساوي بني نكبة
فلسطني واحتالل العراق ،نذكر منها رواية غريب عسقالين هل رأيت موت ظيل التي لنا وقفة معها يف مكان
آخر من البحث.
من روايات السجن حكت رواية عادل سامل عناق األصابع( ((2معاناة األرسى الفلسطينيني والعرب يف سجون
االحتالل .حتدثت عن معاناهتم وأحالمهم ورس صمودهم ،وعن عالقاهتم العاطفية ومشكالهتم مع احلراس
ومع ضعفاء النفوس الذين يتحولون إىل خمبرِ ين .عقدة الرواية قصة حب تقليدية ،ولكنها نجحت يف نقل
مشاعر شخصياهتا ،فرأينا أنفسنا نتفاعل معها :نحزن عىل ع ّ
يل اجلعفري الذي اس ُتشهد حتت التعذيب ،ونغضب
لغضب عمر القاسم الذي استثناه أمحد جربيل من قائمة املفرج عنهم ،ونفرح لعالقة احلب الرومنيس اجلميلة
واسعا من الرسد لدور
حي ًزا
ً
متيز الرواية يف ختصيصها ّ
بني عيل وخولة ،وينكرس فرحنا النكسار قلبيهام .ويكمن ّ
املرأة يف معركة النضال ورضورة احرتام املجتمع لعواطفها.

انعطافات الرواية الفلسطينية
في مرحلة ما بعد أوسلو
إنه ألمر بدهيي القول إن اتفاق أوسلو أحدث انعطافة حا ّدة يف حياة الفلسطينيني الفكرية والسياسية واالجتامعية
واألدبية ،بل إنه أحدث بلبلة فكرية يف عقل األمة العربية كلها وليس الفلسطينيني فقط .لقد أتاح هذا االتفاق
وزوار من
العودة إىل مناطق السلطة الفلسطينية كام إىل مناطق  .48وكان بني العائدين رجال أعامل ومستثمرون َّ
تقريبا،
خمتلف دول الشتات ،جاؤوا لتفقّد أهلهم أو أقارهبم الذين انقطعت السبل بينهم عىل مدى نصف قرن
ً
املتخيل
فاس ُتقبل العائدون بالتهليل .قال بعضهم :عندما عدت شعرت كأنني ُخلقت من جديد .ولكن اختالف
َّ
 25برزت هذه الدعاية قوية ومؤملة بعد حوادث أيلول /سبتمرب  ،2001ومن وحيها أ ّلفت السلطات األسرتالية سيناريو يقول إن
استدرارا للشفقة .ويف مكان آخر قيل إن األمهات يف مراكز احتجاز
األمهات يف قافلة طالبي اللجوء تامبا كن يرمني أبناءهن يف البحر
ً
طالبي اللجوء كن جيربن أطفاهلن عىل اإلرضاب عن الطعام بخياطة شفاههم .للتوسع حول موضوع تامبا ينظر يفKim Arlington, :

“Children Overboard the most Despicable of Lies: Hawke”, Age, 24/8/2004, on the web:
<http://www.theage.com.au/articles/2004/08/24/1093246520431.html?from=storylhs>.

 26حزامة حبايب ،أصل اهلوى ،ط( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2009 ،
 27للتوسع ينظر يف :وليد أبو بكر« ،توازي الشخصيات بدل من تقاطعها :أسلوب خمتلف يف الرسد الروائي »،الكلمة ،العدد ( 8آب/
أغسطس  ،)2007عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alkalimah.net/article.aspx?aid=669>. :
 28عادل سامل ،عناق األصابع (القاهرة :دار شمس.)2010 ،
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خصوصا للذين ال يملكون ذاكرة شخصية عن املكان .بيت الوالد مل يعد
عن الواقع أحدث صدمة يف النفوس،
ً
(((2
بي ًتا« .حيفا مل تعد تتكلم معي» ،يقول فواز تركي عند عودته إىل وطنه  .ويقول مريد الربغوثي عند عودته إىل
ً
أجياال منا عليها أن حتب احلبيب املجهول .النائي .العسري .املحاط باحلراسة،
رام اهلل« :خلص! خلق االحتالل
)
(
وباألسوار ،وبالرؤوس النووية ،وبالرعب األملس .االحتالل الطويل استطاع أن حيولنا من أبناء فلسطني
) (((3
(
ً
ختييال
وشعرا،
نثرا
ً
إىل أبناء فكرة فلسطني »  .وشاركت الكتابات عىل اختالفها يف نقل هذا املشهد مساءلته ً
روج هلا.
وكتابات جادة موضوعية ،وعكست الرواية مناخات هذه املرحلة ،فساءلتها وحاكمتها ومل تعدم من ّ
تعبريا عن البلبلة الفكرية التي أصابت اجلسد الفلسطيني ،ورواية
فكانت رواية هنر يستحم يف البحرية أوهلا
ً
أشدها ً
متثيال ونقدً ا لواقع الناس ومعاناهتم اليومية روايتا املرياث
السيدة من تل أبيب أكثرها إثارة للجدل .ومن ّ
التحول اجلاميل يف النص الروائي الفلسطيني كانت
وصورة وإيقونة وعهد قديم .ومن الروايات التي مثّلت
ّ
رواية هل رأيت موت ظيل.
ضبابية الرؤية السياسية ،نموذج :نهر يستحم في البحيرة

(((3

تكمن أمهية رواية حييى خيلف يف أهنا شهادة أهل البيت عىل ناسه؛ فهو من فريق عمل السلطة الفلسطينية التي
صنعت اتفاق أوسلو ،وروايته هنر يستحم يف البحرية هي رؤيته كمبدع ٍ
وراء هلذا االتفاق ،فامذا قال املبدع وبامذا
اختلف عن السيايس؟ هذا ما سنحاول تبيانه يف هذا اجلزء من الدراسة.

املتخيل وسرية الكاتب الذاتية؛ فبطل الرواية من قرية سمخ ،وعائد من
كبريا بني
نلحظ يف هذه الرواية
تشاهبا ً
ً
ّ
الشتات إىل غزة بعد اتفاق أوسلو .هو كيحيى خيلف ،كان ً
طفال عندما جلأت به عائلته من سمخ عام 1948
إىل األردن .ويف عام  ،1970عقب اهنزام املقاومة الفلسطينية أمام اجليش األردين ،خرج مع املقاومة إىل لبنان
ثم إىل تونس .وله ذكريات مجيلة يف لبنان وتونس .وخيلف ً
أيضا خملص إخالص اجلندي الياباين لقيادته؛ إذ
ظل مؤم ًنا بالكفاح املسلح طريقًا للتحرير والعودة حتى واتاه رئيسه وأمره بالتخليّ  .وطبيعي أن يكون له بلبلة
اجلندي الفكرية ذاهتا ،وأن يصيبه ما أصاب اجلندي من صدمة نفسية عندما قيل له إن احلرب انتهت إلحساسه
أيضا دماثة ا ُ
بأنه أصبح ً
خل ُلق التي ُعرف هبا خيلف .كام أن يف عنوان الرواية ً
رجال بال قضية .وللراوي ً
بعضا من
سرية الكاتب؛ فالنهر هو هنر األردن ،والبحرية هي بحرية طربية يف فلسطني املحتلة عام  .1948عىل ضفاف
البحرية ولِد خيلف عام  ،1944وعرب النهر إىل الغربة ً
طفال يف الرابعة من العمر.

خيربنا خيلف منذ العنوان بعالقته احلميمة باملكان ،وهي هنا البحرية التي أعالها عىل النهر ،وجعله بحاجة دائمة
كبريا لوصف عالقة
إليها ليستحم ويتطهر هبا من أدرانه .إىل جانب ما يوحيه العنوان ،ختصص الرواية جز ًءا ً
االنجذاب بني الراوي وأرضه وهاجسه الدائم بالعودة إليها .ومتيزت ً
أيضا بتبيان رؤية اآلخر (اإلرسائييل)
ملفهوم العودة وموقفه منها وحتديده للنمط املقبول من العائدين .وبرهنت حاد ًثا إثر آخر عىل استحالة إنجاح
مرشوع العودة من خالل اتفاق أوسلو ،وكشفت من ناحية أخرى عن اختالط املشاعر وتضارهبا بني احلنني
اجلارف واللهفة احلارقة عن ُبعد ،واخليبة املؤسية عىل أرض الواقع:

 29للتوسع ينظر يفFawaz Turki, Exile’s Return: The Making of the Palestinian American (New York: Free Press, :
1994), p. 33.

 30مريد الربغوثي ،رأيت رام اهلل ،ط( 3بريوت والدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)]1997[ 2008 ،ص .74
 31حييى خيلف ،هنر يستحم يف البحرية (رام اهلل؛ عامن :دار الرشوق.)1997 ،
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مدفوعا بحبي إىل أرض الوطن  . . .كنت أحدق بعينني مغرورقتني بجبال أرحيا والتالل البيضاء
«دخلت
ً
املحيطة هبا  . . .يف البداية انتابتني مشاعر ليس هلا مثيل  ..إنه وطني  ..إنني أعود إىل بقعة ما يف وطني ..
 -واليوم ..

 ما زلت أحاول االندماج يف هذا النسيج ،وما زلت بحاجة للمزيد من الوقت كي يكون يل مناخ وطقسوعالقات وحياة اجتامعية» (ص .)16-6

يبينّ هذا املشهد الرشخ الذي أحدثه النفي بني الفلسطينيني ووطنهم؛ فالتباعد القرسي واملستديم بني من
تربوا حتت االحتالل والذين تربوا يف املنايف ،أحدث فجوة بني أبناء الوطن الواحد ،إذ راكمت كل فئة منهم
فتكون لكل منها سلوكيات وأولويات متفارقة جعلت العائدين حيسون بأهنم غرباء
جتربة ختتلف عن األخرى َّ
يف وطنهم ،بينام حيس املقيمون بأهنم أمام زوار أو سائحني أو حمسنني أكثر من كوهنم أمام مواطنني ورشكاء
فعليني بالوطن.
ّ

نموذجا جيدً ا لفلسطينيي املنايف البعيدة (أوروبا وأمريكا)؛ فهو يعي فلسطينيته ،ولذلك جاء
يمثّل أكرم عابد
ً
يبحث عن زوجة عمه .وهو ً
أيضا تب ّنى قيم منفاه واصطبغ بصبغته ،فبدا يف أنظار املقيمني خمتل ًفا .لقد أكسبـته
أمريكا مالمح أرستقراطية ،فهو يدخن الغليون ،ويتحدث عن السوبرماركت الذي يملكه يف لوس أنجلوس
وعن أسعار البرتول يف البورصة وعن ثورة السود ضد البوليس ،ويتكلم باإلنكليزية والعربية ،ويغ ّني أغاين
عبد الوهاب وفرانك سيناتـرا ،وينظر باهتامم إىل رجال الرشطة الفلسطينية وهم ّ
ينظمون السري .أما الراوي،
فيمثّل اآلتني من دول اجلوار (األردن ولبنان وسورية وتونس)؛ فمن األردن محل أول جتربة له مع املوت أيام
وعلمه االجتياح
القواعد الفدائية .ويف العرقوب ،يف اجلنوب اللبناين ،بنى شخصية املقاوم الواثق من نفسه،
ّ
مبعدً ا ،فكانت عائشة جتربة
اإلرسائييل واخلروج من بريوت الصرب واحلكمة .أما يف تونس التي جاءها مهزو ًما َ
حب مجيل أنضج عواطفه ّ
ولطف بؤس منفاه وخسائره .ولكن رغم كل تلون واختالف ،ظلت صلة وصل قوية
تربط الفلسطينيني بعضهم ببعض هي انجذاهبم الغريزي إىل األرض ،وتوقهم إىل العودة إليها .يقول الراوي
إنه مستعد لدفع ما تبقى من عمره كي يرى سطح البحرية (حيث تقع قريته) الذي يشبه بطن الغزال ،وإن
سمخ هي احللم الذي عاش يف سويداء قلبه عىل مدى ستة وأربعني عا ًما .لذلك ،بدأ خيطط للذهاب إىل سمخ
منذ حلظة وصوله إىل غزة .ورغم الرتحيب الذي لقيه يف غزة و َب ْعدَ ها يف رام اهلل ،ورغم رحيل املحتلني عن
غزة وامتالء املدينة باإلعالنات الفرحة املرحبة بالعائدين ،ظلت سمخ املقصد األول ،فبينّ ذلك خصوصية
وضيق عليه
العالقة بني الفلسطينيني وديارهم؛ فهي عندهم ذاكرة املكان التي يلجأون إليها كلام اشتدت أزمتهم ّ
الظرف التارخيي ِ
اخلناق .فعندما تضيع سمخ بني املايض واحلارض ويقوم عىل أنقاض بيوهتا تالل من األسمنت،
ويتغري اسمها اىل تسيمخ ،عندما تتأزم األمور يف نفس العائد ،وفيام هو حيدق بعيون هنا وهناك ع ّله يقبض
عىل أثر ما ،عله جيد شي ًئا من ِمزق األيام املاضية ،تأيت عنارص الطبيعة (املكان) لتكون مهزة وصل بني الداخل
واخلارج .غري أن العائد وإن استطاع َجسرْ العالقة بينه وبني املكان ،فإن عالقته باملجتمع مل تكن عىل القدر نفسه
من السهولة .فالراوي الذي أحس بالفرح عندما عرب اجلرس وشاهد أرض الوطن ،وسعد وهو يرى «بحر
غزة احلنون» ،ورفرف يف قلبه طائر الشباب الذي تركه منذ سبع وعرشين عا ًما ،والذي حيب كل يشء :بالط
الرصيف ،حجارة األسوار ،عنب الفالحات يف السالل ،التامثيل من خشب الزيتون ،كنافة اجلبن عند جعفر
ورائحة احلالوة عند خان الزيت ،ال حيس صدى مشاعره عند الناس ،وأنه لو قاهلا لبدت الكلامت عادية جدً ا.

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
التحوّ الت السياسية واالجتماعية والجمالية في الرواية الفلسطينية على مشارف القرن الواحد والعشرين
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أما اخلسارة التي ال يمكن تعويضها ،فهي اهلوة التي نشأت بني املنفيني وأوطاهنم ،وأحس هبا بعمق العائدون
من النضال إىل التسوية السلمية الذين مثّلتهم حالة اجلندي الياباين أصدق متثيل؛ فأونودو بإخالصه لرسالته
الدفاعية ورفضه تسليم سالحه إال بأمر مبارش من قائده ،إنام يمثّل الفلسطينيني الذين التزموا وأخلصوا ملبادئ
منظمة التحرير ومواقفها ورئيسها ،فحملوا السالح عىل مدى مخسة وأربعني عا ًما ،ورفضوا إلقاء السالح حتى
املبعد إىل
جاء قائدهم وطلب منهم ذلك .وأونودو املعتزل يف جزيرة منعزلة عن أرض املعركة هو كالفلسطيني َ
تونس .هو مثله «اكتشف فجأة أن بندقيته الصدئة تشبه غصن شجرة يابس ،وأن املنظار العسكري الذي يتدىل
وعز عليه أن يكتشف «أنه مل تعد له جدوى ،وأن أيامه مل تعد ذات قيمة ،وأن أمجل
من رقبته ليس له أية أمهية»ّ .
سنوات العمر ذهبت هباء» (ص  .)71وهو الذي قاوم مجيع حماوالت التيئييس ،وظل ينتظر بعيدً ا عن مرسح
معركته اثني عرش عا ًما حتى جاء قائده وأمره بتسليم سالحه .وما البلبلة التي أحس أونودو هبا إلاّ ترمجة للبلبلة
التي أحس هبا الفلسطينيون حيال إعالن اتفاق أوسلو الذي أهنى مقاومتهم قبل أن حتقق أهدافها.
بت منه حبيبته
تقر ْ
رغم احتفاء الرواية الشديد بالوطن ،فإهنا مل تستطع أن تتخطى جتربة املنفى .كان الراوي كلام ّ
جمد أو الحت له يف فعل أو ذكرى ،رحل خياله إىل املحبوبة التونسية التي تركها هناك .بل إن خيلف أعىل املنفى
عىل الوطن؛ ففي مقارنة بني جمد احلبيبة الفلسطينية وعائشة التونسية ،تتغلب الثانية عىل األوىل ،فكأنام عائشة
ببهائها وعطرها وثوهبا املطرز هي املنفى الرحب الذي حضن الفلسطيني وعطف عليه ،يف حني كانت جمد
احلبيبة التي كربت ورحل بريق خاص من عينيها ،وبدأت التجاعيد حتبو حتت جفنيها ،واحلبيبة القادمة «من
وراء الريح والضباب وبوابات الغربة والضياع ومن وجع سبعة وعرشين عا ًما ومن أخاديد وشقوق السنني
اهلرمة» (ص  .)12وبذلك ،خالف خيلف أدبيات القول الفلسطيني التي طاملا نقمت وأدانت املنفى( .((3مل
رشخا أخرجه من وظيفته
يكن حييى خيلف ليخالف املألوف ُفيعيل املنفى عىل الوطن لوال أنه وجد يف الوطن ً
األساسية وتوقف عن أن يكون امللجأ واألمان واالنتامء .فالعائد آت وبه توق وفرح للوطن ،ولكن ما القاه
أشعره بالغربة عن الناس واملكان .ففي سمخ اختفت املالمح العربية ،وأقيم فوق تراهبا وعىل أنقاض بيوهتا
مدينة هيودية جديدة ،واندثرت معامل أهلها ،وحتى سمك بحريهتا .أما يف املنفى ،فقد كانت اإلساءة يف أغلبها
معوضا عماّ تلحقه هبم حكوماته
ً
من فعل اجلهات الرسمية فيام احتضن الشعب العريب الفلسطينيني وقضيتهم
من رفض ّ
وتنكر وإساءة.
كان الفلسطيني يف الروايات التي سبقت هنر يستحم يف البحرية مشحونًا بالتوتر والغضب .هكذا كان سعيد
س .وفارس اللبدي يف عائد إىل حيفا (غسان كنفاين) ،ووديع عساف يف السفينة (جربا إبراهيم جربا) ،وأسامة
وباسل وأبو الفوارس يف ثنائية الصبار وعباد الشمس (سحر خليفة)ّ .أما يف هذه الرواية ،فقد غاب الغضب
ّ
وحل حمله حزن هادئ فيه شجن« :صباح من ندى ومن كلوروفيل ومن تداعيات ومن أضغاث أحالم وفرح
ناقص وابتسامة تشبه البكاء» (ص  .) 5ومل تقف هذه النربة اخلفيضة عند حدود املناجاة أو احلديث الداخيل،
بل رافقت الرواية يف أشد فصوهلا تأز ًما ،كأن يبقي الراوي عىل هدوئه ،فال ينفعل ملعرفته أن جثة خاله ال تزال
حمفوظة يف الثالجة منذ ستة وأربعني عا ًما .مل يسترصخ ضمري العامل ،وال أنّب وال أدان ،بل ندبه بأسلوب
عمرا آخر
ّ
قدري خفيض« :يا عبد الكريم احلمد  ..كيف حتملت هذا الصقيع طوال هذه املدة ،وكيف قضيت ً
 32للتوسع ،انظر :نجمة حبيب« ،رؤى النفي والعودة يف الرواية الفلسطينية( »،رسالة دكتوراه ،قسم اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سدين ،آب/أغسطس  ،)2011ص 253-252
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يف الثالجة .أمل ترتعد فرائصك ،أمل يقشعر بدنك؟  . . .كيف دامهك هذا الربد الذي ال يكف عن التسلل إىل
عظامك ً
هنارا .هذا الربد الذي خيز الروح وحيز الوريد واألعصاب؟» (ص .)120
ليال ً
تدخل فاعل
وبقي العائد يف منطقة الظل .همُ ِّش ،واقترص دوره عىل مشاهدة احلادث أو اإلخبار عنه دونام أي ّ
فيه .وكان حييى خيلف يف ذلك منسجماً مع بطله وخط سريه .فالشخصية مهزومة ضائعة بني موقفني :قبول
هامشيا ،وأن تتصف مجيع ترصفاهتا بالسلبية،
اهلزيمة أو رفضها .لذلك ،فإن دورها يف احلوادث ال بد أن يكون
ً
الالموقف .فصاحبها (الراوي) يرتك لآلخرين كي يقرروا عنه .لقد قرر جمد أين ومتى وكيف يلتقيان ،وقرر له
أكرم أين يميض ليلته ومتى يتابع السري ومتى يتوقف ،بل قرر نوع طعامه ورشابه .وحتى غضبة الرواية األخرية
("القنبلة موجودة داخل صدري  ..يف أعامقي  ..حذار من االقرتاب فقد تنفجر بني حلظة وأخرى") ،قام هبا
تدخل الراوي
أكرم .وحييى خيلف يعلن بذلك تراجع دور املقاتل املرشد ليبدأ دور املغرتب التاجر .مرة واحدة ّ
يف احلادث وكان ً
فاعال فيه ،عندما قرر مرافقاه (أكرم وجمد) العدول عن متابعة الرحلة ،فأصرّ هو عىل إكامهلا.
ويف هذا داللة تستدعي الوقوف إزاءها؛ إذ هي تنسب إىل الذين انتموا إىل املقاومة وظلوا يف دول اجلوار قوة
اإلحساس بفلسطني وقوة حضور حلم العودة يف وجداهنم ،يف حني فتـر هذا احللم عند الذين ارحتلوا إىل ٍ
مناف
فدجنهم اخلطاب اإلرسائييل كام تمُ ثّلهم جمد .وكنتيجة
بعيدة كام يمثّلهم أكرم ،وعند الذين ظلوا حتت االحتالل ّ
هلذا التهميش تنسحب الشخصية املصابة به إىل الداخل ،تعيش مهومها وتتغذى بحزهنا وذكرياهتا ،األليم منها
واملفرح .فتكثر أسامء حمطات من املايض :العرقوب ،جنوب لبنان ،األغوار اجلنوبية ،ممر العمل الفدائي أيام
الشباب املبكر ،والضحايا الذين سقطوا من دون ثمن.
صورت معظم الروايات
انسجا ًما مع هذه اللهجة اخلفيضة ،تراجع موقف الفلسطينيني جتاه اآلخر؛ ففي حني ّ
وأرشارا مسؤولني عماّ يصيب الفلسطينيني من ترشد وفقر وموت ،كانوا يف هذه
السـابقة اإلرسائيليني أعداء
ً
الرواية ،ال لون هلم وال سامت خاصة .ال هم أصدقاء وال هم أعداء رصحاء .هم واقع يفرض عىل العائدين
وتقبل أحكامهم ،وتظل هلم اليد العليا .وألهنم كذلك ،فإهنم املسؤولون عن فشل التواصل
التعامل معهم ّ
معا؛ فصاحب النـزل يتخوف من استقبال
وسقوط احلوار .وتشمل املسؤولية النظام واملجتمع اإلرسائييل ً
الفلسطينيني ألهنم من «املناطق» .وأكرم العائد من منفاه ليحيـي التعايش بإعادة خاتم زواج الفلسطيني إىل
الزوجة اليهودية ،يفشل .لقد ُغ ِّيبت ،فهي عمياء صامء خرساء .وتفشل مفاوضات أكرم يف استعادة جثة اخلال
عبد الكريم املوجودة يف حيازة السلطة اإلرسائيلية منذ ستة وأربعني عا ًما .كام تفشل البعثة التلفزيونية يف إحياء
ً
مدركا أن العودة إىل املكان
مهرجاهنا التوفيقي رغم كل ما حشدته له من إمكانات .لذلك خرج العائد من جتربته
وشي ًئا من التاريخ ال يصنعان وط ًنا ،وتأكد له ً
أيضا أن نيته احلسنة ال تقابلها نية مماثلة من الطرف اآلخر.
املسمى وط ًنا» من تناقضات وعدم انسجام؛ ففيه
جلأ خيلف اىل الغرائبي واملدهش ليلفت إىل ما يف هذا «النسيج
ّ
ومصبه ،ومتيس مياهه ماحلة .وفيه تنقلب دورة احلياة ،فيكون األب يف العرشين
يتحول جمرى النهر ويتغري منبعه
ّ
واالبن يف األربعني والزوجة يف الستني .وفيه ً
أيضا تتمرد التامسيح عىل أهنارها .هذه هي ارسائيل؛ شائعات
وأكاذيب وحواجز نفسية تقام كل يوم بينها وبني الفلسطينيني .لذا انتهت الرواية قاذفة السالم بقنبلة ،وأعلنت
مسؤولية اآلخرين عن هذه النتيجة ،فهم ال يزالون يفتعلون املخاوف ويقيمون احلواجز بينهم وبني الفلسطينيني،
خائفني من أن يطلع هلم حوت من بحر غزة .وعىل احلواجز يفتشون عن ضبع له أنياب ،عن كركدن ،عن وحيد
جيولوجيا رضب البحرية وأثار متاسيحها التي خرجت هائجة تتعقب
تغيريا
قرن .ويف طربية شائعة تقول إن
ً
ً
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الناس وتفرتسهم ،ثم ينكشف األمر ويتبني أنه جمرد متساح صغري ال أسنان له ،هرب من حديقة احليوانات ،وقد
تم تقييده وإعادته اىل قفصه بحركة استعراضية دعائية فيها الكثري من اصطناع اخلوف.

بالعودة إىل مشهد سابق من هنر يستحم يف البحرية ،يتبني أن هذا التمساح الصغري الذي ال أسنان له هو
الفلسطينيون القادمون من الضفة الغربية املمثَّلون بمجد .ففي املطعم املغريب رقصت جمد ،وكانت رقصتها تشبه
السباحة ،وكانت عيناها كعيني متساح .هبذه الرمزية قدمت الرواية رؤيتها يف اتفاق أوسلو ،الذي هو أضعف
طبيعيا من حقوق الفلسطينيني ،وهو العودة إىل بيوهتم ولو زائرين .فاإلرسائيليون خيافون
من أن يحُ ق حقًا
ً
أو يصطنعون اخلوف عند قدوم أي فلسطيني إىل ما يعتربونه بيتهم مهام يكن القادمون ضعفاء أو مساملني.
فالتمساح الصغري الذي ج ّندت له الدولة اإلرسائيلية هذا احلشد من القوة هو رمز ملجد الفتاة املساملة التي قبلت
ودجنها االحتالل عىل مدى سبعة وعرشين عا ًما ومع ذلك فهي ال تزال ختيف إرسائيل القوية .وهذا
باهلزيمة ّ
يعني أنّ إرسائيل سرتفض العائد حتى ولو كان مساملًا كتمساح صغري بال أسنان .وهي وإن قبلت بعودة أكرم،
سلميا هيدف إىل
دورا
الفلسطيني
«املؤمرك» ،فإهنا لن تسمح له بأن يقوم بأي دور يربطه بامضيه حتى ولو كان ً
ً
َ
إعادة خاتم الزواج إىل الزوجة اليهودية التي فصلتها النكبة عن زوجها الفلسطيني.

وتنبؤا بفشله .وفيها تعارض صوت رجل السياسة
كانت رواية هنر يستحم يف البحرية مناقشة التفاق أوسلو
ً
رئيسيا يف سلطة صنعت اتفاق
منصبا
حييى خيلف مع صوت املبدع الروائي .يف السياسة كان حييى خيلف يشغل
ً
ً
أوسلو ،أما يف الرواية فنفض يده من هذه احلكومة وأظهرها فاشلة عاجزة عن تأمني احللم الذي من أجله
ناضل الفلسطينيون ستة وأربعني عا ًما .فهل أراد خيلف أن حييل جتربة النضال الفلسطينية إىل العبثية ،أم أراد
نتشبه بالتجربة اليابانية فنقبل باهلزيمة وننشغل عن النرص العسكري بالتطور املعريف والصناعي ،فنعوض
لنا أن ّ
هزيمتنا العسكرية بنرص حضاري؟ أم أنه رأى يف مأساة اجلندي أونودو عزاء للمناضلني الفلسطينيني الذين
لتقبل اهلزيمة؟ أي من هذه التأويالت جائز ،فالرواية وليدة مرحلة منكرسة ،تراجع فيها
تدعوهم قيادهتم ّ
دور املقاوم املنفي ليفسح املجال لدور املهاجر «املؤمرك» ،وحري هبا أن تقدِّ م احلزن واالنكسار عىل الرفض
والغضب .كانت رواية هنر يستحم يف البحرية رحلة عبور حزين عكس منطق األشياء .من املنفى إىل وطن مل
حيرر ،حتكمها رؤيا مأزومة للمستقبل أنقذهتا يف اللحظة األخرية الرصخة الغاضبة التي اختتمت فيها الرواية:
َّ
«القنبلة موجودة داخل صدري  ..يف أعامقي  ..حذار من االقرتاب فقد تنفجر بني حلظة وأخرى» (ص .)144
مساءلة الذات في مجتمع ما بعد أوسلو ،نموذج :الميراث

(((3

ً
تنازال عن االبن الرشعي ،وإعطاء
كانت سحر خليفة أشد قسوة يف حماكمة اتفاق أسلو؛ فإىل جانب أهنا رأت فيه
ختريبا للذات الفلسطينية ،إذ تراجعت مجيع القيم النضالية
ثلثي فلسطني لإلرسائيليني من دون ثمن ،نسبت إليه ً
واألخالقية حلساب القيم املادية التي سادها الفساد واالستغالل والرشوة .تدور عقدة املرياث حول عودة امرأة
اسمها زينة من املهجر األمريكي إىل بلدهتا وادي الرحيان يف الضفة الغربية ،فتعلم أن والدها تزوج من فتاة
مقدسية صغرية اسمها فتنة جلأت إىل محل اصطناعي يف مستشفى إرسائييل كي تضمن حصة من املرياث .ويدور
عم لزينة غري شقيق ألبيها هو أبو جابر ،وثالثة من أبنائه هم مازن وكامل وهنلة .مازن فدائي
يف فلك القصة ٌّ
سببت له ،إضافة إىل هناية املقاومة املؤسية
سابق عاد من لبنان يف إثر إصابته بانفجار لغم أورثه إعاقة جسدية ّ
ً
وعيشه يف أسى دائم عىل املايض .بتأثري من زينة ،خيرج مازن من
يف لبنان عام ،1982
غربه عن واقعه ّ
إحباطا ّ
33
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وتدخل قوات االحتالل ،إىل الفشل
سلبيته ويعمل عىل إنشاء مرشوع ثقايف ينتهي ،بسبب الفوىض وسوء التدبري
ّ
يف اللحظة األخرية ،يف ساعة االفتتاح.

يف كواليس املرسح ،وقبل موعد بدء االحتفال بقليل ،تلد فتنة يف مستشفى هداسا اإلرسائييل ابنها الذي محلته
تأخـر سيارة اإلسـعاف واالنتظار
اصطناعيا ،فيعمل مازن عىل تأميـن نقلها إىل مستشفى يف القدس ،ولكن ّ
ً
سبب لألم نزي ًفا أودى بحياهتا .تنتهي املرياث
ذلك
كل
اخلانق،
الضاغط
واجلو
اإلرسائييل،
احلاجز
عىل
الطويل
ّ
وا َ
جل ّدة أمرية (والدة فتنة) متد يدهيا باملولود يف أوجه اجلنود اإلرسائيليني عىل احلاجز وتقول هلم هبدوء ورأس
مرفوع ،وباإلنكليزية:
«.»Thank you very much, this is your share
وشعبا،
يف املرياث ،كام يف معظم رواياهتا السابقة والالحقة ،ساءلت خليفة املجتمع الفلسطيني بكل فئاته ،سلطة
ً
مثقفني وعامة ،مقيمني وعائدين؛ فبواسطة كامل املهندس العائد من أملانيا ،كشفت عن هشاشة املجتمع ،حيث
الفساد واجلهل واألمية واالنتهازية متجذرة إىل أبعد حدود .ويف شخص مازن ،عرضت ملأزق املناضلني
املهمشني يف جمتمع ما بعد أوسلو .وطمأنتنا خليفة من خالل العم أيب جابر
املسحوقني باالهنزام والفشلَّ ،
وا َ
جل ّدة أمرية إىل بقاء القيم األصيلة يف املجتمع الفلسطيني رغم العجز والعبث واالنكسار .جاء كامل من أملانيا
حرجا؛ فبينام
وكله محاسة وحنني إىل وادي الرحيان .انحاز بك ّليته إىل الوطن ،وغ ّلبه عىل املنفى يف أشد املواقف ً
حمتج ًزا يف غرفة معتمة رهينة بني أيدي أبناء عريس أخته السمسار ،قارن بني ما هو كائن يف قضية أخته هنلة،
كان َ
وما كان يمكن أن يكون لو أن احلدث حصل يف أملانيا .يف الوطن جيازف أخوه سعيد بحياته لتخليص أخته
الضائعة التي أساءت إليه ،وما زال جرح رصاصتها يف أعىل صدرهّ ،أما يف أوروبا ،فاإلنسان جزيرة معزولة
ومنسية« .ال أحد لك إلاّ نفسك .إلاّ قرشك .ممنوع احلنان والعواطف» .رأى ناس بالده «هلم أصوات هلم
أحالم وروائح» ،ورأى ناس أوروبا «جمرد ضجة ،جمرد آالت».
يتعمق إحسـاس كامل باالختالف واالغرتاب .هو ً
فعال غري أخته هنلة وأخويه مازن
حادثة يف إثر أخرىّ ،
فهم يعيشون يف سجن كبري،
وسعيد .هو مزهو بتفوقه العلمي ،ويرى نفسه فوق مستوى أهله وأبناء بلدتهُ .
وقد أصبحوا بعد ربع قرن من االحتالل «وومخه ،واالنتفاضة والفوىض ،مثل أهل الكهف» .هو املهندس
خربت ذاته ممارسات
والعامل بالكيامويات والرتبة .هو النـزيه ،رجل املعرفة والعلم .مل تسحقه احلاجة ،وال ّ
االحتالل ،فال يفهم منطق السامرسة والنفعيني الذين عملوا عىل رشاء األرض من الفالحني «ببالش» وباعوها
احلد من
ألهل املدن بسعر الذهب ،وال يفهم سبب ُّ
تأخر رخصة إنشاء مصنع النضح [للمبيدات] ،مع أن ّ
«ساذجا وأهبل وغشيماً » ال
هتم اجلميع ،وال ُي َق ّر مرشوع إال برشوة .وأهل البلد بدورهم يرونه
ً
الوسخ مصلحة ّ
«أمي»
يعرف بأصول الشغل« .أهبل ألنه يظن أن العلم واخلرائط وحدها تكفي .ومتغطرس ألنه يقول جملس ّ
األمية عيب كبري .خلينا نشوف مني األمي!» .ولذلك قال له السمسار« :تعال معي خليك تتع ّلم أصول
وكأن ّ
الشغل» (ص  ،)127-126ولكنه مل يأت ،بل قرر التنازل عن الوطن للسمسار وأمثاله .اكتشف أن السمسار
متباهيا وقال« :غاطسني بالدم حلد الكوع» ،وأهنم عاشوا يف ذل
وأبناءه يتكلمون لغة ال يفهمها .مد أحدهم يده
ً
االحتالل ثامنية وعرشين عا ًما ،وتق ّلبوا يف أعامل وضيعة وخطرية وهم مستعدون لتصفية والدهم إذا جاءهتم
طبيعيا ،فال يثري فعل أبناء السمسار أي استغراب.
أمرا
ً
منه خسارة مادية .مل يستطع أن يفهم كيف أمسى الشذوذ ً
هم من الناس ،ويتفامهون بلغة الناس .أدرك أنه خارج اجلامعة ،فبينه وبينهم غربة .رشكة النضح جمرد فكرة،
فكرة حلوة ،لكن لن تصلح للتطبيق .هو لن يبقى ،وإن بقي فلن يعمل إلاّ وحده ،من دون رشيك أو رشكاء.
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صورت خليفة بواقعية وصلت إىل حد التوثيق حالة عرفها املشهد الفلسطيني يف إثر اتفاق أوسلو
بواسطة كاملّ ،
متثّلت بعودة آالف الفلسطينيني من خمتلف املنايف إىل مناطق السلطة الفلسطينيةً ،
أمال بإهناء غربتهم وباملسامهة
وببعد الشقة بينهم وبني أهلهم املقيمني .فهؤالء قابلوا
يف بناء الوطن ،ففوجئوا باحلالة البائسة التي آل إليهاُ ،
العائدين بالتشكيك واإلدانة .قالت هنلة عن كامل إنه جاء ليدرس أوضاع البلد مثل أصحاب البزنس .ومثل
سيدعي أنه عاد إىل أرض الوطن ،أرض امليعاد واملواعيد ،وأنه سينحني عىل الرتبة ويمرغ جبهته
مجيع العائدينّ ،
بالغربة ويقول للصحافيني وعيناه تغرورقان بالدموع ،إن الوطن حضن األم ،ولواله ال كان وال ك ّنا« .تنام هناك
املسخن واملنسف  . . .وبني عزومة وعزومة تنـزل للبلد لتتفقد أوضاع
يف دور األهل مثل السلطان ،وتأكل
ّ
وليذكر بأنه وأمثاله دفعوا الثمن ً
ِّ
ماال يف حني دفع
السوق ولتطمئن عىل صمود األهل» (ص  .)119وليساوم
نفوسا ،لذلك يريد أن يتقاسم الكعكة .ولئن كانت هنلة قد قست بحكمها عىل كامل ،فهو بدوره نظر
الذين بقوا ً
ليطورهم ويفتح عقوهلم عىل الدنيا واحلضارات والتاريخ.
إىل الناس من علياء ،ألهنم ،يف رأيه ،بحاجة اىل أمثاله ّ
وبذلك وضعت الكاتبة وطنية العائدين موضوع تساؤل؛ فهم خت ّلوا وهاجروا ،وعندما عادوا قاسوا بقاءهم
بحسابات الربح واخلسارة ،فكأن املنفى أخذ من أصالة انتامئهم ،وكأن مادية املجتمعات التي اشتكوا منها
انتقلت إليهم من دون أن يدروا.
وأهال يتعاطفون وجمتمعا ي ِ
ً
شعر باالستقرار واحلامية ،فإن وادي الرحيان مل تكن ملازن
وإذا كان الوطن بيت ًا يؤوي
ً ُ
وط ًنا؛ فامزن ال حيس بأن البيت مأوى آمن ما دام العدو هييمن عليه؛ يدمهه يف أي وقت وينهتك خصوصيته.
فهم ال يتحسسون مهّه :أخته هنلة مشغولة بأعوامها اخلمسني وضياع شباهبا
وال كان األهل الصدر احلنونُ ،
هبم البلد العام ،املزرعة املهـجورة واألبناء الذين ضاعـوا يف املنايف .وكذلك هو
يف الكويت ،واألب مشغول ِّ
تقيد وتأرس وتقف عائقًا عىل طريق حتقيق الذات.
املجتمع ،غارق بالكبت واجلهل ،وحمكوم بأعراف وتقاليد ّ
واألهم أنه وطن حمتل ،كل ما فيه يذكّ ر باهلزيمة والعجز واإلدانة .ومازن ،كأي منتمٍ مأزوم ،يقف عند خسائره
ويفشل يف ّ
قدمها له الوالد ليبدأ
ختطيها ،فهو مذ عاد من بريوت يعيش حياة عبثية .يرفض مجيع العروض التي ّ
حياة عملية بعيدً ا عن أحالم الثورة .حياته كلها سياسة وحتسرّ عىل املايض .هو ،عىل لسان حبيبته« ،مهزوم ّبره
وجوه» .حتى عندما ختلىّ عن سلبيته وأصابته عدوى املشاريع ،قاومته الظروف وأفشلت مرشوعه فعاد إىل
ّ
دائرة البطالة .ونضاله ً
أيضا يقف عند حدود الكالم والتنظري .أدان أخويه كامل وجابر وص ّنفهام بني فئة التجار
وفضل عليهام سعيد التاجر ،الغشاش ،اجلاهل ،ألنه
والعبيد .مها يف نظره انتهازيان وبرجوازيان ووصوليانّ ،
متسك باألرض ومل هيرب.
ّ

ّ
وتشكك يف مصداقية انتامئهم؛ فلو
تقوم إىل جانب الرؤية األساسية لـ املرياث رؤية أخرى تستجوب العائدين
كانت زينة وكامل صادقني يف مشاعرمها ملا خت ّليا عن الوطن يف حمنته ورجعا إىل أمريكا وأملانيا ،ولتحسسا معاناة
خيبوا آمال اآلباء املتلهفني دو ًما عىل عودة أبنائهم ليكونوا إىل
الذين ظلوا حتت االحتالل ثامنية وعرشين عا ًما ،وملا ّ
ً
خيبوا
جانبهم .كان أبو جابر حيلم بعودة أبنائه ،بأن يصريوا
رجاال و ُينهضوا البلد من كبوته ،ولكن األبناء مجيعهم ّ
أمله« :ابنة عاقة وولد تيس وآخر مهزوم ويكابر ،ثم الفلتة يف بلد النحس واثنان بال أمل يف العودة ودخول البلد،
ومزرعة تذوي أمام عينيه ،ومستوطنة كريات راحيل حول الوادي ْ
تطبق عليه وتتوسع .أهؤالء هم أوالده؟ أهذا
ما حلم به جيله واندفع إليه؟ أهذا ما بشرّ به نارص أيام العز؟ وصوت العرب؟ أهذا أهذا؟» (ص  .)240يتأمل أبو
جابر عندما يرى أبناءه هيجرون مرياثهم الذي ضحى من أجل احلفاظ عليه بكل ٍ
غال وثمني« .فألجل اإلبقاء عىل
املزرعة سافرت هنلة إىل الكويت وعملت كل سني شباهبا .وألجلها رهن السيارة وصيغة أم جابر وما فرط بدونم
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واحد .والنتيجة أن ال أحد من أبنائه اخلمسة يطمع فيها أو يطمح إليها أو حتى يفكر ولو فكرة يف إقامة كوخ عليها
ليقيض فيه إجازة صيف»« .ملن خ ّلفت يا أبو جابر؟ وملن حتتفظ بمزرعتك؟» (ص .)271
وبواسطة زينة ،كشفت خليفة األصيل واملزيف يف جمتمع ما بعد أوسلو .عىل يد فتنة ،اكتشفت زينة القدس:
تارخيها وكنائسها وجوامعها واالستيطان الزاحف نحوها وعائالهتا العريقة ،ومنهم آل الشايب ،عائلة فتنة .ويف
حفلة أقامتها فتنة ،تعرفت إىل جمتمع املدينة وما فيه من زيف :التم ّلق والتفاخر واملتاجرة غري الرشيفة .وشهدت
فضيحة هنلة والسمسار السكران ينقض عىل قفاها .وتابعت تطورات القضية :زواج هنلة واختطافها ،تعثّر
فشوه ذلك كله افتنان زينة بوادي الرحيان وذهب بفرحتها.
مرشوع كامل والسمسار بسبب ذاك الزواجّ ،

تؤمن لألخ
أقلق بطلة املرياث ما رأته من هتميش للمرأة واستغالهلا :هنلة التي نُفيت شابة إىل الكويت كي ّ
التعليم يف أوروبا ،وللمزرعة تكاليف بقائها ،ولألب مستلزمات وجاهته .وفيوليت التي جرحها جمتمع البلدة
واعتربها سهلة وساقطة ألهنا كانت صادقة وواضحة يف حبها ملازن ،فطمع فيها الباحثون عن العالقة العابرة.
وأقلق زينة الفساد واالنتهازية والتخ ّلف املتمثّلة يف أيب صابر السمسار وعائلته ،ويف سعيد وزوجته وعبد اهلادي
فتية تتزوج ً
رجال عجوزً ا طمع ًا بمرياثه .هذه
بيك ،أحد أقرباء فتنة ،كام أقلقتها التقاليد اجلائرة التي جتعل امرأة ّ
اآلفات وغريها جعلتها تغ ّلب املنفى عىل الوطن« :أأكون هنا مثل هنلة؟ أأكون هنا مثل فيوليت؟ أتكون العيلة
جمرد زردات مفروطة يف سلسلة
مقربيت؟ أيكون هذا ثمن املرياث؟ وعدت ّ
أدون يف أوراقي أن األفراد يف عائلتي ّ
أصدأها القهر» (الغالف).

مل يكن ختليّ زينة عن الوطن ليتم هبذه السهولة لو مل تكن مأزومة بانتامئها .لقد وضعت الكاتبة انتامء زينة موضع
فعمها أبو جابر طلب نجدهتا لتخليص املرياث من الوارثني املزيفني ،فتنة،
مساءلة منذ األيام األوىل لعودهتا؛ ّ
رسها
الزوجة الصغرية الغبية ،ولكن زينة خذلته .صمتت عن فعلة زوجة أبيها وتواطأت معها ومل تكشف ّ
فتخرب أن جنينها مزيف األب وال يستحق املرياث .وكان صمتها داللة عىل هشاشة انتامئها ،فهي رضيت أن
يكون هلا أخ مزيف يقاسمها ثلثي املرياث ويقاسمها نسبها العائيل عن غري حق .فلامذا سهل عىل زينة التخليّ عن
حقها فيام صارع العم («غري ال َّل َزم») للحفاظ عليه؟ اجلواب يأيت ضم ًنا .فالذين يبتعدون عن أوطاهنم يفقدون
الوشائج احلقيقية التي تربطهم هبا ،كأن يكون الوطن املأوى واملالذ ومورد الرزق ،وتقترص حاجاهتم إليه عىل
ملحة إىل درجة النضال يف سبيلها .لذلك رجعت زينة إىل
األمور العاطفية التي ألجلها جاءت زينة ،وهي ليست ّ
املنفى ،مع أهنا ا ّدعت العكس وقالت إهنا ال تريد أن تكون مثل هنلة وفيوليت .فلو كان انتامؤها جازم ًا ،لبقيت
يف وادي الرحيان وعملت عىل تغيري حياة هنلة وفيوليت ،كام فعلت الكاتبة شخصي ًا عام  1986عندما عادت
ِ
املحافظة تغيرّ ت بل ألهنا املدينة بحاجة إىل التغيري( .((3وقد كان يف
من أمريكا إىل نابلس ،ال ألن طبيعة نابلس
إمكان زينة أن تغيرّ ؛ فموقعها االجتامعي يتيح هلا ذلك ،إذ هي ابنة عائلة عريقة ،وصاحبة ثروة كبرية وعىل درجة
عالية من العلم والثقافة ،وهذه أمور تؤهلها ألن تكون رائدة ً
ومثال أعىل يف جمتمعها .ولو مل تكن زينة مأزومة يف
انتامئها ،لكشفت زيف محل فتنة ومنعت ذهاب املرياث إىل الطفل اليهودي املولود يف هداسا.

يف املرياث ،نلتقي بشخصية السيدة أمرية (أم فتنة) :امرأة شديدة االنتامء إىل وطنها وجذورها ،تُربز هشاشة
تربوا يف املنايف .فالسيدة أمرية ،عكس زينة ،ترى محل ابنتها أقبح
بتميز املقيمني عىل الذين ّ
انتامء زينة وتوحي لنا ّ
 34للمراجعةPenny Johnson, “Uprising of a Novelist: Penny Johnson Interviews Sahar Khalifeh”, Women's Review :
of Books, vol. 7, nos 10-11, (July. 1990), p. 24.
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فعل .ويعود السبب إىل أهنا صاحبة الذاكرة اجلميلة ،ذاكرة العروبة ومجال عبد النارص وأغاين أم
ما يمكن أن ُي َ
كلثوم« :أحبها من كل روحي ودمي .يا ليت كل مؤمن حيبها مثيل أنا» ،وإىل أهنا كانت حتس بأن حب القدس
هو حب مرص ،وحب مرص هو حب القدس .وأمرية تشعر بأن اجلنني يف أحشاء فتنة ليس سليل القدس فقط بل
سمت وليدها عبد النارص .أما ذاكرة زينة ،فكانت متأثرة بصورة األب الذي يشهر
سليل عبد النارص ،ولذلك ّ
جلدهتا وعاد إىل الوطن من دون أن
السكني يف وجهها يريد أن يذبحها ،ولئن رأف هبا ومل يفعل ،فإنه ختلىّ عنها ّ
برسها ،بينام تأملت
هيتم بمصريها .لذلك ،وقفت من محل فتنة موقف احلياد ،ثم تواطأت معها عىل ألاّ تبوح ّ
تسميه
تسميه؟ ّ
األم (أمرية) ولعنت ابنتها .حبل اصطناعي يف هداسا وهجست :أي تزييف ،أي أخالق؟ ماذا ّ
تسميه شلوما؟ تسميه كهانا؟ ومتنت أن يموت .وتأملت ألن الواقع ْ
حـي ُيرزق يف
هداساّ ،
عكس األمنيات ،فهو ّ
بطن ابنتها السخيفة ،ما أسخفها  ...ما أغباها .واهنارت تبكي بفجيعة ألهنا اكتشفت فجأة أن التاريخ كان قطعة
وغضت النظر ،فالسبب يعود إىل سطوة الواقع
واحدة موصولة وصار فتافيت ( .)188صحيح أهنا عادت
ّ
وهشاشة عظامها التي جعلتها عاجزة عن املقاومة ،مضطرة إىل الرتاجع والبحث عن تربيرات لفعلة ابنتها :هو
ابن اجلو تقول .فلوال هداسا ،ولوال احلوادث ،ولوال اهلزيمة ،ولوال اليهود ،ما حبلت فتنة من ظهر اليهود.
وهي تأمل بأن ت ِ
ُذهب األيام ما به من هداسا وتبقي عىل ما فيه من آل الشايب :وخليفة بذلك تنحاز إىل فئة
املقيمني الذين مل هيجروا ،وتربر قبوهلم اتفاق أوسلو الذي مل يكن يف اإلمكان املجيء بأفضل منه .وهي أرادت
ً
ً
ً
متفائال يمكن أن حيدثه التامزج والقبول بني الشعبني؛ فتفاؤل أمرية بأن ينشأ
مستقبال
أيضا أن تستشف منه
ً
رشيكا.
عربيا يمكن أن يفسرَّ بأنه أمل بمستقبل تعود فيه فلسطني عربية تؤاخي اليهودي وتقبله
الطفل اهلجني ً
ً
مستقبال قا ًمتا؛ فخطة الرتحيل التي يعمل العدو عىل حتقيقها منذ استيالئه عىل فلسطني
ترسم املرياث للوطن
ينفذها أبناؤها بال وعي منهم .ومناخ الرواية يدور يف جممله حول هذه املسألة .فالطرفان كالمها ،العائدون
واملقيمون ،يتحفزون للرحيل .فيوليت حبيبة مازن وأمها تتهيآن للسفر اىل أمريكا .وهنلة تتمنى لو أن الكويت
ظلت عىل حاهلا ،ولو أهنا ظلت هي يف الغربة حيث الزميالت أقرب من أي قريب .وزينة ختاف إن هي بقيت أن
تصري العائلة مقربهتا .وكامل يعود اىل أملانيا .وفتنة ترحل عن الدنيا بعد أن أهنت دورها اخلياين بإنجاب مولود
ذكر أعطى «اليهود» ثلثي املرياث (فلسطني) .وإذا كان من بارقة أمل ،فهي بارقة غري منطقية؛ جمرد رجاء ترجوه
أمرية كي يتخطى الناس اخلسارة التي جاء هبا اتفاق أوسلو ويعملوا بوعي لتحويلها إىل كسب يتحقق بتذويب
اليهود يف حميطهم العريب.
جرأة التجريب والخروج من عباءة الرواية التقليدية،
(((3
نموذج :هل رأيت موت ظلي

يف نص هو أقرب إىل امللحمة الشعرية منه إىل الرواية ،كتب غريب عسقالين رواية قصرية من مخس عرشة لوحة
جتريبا من رواية
بعنوان هل رأيت موت ظيل ،جترأ فيها عىل تقاليد الرواية املعهودة .ورغم أن روايته كانت أشد
ً
ً
تساهال إزاء
غسان كنفاين ما تبقى لكم ،فإن النقاد مل هيامجوها كام فعلوا مع رواية كنفاين( .((3لقد أمسى النقد أكثر
 35غريب عسقالين ،هل رأيت موت ظيل (نرشة إلكرتونية ،دار الكشكول ،من  3متوز/يوليو إىل  21آب/أغسطس  ،)2010وحيث
أن ال ترقيم للصفحات فسأكتفي ،عند ورود شاهد ،بذكر رقم اللوحة .انظر املوقع اإللكرتوين:

<http://daralkashkol.com/fourms/viewforum.php?f=208&topicdays=0&start=55&sid=b5d653f8bdf718d4c3f87be519b
912e1>.
 36للتوسع ينظر يفHilary Kilpatrick, “Commitment and Literature: The Case of Ghassan Kanafani”, Bulletin (British :
society for Middle Eastern Studies), vol. 3, no.1 (1976), p. 17.
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اخلروج عىل اخلطاب الروائي التقليدي ،ربام ألن مدرسة األدب امللتزم مل تعد ضاغطة كام كانت عام  ،1966أو
ألن الزمن زمن انكسارات وهزائم ال يضريه لو التفت الروائي إىل أمور أخرى غري أمور النضال .والرواية إىل
جانب أهنا بوح شعري مؤثر ،تلجأ إىل األسطورة والرمز لتقديم رؤيتها.

يبدأ الفصل األول بعنوان هو بذاته مترد عىل أسلوب القص «مهس الصمت»؛ الصمت الذي هو عكس الوظيفة
األساسية للرواية ،أي احلكي .وما هو بصمت عادي بل صمت هامس .واهلمس هو ً
أيضا ضد اإلعالن الذي
هو غاية احلكي الرئيسة .وعىل عكس العنوان ،أتت الرواية ضاجة بالفعل واحلركة:

يل ملك املاء أشفقت ع ّ
وبعد أن غضب ع ّ
يل جنية املاء  ..أنشبت أظافرها يف صدري حتى بق الدم من صدري..
هدين التعب
قالت :لن ترضعك امرأة غريي .وقذفتني إىل شاطئ مهجور  ..مشيت ال أدري إىل أين حتى ّ
دهورا حتى حط يب يف جزيرة رأيت فيها إناث العصافري ترقص مع بزوغ الفجر
فنمت ،فحملني الرخ وطار يب
ً
حول أمرية وتغرد وجدً ا (لوحة .)1
ً
أفعاال صاخبة (غضب ،أشفقت،
لقد خلخل عسقالين االستعامل العادي للغة ،وخرج عن املألوف ،فاستخدم

قذفتني ،محلني وطار ،ترقص ،تغرد) يف نص عنوانه الصمت ،فأحدث يف ذهننا صدمة ،وأثار يف نفوسنا
تساؤالت من مثل تُرى عن أي صمت يتحدث الكاتب؟ فدفعنا بقوة للتفتيش عن اإلجابة ،ووصل بذلك إىل
ٍ
ً
إمعان يف القراءة أن
وإدهاشا .سنعلم بعد
إمتاعا
مبتغاه بطريقة أفعل يف النفس ،وأشد
ً
رسوخا يف الذهن ،وأكثر ً
ما عناه الكاتب هو أدب الصمت الذي يتحرك يف هلو عدمي ،أو يف جتاوز خفي نحو نقطة التاليش .إنه بعبارة
موجزة أدب االنطواء والعزلة واالنسالخ عن املجتمع والسبب والتاريخ( .((3وبطل الرواية كان هذا املنطوي
املنعزل عن املجتمع والتاريخ ال باملعنى احلريف للمفردات ،فهو باللغة ،بالقول ،يعود دائماً إىل املجتمع والتاريخ،
وإنام بالفعل ،باملامرسة ،إذ هو سلبي جدً ا ،تقع األشياء عليه وحوله من دون أن يكون له أي دور أو تأثري فيها.
تعمها كلها .هو عاجز أمام
وسنكتشف أن لغة الصمت هذه ال تتوقف عند حدود هذا الفصل يف الرواية ،وإنام ّ
حصار غزة ،ال جييد إزاءه إال الرثاء .ويف مكان آخر ،حيمله طري الرخ ،يطري به قرونًا ،وحيط به متى وأين يشاء،
سيعمدين هنر األردن مثلام فعل مع املسيح  ..أم تراين
وهو ال يصنع الفعل وإنام ينتظر أن يقع عليه« :وأنا هل
ّ
)
(
سأظل املرجوم يف الغربة بعد أن شطبوا عسقالن من اخلرائط فجعلوها أشكلون عالمة استفهام مبهمة بني قوم
وعد الرب وخري أمة أخرجت للناس» (اللوحة الرابعة) .وحبيبته شهرزاد صانعة الفعل والقول يف األسطورة
القديمة ألف ليلة وليلة ،هي ً
أيضا خت ّلت عن ذكائها وفصاحتها ،ووقفت عاجزة أمام اخلراب الذي حيل بوطنها
العراق ،وهربت إىل رأس جبل يف البرتاء تراقب وطنها املكلوم باالحتالل والفوىض.
لغة الغياب هذه التي ينحو ظاهرها نحو اليأس والعجز واالنسحاب من املجتمع والتاريخ ،هي يف حقيقتها لغة
مواجهة ودعوة إىل النضال واملقاومة .هي مل تربز موضوعها بدرجة عالية من النصاعة والوضوح وإنام دارت
حوله ،وجتنبت إبراز تفاصيله الدقيقة ،واكتفت بتوجيه ضوء خفيف ظيل إليه .لقد استعمل عسقالين «لغة متس
املرئي عن ُبعد بلمسات رقيقة موا ِربة وتغيبه بطرق خمتلفة بحيث يبدو أقرب إىل مرئي يك ّفنه الظل أو الضباب
ً
وحتريضا عىل النضال
الناعم»( ،((3فكان نصه يف غيابه وسلبيته أكثر من النص املتمرد واملحرض مبارشة متر ًدا
والتغيري:
 37نديم نجدي« ،فلسفة ما بعد احلداثة «من أين؟» و«إىل ماذا؟ »،كتابات معارصة ،العدد  ،)1997( 30ص . 59
 38رضوان زياده« ،الالأدب وأدب الصمت »،كتابات معارصة ،السنة  ،10العدد ( 39كانون األول/ديسمرب  -1999كانون الثاين/
يناير  )2000ص  70ـ .71
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وجاء أن امرأة خرجت من مخيلة اهلوى ..تاهت بني املدى واملدى ،زادها رجفة قلب ،وبضعة أرغفة نضجت يف
ت ّنور األلق ،التقت بفتى كنعاين ورث عن املسيح سعفة من إكليل الشوك..
عندما حاذته تسمرت وارجتفت ..فرصخ عىل وجع:
 ِأنت هي!!
 أنا سومرية أبحث عن وليف!!.. -وأنا يل يف كل موعد سومرية /جمدلية( ..لوحة )6

نصا رصحيًا يف الدعوة إىل العروبة كمثل قصيدة «بالد العرب أوطاين» سيكون ً
وحمرضا أكثر
ً
فاعال
ال أعتقد أن ً
من هذا املشهد .يقول حممود درويش إنه صنع حداثته ال باإلغراق يف التجريب والفانتازيا ،وإنام باكتفائه بتطوير
أدواته التعبريية واألسلوبية ،فكان بدل أن يبتعد عن الرتاث ويرفضه ،يعمل عىل حتديثه لتظل قصيدته تنبع من
سياق تاريخ الشعر العريب وإيقاعاته ،ومن داخل مجاليات اللغة العربية( .((3وعسقالين صنع اليشء ذاته يف هذه
الرواية؛ فهو مل يلجأ إىل الرتاث فقط يف انتقاء رموزه ،وإنام جلأ إليه يف األسلوب ّ
فشذبه وأدخله نصه احلداثي
بتناسق مل يذهب بجذالة القديم وال برونق احلداثة .يقول يف اللوحة الثانية« :قد جاء يف األثر ،أنه يف الليلة
الثانية بعد األلف ،أودعت شهرزاد حكاياهتا يف صندوق الزمرد وألقت هبا يف ماء الفرات ..وتزينت بأهبى
زينة ،وتطيبت بأغىل طيب ،وأمرت بإعداد فراش من ريش النعام عىل سطح بركة الزئبق ،حتى إذا كان منتصف
مطبوعا عىل سطح القمر ،فاطمأنت للرؤيا .»..أثبت عسقالين أن الرواية الفلسطينية
الليل ،رأت وجه امللك
ً
قادرة عىل محل قضيتها بفنية عالية من دون أن تضيع يف متاهات احلداثة وما بعدها.

استنتاج
يقول حسني مروة« :إن مقياس الصدق الفني يف األدب هو مدى اتصال األثر االديب بوجدان الشاعر أو الكاتب،
ومدى تعبريه عن االنفعاالت احلقيقية التي تثريها احلياة الواقعية يف وجدان الشاعر أو الكاتب» .ويقول ً
أيضا:
«الفن الذي ال حضور له يف وطنه ال حضور له يف أوطان اآلخرين»( .((4وقد أثبتت الرواية الفلسطينية صدقها
الوطني والتزامها الفني ،واستطاعت أن تثبت حضورها الفاعل ال يف املشهد الثقايف العريب فقط ،وإنام يف املشهد
العاملي ً
نفعيا خيدم حاجة اجتامعية أو وطنية ،أمست
أيضا .وبعد أن كانت تعا َمل كوثيقة نضالية أو
ً
موضوعا ً
بغض النظر عن جنسيتها .ومع ذلك ،فهي مل تتنكر خلصوصيتها ،ولكنها صارت أكثر قدرة عىل
تؤخذ لذاهتاّ ،
نقل اخلاص إىل العام .ورغم اكتظاظ املشهد األديب هبذه الرواية يف العقدين األخريين ،ق ّلام التفت املشهد النقدي
اجلاد إىل جديدها .فاألكاديميون عندما يتناولون الرواية الفلسطينية يستسهلون الوقوف عند األسامء املشهورة،
كغسان كنفاين وإميل حبيبي وجربا إبراهيم جربا وسحر خليفة وليانة بدر.
معينة
أسد خرم ًا
لقد حاولت يف هذه الدراسة أن ّ
ً
صغريا يف هذه الفجوة ،وإين ألعتذر الكتفائي بتناول نامذج ّ
وترك ،مرغمة ،إبداعات رائعة مل يسمح املجال بتناوهلا.
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