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وليد أبو بكر

الخاصة
التحوالت
بعض
ّ
ّ
في الرواية الفلسطينية الجديدة
ناجم عن االحتالل والشتات
ثمة صعوبات خاصة تكتنف دراسة الرواية الفلسطينية ،أكثرها
ٌ
ّ
تقيد حتى حركة املراجع واملصادر بني الداخل واخلارج.
وما يفرضانه من عزلة ثقافية خانقة ّ
وثمة رضوب من القصور يف الدراسات اجلامعية التي تتناول الرواية الفلسطينية ،عىل رأسها
ّ
أن الرواية الفلسطينية حتظى بمزيد من اهتامم الك ّتاب
عدم جتاوزها األسامء القديمة املعروفة ،مع َّ
الفلسطينيني وتأيت إليها أجيال جديدة جتلب معها موضوعاهتا وسامهتا الشكلية اجلديدة ،حتى بتنا
أمام رواية شابة تتعامل مع حياة حقيقية بعيدً ا عن احللم املكسور ،وبعيدً ا عن الكتابة استنا ًدا إىل
التاريخ ،وعن مدن مل يرها الكاتب قط.
انقطاعا يكاد يكون تا ًما بني ما كان ُيكتب من رواية فلسطينية قبل سنوات
ترصد هذه الدراسة
ً
جّ
وكثري مما يكتبه اآلن الروائيون والروائيات ،خاصة الشباب ،حتى بتنا أمام ثالثة اتاهات يف
الرواية الفلسطينية :اجتاه األجيال السابقة (خارج الوطن أو بني ما عادوا إليه)؛ اجتاه ك ّتاب الداخل
قبل أوسلو؛ اجتاه ك ّتاب الرواية الشباب داخل الوطن الفلسطيني ،ممن عايشوا جتربة كربى هي
يعدها الباحث أول تأكيد موضوعي هلوية الفلسطيني حتت االحتالل.
«االنتفاضة األوىل» التي ّ
خيص املوضوعات فقط ،بل التفاصيل الفنية ً
أيضا :تعدد األصوات،
وبالطبعّ ،
فإن التغيرّ هنا ال ّ
والتنوع الواسع يف الشخصيات التي يمكن تصويرها،
التعامل املختلف مع املكان والزمان،
ّ
وغري ذلك.

ختص الرواية الفلسطينية بعد تسعينيات القرن
إن أول ما يمكن أن َ
يالحظ ،عند التطلع نحو مراجع ّ
تقدم وجهة نظر نقدية يف النصوص ،وال تكتفي
املايض ،سيكون ندرة املراجع اجلادة واملفيدة ،التي ّ
سيالحظ أن معظم هذه املراجع
بامدة إحصائية جيري تفريغها وتصنيفها يف ما يشبه القوائم التي ال تقول شي ًئا .كام
َ
ليست سوى دراسات تقليدية هتدف إىل نيل درجات علمية ،من جامعات عربية ،ربام هبدف تسهيل عملية
* كاتب وناقد فلسطيني.
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حد اإلزعاج ،فهي منذ
احلصول عىل عمل؛ لذلك تكون هذه الدراسات مملة ،وفيها حجم كبري من التشابه إىل ّ
البداية تكاد تعتمد عىل املراجع ذاهتا ،واملصادر ذاهتا ً
جمرد تنظريات قديمة ،تدخل
أيضا،
ً
وكثريا ما تكون األوىل ّ
وكثريا ما يكون هناك اقتصاد يف األخرية ،ألهنا ال تستطيع الوصول إىل بعض اإلنتاج
يف العام دون اخلاص،
ً
سمعت عن هذا اإلنتاج ً
أصال.
الذي يدخل يف املادة التي تدرسها ،إذا كانت
ْ
تصعب عىل الباحث عمله ،ومن أبرزها بالطبع
ويمكن القول إن كثري ًا من هذه الدراسات ُأ ّ
عد حتت ظروف ّ
ظروف االحتالل ،إذا كان اإلعداد حدث داخل فلسطني أو خارجها؛ فهذه الظروف فرضت عىل املجتمع ،ومن
ضمنه الدارسون ،عزلة ثقافية خانقة ،ال تسمح بالوصول إىل املصادر اخلارجية بالنسبة إىل من هم يف الداخل،
وال تسمح بوصول اإلنتاج األديب الداخيل ،ملن هم يف اخلارج ،وبذلك متنع االطالع عىل اإلنتاج اإلبداعي
بقوة العادة أو االستمرار من ناحية،
واإلنتاج
ّ
النقدي يف االجتاهني .وهي ظروف مل تتوقف بعد مسرية أوسلوّ ،
ً
عامال وراءها ً
أيضا.
وألسباب ثقافية واقتصادية من ناحية أخرى ،وهي أسباب يقف االحتالل

عدت حول الرواية الفلسطينية يف اخلارج ،عىل ق ّلتها ،اقترصت عىل ما وصل إليه
لذلك ،فإن الدراسات التي ُأ ّ
أساسا .وكان لدى هذه الدراسات نقص هائل يف االطالع عىل ما ُأنتج داخل فلسطني
الباحثون يف اخلارج
ً
الفن الروائي ،كام هو احلال مع كتابات
ترسب ،بسبب شهرته،
ً
خصوصا من ّ
التارخيية ،باستثناء القليل الذي ّ
إميل حبيبي .يضاف إىل ذلك أن التطلع إىل الدرجة العلمية كهدف ،والعمل من أجله بطريقة تقليدية تستند إىل
قصورا يف بذل اجلهد ،حتى وإن كان ممك ًنا.
كثريا ما حي ِْدثان
ً
األشكال اجلاهزة يف البحثً ،

الروائي الفلسطيني،
النمو املتزايد يف اإلنتاج
من أجل ذلك ،يسهل اكتشاف خت ّلف هذه الدراسات عن مالحقة
ّ
ّ
خصوصا يف
وتفوق عدد ًيا عىل ما يوازيه يف الشتات،
الذي تضاعف مرات داخل فلسطني املحتلة،
ً
ّ
العقدين األخريين.

توصل يوسف الشحادة ،يف كتابه الرواية الفلسطينية يف الضفة والقطاع ،إىل رصد  15رواية بني عامي 1990
يستحق أن ُينسب إىل فن الرواية((( .أما زكي العيلة ،يف
غزة ،معظمها ال
ّ
و  1993يف الضفة الغربية وقطاع ّ
كتابه املرأة يف الرواية الفلسطينية((( ،فدرس  13رواية صادرة منذ أوائل التسعينيات ،داخل فلسطني وخارجها،
بعضها ً
فن الرواية ،وذلك بني  46رواية وردت يف الدراسة التي صدرت له يف
أيضا ال
ّ
يستحق أن ُينسب إىل ّ
العام  ،2002إال أنه عاد ودرس  30رواية صدرت يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،بعد أوسلو ( ،)1994بعضها
يستحق الدراسة ً
أيضا ،يف كتابه التايل صورة الذات واآلخر يف الرواية الفلسطينية يف األرض املحتلة((( ،الذي
ال
ّ
صدر بعد مخس سنوات ،بينام رصد عيل حسن خواجا معظم ما صدر من أعامل روائية يف املنطقة نفسها ،منذ
انتفاضة األقىص يف العام  ،2000حتى موعد صدور كتابه يف العام  ،2009فأشار إىل  49رواية من تأليف 30
كاتبا (بعد حذف أربعة أسامء يعيش أصحاهبا خارج فلسطني ،وإن صدرت رواياهتم داخلها)((( .ومن السهل
ً
يالحظ أن معظم هذه الروايات صدر بعد العام  ،2000وأن نصف هذه الروايات ،عىل األقل ،هو اإلصدار
أن َ
فن الرواية حيظى بمزيد من اهتامم الك ّتاب الفلسطينيني ،الذين كان
األول لكاتبه الشاب ،وهو ما يشري إىل أن ّ
فنيا عىل وجه خاص.
نشاطهم أوسع يف كتابة القصة ،التي ال تزال أثرية لدهيم ،كام أنه يمكن اعتبارها أفضل ً
1
2
3
4

يوسف الشحادة ،الرواية الفلسطينية يف الضفة والقطاع (رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية ،)2009 ،ص .18
زكي العيلة ،املرأة يف الرواية الفلسطينية (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف للنرش والرتمجة.)2002 :
زكي العيلة ،صورة الذات وصورة اآلخر يف الرواية الفلسطينية يف األرض املحتلة (رام اهلل :مركز بيت املقدس لألدب.)2007 ،
عيل حسن خواجا ،يف استنطاق الرواية الفلسطينية املعارصة (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف ،)2009 ،ص  12ـ .14

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
الخاصة في الرواية الفلسطينية الجديدة
بعض التحوّ الت
ّ
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تاليا ،إىل إن هذا العدد تزايد بالنسبة نفسها أو أكثر ،بعد توايل صدور عدد من الروايات يف
ويمكن اإلشارةً ،
ً
السنوات التالية؛ إذ أصدر عدد من الك ّتاب الذين وردت أسامؤهم يف ما ُرصد ،أعامال إضافية ،كام ظهرت
إىل جانبهم أسامء أخرى لك ّتاب نرشوا أعامهلم الروائية األوىل .إن هذه اإلشارة ،كبداية ،ال جتعل الثقة كاملة
روائي ،مما ال يتجاوز األسامء القديمة
غالبا ما تتوقف عند آخر إنتاج
يف الدراسات (اجلامعية) املنجزة ،التي ً
ّ
املعروفة ،التي مل تنتج شي ًئا خالل الزمن األخري ،والتي رحل معظم أصحاهبا عىل أي حال ،وأخىل الساحة
لألقالم اجلديدة ،التي حتتاج إىل دراسة وتقييم خمتلفني ،عند التعامل مع ما تكتب.
إن من الصعب احلديث عن التجريب يف الرواية الفلسطينية املعارصة ،أو عن احلداثة فيها ،أو املقاومة ،أو عن
تتكرر أسامؤهم وتستعاد
أي أفكار أخرى ،عندما ال يتوافر ما يمكن التوقف عنده ،سوى ما أنتجه الك ّتاب الذين ّ
ً
وصوال إىل إميل حبيبي؛
كتاباهتم منذ بداية ثامنينيات القرن املايض ،من غسان كنفاين إىل جربا إبراهيم جربا،
وعندما يتوسع األمر تُضاف إليهم بضعة أسامء صنعت شهرتهَ ا ظروف الثورة الفلسطينية يف سبعينيات القرن
نسميهم أدباء
املايض ،أكثر ّمما صنعتها جودة إبداعهم يف كثري من األوقات ،مثلام كان احلال مع من يمكن أن ّ
خيص
الفصائل الفلسطينية ،أو أدباء «املحاصصة»
الفصائلية التي ال تزال تفرض رشوطها حتى اآلن ،عىل ما ّ
ّ
الفردي من ناحية أخرى ،وهو ما ييسء إىل حضوره .مع
التجمعات الثقافية من ناحية ،وعىل الرتويج لإلبداع
ّ
يالحظ أن هذا النوع من «املحاصصة» ظلم بعض من ينتمون إىل «جيل الثورة» من الك ّتاب،
ذلك ،يمكن أن َ
ً
وسطا بني رواد الرواية الوطنية الفنية وك ّتاب مرحلة أوسلو ،إذ مل ُت َتح لذلك اجليل وسائل الرعاية
الذي جاء
ُ
وخصوصا يف بريوت ،التي أطلق عليها يف حينه لقب «املركز» ،واستأثرت
أو الدعاية التي ُك ّرست لغريه،
ً
ّ
بكل االهتامم.

كاتبا له صوته اخلاص ،مثل عدنان عاممة (الذي رحل منذ سنوات)ّ ،
ظل بعيدً ا عن االنتشار الذي وصل
إن ً
خصوصا يف املادة الروائية التي استقاها مع
تفوق عىل بعضهم يف إنتاجه،
ً
إليه عدد من زمالئه ،رغم أنه ً
كثريا ما ّ
هؤالء الزمالء من الروائيني الفلسطينيني من جتربة بريوت ،أو من االنخراط يف املجتمعات التي عاشوا فيها ،كام
فعل يف روايته الولد سلامن((( ،التي حولت حرب لبنان إىل ما يشبه القنبلة التي أجهزت عىل اجلسد الفلسطيني
املقاوم ،ووزعت أعضاءه عىل أمكنة الشتات اجلديدة .هذا اجليل «الفصائ ّ
استمرت شهرته بعد
يل» هو الذي
ّ
الرحيل عن لبنان ،تضاف إليه أسامء قليلة جاءت من داخل األرايض الفلسطينية ،مثل سحر خليفة ،بينام ظهر
خصوصا
يسمى جيل مرحلة االنتقال ،وهي مرحلة غري واضحة املالمح،
ً
يف موازاة ذلك جيل جديد ،يمكن أن ّ
بعد إذ قاطعها االنكفاء الذي حدث للثورة الفلسطينية ،ثم قاطعتها النتائج التي ترتبت عىل اتفاقات أوسلو.

لقد أصيب إنتاج هذا اجليل باحلرية ،وباالرتباك ،بني الكتابة عن القضية ،من خالل املايض أو الرموز ،والكتابة
عن الواقع الذي يعيشه ،وربام يعيشه حلمه املتع ّلق بقضيته ً
الفلسطينية يف الشتات ،أو
أيضا ،داخل التجمعات
ّ
داخل املجتمع العريب الذي تعيش فيه .ويف هذا االجتاه ،يمكن اإلشارة إىل إنتاج حسن محيد (يف دمشق) ،وأمحد
عمر شاهني (يف القاهرة) ،ومجال ناجي (يف عماّ ن) .وقد انشغلت بعض كتابات هذا اجليل  -إىل حد ما  -بمتابعة
ما جيري داخل املجتمعات التي يعيشون فيها ،من دون ارتباط مبارش بالقضية ،كام فعلت ليىل األطرش يف عدد
نموذجا
تقدم شخصيات فلسطينية خارج أوطاهنا .وتُعترب رواية مرافئ الوهم(((،
من رواياهتا ،ومنها تلك التي ّ
ً
هلذا االجتاه ،وهي تعالج عالقات إنسانية متعددة ،فيها كثري من التعقيد الذي يتعلق بحرية الفعل لدى املرأة،
 5عدنان عاممة ،الولد سلامن (دمشق :دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية.)1984 ،
 6ليىل األطرش ،مرافئ الوهم (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2005 ،
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داخل وسط إعالمي ينتمي إىل عدد من األقاليم العربية ،بام فيها فلسطني ،من دون أن تشكل القضية فيها
ً
مبارشا.
موضوعا مركز ًيا أو
ً

حضور الوطن وغيابه
ّمما يلفت النظر أنّ الك ّتاب الذين عاشوا قريبني من األرض املحتلة ،يف التجمعات الفلسطينية التي جلأت إىل
الدول املضيفة املجاورة ،مل ُينظر إليهم باعتبارهم ك ّتا ًبا يف املنفى ،حتى وهم يكتبون عن فلسطني ،كام نُظر إىل
آخرين محلتهم ظروف احلياة أو العمل إىل بالد أبعد ،مثل دول املهجر البعيد ،ودول اخلليج العريب ،غري البعيد،
حيث تشكلت جتمعات فلسطينية كبرية ،كادت تتحول إىل جمتمعات داخل املجتمعات ،فأنتجت بعض األدباء
املعروفني ،عىل ق ّلتهم .ويمكن االجتاه ،يف تفسري ذلك ،إىل أن الشعور باالستقرار االجتامعي ،نتيجة تقارب
الثقافات والعادات ،كان أوضح يف األردن وسورية ولبنان ً
املهجر
مثال ،منه يف أي دولة أخرى وصل إليها ّ
وشعبيا من
رسميا
متوافرا يف تلك الدول ،ربام ألهنا ال تسمح بتنامي مثل هذا الشعور
الفلسطيني ،بينام مل يكن
ً
ً
ً
خصوصا كلام َب ُعد املنفى واختلف،
ناحية ،أو ألن اإلحساس باحلنني إىل الوطن يزداد مع تنامي الشعور بالنفي،
ً
(((
روائيا باحلنني الذي «يربط املكان بالقداسة» ،
وهو ما جعل بعض من عاشوا هناك من الك ّتاب ،يعبرّ عن نفسه
ً
(((
عىل حد تعبري عبد الرمحن ياغي وهو يتحدث عن كتاب فاروق وادي منازل القلب  ،أكثر من االلتفات إىل
صورهتا ق ّلة قليلة منهم ،لكنها قدمت وجهة نظر الكاتب يف البلد الذي يعيش فيه ،ال
احلياة التي يعيشها ،والتي ّ
يف جتمعات شعبه هناك ،وكانت يف معظمها عن جتارب مدرسني فلسطينيني عملوا يف جمتمعات عربية شعروا
(((
واضحا يف
نموذجا ملثل هذه األعامل التي تشكل رافدً ا
بأهنا غريبة عنهم .وتُعترب رواية مجال يونس الرأس
ً
ً
تشتق شكلها من حضور
خصوصا عند احلديث عن العمل يف دول النفط .وهي رواية
الرواية الفلسطينية،
ّ
ً
تقدم معظم شخصياهتا
الصحراء فيها بقوة ،ولذلك وصفت بأهنا غرائبية أو «من أدب الفانتازيا»( ،((1ألهنا ّ
ً
كرموز ،بمن فيها الراوي ،البطل الفلسطيني ،الذي ّ
وفاعال ،يلعب لعبة الشاهد والراوي وصانع
يظل «حارضً ا
احلدث ،أو الرشيك فيه أحيانًا»( ،((1يف أرض ال تضمن له البقاء فيها إال بام شاءت.
وكانت الكاتبة حزامة حبايب استثناء بني مجيع ك ّتاب الرواية يف تصوير التجمعات الفلسطينية التي سحقتها
ثم ظروف السياسة ،يف تلك املنطقة العربية ،فخرجت عن األنامط الفلسطينية يف الكتابة عن
ظروف احلياةّ ،
جمتمعا معلقًا بني
املنفى ،فال هي سعت وراء احللم ،وال قادها احلنني إىل نوع من البكاء والتمني ،لكنها صورت
ً
الفلسطيني فيه ،ولو فكر ًيا ،بأن يتشكل فيه
االنتامء إىل وطن ضائع ،واحلياة يف مكان ال يسمح هو ،وال يرغب
ّ
الروائي عىل ظروف
وطن بديل ،وهو ما جعل هذه التجمعات قابلة للتفتت ،كام حدث بالفعل ،وجعل بكاءها
ّ
حد بعيد ،وإن كان من السهل تعميمه عىل ّ
كل جتمع شبيه .يف روايتها قبل أن تنام
ذاتيا
وداخليا إىل ّ
ً
الفلسطيني ً
ّ
 7عبد الرمحن ياغي ،يف النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية (عامن :دار الرشوق ،)1999 ،ص .174
 8فاروق وادي ،منازل القلب (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1997 ،
 9مجال يونس ،الرأس (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1986 ،
 10صالح خليل أبو أصبع ،الرواية الفلسطينية واملنفى (أبو ظبي :احتاد كتاب وأدباء اإلمارات ،2001 ،ص .55
 11صالح أبو أصبع [وآخرون] ،نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية املعارصة (رام اهلل :مركز أوغاريت للنرش والرتمجة ،)2000
ص .56
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(((1
داخليا ،ليس الفقر
التجمع بأنه يبدي هدو ًءا ظاهر ًيا ،وخيفي غليانًا
صورت حزامة حبايب ذلك
ّ
امللكة ّ ،
ً
جمرد إحساس خادع
وحده دافعه ،وإنام ظروف أخرى كثرية ،جتعل الشعور باالستقرار بعيد املنال ،ألنه يف واقعه ّ
هزة عميقة أن تكرسه .الرواية توحي بانطباع يقول إن حياة الفلسطيني يف جتمعاته
ومؤقت ،وسوف تستطيع أي ّ
بالقوة ال بالفعل ،وهو حيرص عىل ترقيع
اخلليجية ليست سوى نوع من التحايل عىل احلياة ،جيعله يعيش يومه ّ
واقعه االقتصادي ،وسط رفاهية هائلة حتيط به ،ويتمتع هبا غريه.

املدبرات يف الرواية خيرتعن «خمابئ رسية»( ((1طريفة لتوفري يشء من املال القليل الذي حيصل عليه
إن النساء ّ
كثريا من
األزواج العاملون ،حتى يوفرنه حلني حاجة ،وهي خمابئ تتحول إىل نوع من األحاجي التي تستدعي ً
خصوصا أن الرواية تتابع تفاصيل احلياة اليومية للعائلة الفلسطينية املتواضعة الدخل ،كام هي احلال لدى
التندر،
ً
ً
حمافظا
غالبية هذا التجمع ،متابعة ترسم صورة بليغة ملجتمع داخل جمتمع ،تضافرت ظروف حياته كي جتعله
معا ،ولذلك فإن ذلك
عىل خصوصيته ،ومن هذه الظروف قلقه العام ،بسبب حرمانه من الوطن واملواطنة ً
اإلحساس اخلادع بأننا «كنا نعيش يف بيوتنا كأننا عائشون فيها أبدً ا»( ((1سوف تبدده طرقات صاحب البيت،
مهد ًدا بكرس الباب ،وهو يطالب باإلجيار املتأخر؛ كام أن اإلحساس بأن «الكويت سرتجع إلينا ،بلدنا الوحيد
الذي عرفناه»( ،((1سوف ينتهي إىل نقيضه ،مع االضطرار إىل الرحيل الذي يكاد يكون إجبار ًيا ،وهو الرحيل
وعاطفيا.
األول ،ماد ًيا
الذي محل فيه
الفلسطيني خالله وطن ًا يف سيارة ،فأعادت الرواية بذلك متثيل النزوح ّ
ً
ّ

ألوان من الهروب
مثل هذا الصدق الذي يتعامل مع حياة حقيقية ،بعيدة عن احللم املكسور ،مل تستطع الرواية الفلسطينية ،خارج
وخصوصا يف املناىف القريبة منها ،أن تتوصل إليه بقوة ،فأجلأت احلرية بعض الروائيني إىل نوع من
فلسطني،
ً
يتحدث
العودة اخليالية إىل فلسطني ،عن طريق االستامع إىل را ٍو  -ليس هناك ما يضمن أنه قادر أو موضع ثقة ّ -
سامعيا  -أن يرسم
عنها ،كام فعل حسن محيد وهو يكتب عن مدينة القدس ،يف روايته مدينة اهلل( ،((1فيحاول –
ً
ً
خطوطا جغرافية ودرامية ،ملدينة مل يرها قط ،يف تعبري ال يمكنه أن يكون ً
كامال؛ أو عن طريق رحلة -قد تكون
خيالية -يقوم هبا ربعي املدهون يف رواية السيدة من تل أبيب( ،((1فال حتقق الوضوح الذي أراده ،وال تتقن
وصف مكان ال معرفة لصاحب الرحلة به ،باإلضافة إىل ما تثريه من إشكاليات حول طبيعة العالقة مع امرأة
التوجه .وإذا اع ُترب امليل نحو «العودة
مرافقة تنتمي إىل االحتالل ،ضمن رشوط احلساسية التي حيملها مثل هذا
ّ
خصوصا ّممن مل تتح هلم مثل
نوعا من اهلروب الذي فرضته العودة املنقوصة بعد أوسلو،
املتخيلة» إىل الوطن ً
ً
هذه العودة من فلسطينيي الشتات ،فإن هناك هرو ًبا أكرب يف اجتاهات أخرى ،مارسه اجليل األسبق من الروائيني،
وجيل الفرتة االنتقالية ً
أيضا ،وهو اهلروب –ال شعور ًيا -إىل التاريخ.
12
13
14
15
16
17

حزامة حبايب ،قبل أن تنام امللكة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2011 ،
حبايب ،ص  47وما بعدها.
حبايب ،ص .176
حبايب ،ص .184
حسن محيد ،مدينة اهلل (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2009 ،
ربعي املدهون ،السيدة من تل أبيب (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2009 ،
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كثريا ما وقع فيه الروائيون العرب
جاء بعض ذلك من باب تقليد «موضة» الكتابة استنا ًدا إىل التاريخ ،وهو تقليد ً
يف السنوات األخرية التي جاءت بعد النجاح الكبري الذي حققته روايات أمني معلوف ،كام هي عادة كثري منهم
انتشارا؛ كام جاء ً
فلسطيني
أيضا من باب جتنب الكتابة عن واقع
يف أن يهُ رعوا إىل تقليد أي نمط يف الكتابة حيقق
ً
ّ
أخري ،يكاد يكون ساك ًنا يف الظاهر ،ويصعب عليهم أن يستشعروا غليانه الداخ ّ
يل ،كام سيفعل بعدهم جيل
كثريا ،واستند إىل
يعيش هذا الغليان .والعودة إىل التاريخ تسري يف مسارين :األول اعتمدته الرواية الفلسطينية ً
إعادة كتابة الذاكرة من أحداث تعود إىل زمن النكبة ( )1948وما رافقه من جمازر ومقاومة واقتالع وترشيد،
كام يف معظم الروايات الفلسطينية التي سجلت تلك املرحلة ،ومن بينها ثالثية نمر رسحان الروائية طريق بني
حد ما،
اجلبال ،املطارد ،املخفية(((1؛ أما الثاين فيتعلق بالعودة إىل تاريخ ُيستقى من البحث ،سواء أكان بعيدً ا إىل ّ
الفلسطيني ضاهر العمر وختتلط
كام يف رواية إبراهيم نرص اهلل قناديل ملك اجلليل( ،((1التي تروى سرية الوايل
ّ
فيها الوقائع التارخيية بام هو متخيل ،أم كان أقرب من ذلك ،كام يف رواية سحر خليفة أصل وفصل( ،((2التي
تروي ظروف املجتمع الفلسطيني ،واملعارضة الفلسطينية لوعد بلفور ،بعد االنتداب الربيطاين عىل فلسطني.

كثريا إىل التجارب الفلسطينية السابقة؛ فمع أن الرواية تعتمد عىل اختيار
وهذا النوع من الكتابة ال يضيف ً
كثريا ما يوقع الكاتب
األحداث التي تدخلها يف نسيجها ،حتى ترسل مقولتها من خالهلا ،فإن االلتزام بالتاريخ ً
يف مزالق ال حيسن أن يقع فيها :فام هي احلكمة التي يمكن أن تعود عىل قارئ رواية ،حني جيد أبناء ضاهر
الروائي إىل العدو -حتى من باب
العمر يتآمرون عليه مع أعدائه( ،((2وكيف يمكن أن يفرس انحياز املزاج
ّ
مرات  -عند سحر خليفة ،ومنه ً
مثال أن تصف صمود العدو بأن «ناس املستوطنات
الواقعية -كام حيدث – ّ
ماتوا من اجلوع ،أكلوا األعشاب ،أكلوا السحايل واجلرذان ،رشبوا ماء اآلبار العتيقة ومضغوا اخلرفيش،
نوعا من االنحياز إىل املستوطنني املحاصرَ ين،
ورفضوا التسليم ،فواصلنا احلصار»( ،((2وهو ما يعني بوضوح ً
ضد الثوار الذين تفرتض الرواية أهنم جماهدون يدافعون عن وطن جيري احتالله بقوة السالح .وبالرغم من أن
ّ
خصوصا بعد رحيل رمزها الكبري
ك ّتاب الرواية الفلسطينية خارج فلسطني أوسع جتربة من ك ّتاهبا يف الداخل،
ً
إميل حبيبي ،فإن ك ّتاب الداخل يف الغالب ال يقعون يف مثل هذه األخطاء التي تتعلق باملكان ،ألهنم يعرفونه،
يكن اإلعجاب ،حتى من
وال باملزاج ،ألهنم يعرفون
العدو عن قرب ،إال إذا كان هذا التوجه مقصو ًدا لدى من ّ
ّ
دون وعي منه ،ملن ّ
حيتل وطنه.
ربام كان أمحد رفيق عوض صاحب أوسع جتربة روائية ،من ناحية عدد الروايات التي نرشها ،بني الك ّتاب
ّ
حضورا أوفر يف أعامله ،ولذلك يبدو من الصعب افرتاض
اإلرسائيلية
للشخصيات
أن
كام
فلسطني،
داخل
ً
وجود عفوية يف أن تصف روايته آخر القرن( ((2جنود االحتالل بأهنم «جنود جيش الدفاع»( ،((2حتى وإن كان
يقدم صورة إجيابية تثري اإلعجاب باملفاوض
ثم إنّه ّ
هذا هو االسم الرسمي جليش االحتالل لدى أصحابهّ .
اإلرسائييل ،يف مقابل صورة املفاوض الفلسطيني التي تثري النفور ،وتنتهي به وهو يعمل يف رشكة متلكها امرأة
18
19
20
21
22
23
24

نمر رسحان ،ثالثية روائية (رام اهلل :دار الرشوق.)2004 ،
إبراهيم نرص اهلل ،قناديل ملك اجلليل (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.)2112 ،
سحر خليفة ،أصل وفصل (بريوت :دار اآلداب.)2008 ،
نرص اهلل ،ص  403وما بعدها.
حبي األول (بريوت :دار اآلداب ،)2010 ،ص .264
سحر خليفةّ ،
أمحد رفيق عوض ،آخر القرن (القدس :احتاد الكتاب الفلسطينيني.)1999 ،
عوض ،ص .24
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«ذات عالقات مشبوهة»( :((2فباإلضافة إىل املظهر اجلذاب الذي يتمتع به املفاوض اإلرسائييل ،فإنه «ماهر
جدً ا يف إدارة مفاوضاته ،فهو خيتار الشكل األنسب يف طرح القضية التي يو ّد ربحها ( )...إنّ ّ
كل مفاوض
فلسطيني فوجئ متا ًما من حجم املعلومات الدقيقة اهلائلة التي يملكها املفاوض اإلرسائييل ( )...وأكثر من هذا،
فاإلرسائييل يرى نواقصنا وعيوبنا أكثر منا»( .((2والرواية مليئة بمثل هذه األوصاف التي ال توجد هبذا القدر
مضطرا إىل االحتكاك هبا ،بسبب
فلسطيني آخر ،حني يتعامل مع شخصيات يكون
من الوضوح لدى أي كاتب
ً
ّ
تتكرر يف اإلنتاج الروائي داخل فلسطني .ومثل
واقع االحتالل ،الذي جعلها من الشخصيات الروائية التي ّ
هذا اإلنتاج ال يمتاز بِ ِس َمة إدخال هذه الشخصيات فقط ،ولكنه يف الغالب خمتلف عن اإلنتاج الذي سبقه ،ال
بموضوعاته التي يلتقطها من معاناته وحسب ،وإنام بأولوياته ً
أيضا ،وبنوعية جتاربه ،وهو ما ينعكس بعد ذلك
عىل األسلوب الفني ذاته.

من الخارج إلى الداخل
من املهم اإلشارة إىل أن ما هو قريب من االنقطاع التام قد حدث بالفعل بني ما كان ُيكتب من رواية فلسطينية قبل
سنوات ،وكثري ّمما يكتبه اآلن الروائيون والروائيات ،وخصوصا الشباب منهم ،داخل فلسطني ،وإىل أن مرحلتني
يف احلياة الفلسطينية تسببتا يف مثل هذا االنقطاع :واحدة منهام جاءت من خارج الوطن ،ومحلت مالمح النكبة،
وما رافقها من حلم بالتحرير ،والثانية ارتبطت باحلياة داخل الوطن ،يف صدام يومي مع االحتالل ،ونضال ال
خصوصا بعد اآلثار العميقة التي أحدثتها االنتفاضة األوىل يف شخصية الفلسطيني،
التحرر،
يتوقف من أجل
ً
ّ
ويف العالقة بينه وبني املحتل ،حني جعلت ّ
كل طرف يشعر بانفصال كليّ عن الطرف اآلخر ،فجعلت االحتالل
تابعا لالحتالل ،ثم يصطدم به ،وهو
الفلسطيني ،وجعلت
يشعر باستحالة تطويع
الفلسطيني يرفض أن يكون ً
ّ
ّ
ما مل تظهر له ثامر يف اتفاقيات التسوية ،باستثناء أهنا سمحت بعودة عدد قليل من الك ّتاب ،بسبب العالقة املبارشة
ملعظمهم بالسلطة اجلديدة ،وذلك ضمن نسبة ضئيلة من الفلسطينيني يف الشتات ،الذين سمحت هلم اتفاقيات
أوسلو بتلك العودة املنقوصة.
وخصوصا
انطال ًقا من ذلك ،يمكن رصد ثالثة اجتاهات يف الكتابة الروائية الفلسطينية ،يف العقدين األخريين،
ً
بعد أوسلو:
االجتاه األول يرتبط بك ّتاب األجيال السابقة ،من الذين ظ ّلوا خارج الوطن ،أو عادوا إليه ،لك ّنهم انفصلوا عن
استجد من واقع أجهض هذا احللم،
الوطني القديم ،وربام نظرهتم السابقة إىل قضية الوطن ،بسبب ما
حلمهم
ّ
ّ
حد كبري ،وهو ما تسبب يف تكرار صيغ إنتاجهم ،أو يف تق ّلصه أو تراجعه أو توقفه .وربام كان
أو غيرّ طبيعته إىل ّ
سببا يف ذلك ،ألن ارتباطهم بالسلطة مل يعد
االرتباط الوثيق بالواقع
ّ
املستجد ،بالنسبة إىل معظم الذين عادواً ،
يسمح هلم بأن ينقدوا الواقع الذي جاء هبا ،باعتبارهم جزء ًا منه .لذلك عمدوا إىل التصالح مع هذا الواقع ،وهو
أرصوا عىل ممارسة اخلداع عن طريق
ما يؤثر يف جذوة الكتابة لدهيم من دون شك ،ويدعوهم إىل اهلروب ،إذا ّ
الكتابة .لذلك ّ
رت ما أحدثته النكبات املتتالية ،بالعودة إىل
ظل ما أصدره ك ّتاب هذا االجتاه ،يف املرحلة اجلديدة ،جي ّ
مرحلة الترشّ د األوىل ،وحرساهتا يف الغالب ،وما أنتجته بعد ذلك ،وتصوير ما ّ
خصوصا
حل باألرض والناس،
ً
 25العيلة ،املرأة ،ص .149
 26عوض ،ص  69ـ .71
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يف رحلة الشتات .ومثل هذا اإلنتاج مل َ
يرق يف جممله إىل ما سبق أن أنتجوه ،أو أنتجه رواد أوائل هلذه الكتابة،
مثل غسان كنفاين.
وأبرز مثال يمكن أن ُيرضب يف هذا االجتاه ،الذي يغطي ً
جيال سابقًا تنازعه البقاء يف أرض الوطن وخارجه ،هو
قدمته سحر خليفة  -بنجاح يمكن أن يحُ سب عىل أفضل إنتاجها  -عن فرتة االنتفاضة األوىل (كام يف رواية
ما ّ
(((2
استمرت بعد ذلك يف مالحقة احلوادث ،كام فعلت يف ّ
كل رواياهتا السابقة (وإن بنجاح
باب الساحة ) .وكيف
ّ
(((2
فني ّ
أقل) ،فقدمت يف رواية املرياث حماكمة روائية لفرتة ما بعد أوسلو ،هبدف بيان فشلها ،وتوضيح ما خلفته
ّ
سجلت اهلجمة اإلرسائيلية الرشسة
الفلسطيني.
الواقع
إىل
إضافة
الفلسطينية،
الشخصية
عىل
سلبي
تأثري
من
ثم ّ
ّ
مقر الرئيس الفلسطيني الراحل يارس عرفات ،خالل انتفاضة األقىص ،يف رواية،
عىل مدينة نابلس ،وحمارصة ّ
ربيع حار( ،((2قبل أن تعود بعد ذلك إىل االجتاه السابق ،وتلجأ إىل استعادة احلنني إىل املايض ،يف مواجهة احلارض
حبي
ثم رواية ّ
الذي حيمل عىل اليأس ،وذلك عن طريق العودة إىل تاريخ قديم( ،كام يف رواية أصل وفصلّ ،
األول) .وقد يكون هلذا التوجه عالقة بقرار اخلروج االختياري من الوطن ،ألنه جاء بعده مبارشة.
االجتاه الثاين يرتبط بمن كتبوا من داخل األرض املحتلة ،قبل مرحلة أوسلو .وكتاباهتم ،رغم أهنا كانت قريبة من
يتعمد االحتالل فرضها بالتأكيد ،للفصل عماّ حيدث يف العامل
فنيا إىل نوع من العزلةّ ،
القلب ذات زمن ،فهي تشري ً
خيص ك ّتاهبا ،ولذلك استمروا يف الكتابة عىل النمط القديم
من تطورات ثقافية،
ً
خصوصا يف فن الرواية ،الذي ّ
استمر ،بعد توقف كثريين .لكن أ ًيا منهم مل يستطع أن حيقق جتاوزً ا يمكن التنويه به ،مقارنة
ذاته ،بالنسبة إىل من
ّ
خصوصا أنّ جمال كتاباهتم ّ
تارخيي ،مثل أبناء جيلهم
حمصورا يف ما هو
ظل
بمن كتبوا قبلهم من داخل الوطن،
ً
ً
ّ
خارج الوطن ،سواء أكان ذلك بالعودة إىل النكبة أو النكسة كتاريخ ،أم إىل ما هو أقدم منها ،من فصول مشاهبة
يف التاريخ العريب ،وحماولة إسقاط ما حدث فيها عىل ما حيدث اآلن .ومن الواضح أنه كان لرقابة االحتالل عىل
النصوص تأثري يف الضعف الفني الذي حلق هبا سابقًا ،وهو ضعف استمر لدى هذه الفئة ،بعد مرحلة أوسلو،
رغم تغري ظروف التعبري ،يف معظم فنون الكتابة.
واألمثلة عىل هذا االجتاه كثرية ،بعضها يأيت من أسامء روائية معروفة ،مثل مجال ب ّنورة الذي رصد االنتفاضة
األوىل يف رواية انتفاضة( ،((3وأمحد حرب يف رواية الصعود إىل املئذنة( ((3التي تستقي حوادثها من النكسة ،ومن
احتالل اجليش اإلرسائييل للضفة الغربية ( ،)1967لتكشف الفشل العام يف املواجهة أو الدفاع ،عىل املستوى
الرسمي عىل وجه التحديد .ومها روايتان تُنسبان إىل النمط التقليدي الذي سارت عليه الرواية الفلسطينية ،من
دون أن تلمسا القفزة املختلفة التي اجتهت إليها كتابات اجليل التايل .ويبدو أن الك ّتاب الذين كانت هلم جتارب
يف هذا النمط من الكتابة ،مل يستطيعوا أن يكيفوا أنفسهم مع األوضاع اجلديدة التي برز للتعامل معها ،بصيغ
جديدة ،ك ّتاب آخرون.

الرهان عليه من أجل مستقبل هذه
االجتاه الثالث هو االجتاه األكثر أمهية يف الرواية الفلسطينية اآلن ،ويمكن ّ
الرواية ،ألنه جيتاز أبوا ًبا جديدة يف هذا الفن ،بدء ًا من جتاربه األوىل ،التي ال ختلو ،بالتأكيد ،من أخطاء التجارب
27
28
29
30
31

سحر خليفة ،باب الساحة (بريوت :دار اآلداب.)1990 ،
سحر خليفة ،املرياث (بريوت :دار اآلداب)1997 ،
سحر خليفة ،ربيع حار (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2004 ،
مجال بنورة ،انتفاضة (عامن :دار الرشوق.)1998 ،
أمحد حرب ،الصعود إىل املئذنة (عامن :دار الرشوق.)2008 ،
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ً
عدد
األوىل ،ولكنها تشعر بأن آفا ًقا أخرى يف الرواية الفلسطينية فتحها ك ّتاهبا
رجاال ونسا ًء .يمثّل هذا االجتاه ٌ
الفلسطينيّ ،ممن عاشوا وسط بيئتهم ،وعايشوا االنتفاضة
غري قليل من ك ّتاب الرواية الشباب داخل الوطن
ّ
وجها لوجه أمام جنود االحتالل ،وعانوا قسوته ً
ً
مبارشا،
فعال
األوىل يف مطلع شباهبم ،وشاركوا فيها ،ووقفوا ً
التحرر ،ووعوا رضورة نقد الواقع ،وفتح باب جديد
حتى أدركوا ،باملامرسة ،ما تعنيه الطموحات الوطنية نحو
ّ
لألمل ،يف الطاقة الكامنة للمجموع ،الذي حيسن الصمود عىل األرض ،ومواجهة ما يطرأ بسبب ذلك من
الفلسطيني حتت االحتالل ،ووضعت حدً ا
أخطار .ولذلك اع ُتربت االنتفاضة أول تأكيد موضوعي هلوية
ّ
للتفكري الذي كان يرى إمكانية التعايش بني شعب معتد ،وآخر خيضع الحتالله .وألن هذه القناعة جاءت
كمحصلة ّ
مطروحا بقوة ،كوهنا ال تنطوي عىل
لكل النضال السابق ،فقد منعت اجتاه «األرسلة»( ((3الذي كان
ً
ّ
حل للمشكالت املتعلقة بالعرب الفلسطينيني؛ وأبرزت االجتاه النقيض الذي يدعو إىل إقامة دولتني للشعبني.

أنماط دون حدود
الروائية التي ولدت يف هذا الواقع اجلديد ،يمكن القول إهنا كتابة تُنسب إىل احلداثة يف
عىل مستوى الكتابة
ّ
جمملها ،حتى حدود التفكيك يف بعضها .وفيها يمكن أن تلمس قدرة الك ّتاب عىل التعامل مع الواقع من داخله،
من دون أي هتويامت أو أحالم ،رغم حجم التعقيدات التي يشهدها هذا الواقع ،والعوامل املتداخلة التي تؤثر
فيه ،وذلك هبدف الوصول إىل معادلة خمتلفة عماّ كان عليه احلال يف الكتابة الروائية السابقة .وإذا رأى بعض
النهائي لالنتفاضة األوىل ،فإن ما جاءت به أوسلو بعد ذلك
احلد
اآلراء أن مسرية أوسلو هي التي وضعت ّ
ّ
الروائي «مرحلة الصدمة»( ((3التي طاولت مجيع ما تبع ذلك ،سواء أتعرضت هذه الروايات
اع ُترب عىل املستوى
ّ
ألوسلو بشكل مبارش ،أم تأثرت بام أنتجته من ظروف ،بشكل غري مبارش .ومل يكن التأثري يف املوضوعات
التي تطرحها الرواية الفلسطينية فقط ،وال باإلحساس اجلديد الذي أطلق عليها صفة «نصوص اخليبة»(،((3
وإنام انسحب ذلك عىل التفاصيل الفنية يف الرواية ،فحملت سامت فنية جديدة متيزها ّمما سبق ،من أبرزها
والتنوع الواسع يف الشخصيات ،وغري ذلك من
تعدد األصوات فيها ،والتعامل املختلف مع الزمان واملكان،
ُّ
ّ
مكوناهتا.
متاحا له من قبل ،وصار
كثريا عماّ كان ً
لقد أصبح للفلسطيني مكانه الذي يستطيع أن يتحدث فيه بحرية ختتلف ً
يف مقدوره أن خيتار مكانه الواقعي الذي يعيش فيه ،ويحُ سن التعبري عنهً ،
بدال من املكان البديل يف الشتات ،خميماً
أو منزل جلوء ،أو مكانًا ختتزنه الذاكرة ،فال تبقى منه سوى صورة غامضة .لقد صار الكاتب الروائي يتحدث
عن شارع حمدد ،يف مدينة حمددة ،أو عن حقل يعرفه يف قرية يعرفها ،أو عن خميم داخل الوطن ،فصار املكان ً
بطال
خصوصا تلك األمكنة التي شهدت صدامات متواصلة مع االحتالل ،وعوملت كأمكنة
يف كثري من األعامل،
ً
واقعية ،ال ّمما ينسجه احللم.

 32أنطون شلحت« ،اهلوية الثقافية لفلسطينيي الداخل» ،يف :رشيف كناعنة [وآخرون] ،يف الثقافة ،اهلوية والرؤيا :وقائع مؤمتر الثقافة
الفلسطينية يف الداخل (عكا :دار األسوار ،)2007 ،ص .60
التحول واالغرتاب» ،يف :عزت الغزاوي (إعداد) ،تأمالت نقدية يف نامذج من األدب الفلسطيني (رام اهلل:
 33وليد الرشفا« ،أسلوبية
ّ
مركز أوغاريت الثقايف للنرش والرتمجة ،)2001 ،ص .26
 34عادل األسطة ،أدب املقاومة :من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات (غزة :وزارة الثقافة الفلسطينية ،)1998 ،ص .9
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احلد الذي حتمل فيه إحدى
إن من يتابع روايات سحر خليفة سيجد مدينة نابلس حارضة يف معظمها ،إىل ّ
حي يف املدينة القديمة ،هو «باب الساحة» ،وهو ما يمكن أن يقال عن مدينة رام اهلل،
روايات االنتفاضة اسم ّ
(((3
ً
عرافو السواد  ،حني جيوبان
ً
طوال
التي تتحرك فيها الشخصيات
وعرضا ،كام يفعل بطال رواية داليا طه ّ
الشوارع واملقاهي ،مستغلني حلظات األمان التي تطرأ ،وسط االجتياح الذي رافق انتفاضة األقىص؛ أو كام
مرورا
غزة ،بد ًءا من زاوية يف أحد خميامهتا،
يفعل بطل رواية توفيق أبو شومر
الصبي والبحر( ،((3وهو يقطع ّ
ً
ّ
ً
وصوال إىل بحرها ،لريوي شهوته إىل السفر .وقد يضيق املكان حتى يصبح مكانًا محيماً يف بعض
بشوارعها،
(((3
احليات عتبة ثقيلة الروح تدور يف رام اهلل عمو ًما ،فإن حرم جامعة
األوقات؛ فبالرغم من أن رواية مايا أبو ّ
كبريا فيها ،ألن معظم العالقات األساسية تبدأ هناك .أما رواية أكرم مس ّلم سرية العقرب
حي ًزا ً
بريزيت حيتل ّ
الذي يتصبب عر ًقا فاخترصت املكان إىل «الفراغ بني ّ
اخلطني األصفرين املرسومني عىل أسفلت املوقف عىل
مقاس سيارة»( ((3يف موقف باألجرة ،بالقرب من «أسود املنارة» وسط رام اهلل ،حيث تُكتب حكاية العجز
الفلسطيني بعد أوسلو ،أو تُروى.
/السيايس لإلنسان
العضوي
ّ
ّ
ّ

حيولوها إىل رمز ،فقد حافظت عىل رمزيتها يف رواية أماين اجلنيدي قالدة
أما القدس ،التي حاول كثريون أن ّ
حقيقيون ،وبذلك جتاوزت الروايات السابقة
حقيقي ،يعيش فيه برش
فينوس ،من دون أن تفقد طبيعتها كمكان
ّ
ّ
مرت القدس عىل
التي نظرت إىل القدس نظرة متشاهبة ،وهي أقرب إىل نظرة السياح« :مل ترتك السنوات التي ّ
سفورا .تنفست عميقًا وأنا أراقب الشوارع التي ازدادت
وأشد
انتفاخا،
حاهلا .تغيرّ ت مالحمها .بدت أكثر
ً
ّ
ً
ضخامة :الوجوه املتنوعة ،األحياء املختلطة ،األبنية العالية ،تلك األعالم الزرقاء .سألت نفيس :أهذه هي
القدس»( .((3واإلشارة إىل ما جيري من تغيري يف القدس ـ كمكان ـ ويف غريها من األمكنة الفلسطينية ،هي
وسيلة الك ّتاب للتمسك باملكان الفلسطيني ـ الوطن ـ من ناحية ،ووسيلة أخرى لنقد األسباب التي أدت إىل
متعدد الصيغ لواقع
السامح لالحتالل بأن يستفرد بمصري هذا املكان من ناحية أخرى ،وهو ما فتح الباب إىل نقد ّ
السلطة التي جاءت هبا أوسلو ،كخطوة نحو التحرير ،فأخذت تبدو ،بسبب سلوكها عمو ًما ـ أداة للتهويد.

ً
يكتب وليد الرشفا ً
يتطرق إىل
مثال ،روايته القادم من القيامة(،((4
متخذا من االنتفاضة األوىل مادته األوليةّ ،
ثم ّ
فيتحدث بمرارة شديدة عن موت ٍ
حقيقيا ،وهو
يشء كان
النتائج التي أسفرت عنها ،ممثّلة يف اتفاقيات أوسلو،
ّ
ً
يفكك جمريات الواقع بقسوة ،وخيرج من التجربة التي عاشها بإدانة شاملة ّ
لكل ما طرأ ،ألنه مل حيقق النتيجة
املؤملة لتضحيات شعب خاض ذلك الرصاع الوجودي مع االحتالل ،وأجربه عىل أن يدرك أنه غري
املنطقية ّ
قادر عىل االستمرار يف حكم شعب آخر .لقد جاءت النتيجة عىل النقيض من ذلك متا ًما :ثالثة نامذج من الذين
خاضوا الرصاع بجدية هتدف إىل حترير الوطن ،كانت حصيلة تضحياهتم أن واحدً ا منهم اس ُتشهد ،واآلخر
يشده حنني مل
حتول إىل مرشّ د داخل وطنه ،قبل أن يقتله الوطن .وحني يعود الصديق املهاجرّ ،
هاجر ،والثالث ّ
يفارقه ،رغم رغد العيش الذي هيئ له يف البالد البعيدة ،يعرف أن صديقه رحل للتو .وعندما حياول أن يشارك
حتو ً
لص ًا ،وعامله
كبريا حدث يف الوطن ،ممث ًّال يف أبناء قريته ،فهذا الوطن اجلديد ،ظ ّنه ّ
ال ً
يف جنازته ،يكتشف أن ّ
35
36
37
38
39
40

عرافو السواد (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2007 ،
داليا طهّ ،
الصبي والبحر (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2009 ،
شومر،
توفيق أبو
ّ
مايا أبو احليات ،عتبة ثقيلة الروح (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2011 ،
أكرم مس ّلم ،سرية العقرب الذي يتصبب عر ًقا (بريوت :دار اآلداب؛ رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان ،)2008 ،ص .11
أماين اجلنيدي ،قالدة فينوس (رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.)2009 ،
وليد الرشفا ،القادم من القيامة (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2008 ،
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خالصا هلم؛ فبعد أن
نموذجا
التحول ،فهم االنتهازيون ،الذين يمثل الشاعر
كلص .أما الذين استفادوا من
ً
ً
ّ
ّ
كان يراقب املناضلني الثالثة لصالح االحتالل ،أصبح بقدرته عىل التسلق ،والنفاق ،شاعر الوطن ،الذي يعلو
ثم يتمكن بعد ذلك من االستيالء عىل مكانة
صوته يف تكريس ذاته
ً
مضحيا من أجل الوطن ،ليكون ذا نفوذ فيهّ ،
الشهيد ،ومت ّلك زوجته ،وابنته الصغرية ،التي متثل املستقبل.

شخصيات أكثر
متاحا يف اخليارات
تضاعفت الفرص يف تنويع الشخصيات الروائية التي يمكن تصويرها ،بدخول ما مل يكن ً
الفدائي املقاتل ،مها الشخصيتني اللتني سادتا يف معظم األعامل الروائية
ثم
السابقة .وإذا كان الالجئ املطحونّ ،
ّ
حد كبري ،فكان منها الفالح والعامل
فنيا) يف الشتات ،فإن الشخصيات السائدة تكاثرت يف الداخل إىل ّ
(املقبولة ً
(خصوصا لدى االحتالل) واملناضل والسجني والعميل املتعاون ،باإلضافة إىل الشخصيات االحتاللية ذاهتا،
ً
ومتر بعديد من الشخصيات،
ان،
والسج
اجلندي
من
تبدأ
التي
االحتكاك
مساحة
مع
يتناسب
ا
ع
تنو
متلك
التي
ّ ً
ّ
ّ
ّ
روائيا من قبل .وربام كانت
حتى تنتهي عند صاحب العمل ،بام ينسجه ذلك من عالقات رصاع مل تكن قائمة
ً
(((4
هذه الشخصيات هي أبرز ظاهرة عرفتها الروايات الفلسطينية خالل العقدين املاضيني .

فلسطيني ،يطالب بحرية وطنه .والرواية
يمر هبا أسري
إن رواية أسامة العيسة املسكوبية ختترص رحلة العذاب التي ّ
ّ
وتصور سبل التعذيب التي يلجأ إليها،
تقدم الوجه القبيح لالحتالل يف تعامله غري اإلنساين مع أرسى احلرية،
ّ
ّ
بشكل واقعي يوحي بصدق التجربة التي ال تتاح إال ملن يعيش عىل أرض فلسطني ،ويف القدس منها عىل وجه
التعرف عىل
اخلصوص ،ويرى كيف ّ
حيول االحتالل مكانًا كان ً
أمني أسود ،يمكن ّ
ثقافيا يف أساسه ،إىل مكان ّ
ً
ّ
حامال مل ًفا يف يديه ،وأشار إىل االثنني .دفعاين أمامهام.
«أطل املحقق الذي اقتادين قبل قليل
مقدمة التعذيب فيه:
ّ
تيقنت أنني سأعود إىل الساحة من جديد .سيضعون كيس اخليش الغارق بالبول عىل رأيس ،ولن يكتفوا بواحد،
يدي من اخللف ،وسيختارون مزراب ماء ويوقفونني حتته»(.((4
كيسا آخر فوقه ،ويربطون ّ
سيضعون ً
أما رواية مشهور البطران آخر احلصون املنهارة ،فهي تُصور أوسع احتكاك يمكن أن حيدث مع اإلرسائييل
الذي يمكن أن ُيعترب عاد ًيا ،ألن بطلها الشاب الفلسطيني يدخل ،كعامل ،مزرعة متلكها عائلة إرسائيلية
تسكن بي ًتا فيها ً
أيضا ،وهي عائلة نووية ،مكونة من أب طيب مريض ،وأم ال تزال متلك بعض شباهبا وشبقها،
وابن وابنة شابني :األول يتسم بالواقعية ،وخيدم يف اجليش ،والثانية تتسم بالعنرصية ،وترتبط بقائد إلحدى
عصابات االستيطان .ويف الرواية جتري استباحة الشاب ،بالعمل املضني ً
أوال ،ثم باالستباحة اجلنسية من قبل
األم ،واالستفزاز من قبل البنت التي تُق َتل عن طريق اخلطأ ،لكن احلقد الذي يطارد الشاب الفلسطيني يكون
خصوصا أن احلوادث جتري مع انطالق االنتفاضة ،فقد «جتمهر ّ
كل سكان القرية دون أن
عنرص ًيا وعا ًما،
ً
يتخ ّلف أحد منهم ،واصطفوا عىل جانبي الطريق ،يف صفني متقابلني ،منهم من صعد عىل ناقالت اخلضار لكي
يسترشف القاتل من بعيد ( )...يشريون إ ّيل بالكلامت املسمومة )...( :ال يؤ َمن للعريب جانب ،حتى بعد موته
بأربعني عا ًما»(.((4
 41العيلة ،صورة الذات ،ص .24
 42أسامة العيسة ،املسكوبية (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف ،)2010 ،ص .19
 43مشهور البطران ،آخر احلصون املنهارة (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف ،)2005 ،ص .133
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ومن املالحظ أن معظم الروايات اجلا ّدة ،التي تُكتب اآلن يف فلسطني ،تأخذ املنحى ذاته ،حتى وإن كانت ّ
أقل
ظل املوت واهلجرة يف ّ
يالحظ ّ
كل حلظة ،رغم
عرابو السواد من السهل أن َ
تشاؤ ًما يف بعض األحوال :ففي رواية ّ
للحب زاوية يف مقهى ،حتت حالة من االجتياح أو احلصار .وأضافت مايا أبو احليات
أن الرواية حتاول أن جتد
ّ
(((4
حبات السكر قضية االعتقال الذي حيرم الفلسطيني من احلياة الطبيعية ،وهي قضية ّ
تشكل جز ًءا
يف روايتها ّ
أساسيا من املادة الروائية الفلسطينية اجلديدة .كام أضافت عدنية شبيل يف روايتها كلنا بعيد بذات املقدار عن
ً
احلب( ،((4موضوع العمل لصالح العدو ،بشكل خمتلف عماّ أثري حول العمالء يف روايات فلسطينية سابقة .أما
ّ
باسمة التكروري ،فأضفت عائقًا جديدً ا أمام الفلسطيني يتمثل يف احلواجز التي تقطع أوصال الوطن ،فكانت
مجيع حوادث روايتها عبور شائك( ((4حمكومة بمزاج جنود االحتالل أمام حاجز قلنديا الذي ّ
«ينظم» العبور يف
اجتاه القدس.

وبالرغم من أن ّ
كل من تطرق إىل التعاون مع العدو أدانه يف الرواية الفلسطينية ،واعتربه خيانة للوطن ،وأطلق
(((4
عىل من يقومون بذلك يف السجون عىل وجه اخلصوص ،لقب العصافري  ،فإن الرواية الفلسطينية مل ُ
ختل ّممن
يربر قبول االحتالل ،باألسلوب الذي ُيصطلح عىل تسميته «التطبيع» ،وذلك من باب اإلحساس بالدونية
وغالبا ما جييء هذا املوقف يف كتابات شباب يعيشون داخل اخلط
جتاهه ،أو من باب تقليد املغلوب للغالب.
ً
نموذجا هلذا التوجه ،فهي تطالب
األخرض ،متأثرين بثقافة االحتالل .وتشكل رواية عالء مفيد مهنا مقدسية أنا
ً
اجتامعيا ـ مثل اليهودي ،وأن يتنازل إىل احلدود التي يرىض هبا املحتل ،ألن
ذكرا وأنثى ،بأن يسلك ـ
ً
الفلسطينيً ،
ّ
تقدمها عىل عالقة (طبيعية) بشاب هيودي قائلة« :أنت
لديه،
آخر
ال خيار
ثم توجه اخلطاب إىل فلسطينية مسلمة ّ
ّ
(((4
جمرد كالم؟» .
العريب
تؤمنني بالعمل
ّ
ّ
اليهودي املشرتك ،آمني باحلياة املشرتكة ،وتزوجيه .أم أن الثورية عندك ّ
نادرا يف الرواية الفلسطينية ،والكتابة الفلسطينية عمو ًما.
لكن هذا االجتاه ُيعترب ً

أرضية واحدة
وألن الواقع الذي تصدر عنه الرواية الفلسطينية اجلديدة واحد أمام مجيع ك ّتاهبا ،وإن كانت ّ
لكل كاتب زاوية
تالحظ ،ال من ناحية موضوعها ،أو مادهتا
نظر خاصة به ،فإن بعض السامت املتشاهبة يف هذه الروايات يمكن أن َ
احلكائية فقط ،وإنام ً
أيضا من ناحية األسلوب الذي تُكتب به ،لتشري إىل قدرة الواقع عىل توجيه الكاتب نحو
ّ
أسلوب يناسبه .أبسط ما يمكن أن ُيشار إليه يف موضوع التشابه ،هو املقارنة بني ثالث روايات ُكتبت عن حادث
واحد ،هو اجتياح البلدة القديمة يف مدينة نابلس ،الذي تطرقت إليه رواية سحر خليفة ربيع حارّ ،
وغطته ً
أيضا
رواية عفاف خلف لغة املاء( ،((4ثم تعاملت معه ،يف جزء منها ،رواية عدوان نمر عدوان عودة املوريسكي من
تنهداته( :((5فبالرغم من أن األوىل كتبت جز ًءا من روايتها من خالل مقابالت من عايشوا احلوادث ،يف مدينة
44
45
46
47
48
49
50

احليات ،حبات ّ
السكر (رام اهلل :املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.)2004 ،
مايا أبو ّ
احلب (رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.)2004 ،
عدنية شبيل ،كلنا بعيد بذات املقدار عن ّ
باسمة التكروري ،عبور شائك (رام اهلل :دار البريق العريب.)2009 ،
العيلة ،صورة الذات ،ص.38
عالء مفيد مهنا ،مقدسية أنا (عامن :األهلية؛ رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان ،)2011 ،ص .35
عفاف خلف ،لغة املاء (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2007 ،
عدوان نمر عدوان ،عودة املوريسكي من تنهداته (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2010 ،

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
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واضحا يف رسد هذه
تعرفها جيدً ا ،وأن الثانية عايشت األحداث بنفسها ،يف املدينة ذاهتا ،فإن التشابه يبدو
ً
وخصوصا ما كانت تفعله النساء ،من باب املقاومة ،يف األزقة
احلوادث ،ووصف مشاعر الناس ومواقفهم،
ً
تتعرض لالجتياح .أما الرواية الثالثة ،التي وازت بني سقوط غرناطة يف
الضيقة (األحواش) املحارصة ،التي ّ
التاريخ العريب وسقوط نابلس أمام االجتياح اإلرسائييل ،فقد كان فيها جزء بسيط -ومشابه -لوصف االجتياح
الذي تعرضت له املدينة.
ويتداخل هذا التشابه حني نالحظ أن القضايا التي تُطرح تكاد تكون واحدة ،مهّها األول متصل باالحتالل:
حتد من القدرة عىل مواجهته .وحني
تتفرع عنه ،والعوامل التي ّ
وصف بشاعته ،وكيف َ
يقاوم ،والقضايا التي ّ
خصوصا عندما تكون هذه القضية
الفلسطيني ال يزال حمكو ًما بقضيته ،ال يستطيع جتاوزها،
ندرك أن الكاتب
ً
ّ
التحرك يف كتابته أضيق ّمما هو متاح أمام غريه من الك ّتاب .مع ذلك ،فإن
نابضة أمامه ،فسوف نالحظ أن مساحة
ّ
احليز الضيق ،بسبب حجم املعاناة التي توسع مساحته ،وبسبب
الكاتب الفلسطيني ما زال جيد ما يقوله يف هذا ّ
ما حتظى به قضيته من اهتامم.
سببا يف
هذه املساحة الضيقة هي التي قادت الكاتب إىل البحث عن حركة واسعة داخل النص ذاته ،وكانت ً
التوصل إىل أشكال جديدة ،حيتمل أن تتسم بالتشابه نتيجة لذلك؛ فمن متابعة األعامل الروائية التي كتبها الشباب
ً
مثال ،يمكن أن نالحظ بعض السامت املتشاهبة التي تفرضها مساحة الواقع ،ال يف موضوع املضمون فقط ،وإنام
يف الشكل الفني للكتابة ً
حترك يف مساحة زمنية ضيقة عىل سبيل املثال ،تتناسب مع املساحة املتاحة
أيضا :هناك ّ
للحركة ،مكانًا أو تفاصيل حوادث ،وهو ما جيعل معظم الروايات حترص حوادثها داخل فرتة زمنية قصرية .إن
رواية عفاف خلف تغطي أيام االجتياح ،بينام تغطي رواية وليد الرشفا بضعة أيام للتأمل واملكاملات اهلاتفية ،وال
الزمن ُيلمس يف رواية داليا طه ،بينام يمتد هذا الزمن شهور ًا قليلة يف رواية مشهور البطران ،يف حني كانت
يكاد ّ
زمنيا سنوات طويلة.
روايات األجيال السابقة متتد ً

حيول الشخصيات إىل رموز ،إىل الدرجة التي جيري فيها جتاهل
كام يمكن أن َ
يالحظ أن ً
كثريا من هذه الروايات ّ
يتم بقصد واع .إن وليد الرشفا ً
مثال يكتب عن الصديق والشهيد والزوجة
أسامئها .وحني يكون ذلك ،فهو ّ
يسمي أحدً ا منهم؛ أما داليا طه ،فتكتب عن (هو وهي) من دون أسامء ً
أيضا ،وهو ما
والشاعر ،من دون أن ّ
حيدث يف كثري من األعامل الروائية التي متيل نحو احلداثة يف الشكل ،من غري أن ينسحب ذلك عىل تلك التي
يالحظ ،يف موضوع التشابه،
كتبت بتسلسل زمني عادي للحوادث ،أو بطريقة تقليدية .لكن أبرز ما يمكن أن َ
هو الرسد من خالل أصوات متعددة ،وهو سمة تغطي معظم الروايات الصادرة خالل السنوات األخرية،
سواء أكانت تسري عىل النمط التقليدي يف الكتابة بتسلسل زمني ،أم حتاول أن خترج عنه .هذا األسلوب قد
يأيت من خالل تبادل األصوات ،كام يف رواية وليد الرشفا ،التي يتحدث فيها الصديق املهاجر بصيغة األنا ،ثم
خياطب الصديق الباقي ،لينتقل الرسد إليه ،وهكذا يف تبادلية ممتعة ،جتعل الرتكيز يف متابعة األصوات املتعددة
أمرا رضور ًيا.
ً
فغالبا ما يبدأ صوت جديد مع فصل جديد ،وقد تلجأ
ويكون تعدد األصوات
ً
واضحا يف رواية عفاف خلف؛ ً
احلد الذي
الرواية إىل الرسائل من أجل االنتقال إىل الصوت التايل ،بينام تتداخل األصوات يف رواية داليا طه إىل ّ
يصعب معه التوصل إىل معرفة الراوي يف بعض األوقات ،ربام هبدف مزج الشخصيتني املتحابتني (هو وهي)
خصوصا مع وجود شخصية ثالثة غري واضحة متا ًما ،يمكن اعتبارها (قرين هو)،
مزجا عضو ًيا حني تلتقيان،
ً
ً
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حني تتصارع الرغبة يف احلضور مع الرغبة يف الغياب ،ليكون األسلوب جتربة مقصودة ،من دون أن يكون هناك
نقدي بأنه ناجح ،ملا حيدثه من غموض.
زعم
ّ

غالبا ما يكون تركيز األعامل الروائية عىل حادث معينّ ُ ،ي َ
نظر إليه كممثل ّ
لكل احلوادث
بسبب هذا التعددً ،
ً
مبارشا ،كام كان احلال يف الكتابات
صارخا أو
متر بقضية الوطن ،لذلك ال يكون التوجه إىل القضية الكلية
ً
التي ّ
تصور له من خارجه .إن الرواية اجلديدة تتحدث عن االنتفاضة
السابقة ،ألن الوطن هنا هو واقع احلال ،ال ّ
ً
حمددين ،أو عن رضورة حياتية
حمددين ،أو تتحدث عن اجتياح احتال ّيل ،يف زمان ومكان ّ
مثال ،يف مكان وزمان ّ
تدفع إىل العمل داخل إرسائيل ،أو تدفع إىل اهلجرة ،وهي بالتايل تأخذ ما هو خاص ،للتعبري عماّ هو عام،
املستمر مع االحتالل ،يف ّ
وتأسيسا عىل ذلك ،يمكن القول إن تدنيّ نسبة الروائيات
كل حاالته.
وهو الرصاع
ً
ّ
الفلسطينيات يف املايض آخذة يف التغري يف املرحلة اجلديدة ،ألن عدد الروائيات يف اجليل اجلديد من الكتاب،
حسب ما رصده د .خواجة ،يناهز الثلث ،ويصل إىل النصف بني األسامء اجلديدة ،ومن بني ذلك أسامء بارزة يف
هذا الفن اآلن ،وهو ما مل حيدث خالل عهود سابقة للرواية الفلسطينية.
ّ
النسوي ،من ناحية
توجها نسو ًيا يف الكتابة الروائية ،حيمل مالمح يشري إليها النقد
ولعل هذا سبب أننا نالحظ
ّ
ً
حرية املرأة (وإن كانت التطلعات يف ذلك حمصورة داخل حدود ال تصدم املجتمع ،إال
املضمون :فهي تدعو إىل ّ
تقدم املرأة
يف حاالت نادرة) ،ومساواهتا بالرجل؛ كام أهنا
جنبا إىل جنب مع الرجل ،وبذلك ّ
ّ
تتحدث عن نضاهلا ً
خصوصا ما يتصل باهتاممها بالدعم االجتامعي ملن يعانون بسبب االحتالل،
يف أدوار جديدة يف هذا اإلطار،
ً
كاألرسى الذين يشكلون لكثرهتم ظاهرة يف املجتمع الفلسطيني :زيارة هلم يف األرس ،أو عناية بالرسالة التي
تركوها وراءهم ،كام هو واضح يف رواية مايا أبو احليات حبات السكر .أما من ناحية الشكل ،فإن اللغة النسوية
يمكن متييزها يف الكتابات النسوية ببساطة ،إضافة إىل بعض السامت النسوية األخرى يف هذه الكتابة.

جممل القول أن هناك ً
جيال جديدً ا من ك ّتاب الرواية الفلسطينيني ،يكتب من داخل الرصاع ،انطال ًقا من فهمه
فلسطينيا
تيارا جديدً ا يف الكتابة الروائية،
هلذا الرصاع ،ويكتب بشكل جديد ،مالحمه تربز بوضوح ،وهو يشكل ً
ً
وعربيا ،حتى وإن كانت هذه املالمح تشري ،بسبب ظروف القهر التي يعيشها الك ّتاب حتت االحتالل ،إىل أهنا ما
ً
تفجر فيها حميطه ،وتنطلق إىل آفاق أبعد.
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تسري
زالت
ّ

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
الخاصة في الرواية الفلسطينية الجديدة
بعض التحوّ الت
ّ

المصادر والمراجع
المصادر

أبو احليات ،مايا .حبات السكر .رام اهلل :املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.2004 ،

ـــــــــــــــ .عتبة ثقيلة الروح .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2011 ،

أبو شومر ،توفيق .الصبي والبحر .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2009 ،

األطرش ،ليىل .مرافئ الوهم .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2005 ،

البطران ،مشهور .آخر احلصون املنهارة رام اهلل ،مركز أوغاريت الثقايف.2005 ،
بنورة ،مجال .انتفاضة .عامن :دار الرشوق.1998 ،

التكروري ،باسمة .عبور شائك .رام اهلل :دار البريق العريب.2009 ،

اجلنيدي ،أماين .قالدة فينوس .رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.2009 ،

حبايب ،حزامة .قبل أن تنام امللكة .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2011 ،

حرب ،أمحد .الصعود إىل املئذنة .عامن :دار الرشوق.2008 ،

محيد ،حسن .مدينة اهلل .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2009 ،

خليفة ،سحر .باب الساحة .بريوت :دار اآلداب.1990 ،

ــــــــــــــــــ .املرياث .بريوت ،دار اآلداب.2004 ،

ــــــــــــــــــ .ربيع حار .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2004 ،

ــــــــــــــــــ .أصل وفصل .بريوت ،دار اآلداب.2008 ،
حبي األول .بريوت ،دار اآلداب.2010 ،
ــــــــــــــــــّ .
رسحان ،نمر .ثالثية روائية .رام اهلل :دار الرشوق.2004 ،

احلب .رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.2006 ،
شبيل ،عدنية .كلنا بعيد هبذا املقدار عن ّ
الرشفا ،وليد .القادم من القيامة .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2008 ،

طه ،داليا .عرافو السواد .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2007 ،

عدوان ،عدوان نمر .عودة املوريسكي من تنهداته .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2010 ،

عاممة ،عدنان .الولد سلامن .دمشق :دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية.1984 ،
عوض ،أمحد رفيق .آخر القرن .القدس :احتاد الكتاب الفلسطينيني.1999 ،

العيسة ،أسامة .املسكوبية .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2010 ،

املدهون ،ربعي .السيدة من تل أبيب .بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2009 ،

149

150

العدد 2
خريف 2012

مسلم ،أكرم .سرية العقرب الذي يتصبب عر ًقا .رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.2008 ،
مهنا ،عالء مفيد .مقدسية أنا .رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.2011 ،

نرص اهلل ،إبراهيم .قناديل ملك اجلليل .بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.2012 ،
وادي ،فاروق .منازل القلب .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1997 ،

يونس ،مجال .الرأس .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1986 ،
المراجع

أبو أصبع ،صالح خليل .الرواية الفلسطينية واملنفى .أبو ظبي :احتاد كتاب وأدباء اإلمارات.2001 ،

ــــــــــــــــــــ [وآخرون] .نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية املعارصة .رام اهلل :مركز أوغاريت
الثقايف.2000 ،

أبو بكر ،وليد .الكتابة بنكهة املوت .رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.2009 ،

ــــــــــــــــــــ [وآخرون] ،املرأة واألدب .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2007 ،

أمحد ،حفيظة .بنية اخلطاب يف الرواية النسائية الفلسطينية .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2007 ،

األسطة ،عادل .أدب املقاومة :من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات .غزة :وزارة الثقافة الفلسطينية.1998 ،
أيوب ،حممد .الشخصية يف الرواية الفلسطينية املعارصة .القدس :احتاد الكتاب الفلسطينيني.1997 ،

ــــــــــــــــ .الزمن والرسد القصيص يف الرواية الفلسطينية املعارصة .القاهرة :دار سندباد للنرش والتوزيع،
.2001
اجلواريش ،عنان .حركة التجريب يف الرواية الفلسطينية .اخلليل :مجعية العنقاء الثقافية.2003 ،

خواجا ،عيل حسن .يف استنطاق الرواية الفلسطينية املعارصة .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2009 ،
الديك ،نادي ساري .عالمات متجددة يف الرواية الفلسطينية .عكا :مؤسسة األسوار.2001 ،

الشحادة ،يوسف .الرواية الفلسطينية يف الضفة والقطاع .رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.2009 ،

كناعنة ،رشيف [وآخرون] .يف الثقافة ،اهلوية ،والرؤيا :وقائع مؤمتر الثقافة الفلسطينية يف الداخل .عكا :مؤسسة
األسوار.2007 ،
شقري ،حممود .قراءات يف أدب فلسطيني جديد .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2008 ،

العيلة ،زكي .املرأة يف الرواية الفلسطينية .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2002 ،

ــــــــــ .صورة الذات وصورة اآلخر يف الرواية الفلسطينية يف األرض املحتلة .رام اهلل :مركز بيت املقدس
لألدب.2007 ،
الغزاوي ،عزت .تأمالت نقدية يف نامذج من األدب الفلسطيني املعارص .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2001 ،

ياغي ،عبد الرمحن .يف النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية .عامن :دار الرشوق.1999 ،

