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إهداء

اإىل �شريكة العمر ُمنى
التي لوال اأن القدر �شاقه���ا اإىل م�شرينا امل�شرتك ملا كان لها 

اأن تكتوي بلذع عنائنا الفل�شطيني وم�شل�شل عذاباتنا.
والت���ي لوال �شربها ووهجه���ا ملا كان له���ذا ال�شيء الذي 
حتاول���ه احلروف اأن يرى بع�ض نوٍر واأن تكون له بع�ض عزمية 

اال�شتمرار.

                                                                                   

حسام
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مقدمة

تضمُّ دفّت��ا الكتاب الحايل عروض��اً متنوعَة املنحى واإلطار النعكاس��ات 

املوضوع الفلس��طينيِّ يف التجربة األدبية، وألن ه��ذه العروض متباينٌة كامً 

ونوع��اً وأفقاً فقد آث��رُت أن أطلق عليها كلمًة فضفاضة، وإن كانت ال تخلو 

من ج��امل، وهي كلمة )ظالل(، حتى يأيت العنوان أميناً مطابقاً للمضمون. 

وإذاً فلي��س يف ه��ذا الكتاب اس��تقصاٌء منهجي للموضوع الفلس��طيني يف 

األدب وال أي ش��كل من أش��كال الحرص. وكل من يعرف ش��يئاً عن امتداد 

ه��ذا املوضوع ط��والً وعرضاً، يف األدب العريب وغريه م��ن اآلداب، يدرك أن 

سيٍَّة مش��ركة، وأن ما قُّدم حتى اآلن من  االس��تقصاء يحتاج إىل جهوٍد مؤسَّ

دراس��ات حوله، وال س��يام يف شكِل رس��ائَل جامعية لنيل الشهادات العليا، 

ما زال بعيداً عن اس��تيعاب جوانب املوضوع الرئيسة يف األدب العريب عىل 

األقل.

إن الكتاب الحايل يقدم مج��رد إضاءات لزوايا متنوعة من طرق معالجة 

املوضوع الفلس��طيني يف األدب، وهذه الزواي��ا انتقائية بالرضورة، وهي ال 

تتص��ف بأية صفة من التمثيل وإن كانت تقدم أمثلة ولقطات مهمة يؤمل 

أن تساعد- إذا ما أضيفت إىل سواها من الدراسات يف تغطية جانب ما من 

فسيفساء اللوحة الشاملة.

واملالحظ أن مادة الكتاب ُصّنفت مراعاًة لهذا االعتبار، ففي الفصل األول 

حديث عن املنهج يف األدب العريب الفلس��طيني واستخالصات حول تجربة 

الثقافة العربية يف التعامل مع موضوعِه وقضيتِه وهمومِه الخاصة.

ويف الفصل الث��اين لقطاٌت للموضوع الفلس��طيني يف األدب قبل مرحلة 
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الث��ورة الفلس��طينية، أي قبل منتصِف الس��تينات، وهناك من��اذج منهجية 

ودراس��ات حول أعامل إبداعية وعروٍض قص��ريٍة لبعض التجارب. واملالحظ 

أن تسميَة الكتاب ال تنص عىل األدب العريب وحده وذلك ليك تتسع لبعض 

التج��ارب املكتوبة بغري اللغة العربية، ومنها التجرب��ة املبكرة جداً لألديبة 

اإليرلندي��ة إثيل مانني يف رواية »الطريق إىل برئ الس��بع«، وهي رواية ذات 

أهمية )فدائية( كربى يف تاريخ املوضوع الفلسطيني يف األدب.

ويف الفص��ل الثال��ث، انتقال إىل مرحلة ما بعد الث��ورة، أي مرحلة عودة 

الوعي واالنتقال، حياتياً وأدبياً، من حالة الس��لب واالنفصال وبكاء األطالل، 

إىل حال��ة جديدة من وعي الذات ومواجهة املس��ؤولية واس��تعادة الهوية 

وبناء الشخصية الفلسطينية العربية اجتامعياً ونضالياً وأدبياً. وهنا نجد أن 

ٌص لطبيعة  الرواية الفلسطينية تقدم نفسها كبوتقِة اختباٍر ويجري فيها تفحُّ

ٌس لطرق الخالص بأس��اليَب عقلية وفنية تتدرج  النكبة الفلس��طينية وتلمُّ

ُصعداً يف الرقّي والتعقيد.

ويف الفصل الرابع واألخري، يقدم الكتاب لوحة عريضة- مشفوعة بأمنوذج 

مفصل- للرواية الفلس��طينية يف الس��نوات الخمس األخرية من الثامنينات، 

وتلفت النظر يف هذه اللوحة خواصُّ عديدة، من أبرزها:

أ-   غزارة اإلنتاج. إذ صّدر كتاب فلسطني، وحدهم أكرث من ثالثني رواية 

يف املوضوع الفلسطيني، أي مبعدل ست روايات يف كل سنة.

ب-   شمولية التجربة. إذ تناولت الروايات مختلف جوانب تجربة الحياة 

الفلس��طينية، وعالجت تلك النواحي النوعيّة الخاصة باملعاناة الفلسطينية 

مثل الثورة، والخروج، واالنتامء واملصري.

ج-   تركيبية املوقف. إذ حملت روايات الفرة األخرية نفساً جديداً مركباً 

مكثفاً مشبعاً بالزخم القوميَّ واإلنساينًّ وبنكهاِت مختلِف أشكاِل العذابات 

التي يُفيض كلٌّ منها إىل اآلخر.

د-   ح��رارة التبادل. إذ يكش��ف هذا اإلنتاج يف آن معاً عن اس��تمرار يف 

حرارة األدب الفلسطينيِّ وصدِقه ومقدرتِه يف تحريك النفوس، وعن اتجاهه 
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نحو النضِج والتوهِج الداخيل ونصاعِة اإلش��عاع العاطفي، مام يبرش بتطور 

مهم. 

ه-   جرأته النس��بية يف التجريبية الفنية وبحثه الحثيث عن بدائل فنية 

طازج��ة، ال م��ن أجل التعبري فحس��ب، ولكن من أج��ل التفحص والتمعن 

والتس��اؤل وإرشاك اآلخر يف استكناه طبيعة التجربة عىل املتسويني الفردي 

واالجتامعي.

وهناك من الدالئل ما يشري إىل أن الشعر الفلسطيني كذلك غري بعيد عن 

هذه التطورات، بل إنه استبق الكثري منها يف تجارب مبدعيه الكبار.

ويف ه��ذا الفصل وقفٌة متعمدٌة عند رواية “عربس��ك” ألنطون ش��امس 

التي ينتظر أن يكون لها أهمية خاصة يف فسيفساء املوضوع الفلسطيني يف 

األدب وهي زاوية االنتامء، بعد س��نواٍت طواٍل تبلغ األربعني من اندماجية 

مقهورة ملا سمي- وياللعجب- باألقلية العربية يف الكيان الصهيوين منذ عام 

.1948

وتثري هذه الرواية عدة إش��كاليات- وأنا أستعمل هنا كلمة إشكالية عن 

عم��د ويف معناها األصيل- وهي إش��كاليات متعددة الزوايا، وس��وف تظل 

موض��ع نقاش متباي��ن املواقف إىل م��دة طويلة. فهناك إش��كالية اإلنتامء 

ذاتها ألطفال عرب اس��توعبتهم عجلة املجتمع اإلرسائييل وحاولت أن تبتلع 

هويتهم دون أن تسمح لهم باإلندماج الكامل بسبب انغالقيتها وعنرصيتها 

ودون أن يُقبلوا هم أنفس��هم عىل هذا اإلندماج بسبب استمرار شعورهم 

بهويته��م وانتامئهم. فهم يف وقت واحد مندمج��ون وغرُي مندمجني، وهم 

يحملون الهوية الرسمية للغاصب عن غري رغبة أو قناعة، ويف الوقت نفسه 

ال يجدون أمامهم اختيارات عملي��ة- اللهم إال اختيار التفجر النضايل الذي 

بدأ يطرح نفس��ه بعد انتفاضة عام 1987 ليقدم حالً جذرياً لهذه املش��كلة 

أو ليزيده��ا تعقيداً حس��بام تؤول إليه األحوال. وحت��ى يف أفضل الحاالت 

املنظورة عىل املدى غري البعيد فإن قيام أي كيان فلسطيني عىل أي جزء من 

األرايض املحّررة سوف يضع قضية انتامء املندمجني موضع تفحص شديد.
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إن رواية )عربس��ك( التي كتبت قبل قيام االنتفاضة الفلس��طينية ال تثري 

إش��كالية االنتامء فحس��ب، بل تثري كذلك إش��كالية اللغة التي هي امتداد 

إلش��كالية االنتامء، فالرواية مكتوبة بالعربية ومرجم��ة اآلن إىل االنكليزية 

والفرنس��ية، ولكن ليس إىل العربية، والسؤال هو: ماذا سيكون املوقف من 

مثل ه��ذا االتجاه وكيف س��يعالَُج من وجهة النظر الوطنية الفلس��طينية 

والقومية العربية األوس��ع؟ ولس��ت أريد أن أستبق املوضوع بتقديم بعض 

َل األم��ُر إىل مجال غري مجال ه��ذا الكتاب،  اآلراء بش��أنه وأفض��ل أن يؤجَّ

ولكنني من��ذ اآلن آمل أن تنحو أية معالجة له��ذا املوضوع منحنًى واقعياً 

عقلي��اً متبرصاً وأن تبتع��د عن االنفعال واملبالغ��ات. وذلك عىل الرغم من 

وجود أسباب كافية للقلق الشديد مام قد تتطور إليه هذه الظاهرة.

*  *  *

بقي أن نقول أخرياً إن كل املعالجات التي يحتويها الكتاب، قصرية كانت 

أم طويلة، انطباعية كانت أم تفحصية، حاولت أن تقيم توازناً- حيثام أمكن 

ذل��ك – بني املضمون والش��كل، توازناً منبثقاً من اعتقاد راس��خ بأن فعاليَة 

الن��ص األديب- مهام كان��ت أهمية موضوعه وتجربت��ه املضمونية- مرهونٌة 

دامئاً برشط مسبق، هو مدى ما يوفره من إشعاع جاميل إغوايئ، وليس هذا 

اإلش��عاع مفصوالً عن التجربة بل ه��و يف صميم كيانها، وكل نٍص يخلو من 

مقوِّم أس��ايس من مقومات انتامئه إىل عامل األدب، وبذلك يفقد مرشوعيته. 

وأسوأ ما ميكن أن يفعله نصٌّ هو االتكاُء عىل نُبِل املوضوع وحده واإلغضاء 

عن جاملية التناول. ويف هذه الحال يكون وجوده ناقصاً ومستعبَداً للحظة 

الراهنة ومقتضيات املناسبة التي هي دامئاً متغرية األبعاد مثل كثبان الرمال 

يف الصحراء.

دمشق كانون الثاين 1990 

حسام الخطيب
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الفصل األول

تأسيس وتضاريس

األدب العريب الفلسطيني املعارص تساؤالت ومالحظات منهجية. 	 

مرشوع تصور ملنهج متكامل.	 

فلسطني يف السؤال الثقايف العريب.	 

حول فلسطني والتجربة األدبية )مقابلة(.	 



10



11

األدب العريب الفلسطيني املعارص

 تساؤالت ومالحظات منهجية

مناسبة مثينة:

م��ت الورقُة إىل )ن��دوة التعريف باألدب الفلس��طيني املعارص( التي  قُدِّ

ُعقدت خالل يومي 18-19 متوز 1984 يف مقر اليونس��كو )باريس( بدعوة 

من )الجمعية العاملية للحفاظ عىل الراث الثقايف الفلسطيني ورعايته:

 International Association For the Safaguard and

وبتع��اوِن   )Enhancement Of the Palestinian Cultual Heritage

 ،ALEXO منظمِة اليونس��كو، واملنظمِة العربيِة للربي��ِة والثقافِة والعلوم

والدوائ��ر املعنية بالثقافة واألدب يف منظمة التحرير الفلس��طينية. ويؤمل 

أن تتمّخض هذه البداءة عن برنامج مش��رك ينظم بالتعاون مع اليونسكو 

وألكسو ومنظمة التحرير. 

وقد مثّل ألكسو يف هذه الندوة مديرها العام الدكتور محي الدين صابر، 

وترأس الجلسات. وحرض جلسة االفتتاح االستاذ )ماكاغيانسار(، املدير العام 

املس��اعد يف القطاع الثقايف لليونس��كو نيابة عن املدير العام السيد محمد 

مختار أمبو، والس��يد أحم��د الدّراجي املمثل الدائ��م للمنظمة العربية يف 

اليونس��كو، وبعض كبار موظفي اليونسكو. وأسهم يف الندوة باحثون عرب 

وفلس��طينيون من مناطق مختلفة من العامل. وهم: محمود درويش، وجربا 

إبراهيم جربا، وإدوارد س��عيد، وإبراهيم أبو لغد، وس��حر خليفة، ومحمد 

بّنيس وحس��ام الخطيب. كام ش��ارك فيها السيد عبد الله حوراين عن دائرة 

الثقافة يف منظمة التحرير الفلسطينية، والسيد عمر مصالحة ممثل املنظمة 
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يف اليونس��كو والسكرتري العام للجمعية العاملية للحفاظ عىل الراث الثقايف 

الفلسطيني ورعايته1. 

وتغيّ��ب عن الن��دوة كل من األديبني عيل الخلي��يل وحنان عرشاوي ألن 

الس��لطات الصهيونية يف الداخل منعتهام من الس��فر، أي من املش��اركة يف 

ندوة تقيمها اليونس��كو، كام تغيّب األس��تاذ عبد اللطيف اللُّعبي ألس��باب 

قاهرة، كذلك تغيّب الدكتور إحسان عباس بسبب مرضه.

وبعد مناقش��ات مهم��ة دامت يومني كامل��ني انتهت الن��دوة إىل إقرار 

الربنامج التايل:

يف مجال الدراسات:- أ

1-      تاريخ األدب الفلسطيني املعارص.

2-      األجناس األدبية وتطورها.

3-      توثيق األدب الفلسطيني املعارص.

أعالم هذا األدب.	 

الدراسات املتصلة به.	 

4-      األطروحات النظرية حول األدب الفلسطيني املعارص.

 املنتخبات واألعامل القابلة للرتجمة:- ب

منتخبات الشعر الفلسطيني املعارص.	 

منتخبات القصة القصرية.	 

أعامل كاملة ش��عرية، قصصية، مرسحية، أو روائية يتم اقراحها 	 

عىل هيئات النرش.

ج- إنشاء معهد األدب الفلسطيني املعارص ويشمل:

مكتبة فلسطينية شاملة.	 

مكتبة األدب الفلس��طيني، يرشف عليها قديرون الختيار األعامل 	 

1   من نافلة القول اإلش��ارة إىل أن املناصَب عرضٌة للتغري، والربط بني اإلس��ِم واملنصِب 

هنا مرهون باللحظة التاريخية والنعقاد الندوة. 
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اإلبداعي��ة وترجمتها إىل اللغات األجنبية باالتفاق مع دور نرش من 

الدرجة األوىل. 

قسم التوثيق، ويهتم مبا متّت اإلشارة إليه يف النقطة أ.	 

هيئة االتص��ال، وهي تُعنى بالتنس��يق بني الباحث��ني واملهتمني 	 

باألدب الفلسطيني املعارص، عربياً ودولياً.

التف��ّرغ، ويفيد منه الذين يُْقِدموَن عىل إنج��از أعامٍل إبداعيٍة، 	 

وكذلك الباحثون الذين يرى املعهد وجوب تكليفهم إجراَء دراساٍت 

حول األدب الفلس��طينيِّ املعارص طَواَل املدة التي يس��تغرقها أي 

عم��ل من هذه األع��امل، أو من يرى إمكانية مس��اعدتهم يف هذا 

املجال. )وتضّمنت محارض الندوة ومناقشتها تفصيالت كثرية حول 

هذه املوضوعات(.
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مرشوع تصّور ملنهج متكامل

متهيد: 

األدب الفلسطيني بني البحث والتبشري:

مْت للندوة بني قطبني بعيدين نس��بياً، أولُهام  ترّجح��ت األوراق التي قُدِّ

املس��ألة البحثية أو املنهجية، وثانيهام املس��ألة التبش��ريية، سواء يف بعدها 

القومي املحيل أم يف بعدها العاملي اإلنساين. وعىل الرغم من أن أية جهود 

بحثية أو توثيقية تساعد بطبيعة الحال عىل حسن اإلختيار املدفوع بدوافَع 

تبش��رييٍة وتس��ّهل عمله فإن الفجوة املنهجية ظلت بعي��دة بني القطبني. 

والغري��ب أن بعض األوراق- عىل الرغم من وجاهة ما قدمته من تحليالت 

ومقرحات- مل تالحظ بوضوح الفرق يف املنهج وطريقة التقرّب بني الهدفني. 

عىل أن مناقش��ة أوراق الندوة وحصيلتها له مج��ال غري املجال الحايل. ومل 

يكن ما س��بق س��وى مدخٍل لعرض الورقِة املبدئيِّة وأن تتحّدث عن نفسها 

بنفسها، وإن كان يحسن التنبيه إىل أن هذه الورقة مل تقف أبداً عند البعد 

التبش��ريي لألدب الفلس��طيني، عىل الرغم من أهمية ه��ذا املوضوع ومن 

إميان صاحبها بالدور الكبري الذي يؤديه األدب العريب الفلسطيني يف خدمة 

قضية التحرير عىل املستوى العريب، والدور البارز الذي ميكن أن يلعبه هذا 

األدب من خالل سياس��ِة اختياِر ونرِش واعي��ِة تهدف إىل تأليب الرأي العام 

العاملي وتجنيده لصالح دعم الحق العريب وتأييده. 

وقد آثرُت الركيز عىل املسألة البحثية املنهجية وعدم الخوض يف املسألة 

التبشريية الختالف ما بينهام، ورقامً كان مفيداً التأكيد بأن جميع التساؤالت 

واملش��كالت املثارة يف الورقة تهدف إىل اإلس��هام يف تعميق الوعي املنهجي 
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، ولكنها يف الوقت نفس��ه ال تتمنى  املس��بق يف دراس��ة األدِب الفلس��طينيِّ

توق��ف أيِة دراس��ٍة قامئٍة بحجة ع��دم توفر الرشوط املنهجي��ة، فاملهم أن 

تستمر املحاوالت وأن تتآزَر، وأن تتنافَس كذلك.

أوالً: يف تحديد البحث

يتساءل املرُء منذ البدء: ما املقصود باألدب الفلسطيني املعارص؟ ذلك أنه 

قبل الخوض يف مس��ائل املنهجية والتخطيط يحُسُن باملرء أن يعرف حدود 

البح��ث الذي يتصّدى ل��ه. وبالطبع يبدو هذا األمر م��ن بدهيات البحث 

العلم��ي، ولكنه من زاوية معينة يبدو مش��وبا ببعض التداخل والتش��ابك: 

فالبدء بتحديد املوضوع ورس��م تخومه حق طبيعي ورُشوٌع منطقيٌّ إال أن 

ه��ذا الحق ال يبدو مطلق��اً بل هو مقيٌد بقيود داخلية وال ميكن إس��قاطُه 

إس��قاطاً من األعىل، أي من خارج الظاهرة املدروس��ة واس��تناداً إىل إرادة 

س��امية. إن التحديد يقتيض قيام تفاع��ل بني العنوان وبني األداء، أي انبثاق 

العنوان من األداء وليس العكس. وما أكرث أولئك الذين يرس��مون منذ البدء 

وبح��زم حدود موضوع معني ثم ي��أيت أداْؤهم غرَي مطابٍق  جزئياً أو كلياً ملا 

رس��موه من حدود. وأمثلة ذلك كثرية يف البح��وث العربية. وليس من بني 

أهدايف هنا استقصاء هذه الظاهرة.

واملش��كلة األشد تعقيداً أننا، مبجرد ما نحاول اإلقدام عىل تحديد كلامت 

العن��وان مثالً، ندخل فوراً يف مس��ائل املنهج، ويتحك��م تصوُّرنا- الواعي أو 

الكامن- للمنهج بكل ما سنحدده.

وبالطب��ع يس��تطيع امل��رء أن مييض إىل م��اال نهايَة له بهذه التس��اؤالت 

املتداخلة التي تجنح يف املعتاد جنوحاً ش��ديداً باتجاه البهلوانية. وليك ندرأ 

الشبهة قبل فوات األوان، نسارع إىل الدخول يف املوضوع من خالل الكلامت 

الثالث التي يتألف منها العنوان: 

»األدب الفلسطيني املعارص«
واألدُب كام قال األقدمون شعر ونرث، ونريح أنفسنا من املناقشة امللتوية 
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كأزقة مدينٍة قدميٍة مثل صنعاَء، ونسارع فنزيد أثفية ثالثة )باملعنى الطيب( 

وهي الغناء الش��عبي. والشعر نعرفه ال مشكلة. لن منيز فيه بني شعر وآخر 

وبني موزون مقفى ومطلق مرس��ل، وبني تقليدي وحديث، فكل بيان زعم 

لنفس��ه صفة الشعر، نقبله، مهام كانت هيئتُُه الخارجية. ولكن يف النرث تأيت 

املشكلة. فام هذا األدب الذي نريد دراسته؟

يقول كت��اب التكليف الذي صدر عن الس��يد عمر مصالحة، الس��كرتري 

العام للجمعي��ة العاملية للحفاظ عىل الراث الثقايف الفلس��طيني ورعايته، 

إن��ه القصة والرواية واألدب والفن الش��عبي. ولكن املش��كلة هي أن النرث 

أوسع من ذلك بكثري. فهناك مثالً النرث الفني وهناك النرث العلمي وهناك نرث 

العلوم اإلنسانية، ولكل منه وجهته ومنحاه. وهناك أيضاً املرسح- وما أدراك 

ما املرسح؟ هل يدخل يف عنوان )األدب( هنا؟ واملرسح نرث وش��عر بالطبع، 

، ويف جانب آخر تقنيٌة وإخراٌج، ويف  ولكن��ه أيضاً يف جانب منه نص كالم��يٌّ

جانب ثالث. تنفيٌذ ومتثيل، فامذا نحن فاعلون؟

وحت��ى لو تجاوزن��ا قضية املرسح، وقلن��ا إن القصة والرواي��ة مقبولتان 

عىل نحو ما قبل الش��عر، أي مبجرد ادعاء االنتامء ودون التدقيق يف الهوية 

املضموني��ة أو الش��كلية، فإنه يبقى أمامنا تح��ّدي املقالة مثالً. هل نكتفي 

باملقالة األدبية )الت��ي يصعب إيجاد معيار لتمييزها( أم نتناول ذلك البحر 

الزاخر من مقاالت ش��عب معاٍن مرشٍد غري مس��تقر لي��س أمامه، للتنفيس 

عام هو فيه، س��وى تلك النفثة الحارّة التي يس��مونها املقالة؟ )وسوى تلك 

الزفرة الحّرى التي يس��مونها القصيدة وهام باملناس��بة فرسا رهان يف أدب 

الفلسطينيني املعارص(.

وهن��اك أيضاً أدب الرس��ائل واملذكرات والخواطر وغ��ري ذلك ماذا نقول 

هنا؟ هل نضع معياراً فنياً فحس��ب. وإذا نحن تبّنينا معايري )الدكاترة( زيك 

مبارك مثالً، فامذا س��نفعل باألدبيات السياس��ية التي تش��كل منحنى نرثياً 

مس��تقالً متاماً وذا ش��خصية متميزة يف إطار الثقافة الفلسطينية املعارصة! 

هل نس��تبعد كل ه��ذا املنحنى. هل ندخله يف صل��ب املنهاج؟ هل منّر به 
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مرور الكرام فنجز بعض جوانبه ليضحي أضيع من األيتام عىل مأدبة اللئام، 

ويضحي الكرم لؤماً؟

وم��اذا عن أدب العل��وم اإلنس��انية: التاريخ والفكر والفلس��فة والدين 

واالجتامع؟..

وم��اذا عن أدب العلوم؟ ماذا عن لغة الكيمياء والفيزياء والتجارة وإدارة 

األعامل؟ واألعامل نفسها )business( وماذا؟ وماذا؟

أرأيتم كيف أن املسألة ليست سهلة، وإذا مل يُِقم اإلنساُن جدالً )دياليكتيك( 

ب��ني مدلوالت عنوانه وطبيعة مادة مضمونه فإنه البدَّ واقٌع يف حيَص بيص، 

وما نظنه إال واقعاً فيها، حتى لو أقام ذلك الجدل. فاملس��ألة، والحق يقال، 

ال ح��ّل لها، وه��ي مفتوحة لالجتهاد ولنوعية اإلمكان��ات املتاحة، وحتى ال 

يظن أحد أن ما نحن فيه هو محاولة الصطناع مش��كلة من ال يشء لنسارع 

إىل االستشهاد برأي شيخ املنظرين األدبيني يف عرصنا )رينيه ولك(، إذ يقول 

يف مطل��ع الفصل الثاين )طبيعة األدب( من كتابه املعروف “نظرية األدب”.

“من الواضح أن أول مش��كلة تجابهنا هي م��ادة البحث األديب. ما الذي 

يُعدُّ أدباً وما الذي ال يُعّد؟ وما طبيعة األدب؟ ملثل هذه األس��ئلة التي تبدو 

بسيطة قلاّم تعرثُ عىل جواب واضح”2.

فإذا املشكلة ليست مصطنعًة وال )ُمفربكة(. ولكن يبقى صحيحاً أن مجال 

البحث يف األدب الفلسطيني ليس مجال حلها، بل هو أبعد مجال بحثي عن 

إمكانات حلها ألنها أعقد مجاالت البحث، وألس��باب أخرى يف بطن الشاعر. 

وحسبنا هنا أن نؤكد رضورة االتفاق منذ البدء عىل تحديد املقصود بكلمة 

أدب. مل��اذا ال نقرح ش��يئاً من ه��ذا القبيل، رمبا فقط ملج��رد تقديم مادة 

مبدئية للمناقشة.

األدب
سيجري تناول األدب مبفهوَميِْه الضيِّق والعريض. مع الركيز عىل املفهوم 

2  ريني��ه ولك/ أوس��ن وارين: نظري��ة األدب، ترجمة محيي الدي��ن صبحي، مراجعة 

د. حس��ام الخطيب، ط2، املؤسس��ة العربية للدراس��ات والنرش، بريوت 1981، ص19. 



18

الضيق )ذي الطبيعة الجاملية والنفسية(.

األدب باملعنى الضيق:

ويدخ��ل فيه دخوالً رئيس��ياً األجن��اس األدبية املعروفة: الش��عر، القصة 

بأش��كالها املختلفة، املرسح، وال س��يام من ناحية الن��ص املرسحي، املقالة 

األدبية بأشكالها املختلفة، السرية والسرية الذاتية واملذكرات. 

)أي تلك الكتابات التي تستعمل فيها اللغة استعامالً جاملياً خاصاً(.

Belles Lettres :األدب مبعناه الواسع

ويدخل فيه بوجه خاص: الكتابات السياس��ية، الكتابة الصحافية، العلوم 

اإلنسانية من حيث أسلوبها، لغة العلوم.

وتخدم الدراسة هنا كإطار لدراسة األدب مبعناه الضيق، ويُكتفى منها مبا 

يتصل بأس��اليب التعبري وتطوراتها وعالقتها بأسلوب التعبري األديب. ويدخل 

يف ذلك أيضاً:

التأليف الفكري واألديب والفني، مع الركيز عىل النقد األديب والدراسة األدبية. 

األدب الشعبي:

ويش��مل األغ��اين واألمثال والقصص الش��عبية وما إليه��ا. ونعتقد أنه يف 

الحالة الخاصة لدراس��ة األدب العريب الفلس��طيني ال ب��د أن يحتل )األدب 

الش��عبي( مكانة جيدة، ألنه املعرُب األكرثُ متاس��كاً عن روح الش��عب، وهو 

األكرث ثباتاً بينام تعرض األدب الفصيح لتأثريات الش��تات وتأثريات االحتالل 

والرياح الغربية.

ومن الناحية السياس��ية تبدو الحاجة أكرثَ إلحاحاً لحفظ الراث الشعبي 

الفلس��طيني ألنه مق��ّوم من مقومات الصمود الوطن��ي يف وجه املحاوالت 

الرشس��ة، التي إزدادت يف املرحلة الحارضة والتي تهدف إىل محو الشخصية 

الفلس��طينية ونقل الشعر العريب الفلسطيني من مرحلة التمزيق والتشتت 

إىل مرحلة اإلندثار.
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الفلسطيني والعريب الفلسطيني
وها هنا تربز مش��كلة. ما املقصود بالفلس��طيني يف مجال األدب، يقول 

ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية يف مادته الخامسة:

»الفلس��طينيون هم املواطنون العرب الذي��ن كانوا يقيمون إقامة عادية 

يف فلس��طني حتى عام 1947 س��واء من أخرج منه��ا أو بقي فيها، وكل من 

ولد ألب عريب فلس��طيني بعد هذا التاريخ داخل فلس��طني أو خارجها هو 

فلسطيني«.

وبالطبع يس��هل تطبيق هذا املعي��ار آلياً، واعتبار انتاج كل فلس��طيني 

)بالجنسية( داخالً يف نطاق الدراسة املنشودة، ومع أن امليل الطبيعي لإلنسان 

ال ميك��ن أن يكون ضد هذا االتج��اه فإنه ال بد من االعراف بوجود عقبات 

متفاوت��ة األهمية تع��رض تطبيق هذا املبدأ. وهذه العراقيل ذات ش��قني:

األول: جنيس أو قانوين. فهناك قسم كبري من الفلسطينيني مثالً يعيش يف 

أقطار عربية أو أجنبية، وقد يحمل جنسيتها وقد ال يحمل، ويدخل إنتاجه 

عضوياً يف مجمل انت��اج البلد الذي يعيش فيه، فكيف يحدد إنتاجه )ورمبا 

كان الوضع األردين ميثل أعقد الحاالت(. 

الث��اين: فني أديب. ذلك أن اإلنتاج األديب الفلس��طيني )فيام عدا ما يتصل 

ب��أدب النكبة( غري متجانس تقريباً، وه��و ينمو يف بيئات متنوعة التجارب، 

وبعضه يظل وفياً للثيمة األصلية لألدب العريب الفلسطيني، وبعضه يندمج 

اندماجاً كلياً يف الظاهرة األدبية املحلية لألقطار املضيفة وال سيام حني تكون 

ه��ذه األقطار ذات مناخ َدْمجّي، أي ال تضع متييزاً يفصل الفلس��طيني عن 

البيئة املحلية. ومثال ذلك سورية التي يصعب أن مييز فيها اإلنسان بني من 

هو فلس��طيني يف الساحة األدبية ومن هو غري فلسطيني من خالل املعايري 
األدبية.3

وال ننىس أيضاً أن إنتاج معظم فلس��طينيي الشتات يدخل بشكل يكرث أو 

3   س��بق لكاتب هذه الس��طور أن قّدم بعض املناقش��ات املتعلقة بهذه الظاهرة أنظر 

مقدمة: »املوضوع الفلسطيني يف القصة السورية«، وهو منشور يف الكتاب الحايل. 
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يقل يف الظاهرة األدبية املحلية لألقطار املضيفة، وال سيام حني تكون عربية.

وتزداد املش��كالت الناجمة عن هاتني الناحيتني صعوبة حني يتعلق األمر 

بالجيل الناش��ئ من أبناء الشتات الذي مل يعرف فلسطني ومل يتصل بتجربة 

البيئة الفلسطينية. 

عىل أنه مام يخفف من التأثري املنهجي لهذه املشكالت حقيقة أن الوعي 

الوطن��ي الفلس��طيني منا منواً صارخ��اً ابتداء من منتصف الس��تينات ومع 

انبثاق الثورة الفلس��طينية، وعاد معظم األدباء الفلسطينيني إىل رفع واجهة 

املوضوع الفلسطيني، كام أن الصلة الحياتية والسياسية والثقافية والنضالية 

في��ام بينهم تنامت تدريجياً وأس��همت يف خلق مناخ مش��رك ثقايف وطني 

)ولي��س اجتامعياً بالرضورة بس��بب اختالف ظ��روف مجتمعاتهم ونظمها 

وأحياناً قيمها الخاصة(.

والخالصــة: أنه عــى الرغم من وجــود عقبات منهجية من شــأنها أن 

د مســألة تحديد ما يدخل يف هوية األدب الفلسطيني من انتاج فإنه  تُعقِّ

ميكن القول إن كل ما أنتجه كُّتاٌب ذوو أصل فلســطيني من أدب سواء يف 

فلســطني املحتلة أم يف بلدان الشتات هو بطبيعة الحال مشمول مبصطلح 

األدب الفلسطيني.

وبالطبع هناك مش��كالت جانبية ترد هن��ا بضعف ال بقوة، ولكن ذكرها 

ال ي��رض. ومنها أن هناك تي��اراً أدبياً عربياً كامالً ميكن تس��ميته بتيار أدب 

النكب��ة أو أدب التجربة الفلس��طينية وميثله أحيان��اً مناضلون عرب وقفوا 

أنفس��هم تقريباً عىل التجربة الفلس��طينية وما تفّرع عنها وعاش��وا تجربة 

الثورة الفلسطينية كاملة مبا يف ذلك التجربة الثقافية واألدبية. 

وبالطبع ميك��ن أن تتحدد طبيعة العالقة بني األدب الفلس��طيني وأدب 

النكبة الفلس��طينية من خالل تطورات البحث. والعالقة املضمونية بينهام 

متداخلة بالفعل، فمصطلح )أدب القضية الفلس��طينية( يُراد له أن يشمل 

كل تلك القصص واألش��عار واألق��وال املتعلقة بتجربة القضية برصف النظر 

عن جنس��ية كاتبها، وبذلك تخرج كتابات فلس��طينية كثرية من خيمة هذا 
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العنوان لتدخل يف خيمة )األدب العريب الفلسطيني(.

وهن��اك منطقة التقاء كربى بينهام. وميكن أن نتصور العالقة عىل ش��كل 

دائرتني متقاطعتني تتطابقان يف نصفهام عىل األقل.

ومن املتوقع كذلك أن تواجه الدراسة تيارين أدبيّني فلسطينيَّني متاميَزيْن 

يف الهوي��ة ضمن إطار التجرب��ة الكربى، وه��ام أدب األرض املحتلة وأدب 

الشتات.

ومن الس��ابق ألوانه إصدار أحكام منهجية مس��بقة بشأن هذه املشكلة 

وتأثريها املتوق��ع يف مرحلة تصنيف الظاهرة األدبية الفلس��طينية وتنظيم 

االس��تنتاجات النوعية، عىل أن نتوءات هذه املش��كلة ميكن أن تربز بشكل 

أوضح مع تطور البحث امليداين.

وم��ن املأم��ول أن يوض��ع كل م��ا أش��ري إليه يف ه��ذه العجال��ة بكلمة 

)فلس��طيني( يف إطاره العريب األوس��ع وتس��تعمل كلمة فلسطيني هنا من 

أج��ل دقة التمييز ومن أجل إبراز خصوصية التجربة، ويجب أال ينفي هذا 

االستعامل بأي شكل من األشكال حقيقة االنتامء العريب لألدب الفلسطيني، 

وهذه ليس��ت حقيقة قومية )فوق أدبية( فحسب، بل هي حقيقة أدبية ال 

ِمراء فيها ليس فقط من ناحية اإلنتامء اللغوي العريب لألدب الفلسطيني بل 

من ناحية التفاعل العضوي الحقيقي أيضاً. وتشري كل الظواهر إىل أن تطور 

البحث يف التجربة األدبية الفلسطينية سوف يحمل تأكيدات جديدة لعمق 

االنتامء العريبِّ لهذا األدب. واملس��ألة برمتها مروكٌة بالطبع لنتائج تطورات 

البح��ث. ع��ىل أن التعقيَد املنهج��يَّ ال مينع املرء من الق��ول إنه إذا كانت 

هناك آداب عربية معينة قد ُدِفَعْت، بعوامَل مس��قطٍة أو بنتيجة تطورات 

تاريخية سياس��ية، ألن متارس عزلة نس��بية فإن األدب العريب الفلس��طيني 

بطبيع��ة دافعه النضايل وبحكم ُملكيته الواس��عة التي متتد من املحيط إىل 

الخلي��ج وتتجاوز ذلك إىل اآلفاق العاملي��ة الرحبة، ومبقتىض الهوية العربية 

اإلنس��انية التي يرفعها يف وجه الهوية اإلرسائيلية الصهيونية االنغالقية، هو 

أدب عريب قلباً وقالباً، وروحاً ومبنى، وشكالً ومضموناً.
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وحيثام ُوجد فيه تش��ديد عىل الهوية الفلسطينية أو فلسطينية املوقف، 

فذلك ما تس��تدعيه أحياناً رضورات تأكيد الهوية ويحس��ن أال ترَْصَِف املرَء 

بعُض املبالغات غري املستس��اغة التي تقود إليها ظ��روف القهر يف التجربة 

الفلسطينية إىل التشكيك يف الطابع العريب لهذا األدب. وتبقى هذه الظاهرة 

واحدة من الظواهر املهمة التي ال بد من أن تتعرض لتفحصها أية دراس��ة 

واعية لألدب العريب الفلسطيني.

املعارص
كذلك يتعرض مصطلح )املعارص Contemporary( لتفسريات مختلفة، 

سواء يف اللغة العربية أم يف اللغات األخرى، ويتداخل مع مصطلح آخر هو 

.)Modern مصطلح )الحديث

ومن الرضوري، قبل الرشوع يف أي بحث، تحديد املقصود بهذا املصطلح، 

وميكن أن نُعيد هنا ما قلناه بالنس��بة للمش��كالت الس��ابقة من أن تجربة 

دراس��ة األدب الفلسطيني غرُي مرش��حٍة عىل اإلطالق لحل مشكالت املنهج 

واملصطلح، م��ا دامت تحمل من التعقيدات والتدخالت ما ال يس��هل َحلُُّه 

حت��ى من خالل مصطلحات متبلورة، بل إنها تقّدم فرصة للباحث يف مجال 

تفحُّص مدى فعالية املصطلحات النقدية ونقاط ضعفها وقوتها.

وإذا نحن قرََصْنا الكالم عىل الناحية العلمية، ورصفنا النظر عن الخالفات 

املتعلقة بتحديد املصطلح فإن مبقدورنا أن نحّدد الفرة املقصودة حس��ب 

حاجاتنا العملية النوعية. ويف هذه الحالة ميكن أن نقول إن التاريخ املعارص 

لألدب الفلسطيني يجب أن يبدأ مع بدء الوعي الوطني الفلسطيني يف فرة 

ع��رص النهضة. أي مع ب��دء الفرة التي اصطلح عىل تس��ميتها بفرة األدب 

العريب الحدي��ث وبذلك ال نكون قد خرجنا ع��ن التحديدات املتفق عليها 

عام��ة بش��أن األدب العريب الحدي��ث، وإن كنا ال نبعد ع��ن الحقيقة كثرياً 

إذا أكدن��ا أن الوعي الوطني الفلس��طيني بدأ مبكراً بع��ض اليشء، وتطور 

برسعة واكتسب قسطاً متزايداً من التسييس بفضل صدامه املبكر مع حركة 

االستيطان الصهيوين. وبالطبع كان الصدام أيضاً مع املستعمر الربيطاين حافزاً 
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قوياً، ولكن هذه الحالة مش��ركة بني جميع األقطار العربية التي وقعت يف 

قبضة االستعامر عند نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

وهكذا ميكن أن نتصور هذه الفرة من خالل أربع مراحل:

أ-     مرحلة البداءات.

ب-   مرحلة االنتداب.

ج-    مرحلة النكبة.

د-     مرحلة النهوض الثوري وعودة الوعي.

وهي مراحل متصلة مرابطة، وهناك شعراء عارصوا أكرث من مرحلتني من 

هذه املراحل مثل املرحوم عبد الكريم الكرمي )أبو سلمى(.

ثانياً: يف املنهج العام واملنهج الخاص

هناك دراس��ات متفرقة تناولت األدب الفلس��طيني قبل النكبة وبعدها، 

وبعض هذه الدراس��ات نحا منحًى تاريخياً عاماً مثل مؤلفات األساتذة عبد 

الرحمن ياغي وهاش��م ياغي وإلياس خوري وغريهم. وهناك كثريون كتبوا 

عن أدباء معينني أو أعامل معينة بطريقة نقدية تذوقية، ويتصّدرهم طبعاً 

أس��تاذنا الدكتور إحس��ان عباس. وعىل الرغم من أن مثل هذه الدراس��ات 

تَُس��دُّ فراغاً معيَناً إال أن الحاجة إىل دراسة شاملة لألدب الفلسطيني تبقى 

قامئة وملحة.

ولعله م��ن فضول القول أن يؤكد املرء هن��ا رضورة تطبيق املنهج العام 

عند إجراء أية دراسة شاملة ذات طابع تاريخي تحلييل. ولعل منظمي هذا 

اللقاء ال يتوقعون أن يس��معوا منا محارضات مدرس��ية حول أصول املنهج 

العلمي العام ونحسب أن املطلوب هنا اإلشارة الرسيعة إىل الصعوبات التي 

تعرض طريق تطبيق هذا املنهج من جهة وإىل تبيان الوسائل واملستلزمات 

التي من شأنها تذليل العقبات.

ة متعددة الوجوه. وفيام ييل بعُض  إن الصعوب��ات ذات الطابع العام جمِّ

م��ا يرد إىل الذه��ن منها. عىل أنن��ا نتوقع أن ال��رشوع يف البحث ال بد أن 

يكش��َف عن صعوبات أخرى. وبالطبع ال يذكُُر املرُء هذه الصعوبات بغرض 
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تثبيط الهمم وإمنا بغرض لفت النظر إىل رضورة إعداد العدة الالزمة.

صعوبات تقنية:

ت��وزع املادة املدروس��ة بني أقط��ار الوطن الع��ريب، ويف األرض - أ

املحتلة، ويف بلدان العامل.

غياب أية محاوالت ببلوغرافية سابقة.- ب

ج-          صعوبة التأكد من هوية اإلنتاج الفلسطينية، وال سيام حالة تبني 

مبدأ املسح الشامل لكل ما كتبه األدباء الفلسطينيون )وفقاً لتعريف ميثاق 

منظمة التحرير الفلسطينية(.

د-          غياب مركز بحث أو قاعدة مركزية للعمل.

ه-         صعوبة التأكد من تعاون الحكومات واملؤسس��ات العامة يف كثري 

من البالد العربية وغري العربية، بس��بب ارتباط املوضوع بجوانب سياس��ية 

كثرية.

صعوبات منهجية: 

1-   سيطرة البلبلة املنهجية عىل دراسات األدب العريب الحديث والغياب 

النس��بي ملعايري التذوق والتحليل، واضطراب القيم العامة، وغياب االجامع 

العام نتيجة لذلك.

ومن الطبيعي أن تنعكس هذه املظاهر الس��لبية عىل أية دراس��ة لألدب 

الفلسطينيِّ ال تسلح نفسها بوعٍي منهجٍي مسبق.

2-   مب��ا أن الصفة األساس��ية لألدب الفلس��طيني هي أن��ه أدب مقاتل 

ف��إن هناك صعوبة حقيقية يف إخضاعه للمعايري األدبية والذوقية املعروفة، 

وهن��اك رضورة لتطوي��ر معايرَي نوعيِة م��ن داخل الظاهرة املدروس��ة، ال 

تتعارض بالرضورة مع املناهج الحالية املؤدلََجِة التي تتعرض لدراسة األدب 

الفلسطيني ولكنها ال تلقي بنفسها يف القبضة الحرفية لهذه املناهج.

ويف رأين��ا أنه يَْصُعُب تطبيُق أي منهج خاص أو أيديولوجي تطبيقاً كامالً 

عىل الظاهرة األدبية الفلس��طينية، بل ينبغي البحث عن منهج نوعي يجد 

تس��ويغه يف تكامليته واس��تفادته م��ن مختلف املناهج الفني��ة والواقعية 
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واالجتامعية. ونعتقد أن الدارس، من خالل املامرس��ة، هو أقدر الناس عىل 

التوص��ل إىل املنهجي��ة املطلوب��ة، وال يتعارض هذا الحكم م��ع الدفاع عن 

ط ومرن، قبل الرشوع يف العمل. رضورة وجود تصور منهجي ُمبسَّ

3-   الغياب النس��بي للدراسات املساِعدة وال س��يام فيام يتعلق بتاريخ 

املجتمع الفلسطيني وتطور الثقافة العربية الفلسطينية. )وإن كانت بعض 

هذه الدراس��ات قد بدأت بالظهور ولكنها تحتاج إىل زمن طويل حتى تسد 

الثغرة(.

ثالثاً: مقرتحات عامة للرشوع بالعمل

ال ب��د ل��كل عمل ش��امل وبعيد امل��دى ومتداخ��ل من )بني��ة تحتية( 

متكاملة تس��اعد الباحثني عىل االلتزام باملنهج العلمي ومتدهم باملعلومات 

والتسهيالت الكافية.

ويف رأينا أن املرشوعات األساسية التالية تشكل القاعدة الرضورية للبنية 

التحتية لدراس��ة األدب الفلسطيني املعارص الذي تستدعي ظروفه الخاصة 

اهتامماً نوعياً مبتانة هذه البنية التحتية.

1-  إنش��اء مركز بحث وتجهي��زه بالعدة الالزمة ليكون قاعدة رئيس��ية 

للعمليات البحثية املطلوبة. 

2-  إجراء مسح شامل للنتاج األديب الفلسطيني املعارص.

3-  إع��داد فهارس ببلوغرافية مفصلة تتناول جوانب هذه النتائج وتتابع 

الجديد منه.

4-  إنشاء مكتبة شاملة لألدب الفلسطيني وللثقافة والدراسات املساعدة 

ذات العالقة.

5-  كتابة تاريخ عام لألدب العريب الفلسطيني.

6-  كتابة تواريخ خاصة باألجناس األدبية: الشعر، الرواية، القصة القصرية، 

السرية، وكذلك بالنقد األديب، وبتطور األساليب النرثية4.

4   م��ن اإلنص��اف اإلش��ارة إىل أن املرحل��ة الثاني��ة املتخصصة من مرشوع املوس��وعة 

الفلسطينية تتناول بالبحث جوانب كثرية من النقاط املشار إليها هنا. 
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وم��ن فضول القول التأكيد عىل أهمية العمل الجامعي والكفاية العالية، 

ك��ام أن املطالبة بهذه البُنى ال تعني التوقَف عن الدراس��ات واالنتظاَر إىل 

ح��ني اس��تكامل املرشوع بكامله، فالخ��ري كل الخري يف اس��تمرار املحاوالت 

الفردي��ة إىل جانب الخطط العامة. عىل أنه يستحس��ن تب��ادل املعلومات 

والتنسيق بني األفراد والجهات العامة. 
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فلسطني يف السؤال الثقايف العريب5

متهيد: 

كُتبت مقاالت وأُلفت كتٌب وأعدت رسائل جامعية تحت العنوان املألوف: 

»نكبة فلسطني يف األدب العريب«. وغطت هذه األعامُل جوانَب مختلفًة عن 

املوضوع الفلسطيني يف الفنون األدبية املختلفة من شعٍر وقصٍة ومرسحيٍة، 

وغاص بعضها غوصاً عميقاً يف بعض زوايا الظاهرة، وحاول بعضها أن يوسع 

زاوية النظر لتش��مل أبعاداً عديدة من املوض��وع، وقنع بعض ثالث برصد 

التمثالت الخارجية للظاهرة.

ومتثِّ��ُل هذه األعامل مبجموعه��ا ركاماً متنوعاً، آن له أن يُجَمَع ليش��ّكَل 

الخطوط العامة لصورة املوض��وع. مثل هذا الطموح غرُي داخل يف قاموس 

الورقة الحالية التي يجب أال تُعد من جنس األعامل السابقة، فهي أوالً تتصل 

بالسؤال الثقايف باملعنى العام وال تتناول الصدى األديبًّ وحده؟ وهي ثانياً ال 

تنس��ب إىل نفسها فضيلة اإلحاطة والعرض والتبويب والتصنيف. إنها أشبه 

بخالصة تجريدية تحاول الدخول إىل لب املوقف وتنأى عن التفصيالت، كام 

تتجنب اإلنس��ياق وراء األمثلة التي من ش��أنها أن متأل صفحاٍت وصفحاٍت 

بسهولة ودون َضَنْك، إنها س��ؤال فلسطيني يف السؤال الثقايف العريب، ورمبا 

أثارت من األسئلة والتعليقات، واالعراضات أيضاً، أكرث بكثري مام قد تقدمه 

من معلومات.

أوال: أسئلة متواضعة قبل النكبة:

5   قدمت هذه الورقة إىل ندوة )أيام فلسطني الثقافية والفنية( يف اليوم األول من أيامها 

)10-16 كانون الثاين 1990-القاهرة(. 
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قبل النكبة كان هناك س��ؤال فلسطيني يتململ يف جوف السؤال الثقايف 

الع��ريب. ومل يكن الس��ؤال العريب واضحاً وال قويَّ النربِة، وال ش��ديَد الوعِي، 

ولكنه كان يتضمن توجس��اً من الخطر الق��ادم ورغبة يف التنبيه إىل وجوب 

االس��تعداد ملقاومته وش��عوراً مبهامً بأن القضيَة عربيٌة اس��الميٌة شاملٌة، ال 

تخص ش��عب فلس��طني إال من حيث وج��وده يف األرايض املقدس��ة، التي 

هي س��احة الرصاع األوىل. وبوج��ه عام اليعطي ذلك الع��دد املحدود من 

القصائ��د واملقاالت حتى عام 1948 انطباعاً بوجود وعي واس��ع لجس��امة 

الخط��ر القادم، أو بوجود نقطِة ارتكاٍز واضح��ٍة لفهم ما كان يجري آنذاك 

من اس��تعدادات أوروبية اس��تعامرية صهيونية لتهويد األرايض املقدس��ة. 

ويتب��ع ذلك أن تصور النكبة عىل نحو ما آلت إليه مل يكن يف حس��بان أحد 

إال فيام ندر. وكانت املش��كلة هي يف وجوب تح��رك القوة العربية لنجدة 

الش��عب الصغري. أما مقدرة هذه القوة عىل صد العدوان فلم تكن موضَع 

تس��اؤل، بل كان املعتقد أن الصهيونيني س��يتفرقون أيدي س��بأ من جديد 

وسوف يتعرضون لهوان شديد يكاد يثري شفقة أعدائهم، إذ مل يكونوا سوى 

مجموعة من ش��ذاذ اآلفاق الذين ورثوا الجنب صاغراً عن كابر، وقد زاد من 

الثق��ة بهذه املقولة مقولة أخرى مضت دون تس��اؤل، وهي أن الحق ال بد 

منترص وأن الباطل له جولة ولكن الحق له ألف جولة وجولة، وبذلك ال بد 

من أن يُحقَّ الحقُّ ويُزَْهَق الباطُل.

وتس��توي يف ه��ذه النظ��رات الكتاب��ات األدبي��ة والكتابات السياس��ية 

والكتابات الصحافية، وإن كانت الكتابات الصحافية بسبب اتصالها النسبي 

باملصادر الخارجية أقرب إىل التحفظ والحذر، ويف هذه املرحلة كان السؤال 

الفلسطيني داخل فلس��طني وخارجها أقوى نربة من السؤال الثقايف العريب، 

وصحيح أن العقل الفلس��طيني كان يف الظاهر متفقاً مع العقل العريب عىل 

أن املسألة ليست سوى مسألة حش��د للطاقات وأن )اليهود( ليسوا بيشء، 

ولكنه يف داخله كان يصاول أس��ئلة صغرية قوية ناجمة عام كانت تشاهده 

العني وال تصدقه من تنامي الوجود الصهيوين امللموس فوق األرض العربية 
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وتنامي التحديات التقني��ة والتنظيمية التي كان هذا الوجود يطرحها أمام 

العقل العريب املطمنئ إىل زخم موروث، وكان الش��اعر الفلسطيني إبراهيم 

طوقان أبرز الناطقني باسم املخاوف من ضياع األرض والوطن. 

وبالطبع كل ما يذكر يف هذه املرحلة يجب أن يؤَخَذ برفق، أي من زاوية 

نسبية. 

فه��ل كان هناك س��ؤاٌل ثقايٌف ع��ريٌب، بل هل يصح أن تس��مى مجموعة 

الكتاب��ات اليقيني��ة الحريصة ع��ىل التوفيق بني املوق��ف االحيايئ الجارف 

وبع��ض الفتات من الثقافة الحديثة )ثقافة الغرب بالتحديد(، هل يصح أن 

تسمى سؤاالً ثقافياً؟ وذلك عىل الرغم من وجاهة القضية الحيوية التي كان 

يطرحها عاملقة النهضة؟

هل كان الس��ؤال الوطني الُقطري، سؤال التحرر من االستعامر واستقبال 

اإلستقالل الوطني، أفضل حاالً من سؤال املوضوع الفلسطيني أم أن النظرة 

األحادية كانت هي السائدة يف موقف التحرر الوطني الذي يُعترُب أهم مسألة 

واجهت املثقف العريب ومجتمعه يف مرحلة ما قبل الحرب العاملية الثانية؟

وملاذا مل يكن للس��ؤال الفلس��طيني املس��ريِب الَقلِِق ص��دًى واضح يف 

الس��ؤال الثقايف العريب؟ هل كان السؤال س��ابقاً للمرحلة التاريخية؟ أم أن 

موجة التأثري الثقايف العريب عىل فلس��طني وال سيام من الشام ومرص )وهي 

موجة مطردة تاريخياً( استطاعت أن تبتلع السؤال وتؤخر والدته؟

وأخرياً ما هي االستثناءات من هذه األسس العامة؟ وملاذا مل يتح لها بعد 

انقضاء املرحلة أن تحظى بالتنويه الذي تس��تحق، رمبا باس��تثناء اإلشادات 

املتعلقة بالوعي الوطني املبكر لدى بعض شعراء فلسطني؟

أما س��ؤال األس��ئلة فرمبا أمكن أن يأخذ الش��كل التايل: هل كان مبقدور 

الس��ؤال الثقايف العريب أن يؤثر ولو نس��بياً يف مج��رى األحداث الواقعية لو 

أن��ه كان أق��وى وعياً وأعىل نربة؟ مع العلم أن��ه أىت متأخراً جداً يف التقويم 

التاريخ��ي، إذ أن طبخ��ة فلس��طني أع��دت وطبخ��ت يف مطاب��خ الغرب 

االستعامري قبل والدة أي سؤال ثقايف عريب، وبعد أن نضجت الطبخة جرى 
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تصديرها إىل أرض الوليمة الدامية، ومل يكن يلزمها سوى البهارات والسكب. 

ثانياً: سؤال واحد موجود حول النكبة وجرائرها املبارشة: لطمة الوجدان 

للعقل.

حلت النكبة وس��قطت فلس��طني عام 1948، والعقل العريب بني مصدق 

ومك��ذب. كانت املدن والقرى الفلس��طينية تس��قط فريس��ة س��هلة بيد 

الصهيوني��ني من )ش��ذاذ اآلف��اق( بكلفة ال تس��تحق الذك��ر، وكان الثمن 

الب��رشي الذي دفعه الغ��زاة وكذلك الثمن البرشي ال��ذي قدمه املدافعون 

الفلس��طينيون ثم العرب عام 1948 ال يتناس��ب إطالقاً مع جسامة الصدام 

التاريخي، وحمل الفلس��طينيون بعض أغراضهم ومفاتيحهم أيضاً، وخرجوا 

أو أخرج��وا )ال فرق يف الس��ياق الح��ايل( وكانوا متأكدين م��ن العودة. أما 

متطوع��و جيش )اإلنقاذ( فقد كانوا أش��به بالذاهب��ني إىل نزهة انتصار ما 

داموا حول الحدود الفلس��طينية، ولكنهم حينام كانوا يدخلون ويرون واقع 

اإلعداد العس��كري الصهيوين كانوا يصابون رسيعاً بح��االت حادة جداً من 

االحباط. ومع ذلك مل يصدق أحد ما كان يحدث، وكانت كل واقعة هزمية- 

صغ��رت أم كربت- تُعزى إىل الخيان��ة، وكان العقل الثقايف العريب هو األكرث 

ترويجاً لهذه املقولة املريحة. وظل العقل العريب الس��يايس واألديب والقومي 

والديني مطمئناً إىل هذا املخرج طوال العقدين اللذين أعقبا وقائع النكبة، 

اي م��ن ع��ام 1947-1967. وظل��ت )الخيانة( هي التعب��ري املوحد، وذلك 

مع اس��تثناءات قليلة جداً مل يكن هدفها غالباً التحليل والكش��ف واالجابة 

عن األس��ئلة الصعبة، وإمنا كان هدفها قومياً يرمي إىل اس��تنهاض الهمم أو 

اس��تنفار النفوس أو الثورة عىل األوضاع القامئة. وبالطبع، ال ينكر عاقل وال 

مجنون أن ق��رون الخيانة هي التي نطحت الجهد العريب وأدمته وش��لته، 

ولك��ن كانت مع الخيانة عوام��ل أخرى كامنة يف طبيع��ة تركيب املجتمع 

العريب حينذاك، ويف تاريخية املرحلة، ويف البون الحضاري والعقيل الشاسع 

بني املجتمع الغازي واملجتمع املغزو.

وحتى نهاية هذه الفرة مل تجر إثارة أس��ئلة فلس��طينية وال عربية بارزة 
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ح��ول دور الخيان��ة ودور العوامل األخرى التاريخية، ال م��ن قبل )الفكر( 

الس��يايس وال من قبل )الفكر( األديب. كانت هناك )حملة( عىل الخيانة ومل 

تكن هناك أضواء كاشفة. 

والغري��ب أن بعض األض��واء أتت من خ��ارج املنطق��ة العربية يصيغة 

)معربة( أو )مفلس��طة(. فمن الناحية التاريخية كانت هناك األسئلة املثرية 

التي طرحها جون باغوت كلوب يف محارضاته أوائل الس��تينات عن الجانب 

العسكري يف معركة عام 1948، والتي كان يسهل تفسريها بأن القائد السابق 

يف تل��ك الفرة )للجيش العريب األردين( يحاول أن يدفع التهمة عن نفس��ه 

بتأكيده أن توازن القوى الحيوي يف املعركة كان لصالح القوات العس��كرية 

الصهيونية بش��كل جارف، مام مل يسمح للتعرض العسكري العريب بإحداث 

أي تأثري يف مجرى املعركة. 

أما الصيغة األجنبية )املفلسطة( فقد أتت عىل يد الكاتبة االيرلندية إثيل 

 THE مانني يف ش��كل رواية أدبي��ة حملت عنوان )الطريق إىل برئ الس��بع

ROAD TO BEERSHEBA( يف الف��رة ذاته��ا. ويف هذه الرواية محاولة 

الس��تعادة البعد الفلس��طيني املغيب يف الرصاع وتأكيد بأن العمل الفدايئ 

داخل الخط��وط اإلرسائيلية، باالضاف��ة إىل العمل الش��عبي العام، كفيالن 

بإعادة الحق املغتصب، وأن الخطأ التاريخي يف الرصاع كان عائداً إىل الدور 

العس��كري الرسمي الذي حرف الرصاع عن مجراه وغيب النقيض الحقيقي 

للعمل اإلرسائييل وهو العمل الفلس��طيني الفردي والش��عبي. ومام يجدر 

ذكره أن كثرياً من منطلقات حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( التي 

ولدت تقريباً يف فرة صدور الرواية )أوائل الستينات( كانت قريبة من أفكار 

املؤلفة وإن تكن الصلة معدومة بني املنبعني6.

وم��ام يج��در ذكره أيض��اً أن معظم ب��ذور العمل الوطني الفلس��طيني 

)الفدايئ( ولدت يف أوائل الستينات، وحملت سؤاالً فلسطينياً متسراً يختلط 

فيه الخوف باالس��تحياء حول إمكانية بروز عمل شعبي غري رسمي مستند 

6   للتوسع راجع دراسة “الطريق إىل برئ السبع” يف الفصل الثاين من الكتاب الحايل. 
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إىل تفكري ش��عبي غري رس��مي أيضاً. ومل يكن هذا الس��ؤال الفلسطيني من 

القوة بحيث يؤثر يف طبيعة املوجة الجارفة إبان تلك املرحلة، وكان التقرب 

األس��ايسٌّ تقرٌَّب الصدمة العاطفية ضد الخيانة، وحتى االنقالبات العسكرية 

التي حدثت يف عدد من البلدان العربية تحت اس��م فلسطني مل تستطع أن 

تثري أسئلة فكرية أو ثقافية ذات وزن واكتفت بأن تركب موجة ردود الفعل 

الحامس��ية ضد الخيانة والتهاون، ومن هنا ميك��ن القول إن النكبة مل تفتح 

فرصاً للس��ؤال الثقايف العريب بسبب طغيان التفس��ري األحادي الجانب من 

جهة وبسبب اللطمة العاطفية الوجدانية من جهة أخرى. 

ويجب أال يوحي هذا الكالم بأن السؤاَل الثقايفَّ العريبَّ كان معدوماً، وإمنا 

ميكن القول إن الس��ؤال كان واحداً بالنسبة إىل املوضوع الفلسطيني، وكان 

الجواب مقرراً أيضاً إىل درجة تكاد تُفرغ الس��ؤال من طاقته االس��تفهامية. 

ذلك أن املعادلة، وال سيام يف الثقافة القومية )والعامة كذلك( كانت واضحة 

متاماً: الوضع، ونقيضه الحل، وليس من فرصة ألية جدلية )دياليكتيك(.

خيانة >---< إنقالب

                     حكام فاسدون >---< ضباط شباب

                                تجزئة >---< وحدة

وكان��ت معركة كل من هذه الطِّباقات ع��ىل األبواب. جاهزة ألن تُحِدَث 

الحلَّ السحري.

ويف زاوي��ة من ه��ذه املوجة كان هن��اك نوع من الفك��ر ذو حضور يف 

جوانب أخرى من الحياة العربية وذو غياب شبه تام يف السؤال الفلسطيني 

وهو فكر االش��راكية العلمية الذي كانت أس��ئلته )االجتامعية( غريبة عن 

اندفاعية الس��ؤال الفلس��طيني، وكان��ت أجوبته )اإلرجائي��ة( يف املوضوع 

الفلسطيني مرفوضة من ِقبل الغالبية الساحقة ثقافياً وشعبياً إىل درجة أنه 

حتى منتصف الس��تينات مل تكن له صفحة تذكر يف دفر الس��ؤال، الذي مل 

يكن تعدد صفحاته ذا شأن عىل أية حال. 

وإذا نح��ن صّدقنا املقولة العامة التي مفاده��ا أن األدب يعكس الحالة 
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العقلي��ة ملجتمعِ مرحل��ٍة ُمعطاة، وال يبدو لنا أي س��بب مين��ع تصديقها، 

فإنه ميك��ن القول إن التمثالَت األدبية للثقاف��ة العربية حتى هزمية 1967 

تحمل ش��هادة واضحة أكيدة حتى اآلن عن أحادية الس��ؤال الثقايف العريب 

حول املوضوع الفلس��طيني، وعن غلب��ة اللطمة العاطفية الجارفة عىل كل 

ما عداها من أش��كال التقربات يف إطار املوق��ف الثقايف. ودون الدخول يف 

التفصيل الذي يُضيِّع الفكرة متكن اإلش��ارة إىل أن رد الفعل األديب األس��ايس 

عىل النكبة الفلس��طينية كان ش��عرياً أو ذا طبيعة ش��عرية إذ )نُظمت( يف 

نكبة فلس��طني آالف األبيات من الشعر البايك أو الالهب الذي يكشف عن 

عواطف نبيلة صادقة وحرق نفسية بعيدة الغور يف الوجدان. 

وكان اختيار الشعر، الذي هو عند العرب خاطر ما زال يجيش يف النفس 

حتى يجد متنفس��اً، مؤرشاً عىل الطبيعة العاطفية الش��عورية للموقف من 

النكبة. ومن بني الفنون النرثية كانت هناك املقالة القصرية والقصة القصرية، 

والقص��ة بالطبع مؤرش آخر لطبيعة النفث��ة الوجدانية، والبعد عن التحليل 

والتس��اؤل والتعميق. ويلف��ت النظر هنا بالغياب ش��به الكامل للرواية أو 

املرسحية التي تنصبُّ كلّياً عىل املوضوع الفلسطيني، إذ كانت هناك أشكال 

نرثي��ة طويلة تُعرِّج يف بعض جوانبها عىل املوضوع الفلس��طيني. أما تركيز 

العمل بكامله عىل قضية فلس��طني أو معاناة الش��عب الفلسطيني أو تأثري 

النكبة يف الشخصية العربية فقد كان غائباً تقريباً عن نتاج املرحلة. 

وإذا كان الش��عر قد انصب عىل رثاء املاملك الفلس��طينية الزائلة وبؤس 

الحي��اة يف املخيامت، وعىل خيان��ة الزعامء وتهاون املس��ؤولني، وعىل عار 

األمة العربية، وعىل رضورة اس��تنهاض الهمم وإحياء املجد القومي الغابر، 

وعىل تآمر املس��تعمرين ووجوب الرد الرسي��ع عليهم اآلن وليس غداً، فإن 

القصة اختارت لنفسها إىل جانب هذه املوضوعات مفاصل أخرى أقرب إىل 

روح املعالج��ة النرثية بطبيعة الح��ال. ومن أبرز هذه املفاصل التي مل تكن 

مستوفاة عىل أية حال.

أ-   وصف الحياة الفلسطينية قبيل النكبة وبعدها )الحياة امليسورة قبيل 
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النكب��ة، وقائع املعاناة من خالل الصدام الدامي، الخروج املؤمل املهني، حياة 

الخيام والكفاح يف سبيل البقاء، الحنني إىل فلسطني والتعلق بأمل العودة...( 

وما ميت إىل هذه املوضوعات بصلة.

ب-   معالجة الجانب الس��يايس للقضية من هج��وم عىل الحكام الذين 

باعوا فلس��طني )وهي الالزمة املتكررة يف املرحل��ة وقصصها(، وتأكيد حق 

الفلسطينيني وجدارتهم يف الدفاع عن بلدهم لو أنهم أعطوا الفرصة واملدد 

ومل يغرر بهم الحكام.

ج-   التندي��د بالغ��در الصهي��وين وفظائع دير ياس��ني ومكر االس��تعامر 

والصهيونية وأحقادهام عىل العرب.

د-   الربط بني القضية الفلس��طينية والث��ورة العربية والتأكيد أن جوهر 

القضية العربية يكمن يف حشد الطاقات لتحرير فلسطني.

ه-   وص��ف الجانب العريب من الرصاع واالش��ادة بتضحي��ات املقاتلني 

العرب األفراد وإميانهم بعدالة القضية.

و-   تصوير الش��خصية الفلسطينية أحياناً يف جانبها الفتي الشجاع الذي 

حرم من حق الدفاع ع��ن الوطن وأحياناً يف جانبها املعاين املعرض للمذابح 

ومذلة السؤال وويالت النزوح )األطفال، النساء، الشيوخ(.

عىل أنه من الرضوري أن تؤخذ هذه العنوانات من خالل مفهوم نسبي، 

إذ أن ما قدمته القصص ال يعدو أن يكون مالمس��ات عامة خفيفة ندر أن 

يقع فيها املرء عىل تعمق أو تحليل7.

ويلفت النظر حتى عام 1967 غياب السؤال اإلنساين متاماً عن املوضوع، 

مبعنى أن األفق القومي )وأحياناً الديني( للأمس��اة ه��و الغالب، ونادراً ما 

استطاع ناثر أو شاعر أن يطفو إىل األفق اإلنساين للقضية، الذي سيربز بقوة 

يف أدبيات الس��بعينات فيام بعد، وبوجه عام كان السؤال غائباً عن أدبيات 

7      نق��دم يف فص��ل الحق من ه��ذا الكتاب امنوذجاً عينياً للموضوع الفلس��طيني يف 

األدب العريب من خالل: »املوضوع الفلس��طيني يف القصة السورية«، وتحسن مراجعته 

من أجل التفصيل.
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املرحل��ة كلها، وكان الج��واب جاهزاً بغري س��ؤال، وإن كانت الدقة تقتيض 

اإلشارة إىل أن أدب الجيل األكرب سناً اتصف بالتقريرية والعاطفية واليقينية 

والنقمة الجارفة، يف حني أن أدب الجيل الش��اب بدأ منذ أوائل الس��تينات 

يظهر ميالً إىل الربط بني النكبة الفلس��طينية ومفهومات الثورة العربية من 

جهة وإىل محاولة نسبية للكشف والتحليل من جهة أخرى.

وكانت األس��ئلة دامئاً قليلة، ولذلك يس��مح املرء لنفسه هنا باستثناء من 

ق��رار االبتعاد عن األمثلة الذي أُعلن يف مقدمة هذا البحث، ويبيح الوقوف 

عند مثٍل فريد هو تس��اؤالت الكاتب العريب الس��وري الدكتور عبد السالم 

العجي��يل يف بع��ض قصصه املس��توحاة من تجربته املب��ارشة يف العمل مع 

جي��ش اإلنقاذ، وميكن أن تك��ون قصة )كفن حمود( ه��ي األثر مبارشة يف 

مجال الس��ؤال، وهي تتحدث عن تجربة ابنة الش��عب )عمتي نجمة( مع 

قضية فلس��طني. ويف هذه القصة نرى قضية فلس��طني وقد اصبحت قضية 

سورية، إذ استشهد حمود ابن نجمة يف فلسطني وهي تريد اسرجاع عظامه 

وتشري قامشاً معيناً من الحج ليك تلف به جثته. ومن خالل مشاعر العمة 

نجمة تطرح القصة األفكار التالية:

1-   فلس��طني طريق مس��دود ال بد من أن يفتح يوماً ما، ولكن أي جيل 

ذاك الذي سيتوىل املهمة الصعبة؟

2-   بع��د أن اخفقت الطبقة الحاكمة يف معالجة القضية، انترش جو من 

اليأس ونفض كثري من الناس أيديهم من األرض املسلوبة ولكن عمتي نجمة 

مل تفقد امياناً وال أضاعت ثقة.

3-   عملت الحكومات املتعاقبة عىل اس��تغالل اس��م فلس��طني لجباية 

األم��وال وجمع التربعات، ولكن كان واضحاً أن ال يشء من ذلك يذهب إىل 

فلسطني. 

4-   مقابل االس��تغالل الرس��مي للقضية يعاين جيل )ال��راوي- املؤلف( 

معاناة ش��ديدة من عار الهزمية، والوطني��ون من أبناء هذا الجيل يخجلون 

من مجابهة الشعب ألنهم هم الذين يشعرون باملسؤولية تجاه القضية. 
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5-   أخرياً يتساءل الراوي- املؤلف بحرقة:

»من ذا الذي يحمل كفن حمود؟

جيل آثم يريد أن يش��ري خطيئته ويكفر عن عاره، وجيل يريد أن يلقي 

نفس��ه يف النار وال يدري أنها تحرق، وجيل يتهيأ ليكون كفؤاً للس��هم الذي 

أُعد له، وأجيال ال تزال يف باطن الغيب.

“من ذا الذي يحمل منهم كفن حمود إليه؟ تساؤل ذاد املنام عن األعني 

بعد أن هجعت عني عمتي نجمة”. 

والح��ق أنه م��ن النادر أن نجد يف هذه املرحلة تس��اؤالت مبارشة كهذه 

التساؤالت التي تطرحها قصة )كفن حمود(.

أخرياً، يحسن باملرء أن يشري إىل أن التأثري الفني لقضية فلسطني يف األدب 

العريب يف هذه املرحلة يبدو معكوس��اً، فمن جهة ال تراءى اختيارات فنية 

متميزة أو ش��به متميزة ناجم��ة عن طبيعة املوضوع الفلس��طيني، أي أن 

املوضوع الفلس��طيني ال يطرح أية مغامرة فنية بل أي اتجاه للتس��اؤل عن 

كفاءة األشكال وأمناط التعبري الفنية، سوى السؤال املبتذل عن قصور الكالم 

عن إيفاء املأس��اة حقها، ومن جهة أخرى يبدو هناك ميل متزايد إىل تقوية 

النربة الخطابية والبالغية التي ميزت أدب املرحلة بوجه عام عىل متطلبات 

التصميم الفني واالتقان.

وهذا ما يسمح للمرء أن يضع مرشوع تساؤل عىل النحو التايل: 

هل يكون املوضوع الفلسطيني مسؤوالً ولو نسبياً عام بدا يف أدب النكبة 

من نأي عن التامس��ك الفني واالتقان ومن تس��اهل يف القالب الشكيل رمبا 

بحجة ان )جالل الرزء عن وصف يدق( كام قال أحمد شوقي؟

وهل تكون هذه الظاهرة مجرد مرحلة انتقالية يف التاريخ األديب للسؤال 

الفلس��طيني الذي ال يختلف اثنان يف أن��ه كان عامل تفجري اإلبداع العريب 

منذ أيام النكبة وما يزال؟

عىل أن هذه التس��اؤالت ال يجب أن تعطي انطباع��اً بأن تأثري املوضوع 

الفلس��طيني يف األدب العريب كان سلبياً بوجه عام، ونحن نتحدث هنا عن 



37

الس��ؤال وليس عن التأثري العام الذي يحتاج إىل س��ياق غري هذا الس��ياق 

والذي تتعدد فيه مناحي القول، وهناك من الدالئل العلمية ما يشري إىل أن 

أعظم تطور يف تاريخ الشعر العريب الحديث بعد موجة اإلحياء، وهو ظهور 

حركة الشعر الحديث )البيايت، السياب، نازك املالئكة، فدوى طوقان، أحمد 

حجازي، ص��الح عبد الصبور...الخ(. أىت يف جانب كب��ري منه نتيجة للتفجري 

الذي ولدته عاصفة املوضوع الفلسطيني.

ثالثاً: من ســؤال القلق إىل قلق األســئلة: هزمية اليقــني يف هزمية حزيران 

1967

مل تكن هزمية الخامس م��ن حزيران 1967 مجرد اندحار مفجع لجيوش 

املواجهة العربية، ومل تكن مجرد خس��ارة مأساوية ملئة ألف كيلو مر مربع 

من األرض العربية الزكية، ومل تكن مجرد س��قوط لبنيان الوهم والتظاهرية 

والخطابية لليمني واليس��ار والش��امل والجنوب يف الحي��اة العربية، ولكنها 

كانت فوق ذلك- وما أفدح كل ذلك- س��قوطاً ذريع��اً لليقينية والعاطفية 

والش��عائرية يف الوجدان الثقايف العريب. وكان ميكن أن يكون صحيحاً الزعم 

بأنه ال يشء يف الحياة العربية- والحياة الثقافية العربية بوجه خاص- يشبه 

م��ا قبله، ولكن ك��ر األيام أثبت أن��ه حتى هزمية فجائعي��ة بحجم هزمية 

حزي��ران عجزت عن أن تزيل جوانب كثرية من جبل الراكامت والرواس��ب 

التي تفولذت من )الفوالذ( عىل امتداد تاريخ طويل من حقب الخمول.

وعىل أية حال ما حدث كان كفيالً أن يحل السؤال محل اليقني يف أجزاء 

كثرية من الجسم العريب املمتد وأحياناً املتمدد.

وال��ذي يهم يف مجال القول الحايل، أن اليقيني��ة بدأت، منذ أيام الهزمية 

األوىل، تفس��ح املجال للقل��ق، وإذا كانت نكبة فلس��طني األوىل قد متثلت 

– كام اتضح س��ابقاً- يف ش��كل لطمة وجدانية عاطفية فإن نكبة فلس��طني 

الثانية، التي كانت نكبة العرب بكل معنى الكلمة، اتجهت اتجاهاً أقرب إىل 

اللطمة العقلية، ومع اللطمة العقلية بدأ القلق. ومن أحش��اء القلق بدأت 
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املراجعة، ومن املراجعة ولد الس��ؤال. ويف البدء كان الس��ؤال حاداً جارحاً، 

وياليت��ه اس��تمر عىل حدت��ه األوىل. وإذا كان الناس كله��م من املحيط إىل 

الخليج قد اصيبوا بالذهول والخيبة وفقدوا برهانهم وأخذوا يتساءلون فإن 

أكرثهم تس��اؤال كان املثقف الذي انتظ��ر بفارغ الصرب وطويالً طويالً لحظة 

الص��دام، وكان دامئاً يدعو إىل اإلقدام ألن اإلق��دام إن مل يولد النرص فإنه ال 

ب��د مولد تحدي الحياة. الثقافة العربية بعد حزيران أدركت خواء يقينيتها 

وزي��ف منطلقاتها، وبدأت املراجعة القلقة لكل يشء، وأخذت تضع موضع 

اس��رابة مقوالت كربى كانت تبدو كام لو أنها ثابتة ثبوت الروايس: أحادية 

االلتزام القومي والوطني، مقدرة عرب العرص الحديث عىل املواجهة، شوط 

التقدم ال��ذي قطعه العرص العريب الحديث، العظم��ة الصوفية الكامنة يف 

بط��ن التاريخ الع��ريب، مكانة األمة العربية، تحت الش��مس، نجاعة العقل 

الع��ريب يف قيادة املجتم��ع العريب، جدية الثقافة العربية يف ترش��يد الحياة 

العربية، دور األدب العريب يف معركة الرصاع مع الذات ومع اآلخر، وأخرياً – 

رمبا- مقولة التفوق العريب املؤكد عىل العدو الصهيوين الذي كانت مس��ألة 

دحره مجرد فرصة مرتقبة. منذ اآلن تصبح الحياة العربية مراجعة، فتساؤالً، 

فاس��رابة، فهجاء، فتلمسا قلقاً للمخرج الصعب، ولقد ظل هناك عاطفيون 

كرث وخطابيون ووعاظ مرش��دون ومس��تنهضو همم، ولكنام الخمرية الحية 

يف الثقاف��ة العربية أخ��ذت تبتعد تدريجياً وبقدر م��ا متكنها ظروفها، عن 

البهلوانيات املتلبسة بثوب النبالة. 

عىل أن األحداث املتالحقة مل متهل الس��ؤال الثقايف العريب لحظة واحدة، 

مل تس��مح له ولو للحظة بأن يبلور نفس��ه يف شكل سؤال وجودي شامل، مل 

تسمح أن يويل وجهه ش��طر أية مشكلة.  وللحق كانت األحداث املتالحقة 

الهائل��ة املفاجئة املدمرة أقوى من أي موقف ثقايف، وظل الس��ؤال الثقايف 

العريب يخر رصيعاً تحت وطأتها، وأي سؤال آخر ميكن أن يعمد يف معمعان 

تط��ورات القضية الفلس��طينية وما اصطلح عىل تس��ميته فيام بعد الرصاع 

العريب الصهيوين. لقد دخلوا جميعاً يف الرصاع دخول مشاركني و)مرشوكني( 
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بعد أن كانوا منجدين ومخلصني ومتعاطفني وأصحاب نخوة.

وكان��ت الثقافة العربي��ة هي األكرث تورطاً واألك��رث معاناة واألكرث عرضة 

لتعذيب الضمري والقلق والتشكك والبلبلة.

وحتى الش��عر الذي بىك وبىك وبىك مل يخِف أس��ئلَة القلق وما كان من 

طبعه أن يسأل. أما النرث فاختار الرواية لتكون مركبة القلق فوق أرض بالغة 

الوعورة.

واملش��كلة أن الثقافة العربية كانت كلام اتجهت نحو بصيص ضوء ما أو 

عتمة ي��أس ما تفاجأ بحدث جديد، يدمر اتجاهه��ا وال يبقى لها من خيار 

س��وى أن تبدأ من جديد. بعد أش��هر معدودات فقط من هزمية حزيران، 

بدأت األس��الك املس��موعة واملرئية تهت��ز بأخبار الصح��وة الفدائية، وحق 

للثقاف��ة العربي��ة أن تهلل ب��أن هزمية العرب ولدت من أحش��ائها »عودة 

الروح« الفلس��طينية، وكانت هناك معركة الكرام��ة، وصعود الفدائيني إىل 

واجهة منظمة التحرير الفلس��طينية، وكان هناك أيضاً بدء تصحيح املنطق 

املقل��وب للعامل يف فهم حقيق��ة الظلم التاريخي الذي حل بالفلس��طينيني 

والعرب. 

وم��ع ه��ذه الصحوة كانت صح��وة الفكر، فللم��رة األوىل يكلف العقل 

العريب نفس��ه مشقة مراجعة صورة العدو يف تالفيف دماغه، ولعبت مراكز 

األبحاث الفلس��طينية ومنش��ورات أخرى من مؤسسات عربية وأفراد عرب 

وفلس��طينيني دوراً مهامً يف رسم صورة قريبة من الواقع للعدو )القوي ذي 

اإلمكانات الفائقة هذه املرة(، وكذلك للعريب الذي انكش��ف رساب أوهامه 

وبدأ يتنازل ليفكر مبطالب جديدة مثل اس��تعادة الكرامة املس��لوبة وليس 

بالضبط استعادة فلسطني. 

ما هي إال ست سنوات ونيف حتى كان جيشان عربيان من شامل األرض 

املحتلة ومن جنوبها يصدمان كل توقعات العرب واليهود والعامل، ويخرقان 

حاج��ز الرع��ب وحاجز القن��اة وحاجز الرم��ال وحاجز املرص��د، ويوقعان 

)الزلزال( يف دولة الكيان الصهيوين وكذلك يف دولة الثقافة العربية. 
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وأي س��ؤال ثقايف ميكن أن يَس��تْكِنه املفاجأة التي هبطت من السامء يف 

الس��ادس م��ن ترشين األول ع��ام 1973 فكانت حرب رمض��ان أو ترشين، 

وزلزل��ت البني��ان الداخيل للصديق قب��ل أن تزلزل كيان العدو، مس��كينة 

ه��ي الثقاف��ة العربية، فام أن بدأت تحاول أن تصحو وأن تس��أل س��ؤالها 

حتى كانت الذروة املضادة –ANTI CLIMAX: ثغرة الدفرس��وار، سقوط 

املرصد، بلبل��ة القوات العربية، وقف إطالق الن��ار، محادثات الكيلو 101، 

التحريك بدال من التحرير، ومسلسل من عالمات التعجب بدال من عالمات 

االستفهام.

وأي سؤال هذا الذي ترسمه الثقافة استفهاماً فيغدو بقدرة قادر تعجباً؟ 

هكذا دامئاً طاس��ة ماء س��اخن ثم طاس��ة ماء ب��ارد، ثم س��اخن، ثم بارد، 

وهلمجرا.

برسع��ة غدا اخ��راق العرب العس��كري لصفوف العدو اخراقاً سياس��ياً 

للعدو يف صفوف العرب، وحاجز الوهم الذي حطمناه نفس��ياً بدأ يحطمنا 

نفسياً بدوره. 

أية ثقافة ميكن أن تتابع هذا املسلسل الجبار: منذ ذلك الحني حتى اليوم 

يصبح الواقع العريب ثقافة وتصبح الثقافة واقعاً.

تبادل أدوار يجعل الثقافة دامئاً تقف عىل رأسها بدل قدميها. 

واقعة واحدة ميكن أن تكفي لالقناع. أمل يكن )واقع( زيارة أنور السادات 

للقدس بعد أعقاب حرب ترشين )خياالً( يتحدى أخصب ما عرفته البرشية 

من مخيالت. 

لقد اصبح خيال الثقافة أقرب بكثري إىل الواقع من )واقع( الحياة. 

وهل كان يف مقدور أي خيال أديب أو فني أو ثقايف أو هستريي أن يتخيل 

الذي حدث قب��ل وقوعه؟ وماذا بقي بعد ذلك للخي��ال األديب والتهوميات 

الثقافية والتكهنات واالستبصارات؟

ويف تل��ك األثناء كانت قد بدأت حرب الش��وارع يف مركز من أهم مراكز 

اإلش��عاع الثقايف العريب املعارص، يف بريوت عاصمة الحرف والريشة والنغم. 
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كان الج��ار يقتل جاره والزمي��ل يطلق الرصاص ع��ىل دار زميله، والقناص 

يصطاد الطفل والشيخ واملرأة، تحت شعارات مل تكن تخطر للثقافة العربية 

عىل ب��ال. ومرة أخرى س��بق الواقع الخي��ال، ثم كان��ت مذابح املخيامت 

وفظائعها التي جعلت كل مثقف يقف خجالً مام سبق أن كتبه عن وحشية 

العدو الصهيوين. وما كادت الثقافة العربية تحاول أن تستفيق من الذهول 

حتى أىت مسلسل غزو العدو الصهيوين للبنان. وما إن همت الثقافة العربية 

أن تتغن��ى بصمود مدينة اإلش��عاع يف وجه العدوان الهمجي حتى فوجئت 

بثورة كاملة تقتلع وتحمل عىل ظهر س��فينة، إىل أين؟ إىل منايف البحر بعد 

من��ايف الرب، ومن حمى الرشق ال��ذي ال يحمي إىل حمى الغرب الذي يُرجى 

أن يحمي. أية ثقافة تس��تطيع أن تستوعب كل هذه األحداث يف كل هذه 

املدد القصرية؟

وه��ذا العرض مل يعرج طبعاً عىل تلك األحداث املهولة من حول س��ياج 

املواجهة والتي كانت تحمل ايضاً للثقافة لطامت أش��د هوالً: أيلول األسود 

واملذابح والخروج األول للثورة، حكومات تس��تأصل شعوبها، حرب الخليج 

والدم��ار املاحق، وحدات تق��اوم اليوم لتقوَّض غ��دا، خالفات فمصالحات 

فخالف��ات فمصالح��ات، كله بال س��بب، ومطلوب من الثقاف��ة أن تواكب 

األحداث وأية أحداث ومع ذلك، ظل السؤال الثقايف قادراً عىل أن يوجد، نعم 

ر بشكل أو بآخر، واتسع نطاق مداه  تبعرث، نعم تبددت قواه، ولكنه اس��تمَّ

املج��دي، وتناول كل كبرية وصغرية وش��كك يف كل يشء، وطالب باملراجعة 

وإع��ادة النظر ورفض كل الرهات الطافية عىل الس��طح. ويف حاالت كثرية 

وجد عىل الرغم من وجود تدابري واعية ملنعه من أن يوجد.

وتنوع��ت ميادينه، بني بحث منهجي وبني ش��عر غ��ري خطايب وبني قصة 

ورواية ومرسحية. وأضيف إليه عدد آخر من جانب الفنون التشكيلية فصار 

س��ؤاالً مجسامً مظلالً، وتناول كل يشء. وصحيح أنه مل يوح بأجوبة محددة، 

وصحي��ح أن صيغته كانت تحم��ل أحياناً كثرياً من البلبل��ة، وكانت تحمل 

رث��اء مفجعاً، ونفياً لكل ما ه��و موجود ونفياً للحارض واملس��تقبل وأحياناً 
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للاميض، وصحيح أنه أرسف وحرق روما وتلذذ بحرقها، وصحيح أنه أبرق ومل 

يرعد وأرعد ومل ميطر، ولكن مع ذلك كان موجوداً يف ظل أصعب الظروف، 

وتحت خطر شتى أشكال اإلبادة. 

وكانت فلس��طني دامئاً يف موقع القلب منه، كانت املحرض وكانت الحجة 

وكانت الوقاية وكانت املدخل والغطاء، وتحت اس��مها ألقيت أسئلة ما كان 

للثقافة العربية أن تلقيها لوال حرمة القضية.

ولكن أيضاً ذاك الذي أصاب فلسطني وأهلها وأرضها وثورتها أصاب الثقافة 

العربي��ة يف الصميم، وكاد يش��ل إندفاعيتها ويرديها يف مهاوي اليأس، وبعد 

العملية املسلخية يف بريوت بدت الثقافة العربية منبتة ال أرضاً قطعت وال 

ظهراً أبقت. وتشعب س��ؤالها حتى كاد يتبدد. ومع ذلك ظهرت مراجعات 

جريئ��ة لكل مظاهر الحي��اة العربية واملعتقد الع��ريب، ومعظمها كان يبدأ 

من فلس��طني أو ينتهي إليها. ولكن كان هناك بوجه عام شعور بأن السؤال 

الثقايف العريب مضيع، وقد زاد ضياعه مع ضياع مرتكز الثورة الفلس��طينية، 

ويف الوقت نفسه حملت له الثورة بعض عزاء فيام عوضت به من انتصارات 

دولية عن حقيقة خسارة املواقع املتوالية من حول ميدان الرصاع الحقيقي. 

ومل يغرّ الس��ؤال الثقايف العريب كثرياً بانتصارات ما وراء البحر، ولكنه عرف 

كي��ف يتغذى مبا يقيم أوده ويحف��ظ رواءه، ومنحته الفكرة الكبرية العالن 

الدولة شيئاً من مدد.

ومرة أخرى أتت مفاجأة مل تكن بالحسبان، ولو يف خيال أعتى املتخيلني. 

ففيام كان الس��ؤال قد بدأ يرنح من ش��دة الردد واألخذ والرد والتعويض 

ر  ع��ن العمل بالبحث واالس��تبصار، ومن كرثة املؤمت��رات واللقاءات، وتصدُّ

االجتهادات، وفيام كان كل يشء يوحي بأن قضية فلس��طني أصبحت قضية 

مراك��ز بحث، أو محافل دولية، مبتوتة الصلة عن فلس��طني املقيمة وأهلها 

القابع��ني تحت وطأة أعتى أش��كال التذويب والتضيي��ع واإلبادة املنظمة 

البطيئ��ة، يف بحران هذا الضياع أتت مفاج��أة االنتفاضة أواخر عام 1987، 

بعد ميض خمس س��نوات فقط عىل عملية السفح يف بريوت، وكانت قيامه 
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اليعازر وقال الفلس��طيني هذه املرة ليس لنفسه، وال ملحيطه العريب ولكن 

للعامل:

ها أنذا ودعك من قاتيل.

وكان��ت الثقاف��ة العربي��ة بني مصدق ومك��ذب، كام هو ش��أنها يف كل 

مفاج��أة، وماذا ميكن أن تفعل ثقافة يف ظل هكذا واقع داخل يف منافس��ة 

مس��تدمية مع الخيال. ومع الحجر املنطلق من اليد واملقالع راحت الثقافة 

متطر األسئلة. أسئلة رسيعة وغري محبوكة بعناية ولكنها أسئلة وكان أصعب 

سؤال هو سؤال الذات: ما العمل؟

بعض الش��عر عاد مع حليم��ة إىل العادة القدمية، فتغنى ومجد وأش��اد 

ومدح، ورف��ع الحجر وكاد ينىس اليد التي صنع��ت الحجر، والقصة كذلك 

حاولت أن تنافس خيال الواقع فام أتت مبا يلفت النظر.

وكانت لوحات وكانت أناش��يد، ولكن من كل تلك املتابعات الالهثة رمبا 

مل تص��ب بعض اله��دف إال تلك القصائد امللحمية الت��ي أدركت بعد طول 

التجربة واملرارة أن الس��ؤال امللحمي املركب هو س��ؤال العرص وهو سؤال 

القضية. 

 هناك س��ؤال غري ثقايف وغري فني وغري أديب. وهو س��ؤال األسئلة. كانت 

تسأله الثقافة كل لحظة ظل يقتلها أال تجد لها أية بادرة من جواب:

إىل مت��ى؟ عمر الرشارة بلغ ثالث س��نوات، والحقل كله باالنتظار، فمتى 

يشتعل؟

وما مل تستطع الثقافة العربية إيجاد الطريقة الفعالة الشعال الحقل كله 

م��ن الرشارة املتلظية فإن كل أس��ئلتها تبقى مخصيّ��ة، وتبقيها دامئاً الهثة 

وراء تطورات الواقع الخيالية، بدالً من أن متس��ك بزمامه لتصوغه يف أحسن 

تقويم.

وأخرياً كل هذا الذي قيل يرُضب يف صميمه ويحرّف عن مواضعه إذا فهم 

عىل أنه لوم للثقافة العربية واألدب العريب، أو اتهام بالعجز أو التقصري، أو 

نيل من نبل املوقف وحرارة اإلخالص وصدق النوايا. وذلك أن العرض الحايل 
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ابتع��د عن كل هذه املق��والت وحاول أن يركز تركيزاً صارماً حول الس��ؤال 

ده وكثافته وعمقه وجرأته، وال ش��ك أن  الثقايف، وال س��يام من ناحي��ة تعدَّ

التجريد والتعميم يتس��ببان دامئاً يف غمط حق الكثريين، وال شك أنه كانت 

هناك استثناءات عديدة وجيهة من األحكام العامة التي اضطرت أن تلبس 

الدراسة الحالية لبوسها، وال شك أن كل أديب يستطيع أن يجد يف أدبه ملحة 

أو ملحتني تستبقان األحداث وتحمالن استبصارات خاصة.

ويف مجال أوسع من املجال الحايل رمبا كان هناك مجال للتعريج عىل مثل 

هذه االس��تبصارات. ولكن املجال الحايل كان مج��ال ظاهرات عامة وُعني 

باملنطق الس��ائد يف كل مرحلة، وما كان ل��ه أن يقف عند الحاالت الخاصة 

واألمثلة املتفردة، وهي ليست قليلة العدد وإن تكن قليلة الشأن أحياناً يف 

خضم املوجات العامة. 
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حول فلسطني والتجربة األدبية

                                 مقابلة

مدخل: 

خ��الل العقود الثالثة الفائتة أجبت عىل مئات األس��ئلة األدبية وعرشات 

املقابالت يف املجالت والجرائد والوسائط املرئية واملسموعة، ومل يخطر يل يف 

يوم أنني ميكن أن أعيد نرش أي منها.

املقابل��ة التي تنرش هنا تبدو ذات )وضع خاص!( ومل يكن ممكناً تجاهل 

االعتبارات التي س��ّوغت اختيارها للنرش يف الكت��اب الحايل وما ترتب عىل 

ذلك من رض��وخ لإلغواء. وأول هذه االعتبارات أن مضمون املقابلة مطابق 

متاماً ملوضوع الكتاب الحايل، وهي تش��كيل شبه خالصة مبسطة ملجمل ما 

يطرحه الكتاب من موقف. وثانيها أن َجوها أىت س��اخناً ورمبا حاداً، فكأنها 

تقول أحياناً ما مل تقلْه أو تقْل بعضه سطور الكتاب.

ول��يك يكون التطابق كامالً فقد جرى حذف بعض األجوبة التي ال تتصل 

مبارشة باملوضوع الفلس��طيني، كام حذفت التعليق��ات وبعض العنوانات 

الصحافية. 

وفيام ع��دا ذلك اكتفيت بإج��راء تعديالت صياغية طفيفة، مام س��مح 

للنص أن يحتفظ بالركي��ب املبارش الحار املتقطع، وأن كان حمل كثرياً من 

الرخصات اللغوية املألوفة يف لهجة املقابالت. 
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قطبان: 

•   اهتامماتكم الثقافية متعددة ملاذا؟8

أرجو أن أوضح أنني لس��ت مس��ريحاً متاماً من تعدد اهتاممايت 	 

الثقافي��ة وح��ني أعود ملراجعة األم��ور التي كتبتها والقضاي��ا التي تتبعتها، 

أج��د أنني تعرضت ملدرج كبري من األمور م��ا كان ينبغي يل أن أتعرض لها 

وكنت أفضل كثرياً لو أنني حرصت اهتاممي يف أمور أكرث دقة. عىل أي حال 

لنقل أن اهتاممي األس��ايس توزع بني قطبني أولهام: الكتابة الثقافية األدبية 

وثانيهام: الكتابة السياسية.

في��ام يتعل��ق بالقط��ب الثاين، كتب��ت بعض الدراس��ات ح��ول القضايا 

الفلس��طينية املختلف��ة ويل ك��ام تعلمون كتاب ح��ول /التجرب��ة الثورية 

الفلسطينية/ يعود إىل سنة 1972 ورمبا كان من أوائل الكتب التي تحدثت 

عن تجربة الثورة الفلس��طينية بروح نقدي��ة، وتابعت الكتابة بعد ذلك يف 

موضوعات فلسطينية مختلفة وال سيام موضوع الثورة.

أما املوضوعات الثقافية التي عالجتها فقد تناولت مس��ائل واختصاصات 

شتى أولها وأبرزها القصة الس��ورية وتطوراتها، وثانيها النقد األديب، وثالثها 

مس��ائل األدب املقارن والعاملي، وبالطبع ليس هن��اك اختصاص محدد يف 

ع��امل األدب، ولكن بوجه عام تلك هي االهتاممات الثقافية الثالثة النتاجي 

الثقايف.. وأنا اآلن بصدد تكوين نظرة: النقد األديب العريب، أقول نظرة وليس 

نظرية.

8   نرشت املقابلة يف كل من: الطليعة، الكويتية، أعداد 644-645-646-يف 3/26 و4/2 

و1980/4/9. فلسطني املحتلة، العددان 253-254. يف 1980/8/25. 
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محطة لثالثة اتجاهات:

•   مبالحظــة اهتامماتكم الثقافية املختلفة ومنهــا األدب املقارن واألدب 

العاملي.. تتضح صورة تأثركم بالثقافة الغربية..

لقد درست وتخرجت يف بريطانيا وبالتحديد يف جامعة كمربيدج، 	 

وه��ي من اعرق الجامعات الغربية.. فعمرها عىل األقل /650/ عاماً.. وفيها 

تركز تقاليد الثقافة الغربية.. غري أين ال أعترب نفيس أسري هذه الثقافة إطالقاً 

فأنا واع ملوقعي منها. وقد ساعدين عىل هذا الوعي، إين ذهبت إىل كمربيدج 

يف وقت متأخر نس��بياً: بعد أن كونت قاع��ديت الثقافية يف األقطار العربية، 

من قطبني األول الثقافية العربية القدمية واملعارصة. والثاين الثقافة العاملية 

والثقافة املتفتحة بوجه خاص.

إن ثقافتي الحالية.. محصلة لهذه االتجاهات الثالثة يف الثقافة.. العربية 

قدميها وحديثه��ا، الثقافة املتفتحة ثم بعد ذلك الثقاف��ة الغربية.. وتتضح 

هذه املس��ألة يف اإلش��ارات واملراجع التي اس��تند إليها يف دراسايت باملقارنة 

دامئاً مع الجاحظ وطه حسني.. ومع مكسيم غوريك، وفرانز كافكا ومارسيل 

بروست.

رشطان للعاملية:

•   باعتبــار اهتامم د. الخطيب باألدب العاملي واملقارن.. رأينا أن نســأله 

عن عاملية القصة العربية ورشوطها؟..

هناك رشطان للعاملية يف األدب. األول: املس��توى الفني املقبول.. 	 

بغض النظر عن ترجمة وطبع اآلالف من النس��خ.. فه��ذه ال تصنع أدباً أو 

أديب��اً عاملياً.. وأنا ال أقصد هنا الش��كل الفني.. لكن التالحم بني مس��توى 

الشكل الفني ومستوى التجربة يف العمل الفني. فإذا قفز الشكل الفني إىل 

مستوى التجربة فإنه يقدم شيئاً. 

والث��اين: الربط بني املص��ري الخاص املحيل والقط��ري أو القومي واملصري 

اإلنساين بعامة. 
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نحن نتح��دث –مثالً- ع��ن عاملية تولس��توي ودوستويفس��يك، والروح 

الروس��ية العظيمة، روح املصري والصم��ود واإلميان بالطبيعة واألرض وحتى 

الثلج.. لقد استطاع تولستوي ودوستويفسيك أن يعطيا الروح الروسية بعداً 

إنسانياً شامالً لذلك أصبح أدبهام عاملياً.

ونح��ن يف تجربتنا الفلس��طينية مرش��حون أكرث من أي ش��عب يف العامل 

إلعطاء التجربة الخاصة بعدها اإلنس��اين، ألسباب أهمها. إن أساس املعاناة 

الفلس��طينية مش��كلة عاملية هي املس��ألة اليهودية، والحل أيضاً له عالقة 

بالعامل ومتصل بالوضع الدويل. ثم أن الش��خصية الفلسطينية واقعية. وعىل 

الرغم مام حل بها حتى اآلن مل تتعقد ضد العامل ومل تقطع األمل منه.

منذ س��نوات س��معت كالماً من أحد الثوريني الجزائريني قال يل لو كان 

العامل برميالً من البارود، فالحق للفلسطينيني أن يفجروه عىل رؤوس أصحابه 

لكرثة ما عانوه. وقد تلمس��ت مثل هذا املوقف يف األدب الفلس��طيني فلم 

أج��ده. . بل أجد موقفاً مخالفاً له، هناك ش��كوى فلس��طينية من املعاناة، 

وإميان فلس��طيني بأن العدالة س��تعم وبأن التالحم مع العامل هو وس��يلة 

احقاق الحق وليس التصدي له. 

الفلس��طيني غري اليهودي وغري الصهيوين، الصهيوين وضع نفسه يف طرف 

والعامل كله يف الطرف اآلخر. الفلس��طيني يرفضه الع��امل فيزداد إقباالً عىل 

الع��امل، لذلك يف الس��نوات األخرية لوح��ظ تقبل عاملي كبري للفلس��طيني 

ولقضيته وأدبه.. 

.. ولذا فأنا متفائل كثرياً بإمكان عاملية األدب الفلس��طيني.. أن ش��ئنا أن 

نضعها بهذا الشكل. .

أمناط متبناة:

•  هل أستطيع القول بجدلية التطور العام والتطور األديب؟

األش��كال الفنية يف األقطار العربية هي أش��كال مقتبسة.. ومن 	 

تتبعي لألدب العاملي، أالحظ أن البلدان التي تقدم أدباً متقدماً جديداً هي 
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نفسها البلدان التي تقدم مخرعات جديدة.. مبعنى أننا لسنا يف وضع أسوأ 

م��ن وضع البلدان الصغ��رية »النامية يف العامل كله«.. الت��ي تأخذ التقنيات 

األدبية من كتاب فرنسا واالتحاد السوفيايت..

ووض��ع القصة والرواية به��ذا املعنى يتمىش مع أوضاعن��ا العامة. فهي 

مقتبسة متبناة مع نوع من التكييف مبا يتناسب والوضع الحارض. 

•  وهل هذا ينطبق عليهام يف املغرب العريب أيضاً؟..

الرواي��ة املكتوبة بالفرنس��ية هي رواية متقدم��ة، - طبعا- مثل 	 

روايات كاتب ياسني ومحمد ديب، فهي روايات جزائرية متقدمة ألن تطور 

الش��كل الفني ليس غريباً أو مقتبس��اً، إمنا هو عضوي. أما الرواية املكتوبة 

بالعربي��ة والت��ي اطلعت عىل بعضها يف املغرب الع��ريب فالكثري منها يعاين 

م��ام تعانيه ش��قيقتها املرشقية، بل أكرث.. إذ تعاين من ع��دم طواعية اللغة 

للموضوعات.

وم��ع ذلك أود أن أؤك��د أن كل إبداع يف العامل املعارص- واعني ما أقوله- 

ه��و إبداع جامعي ال إبداع فردي، وما يس��مى بالنب��وغ اإللهامي فهو غري 

صحيح وغري واقعي وال سيام يف العامل املعارص الراكمي. 

مبعنى أن اإلنسان ال يستطيع البدء إال إذا انبثق من حيث وصل اآلخرون 

ولذل��ك يجب أن يلم بتجاربهم، وأن يضعها نصب عينيه مبا يف ذلك التقنية 

الفني��ة فالتق��دم الفني األديب هو كالتقدم العلم��ي من خالل اإلطالل عىل 

تجربة اآلخرين ميكن أن نطل عىل آفاق أرحب. 

أم��ا “التجرد اإللهام��ي” أو “محاولة التفاعل الخاص” ج��داً مع النفس، 

دون التعلق باملؤثرات الخارجية فهو نوع من االنطوائية واعتقد أن الكاتب 

املس��لح بالتجارب هو األعمق يف الرؤية.. نح��ن لدينا اآلن أضواء غنية من 

خالل منجزات الفلس��فة والفن والعل��م واألدب، والكاتب الجيد هو الذي 

يصنع منها تركيباً ال خليطاً دون أن يفقد هويته التاريخية واملحلية.

باختصار تجربة الرواية هي تجربة الحياة مركزة. 
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قومية األدب الفلسطيني:

•  يف لقــاء لربنامج/ كاتب وموقف/ يف إذاعة دمشــق، مع األســتاذ أبو 

ســلمى مبناســبة فوزه بجائزة اللوتس، انتقد األدب الفلســطيني بأن »ال 

بعد قومياً له..« وكان مدخل االنتقاد مقاالً كتبه االســتاذ الشــاعر شوقي 

بغــدادي، وفهم كام يبدو عى غري وجهه.. وقــد دافع بغدادي عن وجهة 

نظــره، وقال )كــام أذكر( أن املوضوع الفلســطيني ميكن أيضــاً أن يكون 

مدخالً للكتاب العرب للدفاع عن قضاياهم.. بهذا املعنى ما رأيكم بقومية 

األدب الفلسطيني؟

يقفز للذهن- كلام جرى الحديث عن الش��خصية الفلس��طينية 	 

وإب��راز مالم��ح التجربة الفلس��طينية- أن ذلك يش��كل متاي��زاً إزاء العدو 

والتجربة الصهيونية.. وليس إزاء الصديق.

سياسياً هناك تشديد عىل رضورة إبراز الشخصية الفلسطينية ألنها نقيض 

الوجود الصهيوين يف فلس��طني. ويف األدب نحن لس��نا يف معزل عن التجربة 

السياس��ية. منطلقاتن��ا يف األدب، يف التجربة الفلس��طينية ايضاً، منطلقات 

سياس��ية. ولكن للتجربة الفلس��طينية أبعادها الخاصة، وال يصح إنسانياً أو 

قومي��اً أو نضالياً متييعها من خالل ِخض��مِّ التجربة العربية عامة.. وليس يف 

ذلك خروج عىل القومية العربية أو التجربة العربية املشركة .. إمنا يف ذلك 

اغناء لتجربة الحياة العربية والنضال العريب ولتجربة األدب العريب..

يف الفرة األخرية، بدأ نوع من االتهام بأقليمية األدب الفلس��طيني، أقول 

نحن مل نش��عر بتجربتنا الفلس��طينية، حتى نتهم باألقليمية.. يف الس��نوات 

العرش األخرية بالكاد س��محت الظروف السياس��ية والعامة بإبراز املوضوع 

الفلسطيني يف األدب إبرازاً كافياً.

إن غنى التجربة الفلس��طينية ال يس��توعب يف س��نوات ولكن يحسن أن 

نالح��ظ أيضاً البع��د والعمق العربي��ني يف أدبنا الفلس��طيني ليس مراعاة 

للقومي��ة العربية وال الوطن العريب بل ألنه البع��د والعمق الخاص الفاعل 

لوجودن��ا.. والتنكر لهذا البعد والعمق يجعل ص��ورة وجودنا ناقصة ولكن 
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ر من أن نأخذ األمر من خالل الش��عارات السياس��ية، وإمنا من خالل  اح��ذِّ

مقتضيات النضال والوجود القومي. أما من خالل الش��عارات فيصبح األمر 

اضفاء مصطنعاً وخارجياً.

خطر قائم:

•  يؤخــذ عى األدب الفلســطيني يف الســنوات القليلــة األخرية تكرار 

بعض التعابري املناســبة وغري املناســبة مثــل: الحزن الفلســطيني، البكاء 

الفلســطيني، العرس الفلسطيني، الفرح الفلســطيني، الوجه الفلسطيني، 

الغزل الفلسطيني الخ.

بحيث بدا وكأن األدب الفلســطيني يف طريقه للتحول إىل »غيتو« خاص 

باألدب، فضالً عن اإلغراق املبالغ به يف البكاء وعدم الثقة وفروسية املقاتل 

التي قد تصل به إىل درجة قريبة من األســطورة. تلك مســألة مقبولة أن 

تتكــرر يف بعض األعامل األدبية، لكن أن تصبح قاســامً مشــرتكاً لكثري من 

األعامل األدبية مسألة خطرية ما رأيكم؟

ال ش��ك أن الخطر موجود، رغم خصوصية التجربة الفلس��طينية 	 

فه��ي تجربة عربية يف إطارها وتالحمها العام والعريب.. أكرث من ذلك هناك 

كتاب عرب هم كتاب فلس��طينيون أكرث من الفلس��طينيني، فالفلس��طينية 

ليس��ت جنس��ية وإمنا هي هوية نضالية ومناهضة مبدئي��ة للظلم وقابلية 

)رواقية( الستيعاب مسلسالت العذاب. 

به��ذا املعنى يكون األدب الفلس��طيني الجيد ه��و الذي يضع يف الذهن 

دامئ��اً أن الفلس��طيني ليس وح��ده، وأنه ال القضية وال اله��م وال الحزن يف 

معزل عن مش��اركة اآلخر، فهناك دامئاً البعد القومي والبعد اإلنساين اللذان 

بغيابه��ام ال ينم��و أدب عظيم إال أنه ال بد من الت��امس العذر للركيز عىل 

الخصوصي��ة الفلس��طينية، إذ أنه يأيت نتيجة لضغط الوقائع املؤس��ية التي 

ال يخلو منها يوم فلس��طيني واحد، والتي تؤدي بالرضورة إىل أش��كال من 

االنكف��اء يف األدب متأثرة باملناخ املأس��اوي اليومي. ويبدو أن ش��بح هذه 
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الوقائع أقوى من أي احراز. كأمنا األحداث الفلسطينية تسبق يف مأساويتها 

كل خيال وتش��كل مصادرة مس��تمرة للجدلية املفرضة يف األدب بني العام 

والخاص وبني الثابت واملتحول وبني اإلنساين واملحيل.

معيار للقصة الفلسطينية:

•  هــل تــرون أنه باإلمــكان وضع معيار ملــا ميكن أن نســميه القصة 

الفلسطينية ذات املوضوع الفلسطيني؟

ال تكاد توجد رواية أو قصة يف البالد العربية حتى لو كانت قصة 	 

غرامية، إال تطرقت إىل فلس��طني بش��كل أو بآخر أو يكون أحد أبطالها من 

فلسطيننا وما أشبه ذلك.

ونس��تطيع القول أنه ما كل قصة تش��ري إىل فلس��طني إش��ارة واضحة أو 

غامض��ة أو يكون فيها أبطال فلس��طينيون وما أش��به ذلك هي قصة ذات 

موضوع فلسطيني. 

أما القصة ذات املوضوع الفلس��طيني التي أقصدها فهي تلك التي يكون 

جوهر تجربتها متصالً بجوهر املس��ألة الفلسطينية، جوهر الشتات )تجربة 

االحتالل(، تجربة الخروج، تجربة التوق إىل العودة، تجربة التعلق بالراب، 

والعم��ل الكفاحي من أجل )التحرير(، ثم موضوع طبيعة الرصاع، وهذا ما 

مل يعال��ج بعد معالجة كافية )ما معنى أن أكون فلس��طينياً إزاء اإلرسائييل 

وليس إزاء الحكام العرب، مثالً(.

معظم الروايات ش��ددت عىل كيفية أن يكون الفلسطيني فلسطينياً إزاء 

خيانة بعض الحكام العرب- مثالً- وما شابه، ولكن اليشء األهم الذي وضع 

بذرته، د. أفنان القاس��م يف رواية “النقيض” ه��و طبيعة الرصاع بني العريب 

الفلس��طيني وبني اليه��ودي الصهيوين، وما هي طبيعت��ه اليومية وجذوره 

الكربى أيضاً.

ومن املوضوعات التي تحدد هوية الرواية الفلس��طينية، موضوع املصري 

الفلس��طيني، ف��إذا مل تتناول الرواية هذا الجانب وتعالجه، ال نس��تطيع أن 
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نعتربها رواية فلس��طينية.. بدون ذلك فإن فلس��طني ت��أيت كنوع من البهار 

االنفعايل والعاطفي يف القصة أو الرواية العربية، وهذا النوع كثري ويتغذى 

من وهج املرحلة.

تجربة الشتات:

•  هنــاك كتــاب طرحــوا املوضوع الفلســطيني من خالل شــخصيات 

فلسطينية جائعة – مثالً- بنتيجة النكبة، فأّرخت بشكل مبارش للقضية عرب 

الحياة االجتامعية اليومية.. اال ترون بأن مثل تلك الطريقة يف التعاطي مع 

املوضوع الفلسطيني يف القصة أوالرواية، أجدى من اللجوء إىل الشعارات؟

هن��اك فرق ب��ني أن نحيل تجربة الفلس��طيني يف الش��تات إىل 	 

تجربة للبحث عن الرزق أو العمل واالس��تقرار.. وبني أن نجعلها تتحرك يف 

إطار املوضوع الفلس��طيني )الرصاع الحيوي- الس��يايس(.. ال شك أن تجربة 

االستقرار والبحث عن الرزق هي تجربة كربى يف حياة اإلنسان وهي تجربة 

اساسية. لكن ال يكون معناها فلسطينياً إال حني نربطها بالرصاع الحيوي..

بالتدري��ج بدأت القصة ذات املوضوع الفلس��طيني ترب��ط هذا الرصاع 

بالقضية الكربى، أما قبل ذلك يف الخمس��ينات -كام كان األمر يف السياسة- 

فقد تحولت قضية فلس��طني إىل مش��كلة الجئني.. ويف القصة أيضاً، أحيلت 

التجربة الفلس��طينية الشتاتية إىل مسألة الجئني.. وأتذكر كثرياً من القصص 

القص��رية العربية املختلف��ة التي تعن��ى بالتعاطف م��ع الالجئني وكدهم 

وسعيهم يف سبيل قوت يومهم.

أما فلس��طني فهي ذكريات ماضية عابرة عاطفية فقط، بل أكرث من ذلك 

توجد بعض القصص التي تحدثت عن النكبة اللسطينية )مثل قصص قدري 

العمر، الكاتب الس��وري( فيها تهنئة ومرسة لوصول الفلس��طينيني س��املني 

وفيها اش��ادة ببطل اس��تطاع أن يخرج من عكا بعد أيام من س��قوطها بيد 

اإلرسائيليني والوصول إىل دمشق، وهناك التأم شمل األرسة هانئة بقدومه..

واملوض��وع يف مثل هذه القصص معكوس متاماً. والوعي الفني يف القصة 



54

هنا كان مرافقاً مع ضمور الوعي السيايس ومتواضعاً.

النمذجة: 

•  أال تــرون، أن مثل هذه القصص تعكس واقع الوعي الســيايس الذي 

يعيــش فيه كاتب القصــة »ذات« املوضوع الفلســطيني أكرث مام تعكس 

التجربــة الفلســطينية يف مختلــف نواحيهــا.. فرواية »البحــث عن وليد 

مســعود« مثالً- هي للكاتب الفلسطيني جربا ابراهيم جربا، الذي انعكس 

عليه واقع تراثه واملجتمع الذي عاش فيه..؟

يج��ب أن نضع يف ذهننا موض��وع »النمذجة« فكل تجاربنا هي 	 

إما تجربة فرد أو أرسة أو حي وتارة هناك القصص التي تتحدث عن تجربة 

شعب بأكمله.

والتحدي األسايس أمام الكاتب، يكون يف أن »ينمذج« الشخصية موضوع 

التجربة.. فإما أن ينجح القاص يف جعل التجربة منوذجية تتمثل فيها فئة أو 

جيل أو اقليم أو حي، أو أن يخفق فتكون التجربة خاصة فردية.

ويف ح��ال نجاح “النمذجة” يظل للش��خصية أو التجربة تفردها الخاص 

وهويتها الخاصة.. وهنا نعترب العمل الفني ناجحاً.

•  داللة الطرح لدى القصة والرواية الفلسطينية يف مراحل النكبة بشكل 

خاص وتقييمك العام لها؟

عربت القصة القصرية عن املوضوع الفلسطيني يف السنوات التي 	 

أعقب��ت نكبة 1948، والحق أننا انتظرنا طويالً، رمبا عقدين من الزمن حتى 

برزت الرواية الفلس��طينية. أما قبل ذلك، فقد كان��ت القصة القصرية هي 

لس��ان املرحلة وليس هذا دليل اس��تغراب فالقصة ه��ي التي تتجاوب مع 

االنفعاالت الرسيعة، وهي التي تصدر يف وقت ملا تتخمر فيه التجربة بعد، 

حتى تنبت الرواية. 

وألننا تناولنا موضوع نكبة فلس��طني خالل العقدين األولني اللذين أعقبا 

النكبة بكثري من العاطفة والتوتر االنفعايل فقد كان الش��عر معرباً بالدرجة 
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األوىل ع��ن النكبة، ثم تلته من األش��كال النرثية األخ��رى، القصة القصرية.. 

واستغرق األمر زمناً طويالً حتى تفاعلت التجربة وبدأت تنتج الروايات رمبا 

من أهمها روايات غسان كنفاين.

ظهور مبكر:

•  بإجــراء مقارنة بني القصة القصرية والرواية الفلســطينية مع مثيلتيها 

يف الوطن العريب، هل ترون أنهام تأخرتا أو تقدمتا أو واكبتا املســار العام 

العريب للقصة والرواية؟

ظهرت القصة القصرية الفلسطينية مبكرة بشكل كاف. مع ظهور 	 

القصة القصرية املرصية واللبنانية.. وميكن اعتبار فلسطني رائدة بني األقطار 

العربية يف هذا املجال.

أم��ا يف مجال الرواية فقد تخلفت فلس��طني. كام تخلفت معظم األقطار 

العربية باس��تثناء لبنان ومرص. وإذا كنا نؤرخ للرواية العربية يف عام 1913 

بظهور رواية »زينب« ملحمد حس��ني هيكل فإن الرواية يف س��ورية ظهرت 

ح��وايل عام 1937، ويف فلس��طني يف مثل ه��ذا التاري��خ، وإن كانت هناك 

محاوالت سابقة مبكرة لدى خليل بيدس.

بني الرواية والشعر:

•  مــا هــي عوامــل تأخر القصــة والرواية عــن الشــعر يف حمل الهم 

الفلسطيني ويف أداء دورها؟

الرواي��ة والقصة من األش��كال املس��تحدثة يف األقط��ار العربية، 	 

وبذلك فهي بحاجة لبعض الوقت حتى تنمو وتس��تطيع استيعاب املوضوع 

املحيل والتجربة الساخنة.. ولذا فاملحاوالت األوىل التي عالجت املوضوعات 

الوطنية واالجتامعية واألخالقية نس��ميها قصصاً مج��ازاً. فقد كانت تذوب 

تحت لهب املوضوع الخاص، ومل يكن لها شكل جدران فنية كافية العتبارها 

قص��ة قصرية أو رواية، من هنا كان متييز الش��عر باعتب��اره فناً، عريقاً عند 

العرب.
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املشكلة أن القصة يف األقطار العربية فهمت عىل أنها رسد أحداث، وفهم 

الواقعي عىل أنه مجرد النهل من الواقع. ومن هنا إلحاح كل ما كتب حتى 

الس��تينات ورمبا حتى الي��وم – عىل أنه من الواق��ع.. ويف ذلك ابتعاد كبري 

ع��ن املفهوم الفني للقصة والرواية. فاملس��ألة إذا كانت هي حكاية الواقع، 

فالتاريخ أدق يف حكاية الواقع، كذلك الريبورتاج واملقال الصحايف..

وه��ذا يعن��ي أن تأخر الرواي��ة غري ناتج عن أس��باب تتعل��ق بالتجربة 

الفلس��طينية أو التجرب��ة الوطنية أو االجتامعية يف األقط��ار العربية، لكنه 

نات��ج عن أن هذه الفنون أخذت يف وقت متأخر عن أوروبا، واحتاجت إىل 

وقت طويل حتى تتبلور وتستطيع التفاعل مع املوضوع املحيل. 

وق��د ترافق تطور القص��ة والرواية العربي��ة بعامة منذ الس��تينات مع 

انبثاقية املوضوع املحيل مع استمرار أو اقتباس الشكل الفني من الخارج.

•  باعتقادنــا أنــه ال يكفي أن يكون كاتب القصة أو الرواية فلســطينياً 

ليك نســميها قصة أو رواية فلسطينية، بينام نجد رواية فلسطينية لكاتب 

أجنبي- مثالً-؟ 

هذا صحيح. لقد خالط املوضوع الفلس��طيني من خالل اتس��اع 	 

التجربة الفلس��طينية ال��يشء الكثري ومن خالل التفاعالت السياس��ية التي 

رافقت القضية الفلسطينية عربياً وعاملياً. 

وتناولت املوضوع الفلسطيني أقالم مختلفة فلسطينية وغري فلسطينية، 

ودالالت التجرب��ة الفلس��طينية يف مراحله��ا األوىل كان��ت دالالت البؤس 

والتش��تت العاطفية. وكان ما يشغل القصاصني بالدرجة األوىل هو املعاناة 

الفلسطينية والحياة اليومية من جهة والتوق الفلسطيني للعودة إىل األرض 

من جهة أخرى. 

هذان املحوران كانا يش��غالن معظ��م القصاصني، ومعظم القصص كانت 

تتناول املوضوع الفلسطيني من رؤوسه البارزة دون أن تدخل عمقاً يف هذا 

املوضوع. فاملرّددات العامة عن النكبة كانت هي نفس��ها املرّددات العامة 

يف القصة وميكن القول أنه قبل غسان كنفاين مل يستطع أحد الغوص عميقاً 
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يف املوضوع الفلسطيني.

وم��ن واجب األمانة نذك��ر الكاتبة الربيطانية “إثيل مان��ني” التي ألفت 

أول رواي��ة كان لها بع��ض القيمة يف املوضوع الفلس��طيني وذلك يف أوائل 

الس��تينات.. “الطريق إىل برئ السبع”، وتبعتها أيضاً روايتها “الليل والعودة” 

والرواي��ة األوىل تتحدث ع��ن توق العودة لدى الفلس��طيني، وقد أظهرت 

)مان��ني( أن العمل من أجل العودة هو دافع اس��ايس م��ن دوافع الوجود 

السيايس للفلسطينيني.. لذا فقد جعلت بطلها “أنطون” يتجاوز كل الحواجز 

ويدخل إىل فلسطني. 

نبوءة: 

يف ه��ذه الرواي��ة، وضع��ت )إثيل مان��ني(، األس��س االس��تباقية للثورة 

الفلس��طينية أو للعمل الفدايئ الفلس��طيني، الذي عرفن��اه فيام بعد، وهو 

األمر الذي ينبغي أن يس��جل لها كلام تحدثنا عن الرواية الفلسطينية، فقد 

جعل��ت »أنطون« ينظِّم مجموعة من الفدائيني ويقود العمل عىل أس��اس 

التسلل.

•  إنها نبوءة؟

نعم إنه��ا نبوءة.. فقد جعلت الش��باب الفلس��طيني يف املنفى 	 

يتس��لل إىل فلس��طني ومل تبالغ يف قيم��ة العمل الفدايئ.. فق��د أظهرت أن 

الجمي��ع قد قتلوا مبعنى أنه��ا كانت واقعية يف فه��م صعوبات العمل من 

أجل فلسطني. 

الرواية الثانية »الليل والعودة« سجلت فيها حياة املخيامت الفلسطينية 

وقد عاشت فرة من الزمن فيها، وحاولت أن تكون تسجيلية إىل أبعد حد، 

ولها مس��وغها يف ذلك، فتجربة املخيامت الفلسطينية من التجارب النادرة 

اإلنس��انية املؤثرة فهي تحمل للق��راء الغربيني مالمح هذه التجربة الصعبة 

لكنها مل تغفل يف الرواية عنرص الدافع األسايس الفلسطيني- التحرير -.

هاتان الروايتان من أوىل الروايات يف املوضوع الفلسطيني. وهذا يقودنا 
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للحديث عن الدالالت، يف الروايتني: بحث يف النزوح الفلس��طيني، العودة، 

التعل��ق بالراب الفلس��طيني، وهي عوامل أساس��ية من عوام��ل التكون 

النفس��ية، والش��خصية، وكذلك تعرضت لحياة املخيامت. فإذا ما اجتمعت 

هذه األمور يف عمل قصيص أو روايئ كان موضوعها فلسطينياً وبالتايل كانت 

عمالً فنياً فلسطينياً بغض النظر عن كاتبه.

•  هــل أنتم معي مــن أننا نعاين هــذه األيام، من كــرثة كتاب القصة 

القصرية؟ 

يج��ب أالّ تتضايق لكرثة القصاصني.. ففي ذلك مجال كبري لنبوغ 	 

بعضهم.. ويف الواقع ليس لدينا أحصاء يؤكد كرثة القصاصني )كتاب القصة(.. 

فأنا شخصياً أشجع األشكال النرثية بل أربط مصريي وكل مراهنتي الثقافية 

ع��ىل النرثية وبوج��ه خاص القص��ة والرواية، واعتقد أن تش��جيعها يعمق 

الوعي الحضاري والفني والقومي والسيايس لدى الجمهور.

وأنا هنا لس��ت بصدد املفاضلة بني الش��عر والنرث.. فه��ذه قضية قدمية 

وصل فيها الجاحظ وس��واه من الكتاب القدامى إىل مامحكات غري مجدية، 

ولكن االتج��اه العام العاطفي االنفعايل فيام بعد النكبة أصبح يحتاج لنوع 

من التوازن.. واألش��كال النرثية أقدر عىل إقامة مثل هذا التوازن، هذه هي 

الفكرة، والنرث لسان العامل املعارص.

محظوظون ومنكودون:

•  هل ترون بأن الرواية والقصة الفلســطينية تعاين من نقص يف الكتابة 

النقدية املتخصصة؟

هناك املراجعات واإلش��ادات الصحافية الكث��رية التي تنتمي إىل 	 

النقد اإلعالمي.. إمنا مثة معاناة بالنسبة للدراسات النقدية املعمقة وخاصة 

بالنس��بة ألدب الش��تات، الذي يفتقر للدراس��ة الكافية.. مث��ة نقص أكيد 

بالنس��بة للقصة والرواية. رغم صدور دراسات ال بأس بها استطاعت تلمس 

جوانب مختلفة من املسألة..
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بعض الكتاب محظوظون نالوا قس��طهم واستحقاقهم مثل غسان كنفاين 

.. وبعضهم اآلخر مثل جربا مل يكن محظوظاً.. كل الناس يقولون جربا، جربا، 

لكن أطلب دراسات عن جربا، تجد أنك ال تستطيع الحصول عليها. 

ويف صدد املس��ألة النقدية، ال بد من القول أن معايش��ة التجربة تساعد 

اإلنسان أيضاً عىل حمل هّم التجربة أو حمل لوائها.. التجربة تساعد الناقد 

عىل التعاطف أكرث من األعامل الفنية موضوع النقد، وعىل فهمها أيضاً..

الناقد الربجوازي ال يستطيع – مثالً- أن يفهم رواية تدور حول الربوليتاريا 

الرثة.. 

أن��ا ال أق��ول، أنه ال ب��د أن يك��ون الناقد فلس��طينياً ل��يك يفهم األدب 

الفلس��طيني، لكن ال بد أن يكون موضوع “الهم الفلسطيني” مسيطراً عىل 

الناقد حتى يس��تطيع التجاوب مع األعامل النقدية الفلس��طينية.. وأضيف 

أن حم��ل الهم يقرب اإلنس��ان من املعاناة.. قد ي��أيت ناقد فرنيس – مثالً – 

يتجاوب مع عمل فني فلسطيني .. املسألة هي يف املشاركة يف الهم.. الذي 

يطرحه املوضوع الفلسطيني أساساً لهذا العمل النقدي.

ما ينبغي التحذير منه، أنه ال ينبغي املبالغة يف هذه املس��ألة، وإال يكون 

قد جردنا األدب الفلس��طيني من قدرته اإليصالية. إذ يفرض أن يكون هذا 

األدب قد وص��ل مرحلة أصبح معها قادراً عىل بل��وغ نفوس الناس جميعاً 

بإنسانية تجربته، وبذلك هو مفتوح ملختلف أشكال النقد عربياً وعاملياً.

ثالثة كتاب وثالث فئات:

•  لكم دراســة تقارنون فيها بني روايات فلســطينية ثالث، لثالثة كتاب 

قصة ورواية فلســطينية هم جربا ابراهيم جربا ورشاد أبو شاور ود. أفنان 

القاسم، هل لكم أن تلقوا ضوءاً عى رأيكم املقارن هذا؟

ميثل بطل جربا إبراهيم جربا، فئة الفلسطيني املحظوظ وعالقته 	 

املتفلسفة بالوطن والراب والقضية. وميكن أن نقول أن رشاد أبو شاور ميثل 

الطرف اآلخ��ر للتجربة بالضبط.. تجربة الحياة الفلس��طينية يف املخيامت. 
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ذلك القطاع من الش��باب الفلسطيني الذي تحسس تجربة البؤس واملعاناة 

والذل.. فهو بالتايل عامل أسايس يف التجربة وجزء عضوي منها، وتكون هذه 

العوام��ل دافعاً له لالنخراط يف الث��ورة. والبحث عن صنع مصريه بيده. إنه 

غري واثق من أية نتيجة، لكنه واثق بيشء واحد وهو رضورة التحرك والعمل 

باتجاه صناعة املصري املجهول.

أما التجربة التي يعرضها د. أفنان قاسم- وهو فلسطيني يعيش يف فرنسا 

فه��ي حقاً تجربة تتجاوز كل ما س��بق، إن طبيعة الرصاع العريب- الصهيوين 

أو طبيعة الرصاع الفلس��طيني العريب إزاء اليهودي الصهيوين هي موضوعه 

املركزي.

هناك ثالث زوايا مختلفة متاماً، لكنها تلتقي يف أمور مش��ركة. فالقاس��م 

يح��اول جاهداً البح��ث يف األصل الحي��وي للرصاع.. مل��اذا يختلف العرب 

الفلس��طينيون واليه��ود الصهاينة وع��الم يختلفون، ما ه��و املوقف العام 

الحي��وي لكل منهم، ما هي تطورات املواق��ف الرصاعية، وبالنتيجة ما هو 

أفق هذا الرصاع.

كذلك يالحظ أفنان املس��تويات العاملية للرصاع.. فالرصاع ال يقترص عىل 

األرض الفلسطينية، فالبطل يعيش يف باريس.. فجأة يأتيه “كابليوك” نقيضه 

الصهي��وين.. لك��ن البطل ال يأخ��ذ حذره منه، فام زال��ت يف ذهنه ذكريات 

الطفولة الفلس��طينية )تس��امحاً أو نقصاً يف وعيه( ويسكنه معه يف غرفته 

)وهذه نقطة خطرية( لكنها مسألة رمزية عىل أي حال.. يف النتيجة يستويل 

كابليوك، عىل غرفته ويطرده من الغرفة.

برباعة يقدم أفنان كل الحجج اليومية الفلسطينية العربية مقابل الحجج 

الحيوي��ة اليهودية الصهيونية، ويدرس صعوبة التناقض من خالل إميان كل 

ط��رف بقوة حجج��ه وتقارب حجج كل طرف، وتش��بث كل طرف ظاهرياً 

باالنسانية وبالسالم وما أشبه ذلك. 

وبالتدري��ج يربز أفن��ان كي��ف أن الصهيونية تغلف موقفها الالانس��اين 

الع��دواين املعتمد عىل القوة بغالفات س��لمية واملب��دأ الصهيوين كام يريد 
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أن يقول��ه إذا اس��تطعت أن تحصل عىل يشء باملع��روف، فليكن، لكن إذا 

احوجك األمر الس��تخدام القوة فلتس��تخدمها دون أية حيطة إطالقاً. وبعد 

ذلك تساوم.. 

الرواية يف النهاية ال تستطيع أن تلم أطراف املوضوع متاماً لكنها محاولة 

م��ن أجرأ املحاوالت يف األدب الع��ريب يف بحث موضوع الرصاع، وبالطبع مل 

يكن من املمكن لالنسان الذي يعيش جو الرصاع أن يرتفع عن الرصاع. لقد 

س��مح بُعد أفنان عن س��احة الرصاع، أن يسلط منظاره عىل جانبي الرصاع، 

ومحاولة االقراب من موضوعة فهم الرصاع، بش��كل مل يُتح للذين يعيشون 

يف أتون املعركة.

•  ما هي رؤية الروايات الثالث ملسألة املصري الفلسطيني..؟

الروايات الثالث ال تستطيع أن تتنبأ بأي يشء حول املصري.. املصري 	 

سؤال كبري معلق بني الس��امء واألرض. ليس هناك تشاؤم، لكن هناك حذر 

من الكالم عن مستقبل الرصاع.. وهذه فجوة بالطبع. إال أن كل واحدة من 

هذه الروايات الثالث تحمل إيحاءات حول مالمح الطريق إىل تقرير املصري.

فف��ي »النقيض« هناك إيحاء بأن تفاعل بطل الرواية الفلس��طيني، عيل، 

مع نضال الطبقة العاملة الفرنس��ية أعط��اه محركاً للعمل، وليس بالرضورة 

أمالً بالخالص.

يف “البحث عن وليد مس��عود” يربز العمل الفدايئ.. وهو وس��يلة للعمل 

الوطن��ي ولي��س املحرر أو املخل��ص، لكن هذا هو املج��ال الحيوي للعمل 

الفلسطيني الرافض قبول املصري املرضوب عليه. إىل أين سيؤدي هذا األمر؟ 

الجواب غري واضح إطالقاً:

يف “العش��اق” لرشاد أبو شاور.. نجد الشباب يتسلحون ويرضبون العدو 

وأمامه��م تحدي��ات مختلفة ويقدم��ون التضحيات... لكن أح��داً منهم ال 

يس��تطيع أن يقول أننا سرنجع إىل القدس غداً، وبعد غد، االمكانية مفتوحة 

لكنها غري محددة..
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واعتق��د أن ذلك يعكس حرية الفكر العريب بعامة، إزاء الخروج من مأزق 

قضية فلس��طني، لكنه من جهة أخ��رى يدل عىل ارتفاع مس��توى التجربة 

الروائية الفلسطينية عن الخطابية واملبارشة املندفعة.. إىل مستوى مواجهة 

املصري بكل عس��فه.. وهو األمر الواضح يف رواية رش��اد، باستثناء الصفحات 

األخرية التي نجد فيها إيحاء التفاؤل مركزاً حول أماين العودة، دون أن تكون 

هن��اك خطابية مبعنى التالعب عىل فكرة املصري واإليهام بأنه مصري واضح.. 

ذلك بالرغم من أن رواية رشاد – يسبب موضوعها- “ينبغي” أن تتجه بهذا 

االتجاه.. إال أنها كانت متحفظة نسبياً، وبذلك تجنبت التفاؤلية العاطفية.

أما بالنس��بة للمعاناة املش��ركة: الصم��ود أمام املعان��اة. البحث الدائم 

ع��ن املخرج، عدم التعقد تجاه “اآلخرين” فه��ي صفات واضحة متاماً لدى 

الجميع. كذلك اإلميان بقدرة اإلنس��ان الفلس��طيني عىل مجابهة االنسحاق 

رغم كل الوطئات التي صبت عليه، مع تلوينات خاصة يف كل من الروايات 

الثالث طبعاً.

البعد اإلنساين: 

•  وعــن البعد اإلنســاين يف الروايات الثالث: البحث عن وليد مســعود 

)جربا(، العشاق )رشاد أبو شاور(، والنقيض )د. أفنان القاسم(. 

يف »النقي��ض« بعد إنس��اين أوضح بكثري م��ن الروايتني األخريني 	 

بسبب طبيعة املوضوع الذي يطرحه.

بالنس��بة ل� »البحث عن وليد مسعود« الربط اإلنس��اين فيها ليس قوياً. 

الربط اإلنساين فيها متعلق باملعاناة الفلسطينية الخاصة، دون أن يتجاوزها 

إىل املعان��اة األبعد.. ورمبا كان الس��بب يف ذل��ك، أن الرواية أهملت وجود 

الطرف اآلخر.. نج��د يف الرواية بكاملها فكرة أو فكرتني فقط عن الصهاينة 

)عن تعذيبهم للبطل وما ش��ابه ذلك(، أما من هم الصهاينة: ماذا يريدون؟ 

كيف وما هي طبيعة القضية؟ فذلك غري موجود. 

“البحث عن وليد مس��عود” قصة الشخص الفلس��طيني يف حالة العمل 
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ال التأمل. لذا فإن البعد اإلنس��اين لدي��ه محدود إال من خالل اإلعجاب غري 

املبارش بديناميته، وحيويته، كنموذج إنسان ليس غري.

•  ومــاذا لو قدمنا هذه الروايات باللغات األجنبية عى قدم املســاواة، 

وأي رواية ستحظى بتفهم وتعاطف أكرث كام تعتقدون؟ 

اعتق��د أن رواية رش��اد س��تلقى اهتامماً أكرث، العش��اق ال متس 	 

املوضوع اإلنساين بشكل مبارش، لكن عمق التجربة- املعاناة فيها أشد- رمبا 

يحقق تعاطفاً أشد. ثم شمولية التجربة لقطاع واسع من الناس )عدم فردية 

التجرب��ة( ثم: النج��اح يف تصوير تعددية القوى الت��ي تنصب عىل الوضع 

الفلس��طيني وال سيام القوى الصديقة.. ثم: عدم التعقد وعدم االنهيار إزاء 

هذه املصاعب.. كل هذه األمور تحمل قيامً إنس��انية تش��ري إىل أن صمود 

الفلس��طيني العريب يف األرض املحتلة ويف وجه الطغيان هو صمود انس��اين 

لصالح القضية االنس��انية. ورمبا كان لقوة اللون املحيل صدى انساين خاص 

ايضاً.

البعد القومي: 

•  وعن البعد القومي يف الروايات الثالث؟

البعد القومي يف الروايات الثالث غري قوي واكرثها متيزاً من هذه 	 

الناحية طبعاً، »البحث عن وليد مس��عود« رواية جربا مل تصور الفلسطيني 

منع��زالً بتجربته ع��ن غريه، لقد صورت ديناميت��ه، وخصوصيته، لكن هذه 

الدينامي��ة والخصوصي��ة تتحرك يف إط��ار غري فلس��طيني يف إطار بغدادي 

وع��ريب.. يض��اف إىل ذلك أن جربا، نج��ح نجاحاً كب��رياً يف تصوير التعاطف 

العراق��ي أي العريب م��ع القضية الفلس��طينية. كل األبط��ال )وهم عرب( 

يتعاطف��ون مع القضي��ة ويريدون العمل لفلس��طني. وال يقترص األمر عىل 

الرجال، فالشخصيات النسائية يف الرواية – من خالل اعجابها بوليد- تندفع 

لتقديم كل التضحيات واملشاركة يف العمل الفلسطيني. 



64

اإلطار وطبيعة فلسطني

•  اســتخدم أبو شــاور يف روايته العشاق األســطورة والرتاث والطبيعة 

وامليثولوجيــا ووصــف جبــل أريحا الذي يــكاد لروعة وصفــه أن يكون 

اســطورياً .. حتى هوام األغوار.. ومل ينــس الحرب.. ما هو رأيكم يف قيمة 

هذه االستخدامات عند رشاد ونظرياتها يف الروايتني اآلخرين؟

اس��جل لرشاد يف رواية »العشاق« نجاحاً باهراً يف استخدام الرمز 	 

واألسطورة والصورة والطبيعة، ال سيام الطبيعة، التي أعطت ملموسية كربى 

للرواية وبخاصة املقدمة، لشد ما نفتقدها يف األدب العريب بعامة..

املوضوع الفلسطيني يف مدخل الرواية والفصول األوىل منها أقوى، ففيها 

نس��يج قصيص ضخم جداً من ناحية ملموس��ية الوصف. وهنا الرمز أيضاً. 

مام أعطى للرصاع العريب- الصهيوين، أو املوقف الفلسطيني من الصهيونية، 

بع��ده واط��اره التاريخي.. كذلك اس��تخدام األهازيج واألمث��ال واملرددات 

الش��عبية الفلس��طينية أعطى التلوين الخاص املح��يل للرواية، كام أعطاها 

مشاكلة للواقع ومصداقيته.

أم��ا جربا فقد كانت بيت لحم ومنطقة الق��دس دامئاً يف ذهنه.. فأعطى 

املوضوع الفلسطيني ملسته املسيحية.. إن فلسطني هي القدس ذات الطابع 

املسيحي... التلوين العام لفلسطني يف الرواية. هو كنيسة القيامة والقدس.. 

وخيال جربا.. متعلق بفلس��طني وهو يف بغداد.. و”خارصته” املفتوحة عىل 

الحياة الفلس��طينية متنحه مدداً خيالياً حياً ومؤثراً ويش��مل ذلك الطبيعة 

الفلسطينية يف تاريخيتها اي خالل طفولته. 

رواية “النقي��ض” فكرية فهي رواية غري ملموس��ة.. وهنا نقطة ضعفها، 

وهي مغرقة يف الرمز ويف اإلشارات الثقافية والفكرية ويف الحوارات.. وبذلك 

مل تستطع أن تجلس عىل أرض صلبة. 

ويف مث��ل ه��ذه الرواية إذا مل يكن لالنس��ان اهتامم خاص به��ا. فإنه ال 

يس��تطيع متابعته��ا، ويف مواضع كث��رية قرّص افنان يف ضب��ط تجربة وطنه 
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ورم��وزه، غ��ري أين ال ألوم��ه يف هذا املج��ال.. فق��د كان األول يف مثل هذه  

“الشجاعة” يف طرح موضوع روايته..

جربا: لغة مذهلة:

•  يقول البعض فيام يتعلق باستخدام اللغة، أن رواية »العشاق« مليئة 

باالســتخدامات الخاطئــة للغة.. مــا رأيكم يف اســتخدامها وطواعيتها يف 

الروايات الثالث؟ 

اللغ��ة عند جربا فائقة مذهل��ة يف طواعيتها، مذهلة يف ايحائيتها 	 

وضبطها.. معاً، وتلك معجزة الكاتب.. يسجل لجربا حقيقة، أن اللغة العربية 

بني يدي��ه عجينة مطواع بكل معنى الكلمة.. وهو يلع��ب فيها لعباً ماهراً 

جداً، وأحياناً يصل إىل مس��تويات شكسبريية يف استخدام اللغة.. وأشهد له، 

وأنا املختص بذلك، أنه مل يبد يف الرواية أي موقف اصطناعي يف اس��تعامله 

اللغة أو اس��تخدام لفظه قلقة.. فهو ميثل املستوى الرفيع يف موضوع اللغة. 

. ويف توظيفها كمصطلح وأداة إيصال وجامل.

ويالحظ نوع من التفاوت البس��يط يف »الكالم« ب��ني لغة »تيار الوعي« 

وب��ني لغة »الح��وار الواقعي« لكنه مل يرسف يف ه��ذه الناحية، وأنا معه يف 

هذا املوضوع. وأنا اعتقد أن واقعية اللغة ال متنع أن أقفز من مستوى لغوي 

آلخر وأنا يف رواية واحدة، املهم أن تضع اللغة القارئ يف »جو« الرواية. 

أما في��ام يتعلق ب� “أفنان” فإن “لغته تعاين م��ن ضعف وعباراته قلقة، 

ويش��عر اإلنسان أنه يريد أن يقول شيئاً، ولكن ال يستطيع أن يقوله متاماً... 

هناك أخطاء لغوية وكدر يف مسرية اللغة.. وال أود أن أقول إن هذه الرواية 

كدرة ألين ال أثق بذوقي اللغوي باعتبار قريب من االختصاص يف اللغة، أخىش 

أن أكون متحامالً عليه- مل استسغ طريقته اللغوية.

لك��ن يوجد مع أفنان حجة يف ضعف الرواية اللغوي، فالحوار يجري بني 

أشخاص عرب واشخاص أجانب وتتخلّله كلامت أجنبية كام تتخلّله عبارات 

كأنها ترجمت فوراً عن الفرنسية ورمبا كان الكاتب متعمداً، غري أنه – حتى 
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لو كان متعمداً- فبوسعه أن يضع عباراته بقالب أفضل. 

ومقدرته الوصفية معتدلة ليس��ت يف مس��توى االتقان.. فهناك أوصاف 

مريعة مثل: الجثث، الهياكل العظمية، واملستشفيات، ولكنها مل تكن متقنة. 

العشاق ومبدأ البساطة:

بالنس��بة ل� »العشاق« ال نستطيع أن نقول بأن رشاد كاتب متملك للغة، 

لك��ن البس��اطة اللغوية التي اس��تخدمها لها وظيفتها، فكل األش��خاص يف 

الرواية هم أشخاص بسطاء جداً، تجربتهم مل تتعد مستوى البساطة والروح 

الش��عبية، ولذلك فق��د حاول من خالل أوصافه يف مطل��ع روايته أن يبقي 

عىل هذه البس��اطة، وهي أوصاف ذات بعد تاريخي وإنس��اين وقومي.. أنا 

شخصياً تعاطفت مع اللغة بسبب وظيفتها من جهة ولكونها جاءت مكملة 

مللموس��يتها.. م��ن جهةأخرى. لذلك مل يبد أن الكات��ب يصف موقفاً بعيداً 

جداً بلغة قريبة املتناول، بل أنه وصف موضوعات بس��يطة حية قريبة منا 

بلغ��ة قريبة أيضاً فأخذت اللغة مس��وغها من طبيعة املواقف ومن طبيعة 

املوضوعات.. ولو كان املوضوع مختلفاً لكان هناك مطعن كبري يف اللغة. 

اسجل لرشاد أن قربه من اللغة الشعبية، ومن املوال الفلسطيني واألغنية 

واألمثال الش��عبية، ساعده عىل حس��ن التعبري عن املواقف الشخصية دون 

بها  ط اللغة الفصحى، وقرَّ أن يس��تخدم اللغة العامية، يف الوقت نفس��ه بسَّ

ح أسلوب التعبري، وهذا ليس خطأ حتى من منطق لغوي  من العامية أو فصَّ

رصف.

وأشهد له، أنه استطاع أن يورد كثرياً من االستعامالت واألمثلة واألهازيج 

املتعلقة بالحياة الش��عبية يف فلسطني، دون االنجراف يف العامية. وأرجو أن 

االحظ أن مفردات رش��اد ليست بالقليلة، فهو ينطلق من مدرج واسع من 

املف��ردات اللغوية بينام يعاين أفنان بوضوح م��ن نقص يف املفردات. ولعل 

م��رد ذلك أنه يعيش يف بلد أجنبي، وهكذا يدخل الضيم عىل اللغة األصلية 

كام قال الجاحظ.
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جربا – وليد مسعود:

•  يف روايــة جربا »البحث عن وليد مســعود« يحــاول الكاتب أن ميزج 

شخصيته بكل الرواية، مام يعطي انطباعاً وكأن حالة »وليد مسعود« حالة 

عامة يف صفوف الفلسطينيني.. ما هو رأيكم باملوضوع؟

يف رواي��ة »البحث عن وليد مس��عود« البط��ل الرئييس هو وليد 	 

مس��عود وهو شخصية فلس��طينية متثل طبقة الفلس��طينيني املحظوظني.. 

ويوافقن��ي كثري من الباحث��ني أن هذه الطبقة ال متثل الوضع الفلس��طيني 

العام، لكن فيه��م من يرص عىل اعتبار هؤالء األفراد، الذين نجحوا، ممثلني 

للوضع الفلس��طيني بعامة. غري أنهم يف الواق��ع ميثلون فئة املحظوظني، أو 

املكافحني الذين نجحوا.

ج��ربا يحاول يف روايت��ه أن يتعمق يف إش��كالية ش��خصيتهم، لذلك فهو 

يقيمها مبعنى أنه ال يعطيها تحديدات. ويعطينا يف الرواية عدة أصوات من 

مجتمعه البغدادي. كل منها يحاول أن يفهم ما هي طبيعة وليد مس��عود، 

ويقدمه من زوايا مختلفة. 

وغ��رض ج��ربا هن��ا، أن يعطي فك��رة ع��ن تعددية جوانب الش��خصية 

الفلس��طينية يف الش��تات، بل عن لغزيتها.. بني مقدرتها عىل النجاح وحافة 

الفش��ل الفردي التي تسحبها باستمرار.. وبينام هو يرى امكاناتها الهائلة يف 

ذاته��ا، إال أن رسهذه اإلمكانات يف وضعها. ألنها مزروعة يف “مش��تل” آخر 

ومهددة باالنهيار يف أي لحظة.

كذل��ك هناك ناحية تؤرق هذه الش��خصية وكأنها تس��بب نوعاً من لوم 

الذات أو تأنيب الضمري يف وس��ط أورويب بعيد عن تربتها.. تظل “خارصة” 

هذه الشخصية )وهذا هو تعبريي الخاص( مفتوح عىل الربة الفلسطينية.. 

ولذلك فكلام تحركت هذه الش��خصية ظهرت بقعة ضعف فيها، تتمثل يف 

انفتاح خارصتها واس��تحالة تحققها يف الربة األخرى. بني حني وآخر، يغيب 

وليد مس��عود.. يبحثون عن��ه، فيقولون أنه يف فلس��طني املحتلة.. يلتمس 
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طريق العودة والنضال.. وهو الذي جعل من ابنه بش��كل غري مبارش- ابنه 

م��روان- يذهب فينضم إىل جبهة مخالفة لحركته الفلس��طينية لكأنه يريد 

أن يقول أنه هو وابنه )الش��عب الفلس��طيني( إىل جانب النضال، من أجل 

القضي��ة ولكن من زوايا مختلفة.. وبعد أن ميوت ولده مناضالً، يختفي هو 

األخر، أي يس��تحيل تحقق��ه، ويعتقد أنه ذهب ثائراً البنه وامتاماً لرس��الته 

الوطنية.

العوامل هنا معقدة لكن ش��خصية وليد مس��عود تبقى ش��خصية الفئة 

الفلسطينية العصامية التي مل تنس وطنها.

جربا الربجوازي:

•  وعــن الجانــب االجتامعي يف شــخصيات رواياته، يقــال أنه نجح يف 

»منذجة« اشخاصها الربجوازية متاماً..

نعم، ففي روايته البحث عن وليد مس��عود، مثال – نرى أنه ركز 	 

يف عمله هذا عىل طريق البحث عن مكان يف املجتمع الراقي، ويتمثل ذلك 

عملياً يف صعوده يف املجتمع الربجوازي البغدادي.. وكلام استغرقنا يف روايته 

تلك، نجد خط الصعود الفلس��طيني العصامي يف املجتمع الربجوازي العريب 

ونجاحه الدنيوي..

ونالحظ أنه يف رواية »وليد مسعود« ال نجد شخصية شعبية واحدة، أنه 

مجتمع الرشيحة العليا فقد يف بغداد.. وأنا ال ألومه يف ذلك فهو ال يستطيع 

أن يكتب عن املخيامت الفلسطينية، األمر الذي يخالف تجربته الخاصة. 

وأش��هد أنه حينام يكت��ب دامئاً يحاول أن يس��لط األض��واء عىل أصوله 

الفقرية، )حتى وليد مسعود( وحداثة النعمة الفلسطينية مبعنى أن الجميع 

بعد النكبة انطلقوا من نقطة الصفر.

وأنا ال ألومه يف ذلك إمنا ألومه حينام ال يكون مخلصاً لتجربته.

•  مــا هو مــدى إبداعه فنيــاً يف التعبري عن املوضوع الفلســطيني عرب 

رواياته؟
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من الناحية الفنية أبدع ج��ربا.. ففي رواياته ذرى إبداع وجامل. 	 

ك��ام تفوق يف الدخول إىل رس الفلس��طيني العصامي وعامل��ه الذايت.. ذلك 

العامل ال��ذي يحمل دوافع التفوق تعويضاً ع��ن يشء ما منقوص لديه.. ثم 

لديه هاجس »التفوق املتجاوز« للفلسطيني الذي زرع يف مجتمع ما غريب 

عنه، واستطاع أن ينبثق.. 

األمر الثالث، تأكيديته الواضحة غري املصطنعة عىل الرابط بني الفلسطيني 

وفلس��طينيته الكامنة، فإلغاز وليد مسعود ناجم عن تفاعل عوامل النجاح 

فيه بعوامل الفشل، املنبثقة فيام اعتقد عن فلسطينيته..

واسميه أنا عقدة “الوجود الناقص” عند الفلسطيني.

وال أعلم إذا كان جربا يقصد ذلك أم ال..

املوض��وع امله��م بالفعل هنا، االبط��ال اآلخرون رشكاء ج��ربا يف املجتمع 

الربجوازي البغدادي، كلهم يعتق��دون أنه كان بإمكان وليد أن ينجح مادياً 

أك��رث مام نجح.. ويش��ري أحد األبط��ال هنا إىل كم من األبطال واألش��خاص 

ساعدهم وليد يف أن يكونوا من ذوي املاليني ويف تأسيس املرشوعات أما هو 

البطل “وليد مسعود” فكان يكتفي بحدود معينة، تقيم مكانته الربجوازية.

ولو وج��ه ذكاءه وطاقاته نحو النجاح املادي وحده لبلغ آفاقاً واس��عة.. 

والس��بب هنا غ��ري واضح يف الرواية .. غري أين اس��تطيع تج��اوزاً القول أنه 

“الوجود الناقص الفلسطيني”.

فالش��عور بالنقص دامئاً كان يش��ده إىل النش��اطات والفعاليات االخرى، 

كأن يهمل مرشوعاً كبرياً ويذهب للتدريب يف معس��كرات الحركة الوطنية 

الفلسطينية يف لبنان أو يتسلل إىل بيت لحم ليوصل رسالة ما وما أشبه ذلك، 

وتلك نقطة شديدة األهمية يف صلب الرواية ذات املوضوع الفلسطيني، إن 

املسألة ليست وطنية بالضبط، إنها استكامل وجود ناقص.

تطورات إيجابية:

•  يالحظ تطور إيجايب يف القصة الفلســطينية بعد هزمية 1967، وبروز 
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املقاومة الفلســطينية، هل انتم معنا يف هذا الرأي، وما هو تفسريكم لهذا 

التطور اإليجايب؟

نعم، اس��تطيع القول، بأن هناك تغرياً واضحاً، ابتداء من النصف 	 

الث��اين من الس��تينات.. فقد ظه��ر يشء جديد يف القصة الفلس��طينية هو 

موض��وع الثورة ومع الثورة دخل األمل، م��ام أعطى بعداً جديداً يف القصة 

الفلسطينية وكان له صداه الفني.

حتى منتصف الس��تينات، كان الصدى األس��ايس للتجربة الفلسطينية يف 

األدب هو الصدى اليائس، واليأس يخلق الش��كل الفني املناس��ب له.. فيام 

بعد تغري هذا الصدى، وتعددت وجوه املغامرة الفنية والغنى اإلبداعي. 
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الفصل الثاين

ظالل ما قبل الثورة

نكبة فلسطني يف األدب العريب الحديث.	 

املوضوع الفلسطيني يف القصة السورية 1967-1948.	 

“الطريق إىل برئ السبع” وبشائر ثورة التحرير الفلسطينية.	 

“الخيبة.. ايضاً” و“الطريد”.	 

“عنارص هدامة”.	 
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نكبة فلسطني

يف األدب العريب الحديث

يف مؤمتر كمؤمتركم هذا9 الذي يضم نخبة من املفكرين واألدباء من آسيا 

وافريقيا ويكرس نفس��ه لقضايا الس��الم والتطور واإلزدهار الفكري واألديب، 

أرى أن دوري الطبيعي هو أن أرشح لكم جانباً من قضية بالدي وظاللها يف 

الفكر واألدب، وأنا الفلسطيني الرشيد الذي مل يهبط مطاراً يف مرشق الكرة 

وغربها إال دخل يف مش��كالت مع موظفي األمن العام حول جنسيته وحقه 

يف الدخول إىل بالد الناس، ورب ليلة قضاها يف الطائرة ينتظر أن تقلع به إىل 

بلد آخر ألنه رجل بال جنسية Stateless يف عرف القانون وليس من حقه أن 

يهبط يف املطارات كام يفعل غريه من الناس.. وما أكرث ما س��مح له بدخول 

ب��الد قد تكون من دعاة العدال��ة والحرية ثم أخرج منها يف طرفة عني النه 

فتح فمه بكلامت تتعلق بوطنه السليب وقضيته املأساوية. 

وما أحب أن تعتقدوا، بعد هذه املقدمة، أنني سأقيم أمامكم مأمتاً أندب 

فيه فردويس املفقود، ورغم امياين العميق بأن الشعوب االفريقية واآلسيوية 

تعاين من مش��كالت متشابهة، ويتعاطف بعضها مع بعض، ويقدر كل منها 

األماين القومية للشعوب األخرى ويفهم طبيعة مشكالتها الناجمة عن قرون 

من االس��تعامر والتخلف، ورغ��م إمياين بأن قضية الع��دوان الصهيوين عىل 

فلسطني ليست قضية قومية عربية فحسب بل هي غزوة حضارية أوروبية 

اس��تعامرية قامئة عىل الحقد واالس��تئثار، موجهة إىل قلب آس��يا وافريقيا، 

9   إش��ارة إىل ن��دوة املفكرين اآلس��يويني اإلفريقيني، اله��ور، 1965، ومناخ الكالم هنا 

هو مناخ الس��تينات بالطبع وقد ألقيت هذه الورقة باالنكليزية، ورمبا كانت من أوائل 

املطالعات التي تقدم عىل منرب عاملي بلغة أجنبية وتعالج أدب النكبة. 
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عامل��ة عىل طمس معامل ه��ذه البقعة الحضارية ذات التقاليد والقدس��ية 

وإحالتها إىل ركيزة اس��تعامرية توس��عية ش��وفينية عدوانية ماحقة، ورغم 

امياين أن الوعي يف آسيا وافريقيا قد بلغ مرحلة أدراك خطورة هذه القاعدة 

الغربية الهجينة، ورغ��م اعتقادي بأن هناك جوانب كثرية من قضية بالدي 

تهمك��م كأدباء ومفكرين معتنني باإلنس��ان والفكر والتقدم، رغم ذلك كله 

أعدكم حرصاً عىل روح مؤمتركم أن أجنبكم الخوض يف التفصيالت السياسية 

أو املبالغة يف ذكر املش��اهد املأس��اوية التي نجمت عن العدوان الصهيوين 

عىل فلس��طني العربية. ولس��وف أقرص حديثي يف هذه الكلمة عىل جانب 

واحد من جوانب هذه املش��كلة اإلنسانية املتعددة الوجوه، أعني الجانب 

األديب، إذ سأحاول أن أوضح، مبا أمكن من االختصار، ما كان لنكبة فلسطني 

م��ن أص��داء يف األدب العريب الحديث، مح��اوالً قدر املس��تطاع أن أتناول 

املش��كلة كلها من الزاوية اإلنس��انية باعتبارها متخضت عن ترشيد شعب 

مس��امل وحرمته من العيش يف أرض آبائه وأجداده، وتركته فريس��ة للجهل 

والجوع واملرض والبؤس.

)1(

ليس كفلس��طني كلمة تهز مشاعر العريب وتحرك وجدانه وتدمي فؤاده، 

وقضية فلس��طني كانت وما زالت املفتاح السحري الذي يستبيح به املتكلم 

قلوب الجامهري العربية ويوقعها يف أرسبيانه، س��واء أكان سياسياً محرفاً أو 

خطيباً يف جامع أو ش��اعراً عىل منصة، وقد لخص الشاعر القروي- وهو من 

شعراء العرب املتحمس��ني يف امريكا الجنوبية هذه الظاهرة بكلامت نرثية 

يصح أن تعترب ممثلة ملشاعر كل عريب إزاء هذه القضية. “أن نكبة فلسطني 

ال متاثلها نكبة ما، ال يف األرض وال يف السامء، وكل خطب –مهام فدح- يهون 

بالنس��بة إليها، وكل إنس��ان عربياً كان أو غربياً ال يحزن لها وال يغضب وال 

يثور فقد تجرد من كل ش��عور، وكل إنس��انية وكل دين”. هل ينطوي هذا 

الكالم النرثي عىل مبالغة شعرية؟ ميكن لالنسان أن يجيب عىل هذا السؤال 
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بالنفي اعتامداً عىل الحقائق األساسية التالية:

1-  إن الصهيونيني قاموا سنة 1948 بترشيد مليون فلسطيني من ديارهم 

واحتل��وا منازلهم واس��تثمروا أراضيهم بعد أن فتك��وا بأعداد ضخمة منهم 

ال ع��ن طريق الحرب بل عن طريق الغارات املفاجئة عىل الس��كان العزل 

كغاراتهم عىل قرية »دير ياسني« سنة 1948، التي أبادوا فيها جميع السكان 

املدنيني ومل يركوا النس��اء واألطفال، وكذلك غاراتهم عىل قرية »قبية« سنة 

1953 الت��ي دمروها عىل أهلها ثم أجهزوا عىل التالميذ يف مدرس��ة القرية 

وذبحوا النس��اء ذب��ح النعاج، ونكتفي هن��ا بش��هادة األب رالف غورمان 

)Ralph Gorman( ال��ذي تحدث عن مذبحة “قبية” يف عدد كانون األول 

س��نة 1953 من اإلش��ارة )the sign( وهي املجل��ة الكاثوليكية األمريكية 

القومي��ة وكان من جملة م��ا قال: “إن النازيني مل يعم��دوا أبداً إىل إرهاب 

مياثل أسلوب سفك الدماء البارد الذي نفذه اإلرسائيليون يف مذبحة قبية”. 

2-  ح��ل محل العرب يف فلس��طني ق��وم نالوا عطف الع��امل ألنهم كانوا 

موض��ع اضطهاد من قبل النازيني، ولكنهم مل يتورعوا عن تطبيق األس��اليب 

النازية عىل أس��اس أن الحركة الصهيوني��ة حركة قومية متعصبة تهدف إىل 

اغتص��اب أرض ال ح��ق لها فيها، وإقامة دولة قومية يهودية يف وس��ط بالد 

تخص ش��عباً آخر دون مراعاة لرغبات مواطنيها ومصالحهم الحيوية، ومن 

الطبيع��ي أن تلجأ الصهيونية إىل وس��ائل العنف واإلره��اب وأن ال تعرف 

بالقوانني واألعراف ألنها تطمع إىل تحقيق يشء ال يقبله املنطق وال الضمري 

وال القانون. 

3-  إرسائي��ل دولة اس��تعامرية قامت عىل مس��اعدة كل م��ن بريطانيا 

وأمريكا، وهي ال متلك عنارص البقاء واالستمرار النها نبتة غريبة يف تربة غري 

مجانسة، ولذلك تضطر دامئاً إىل االرتباط العضوي بالدول االستعامرية، ومن 

هنا ميكن أن تظل أداة لالس��تعامر الجديد وبديالً لالس��تعامر القديم، وقد 

ظهر ذلك جلياً يف حرب الس��ويس )1956( حيث استخدمت إرسائيل حربة 

للعدوان االستعامري الربيطاين الفرنيس عىل مرص.
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4-  ال تخفي ارسائيل مطامعها التوس��عية، وقد كتب عىل )الكنيست( يف 

الق��دس أن وطن إرسائيل ميتد من الفرات إىل النيل، وهذا يعني أن منطقة 

الرشق األوس��ط سوف تش��هد سلس��لة متالحقة من االعتداءات، والتدمري 

واإلبادة يف س��بيل أن تحقق ارسائيل مطامعها االستعامرية التوسعية، وهذا 

يعن��ي أيضاً أن ارسائيل تطمع إىل أن تك��ون الدولة صاحبة األمر والنهي يف 

آس��يا وافريقيا عن طريق س��يطرتها عىل منطقة الرشق األوسط التي تعترب 

صلة الوصل بني القارتني املستغلتني املناضلتني.

5-  وأخرياً يحق للمرء أن يتس��اءل عن مصري الشعب العريب الفلسطيني 

املرشد تحت الخيام، فقد أوصت هيئة األمم مراراً بإرجاعه إىل بلده، ومتردت 

إرسائيل عىل هذا القرار، ولكم أن تتصوروا ما حل حتى اآلن بهذا الش��عب 

ال��ذي تآمر عليه االس��تعامر والصهيونية وما زال حت��ى اليوم يعيش تحت 

الخي��ام يف حالة مزرية يندى لها جبني اإلنس��انية خجالً. أنه بؤس مل تعرفه 

طبقة مس��تضعفة أو أمة مغلوبة من قبل واألن��ىك من ذلك أن مصري هذا 

الشعب معلق تستعمله الدول االستعامرية وسيلة للمساومات واملزاودات 

متى شاءت.

والس��ؤال اآلن: أي رد فعل ميكن أن يحدث عند هذا الش��عب إذا استمر 

اضطهاده وتجويعه؟ كيف ميكن أن يس��تقر سالم عاملي عىل أشالء الضحايا 

ورصخات املظلومني.

)2(

إن مأس��اة فلسطني هي مأساة عربية ومأساة آس��يوية ومأساة افريقية، 

إنها إذالل لالنس��ان كرامته وِقيَمِه.. وعند هذه املأس��اة املس��تمرة بواقعها 

القائم الناطق ماذا عىس أن يكتب األديب وينظم الشاعر؟

كل األدب��اء العرب تحدثوا عن املأس��اة. وصدر أكرث من خمس��ني ديواناً 

شعرياً يف معالجة القضية الفلسطينية وتصوير جوانبها القومية والسياسية 

واالجتامعية واإلنس��انية. وق��د تتج��اوز املؤلفات التي تعرض��ت للقضية 
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الفلسطينية باللغة العربية وحدها مئة مؤلف، ولكنها جميعاً مشوبة مبرارة 

قاتلة. إن الكلمة يف مثل هذه الكتابات كانت ترصخ دوماً أنها قارصة عاجزة 

عارية من أي قيمة حقيقية إزاء مش��هد أم��رأة حامل يبقر جندي صهيوين 

بطنها أمام أوالدها أو مجموعة من ش��باب القرية يطلق عليهم الرصاص يف 

باحته��ا أمام ذويهم أو أرسة مرشدة يف أقط��ار األرض مل ير أفرادها بعضهم 

بعضاً منذ سبعة عرش عاماً.

هذه هي النقطة األوىل التي أود أن أركز عليها قبل أن أبدأ باس��تعراض 

املحصول األديب العريب الضخم الذي أثارته قضية فلسطني، إن هذا املحصول 

يبدو – ونحن مازلنا يف أتون املأس��اة- ضئي��ل التأثري محدود األبعاد مقرصاً 

عن مس��توى املأس��اة ذاتها، وهذا الحكم يكاد يجمع علي��ه معظم األدباء 

والنق��اد الع��رب10، ويف رأينا أنه نتيجة ألس��باب موضوعية ال بد من ذكرها 

ولو مخترصة يف بدء الكالم عىل »أدب النكبة« ألنها تس��اعد عىل فهم هذا 

األدب وتذوقه. 

أ- معامل التجربة املأساوية مل تتوضح بعد يف طيات نفوسنا الننا حتى اآلن 

مشغولون عن متثل الحدث العظيم وفهم معناه. 

ب-  املأس��اة مستمرة ومل تتكشف بعد عن نهاية حاسمة، واألدب العريب 

حتى اآلن يكتب يف مأس��اة فلس��طني وهو ما زال ينتظر أن تتغري األوضاع 

الراهن��ة بني لحظة وأخ��رى، وإذا كان هذا األمر ناتجاً عن تحفز الش��عب 

العريب وعدم اعرافه بالهزمية، فإن استمرار التوقعات التي ال مستند لها قد 

يكون تدبرياً من املس��تعمرين وعمالئهم الذين هيأوا الربة للنكبة وحرصوا 

عىل إبقاء الشعب املنكوب يف حالة من التوقعات واألمل بحدوث معجزات 

مفاجئ��ة تنهي حالة البؤس التي يعيش��ها، وبذلك ترصف��ه عن البحث عن 

الوسائل الثورية الكفيلة بإعادة كرامته الوطنية والشخصية. 

ج- وق��د يك��ون تخل��ف أدب النكبة مرتبط��اً بحالة التخلف الس��يايس 

واالجتامعي والفني الذي تعاين منه األمم اآلسيوية واالفريقية التي مل تسلم 

10   األدب: عدد خاص بفلسطني، السنة 12، ع3، حيث تجمع عىل ذلك معظم التعليقات. 
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من مناورات االستعامر وسمومه حتى بعد حصولها عىل االستقالل.

د- ث��م إن ه��ذا األدب حديث العه��د ومل يتح له الزمن ال��كايف للنضج 

واالختامر. 

ه- وال نن��َس أن املع��ارصة حرم��ان وأن تقومين��ا له��ذا األدب قد يكون 

مجحفاً، وإن كان الرد عىل هذه النقطة سهالً ألن األدب الخالد فيه عالمات 

مميزة يدركها الناقد الخبري. 

)3(

والنقط��ة الثانية التي ال بد من ذكرها لفهم طبيعة ما ميكن أن نس��ميه 

»بأدب النكبة الفلس��طينية« هي أن مأساة فلس��طني ال ينحرص تأثريها يف 

اآلثار األدبية التي تتحدث مبارشة عن القضية الفلسطينية، بل كان لها أثرها 

يف تحريك الوجدان القومي واإلنساين لالمة العربية، فكانت وراء االنقالبات 

والث��ورات التي اجتاحت أقطار الوطن العريب حتى ال يكاد يخلو بيان ثوري 

عريب منذ س��نة 1948، حت��ى اليوم من ذكر قضية فلس��طني والحملة عىل 

الذين أضاعوها والوعد بالعمل عىل استعادتها، وكذلك كان للنكبة أثرها يف 

تشدد العرب يف مقاومة االستعامر حامي الصهيونية وإرصارهم عىل احباط 

خططه واتباع سياس��ة الحياد اإليجايب وع��دم االنحياز، كام أن هذه النكبة 

أحدثت ثورة يف نفوس الش��باب وجعلتهم قلقني دامئاً وكان لها أكرب األثر يف 

إدانة األش��كال األدبية القدمية وإثارة صبوة تعبريية جديدة عند الش��باب 

الذين أحسوا بقصور األمناط التقليدية وجمودها. 

)4(

ونقطة ثالثة لها ش��أنها يف تقدير أدب النكبة الفلسطينية وتذوقه، وهي 

أن هذا األدب نتج عن التزام ذايت داخيل نابع من وجدان األديب وانفعاله 

بأحداث النكبة، وهو انفعال مل ينتج عن اعتناق مذهب س��يايس معني، أو 

االنتامء إىل اتجاه فكري، أو االرتباط بتوجيه رس��مي من الس��لطات، وهنا 

تكم��ن بالفعل القيمة الحقيقية ألدب النكبة، فلقد اختلطت يف هذا األدب 
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العوامل الوجدانية والوطنية واإلنسانية واالجتامعية لتكسبه أبعاداً متداخلة 

متش��ابكة وترفعه إىل صعيد عاملي، ولع��ل جميع األدباء الذين تحدثوا عن 

فلس��طني بشعرهم أو نرثهم صدروا عن مشاعر صادقة حقيقية ووجدانات 

مهتزة باملأس��اة ونفوس متفاعلة مع النكبة ال تكاد تخلو من ش��عور باإلثم 

للتفريط بالديار العزيزة املقدسة وعتب عىل الهيئات الدولية التي شجعت 

الظلم والبس��تة ثوب الرشعية ومل تكف عن تأييده، وإذا نحن قلنا إن هذا 

النتاج األديب ال يرقى إىل مس��توى املأس��اة من ناحية العمق والجودة فهذا 

يجب أن ال ينسينا االعراف بصدق مشاعر أدباء النكبة وذاتية تفاعلهم مع 

القضية مام يطبع ش��عر النكبة كله بطابع إنساين ناتج عن انسانية القضية 

ذاتها، ويبعده عن االغ��راق يف ذلك النوع من املحلية الذي قد يقف عائقاً 

يف طريق شمول األدب وعامليته. 

إن أدب النكب��ة ميث��ل نوعاً فريداً من االلتزام ال��ذايت الذي يصهر األماين 

القومي��ة والنزع��ات الوجدانية يف بوتقه اإلنس��انية، وه��و يلتقي يف هذه 

الزاوية مع فن رثاء املاملك الزائلة الذي اتقنه األندلسيون العرب إثر سقوط 

األندلس بيد اإلسبان، ولكنه يختلف عنه اختالفاً واضحاً فرثاء املاملك الزائلة 

عند األندلسيني كان مشبعاً باليأس واملرارة والخيبة مثقالً بالحكم واملواقف 

املستس��لمة الس��لبية، أما أدب نكبة فلس��طني ففيه دوماً قبس من اإلميان 

باملس��تقبل وإرصار ثابت عىل الع��ودة إىل األرض الطيب��ة، ويف هذا تأكيد 

حي عىل إنس��انية الشخصية الفلس��طينية التي تألبت عليها قوى الرش من 

مختلف أرجاء العامل الغريب ومنظامت��ه فأثارت فيها النقمة والحقد ولكنها 

مل متت إنسانيتها. 

)5(

غ��ري أن هذا الغنى الوج��داين العاطفي يج��ب أن ال يرصفنا عن حقيقة 

أساس��ية هي نضوب الفكر التحلييل يف ش��عر النكبة واس��تئثار العواطف 

املرسفة بالجانب االكرب منه. إن الفكر املأس��اوي ال يظهر يف شعر النكبة إال 
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ظ��الال متقطعة مبعرثة هنا وهناك، وهو يفتقر إىل بعد النبوءة الش��عرية، 

وال يرى يف القضية أكرث مام يراه أي صحايف يكتب تعليقاً سياسياً يف مناسبة 

معينة، وحتى األوصاف التي تحاول أن تس��توعب مظاهر املأساة ليست يف 

أغلب األحيان س��وى رؤية سطحية ال تتجاوز الرسد الشكيل، وال سيام حني 

يتعل��ق األمر بالجئ��ي املخيامت الذين ميثلون فعال لب املأس��اة الحقيقية، 

إن هؤالء البائس��ني مل يخرج منهم حتى اليوم أديب تقلب يف الشقاء الذي 

يعان��ون منه وذاق مرارة ظروفهم الرهيبة املزرية، ولذلك ال ميكن أن يقاس 

أدب النكبة واألدب الذي أنتجته الحرب األهلية االسبانية مثال والذي أبدعه 

كتاب عاشوا جو املأساة بالواقع ال بالخيال مثل أرنست همنغواي يف روايته 

اآلرسة »مل��ن تقرع األجراس« أو أدب املقاومة الفرنس��ية الذي خلده جان 

بول س��ارتر، أو أدب البؤس األمرييك الذي عاشه شتاينبك بكل ما يف أبعاده 

من غنى مأس��اوي واستطاع أن يجس��مه يف »عناقيد الغضب«. إن صعوبة 

تصوير املأساة ناجمة عن كونها تفقد – عند حد معني – قدرتها عىل اإلقناع 

النف��يس وتغدو مبالغة جوف��اء ملودرامية إذا مل يعرف الكاتب كيف يصب 

مضمونها الواقعي اإلنس��اين يف القالب التعبريي الذي ينفذ إىل نفس القارئ 

دون أن يش��غله مبناقش��ة احتامل الواقعية وهي عقبة مل يس��تطع األدب 

العريب تجاوزها حتى اآلن.

)6(

وقد غلب عىل إنتاج أدب النكبة بوجه عام الشكل الشعري وكاد يستأثر 

به، وكانت مأساة فلسطني باعثاً مبارشاً آلالف القصائد الشعرية التي نظمها 

شعراء فلس��طينيون وش��عراء عرب من مختلف األقطار العربية كسليامن 

العيىس وعمر أيب ريش��ة وأنور العطار من سورية، وبشارة الخوري وجورج 

صي��دح ومحمد ع��يل الحوماين من لبن��ان، وإبراهيم الف��اليل من الجزيرة 

العربية، ومحمود حس��ن اس��امعيل وعيل الجارم وعيل محمود طه وصالح 

الدي��ن عبد الصبور وأحمد عبد املعطي حجازي من مرص، وغريهم كثريون 
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مم��ن يضيق املجال عن ذكرهم. وهكذا كان أدب النكبة الفلس��طينية أدباً 

عريب اإلطار شارك فيه الشعراء العرب قبل وقوع النكبة وعالجوا املوضوعات 

نفسها التي عالجها الشعراء الفلسطينيون ويف رأسها: 

أ- الحملة عىل االس��تعامر والصهيونية باعتبارهام عدوين غادرين التقت 

مصالحمها عىل إبادة الش��عب العريب الفلسطيني وتشتيته يف بقاع األرض، 

ويعد الش��اعر القروي – وهو من شعراء املهجر العريب يف أمريكا الجنوبية 

– أقوى من ميثل هذا االتجاه. 

ب- حكاية قصة النكبة ورثاء فلسطني، وقد اضطلع أيليا أبو مايض بعبء 

يف هذا املجال، وهو من شعراء املهجر العريب يف أمريكا الشاملية. 

ج- وصف حالة البؤس والترشد التي يعانيها الفلسطينيون، ويعد سليامن 

العيىس من الذين أسهموا يف هذا املجال. 

د- حملة عىل امللوك والرؤساء العرب الذين تهاونوا يف حق أمتهم وهادنوا 

االس��تعامر ومعظم الشعراء مييلون إىل تحميل هؤالء امللوك والرؤساء أوزار 

القضية، ونحب أن نذكر هنا أن الدول العربية كانت حديثة عهد باالستقالل 

حني جابهت النكبة س��نة 1948 وكانت معظم كياناتها هزيلة متأثرة بنفوذ 

االخطبوط االستعامري.

ه- اس��تنهاض همم العرب ليك يس��تعدوا للجول��ة الثانية ويقدموا عىل 

اس��تعادة حقهم الس��ليب يف فلس��طني، وقد ش��ارك يف ه��ذه املوضوعات 

الشعراء العرب والشعراء الفلسطينيون عىل السواء، ويعترب الشاعر املرصي 

محمود حسن اس��امعيل يف قصيدته “خيمة البهتان” ممثالً لهذه الظواهر 

املشركة، ويف هذه القصيدة يصور نداء الجئ فلسطيني يف الخيام إىل أخيه 

العريب، وسوف نثبت منها بعض املقاطع: 

هنا يف كبوة األقدار بني ال���سيل والويل

وبني عواء شيطان طريد ال�����جن مختل

يقعقع للرعود السود مأخ�وذاً من الهول
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سمعت فحيح ثعب������ان عىل رئتي منسل

تدفق جسمه املق�����رور بني حفائر السل

وب���ني شتاء بستان بدفء املوت مخضل

***

هن�ا يف خيم�ة البه����ت�ان والطغيان والزور

لدى م�أوى ك�لحد امليت يف النسيان محفور

رُمي�ت كدع�وة وقفْت ع����ىل درب املقادير

يص�ب الت�يه يف خلدي خطا الظلامت يف النور

ف�أش�رب ح�ي�ريت وبك�اي م�ن ل�حف األعاصري

وأذرف ادم�ع�ي الخ�رس�اء يف صمت الدي�اجري

***

أخي قد غال ذئب الجوع أطفايل مع الفجر

وبعث�رهم جنون السيل بي�ن مداخل الصخر

ف�ال أدري له�م ش�ج�ناً عىل نعش�ي وال قربي

كام ك�انوا هن�ا.. ع�ادوا بال س�ك�ن وال ع�م�ر

ظلل�ت ان�وح يا رب�اه! بعض ن�داك لل�ج�م�ر

ف�ج�اء الص�وت ي�ف�غ�ر فاه للظلامت والقفر

إنها مشاهدة درامية مؤثرة يس��تكمل الشاعر وصفها ثم يتتبعها بحملة 

عىل الصهيونية واالس��تعامر والخيانة. ولعل هذا كان ش��أن معظم الشعراء 

العرب، أما الش��عراء الفلس��طينيون فقد طرقوا املوضوعات السابقة بعمق 

وإرصار، وتفجرت عواطفهم ب��كاء وأىس ملا أصابهم من ظلم وترشد وزادوا 

ع��ىل ذلك نواحي متيز ش��عرهم عن غريه، وإن كانت تظهر كثرياً يف ش��عر 

الش��عراء العرب اآلخري��ن الذين ما فتئوا يعتربون قضية فلس��طني القضية 

العربية األوىل. وأهم هذه النواحي يف رأينا:

أ- الندم عىل مغادرة الديار، وقد ألح الش��عراء الفلس��طينيون عىل هذه 
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الناحي��ة بع��د مرحلة النكب��ة مبارشة، ذل��ك ألنهم أخذوا ع��ىل حني غرة، 

وأخرجوا من ديارهم بالحيلة حيناً وباإلرهاب حيناً آخر، وكانوا يظنون أنهم 

ال بد راجعون قريباً، ولكنهم مل يلبثوا أن أدركوا أنهم فرطوا يف حق بالدهم 

فأخ��ذت الندام��ة تتأكل مهجه��م، ويتبدى هذا االتجاه أك��رث ما يتبدى يف 

قصائد هارون هاشم رشيد الذي سجل يقظة الضمري الفلسطيني وندامته. 

ب- وصف املذابح اليهودية يف فلسطني، فقد قام اليهود بعدد من املذابح 

يف القرى اآلمنة وأبادوا املدنيني العزل ومثلوا بالنساء واألطفال، هادفني من 

ذلك إىل إرهاب الفلس��طينيني العرب أصحاب الب��الد األصليني ودفعهم إىل 

الهرب. وقد اس��تمرت مذابح اليهود يف السنوات التي أعقبت النكبة تنفيذاً 

لسياس��ة بن غوريون اإلرهابية، وقام اليهود خالل السنوات املاضية بتدمري 

ق��رى قبي��ة ونحالني وخانيون��س، ويف أثناء حرب الس��ويس كانوا يذبحون 

الناس بالجملة ويهدمون البيوت عىل رؤوسهم، وقد وصف الشعراء العرب 

هذه املآيس ورثوها بقلوب دامية وعيون دامعة، وكان الش��اعر عبد الكريم 

الكرمي )أبو سلمى( مبدعاً يف هذا املجال. 

ج- ويع��د الحنني إىل الوطن تياراً قوياً عند ش��عراء النكبة الفلس��طينية، 

وهذا التيار يقوى كلام امتدت املسافة الزمنية بني الشعراء ووطنهم األصيل، 

وهم ال ينفكون يتغنون مبدن فلس��طني ومروجها الخرض وشطآنها العامرة 

ببيارات الربتقال ولعل قصيدة يوس��ف الخطيب “العندليب املهاجر” متثل 

هذا االتجاه متثيالً قوياً.

د- التصميم عىل العودة وال تكاد تخلو قصيدة مهام كانت لهجتها مريرة 

– من تصميم عىل العودة إىل الديار املغصوبة واس��تعادة الحق املس��لوب، 

ومعظم األناش��يد الفلس��طينية الثقافية والشعبية تدور حول هذه الفكرة. 

إن الفلس��طينيني ترشدوا يف أقطار األرض، ومنهم من ضمن لنفسه مستوى 

حياتياً مقبوالً بفعل نش��اطه وكفاءته ومعظمهم محصورون يف خيام أش��به 

بالقب��ور، وهم جميعاً دامئو الحنني إىل وطنهم يحلمون بالعودة املظفرة يف 

صباحهم ومسائهم، كام يقول نشيد فلسطيني للشاعر عيل هاشم رشيد:
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أخ�ي والرياح تهز الخ�يام      أخي والجباه كساها الرغام

أخ�ي والظالم تاله الظ�الم      أال فاسمعوا رصختي يا نيام

إالم املنام إالم املنام

أخي هزنا الش�وق للموطن     ونح�ن ن�عي�ش بال مس�كن

تحامل عىل جسمك املثخن     ت�ق�دم ت�ق�دم وال تن������نث

وصح يا نيام إالم املنام

إنها كلامت بس��يطة تلخص ما يف روح الالجئ الفلسطيني العريب من أمل 

الغربة وذل الهزمية والتصميم عىل العودة. 

)7(

وهكذا كان الشعر هو الشكل األديب الغالب عىل أدب النكبة، ولعل إيثار 

هذا الش��كل يعود إىل حامس��ة األدباء وتدفق عواطفهم وتأجج مشاعرهم 

من جهة وإىل فرص التعبري املأس��اوي املؤثرة التي يتيحها الش��عر أكرث من 

غريه من الفنون األدبية، وقد يكون األمر راجعاً إىل عراقة التعبري الش��عري 

يف وجدان اإلنس��ان العريب الذي فضل الش��عر عىل غريه من الفنون األدبية 

منذ آالف السنني.

ع��ىل أننا يج��ب أن ال ننىس م��ا ذكرن��اه يف أول البحث م��ن أن النكبة 

الفلس��طينية حفزت الروح الثورية العربية يف مجاالت السياس��ة واملجتمع 

واألدب، وش��قت الطريق إىل ظهور قيم وتقني��ات ادبية جديدة، وبالفعل 

ظهرت يف ش��عر النكبة بوادر التغري الفني يف بنية الش��عر العريب، فنوعت 

ف��دوى طوقان يف قوافيه��ا وأوردت القصيدة عىل ش��كل مقاطع متالحقة، 

واختار نزار القباين يف كثري من قصائده ش��كل القصة الشعرية، وآثر برهان 

العبويش املرسحية الشعرية، إال أن الشعور بضخامة النكبة وعمقها كان يرد 

الش��عراء إىل الش��كل التقليدي للقصيدة العربية القدمية وكأمنا كانوا يرون 

فيه حامية للمضمون القومي اإلنساين للنكبة ووقاية له.
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)8(

وإىل جانب الش��عر نرشت مؤلفات كثرية بحثت القضية الفلس��طينية يف 

مختلف أبعادها، وُعنيت بإبراز الحق العريب يف فلس��طني، وناقش��ت حجج 

الصهاينة ودحضتها، وأبرزت دور االس��تعامر يف التحضري ملش��كلة فلسطني 

وتس��ليح الصهيونيني وتأييدهم يف اعتداءاتهم الوحشية، وحاولت أن ترسم 

الطريق السرداد الوطن السليب، ومن أهم هذه املؤلفات الكثرية:

معنى النكبة                تأليف قسطنطني زريق

النكبة والبناء               تأليف وليد قمحاوي 

النكبة                        تأليف عارف العارف

فلسطني                      تأليف شفيق رشيدات

القضية الفلسطينية        تأليف أكرم زعير

هكذا ضاعت ... وهكذا تعود، تأليف نقوال الدر 

وهك��ذا كان الزاد الش��عري وزاد البحث غنياً نس��بياً يف أدب النكبة، أما 

أدب الفن��ون الحديثة كالقص��ة واملرسحية فام زال ضعي��ف النبض ضئيل 

امل��ردود من الناحية الكمية وغالباً من حيث املس��توى الفني، ويرجع ذلك 

إىل تخل��ف هذه الفنون نس��بياً يف الراث األديب الع��ريب وإىل كرثة قيودها 

الفنية وضعف طاقتها التعبريية يف مجال العاطفة والحامسة، ومن الروائيني 

الذين عنوا بطرق موضوعات فلس��طينية، غس��ان كنف��اين يف قصة، “رجال 

تحت الشمس” ويف مرسحيتي “موت رسير رقم 14” و”الباب”، وهو يعنى 

كثرياً بإبراز اللون املحيل الفلس��طيني ودراسة املخاض الثوري يف شخصيات 

قصصه، وهناك قصة “الجئة” لجورج حنا وفيها أبعاد إنسانية واضحة.

ع��ىل أن محصول القصة القصرية كان أوفر ك��اّمً وأرقى فناً وأنجع تعبرياً 

بسبب طبيعة تركيب األقصوصة الذي يتيح لها أن تكون قادرة عىل التعبري 

املبارش عىل االحداث الرسيعة اليومية. ومن أحس��ن كتاب االقصوصة ذات 

املوضوع الفلس��طيني: س��مرية ع��زام وصباح محيي الدين وأحمد س��ويد 

ويوس��ف الخطيب وعي��ىس الفاعوري وبديع حقي وعبد الس��الم العجييل 
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وفارس زرزور وقدري العمر.

أيها اإلخوة األعزاء..

إن الحدي��ث ع��ن أدب النكبة حديث مؤثر متش��عب النواحي ال ميكن 

أن تس��توعبه بضع صفحات، وما هو إال ش��اهد من تلك الش��واهد الكثرية 

التي تدين االس��تعامر وتفضح اإلجرام الذي كان دس��توراً ل��ه وأداة طوال 

م��دة إقامته البغيضة عىل األرض الطيبة يف آس��يا وأفريقي��ا، وإذا كان ليل 

االس��تعامر قد انقش��ع عن جو آس��يا وأفريقيا فقد بقيت منه قطع سوداء 

فاحمة يف كثري من بقاع الش��مس املرشقة، وم��ن الصعب التفكري باإلصالح 

االجتامعي والس��يايس يف أوطاننا قبل أن نجتث كل عرق خلفه االس��تعامر 

الغريب، وما هذه الدولة اإلرسائيلية الهجينة التي زرعها االستعامر يف األرض 

الفلس��طينية العربي��ة إال دليل عىل ما ميكن أن يثريه التدخل االس��تعامري 

من اضطراب وفوىض وظلم وبؤس وتهديد لالس��تقرار والس��لم بل للوجود 
اآلسيوي االفريقي كله11

11   ألقيت هذه الكلمة يف ندوة املفكرين اآلس��يويني االفريقيني يف الهور – باكستان – 

ش��باط 1965، وقد ترجمت إىل اللغتني االنكليزية واألوردية، ونرشت يف باكستان. وتُعدُّ 

تاريخي��اً من أول األبحاث، إن مل تك��ن أولها، التي تعرضت لهذا املوضوع يف مؤمتر ثقايف 

دويل، وتنرش هنا لقيمتها التاريخية بالدرجة األوىل.
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املوضوع الفلسطيني يف القصة السورية    

1967-  1948

توطئة.	 

قبل النكبة.	 

النكبة وما بعدها.	 

لبُّ املأساة عند كاتبني رائدين. 	 

1- قدري العمر وحديث القلب للقلب.

2- بديع حقي وثنائية الحنني والترشد.

إطار املأساة عند الجيل املتوسط.	 

مالمح تجربة املأساة عند الجيل الجديد:	 

1-  تطور يف معالجة املوضوع ويف املستوى الفني.

2-  الجيل الجديد والقيم اإليجابية يف التجربة.

3-  الجيل الجديد وإدانة التخاذل الرسمي.

اتجاه املوضوع الفلسطيني نحو النضج يف الرواية.	 

خالصة القول.	 

املصادر ومرشوع ببلوغرافيا. 	 
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توطئة

يؤلف أدب النكبة تياراً بارزاً يف األدب العريب الحديث، واإلسهام السوري 

في��ه يصعب أن يدرس ع��ىل حدة. واللوحة التي يقدمه��ا هذا البحث من 

املوضوع الفلسطيني يف القصة السورية بني النكبة والهزمية )1967-1948( 

يقصد بها أن تس��اعد عىل رس��م الخريطة العامة للموضوع الفلسطيني يف 

القصة العربية ورمبا يف األدب العريب الحديث.

ويزي��د األمر صعوب��ة ان كثرياً من األع��امل القصصية التي تعترب أش��د 

التصاق��اً مبوضوع النكبة الفلس��طينية كتبها أدباء فلس��طينيون اضطرتهم 

طبيع��ة ظروف الش��تات أن ينتقلوا ب��ني أقطار عربي��ة مختلفة مام يدفع 

امل��رء إىل الردد يف اعتبار انتاجهم جزءاً م��ن االنتاج املحيل ألي قطر عريب. 

ويف حالة األدباء الفلس��طينيني الذين بدأوا نش��اطهم األديب يف سورية تبدو 

املس��ألة الفتة للنظر. فغس��ان كنفاين مثالً مل يلبث بعد بدء نش��اطه األديب 

أن غ��ادر س��ورية إىل الكويت حيث بدأ نجمه يلم��ع هناك، ثم انتقل بعد 

ذلك إىل لبنان حيث تفجرت طاقاته الفنية وال س��يام يف مجال القصة ذات 

املوضوع الفلسطيني12. ويوسف الخطيب الذي أسهم يف القصة الفلسطينية 

مبجموعته )عنارص هدامة( أنهى دراس��ته الثانوية يف فلسطني ثم انتقل إىل 

س��وريا ثم أقام زمناً يف هولندا ويف لبنان ويف أقطار عربية أخرى ثم عاد إىل 

س��ورية يف أوائل الستينات. ونواف أبو الهيجا بدأ نشاطه يف العراق ثم أقام 

بضع س��نوات يف س��ورية ثم غادرها إىل الكويت. ويوسف جاد الحق نرش 

معظم إنتاجه يف مرص وظل وجوده يف الس��احة األدبية الس��ورية محدوداً، 

12   استشهد املرحوم غسان كنفاين يف بريوت عىل أثر انفجار قنبلة يف سيارته بتدبري من 

عمالء املخابرات الصهيونية واالستعامرية سنة 1972. 
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عىل الرغم من أن س��ورية صارت موطنه الثاين بعد النكبة. إن هذه األمثلة 

الت��ي تكاد تؤلف القاع��دة العامة تدفع الباحث إىل اعتب��ار إنتاج الكتاب 

الفلسطينيني يف هذه املرحلة ظاهرة خاصة ال تدخل يف االستنتاجات العامة 

إالّ حني تتوافر رشوط التجانس مع أدب املرحلة13.

وال بأس يف التذكري بأن أدب النكبة يُتناول هنا من زاوية األدب العريب يف 

س��وريا، وبالطبع هناك الزاوية االخرى األهم وهي زاوية التيار الفلسطيني 

يف األدب العريب الحديث التي ال شأن لهذا البحث بها والتي ميكن للظاهرة 

املش��ار إليها أن تأخذ من خاللها االعتبار الذي تس��تحق يف مجال غري هذا 

املجال. 

وهن��اك صعوب��ة أخرى ال بد م��ن أن تضاف إىل الصعوبات التي س��بق 

ذكرها، وهي أن معظم الكتاب الس��وريني تطرقوا إىل املوضوع الفلسطيني 

بش��كل أو بآخر وهم أحياناً يعالجون هذا املوضوع معالجة رئيسية وأحياناً 

ميرون به مروراً رسيعاً من خالل موضوعات أخرى. 

وهك��ذا ال يكاد يخلو إنتاج أي قاص عريب س��وري يف ه��ذه املرحلة من 

اإلش��ارة إىل مأس��اة فلس��طني انطالقاً من االلتزام القومي الذي يعمر أدب 

القطر. وبقدر ما يبتهج الباحث هنا لوفرة اإلش��ارات إىل هذا املوضوع من 

جه��ة فإنه، من جهة أخرى، يواج��ه صعوبة حرص املادة وتحديد اتجاهاتها 

والتوصل إىل تصنيف للظواهر املشركة، ومن هنا كان البحث الحايل انتقائياً 

ال استقصائياً.

قبل النكبة

وهكذا يف ضوء االحرازات السابقة ميكن للمرء أن يشري بادئ ذي بدء إىل 

13   ه��ذا ه��و املقياس ال��ذي أقِرُحُه يف املش��كلة املنهجي��ة املتعلقة بإس��هام األدباء 

الفلس��طينيني يف األدب العريب الحديث، ويُتوقَُّع أن تُطَرح هذه املش��كلة بشدة مع منو 

الدراس��ات األدبية ذات الطابع املحيل يف األقطار العربية، ذلك أن هذا اإلس��هام يخلق 

مش��كلة منهجية ذات ش��قني: األول من زاوية الدراس��ة القطرية أو املحلية والثاين من 

زاوية دراسة أدب النكبة بجملته. 
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أن القصة العربية يف سورية كانت سبّاقة إىل التحسس بالقضية الفلسطينية 

والتفاعل معها كام كش��فت عن حامس��ة واندفاع شديدين باتجاه التصدي 

للعدو، ومنذ أن قويت بوادر املش��كلة الفلس��طينية أخ��ذ الكتاب العرب 

الس��وريون يكتبون عن فلس��طني. وكان الدكتور شكيب الجابري من أوائل 

الذين عالجوا هذا املوضوع يف إطار من الحامسة القومية والدينية.

ويف روايته )قوس قزح( التي كتبت قبل الحرب العاملية الثانية14، ونرشت 

يف دمشق عام 1946 تجد مشهداً تاريخياً يستحق أن يسجل كمثال للشعور 

العريب السوري املبكر بالخطر الصهيوين وباملسؤولية يف مواجهة هذا الخطر. 

ويحمل املشهد عنوان »صهيوين يتكلم«15، ويصف عنف الدعوة الصهيونية 

يف نهاية العرشينات ومستهل الثالثينات يف أوروبا، ويبدأ املشهد عىل النحو 

التايل:

»وقف جابوتنس��يك، كبري خطباء الصهيونية الحديثة، يف قاعة من قاعات 

برل��ني العامة يعرض القضية الصهيوني��ة- والصهيونية إذ ذاك يف األوج من 

دعوته��ا- ويداف��ع عام لفئته املتطرفة من آراء وأهداف. وكلام س��نحت له 

الفرصة رمى العرب خصوم الصهيونيّة األلداء، بسهام دقيقة نافذة، ظاهرها 

بريء مسامل ويف باطنها كيد عميق«.

ومييض املش��هد يف تس��جيل املغالطات التي كان يستخدمها جابوتنسيك 

للتالع��ب بعقول س��امعيه م��ن األوروبي��ني وعواطفهم، وه��م الجاهلون 

بالحقائ��ق األساس��ية للقضية وبالنوايا الصهيونية الس��يئة التي كان يغلفها 

جابوتنس��يك بثوب من بليغ القول وبتأكيدات مس��تمرة عىل قيم الس��الم 

واالس��تقرار واإلنس��انية16. ويف نهاية املش��هد يش��عر جابوتنس��يك أنه قد 

أحكم س��يطرته عىل نفوس الحارضين وبلغ م��ن قناعاتهم حداً طأمنه إىل 

14   وفقاً لترصيحات املؤلف يف أكرث من مناسبة. 

15   قوس قزح، ص153-148. 

16   م��ن املعروف أن جابوتنس��يك من اكرث دع��اة الصهيونية تطرف��اً وهو يعترب األب 

الروحي لالرهاب الصهيوين. 
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استعدادهم لالستجابة لكل ما يريد، ويسمح لنفسه أن يلقي السؤال التايل:

»واآلن، أيها السادة، ماذا عمل رجالنا من فلسطني؟ هل جعلوا منها جنة 

أم جحيامً؟«.

لن��رك للجابري أن يقص ما ح��دث بعد ذل��ك، إذ أن كلامته تحمل من 

الصدق والحرارة ما ال ميكن توليده يف أي أسلوب وسيط: 

»وم��ا كاد يقف هنيهة ليقرأ الجواب عىل الوجود حتى انبعث يف القاعة 

صوت حاد صائحاً: بل جعلوا منها جحيامً!

التف��ت الناس جهة الص��وت الجريء دهش��ني فرأوا، وه��م بني محنٍق 

ومس��تغرب، شاباً طويل القامة، أسود الهامة، ذا عينني رحبتني، فيهام بعض 

جحوظ وسذاجة ومن اإلميان قدر وفري. وسكت الشاب بعد أن ألقى بكلمته 

الت��ي أقلقت الجمع. إال أنه ظل واقفاً يلقي عىل الناس املتحريين من حوله 

نظرة اشد حرية كانه يسائلهم: أليس فيكم من ينقض عيل وينتقم؟ إال أنهم 

مالبثوا أن اس��تفاقوا من الدهش وتقدم بعضهم منه وتكأكأوا عليه، واخذوا 

يزجرونه، وكلام أمعنوا يف هياجهم أمعن هو يف اس��تخفافه وهزئه، ثم قال 

بصوت ال تدري أهو إىل السذاجة أدىن أم إىل الخبث:

يا بني إرسائيل، ما بالكم وقفتم حيال عريب فرد ال ميلك عن نفس��ه دفعاً 

وقفة املتهيب الحريان؟ أفأنتم الذين تأهبوا لنزال قومي األش��داء؟! .. أتقوا 

الله يف أجس��ادكم اللين��ة فام أراها خليقة باحتامل م��ا تنتظرون من مجد 

عظيم..«17.

إن الجاب��ري ال يزودنا بكثري م��ن التفاصيل حول الصوت العريب وحججه 

يف حني أنه يُْعنى بنقل الحجج الصهيونية التي كان يتشدق بها جابوتنسيك 

ورهط��ه. وبالطبع يعكس هذا املوق��ف الروايئ املوق��ف الواقعي يف ذلك 

الح��ني. فالصهيونيون كانوا قد قطعوا ش��وطاً طويالً يف تهيئ��ة الراي العام 

األورويب لتقبل ما كانوا يتهيأون له يف فلس��طني من إقامة الدولة اليهودية، 

يف حني كان الصوت العريب معدوماً متاماً.

17   قوس قزح، ص152-151. 
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ويص��ور لنا املوقف الروايئ ذهول الدعاة الصهيونيني وجمهرة الحارضين 

من س��امع أية حجة قادمة من الطرف الع��ريب. ذلك أن أذهان الصهيونيني 

واألوروبيني عىل الس��واء كانت تفرض عدم وجود طرف عريب إطالقاً. ومنذ 

أيام هرت��زل وارسائيل زانغويل م��ن بعده قامت الدع��وة الصهيونية عىل 

أساس تطمني نفسها وتطمني األوربيني أن »فلسطني أرض بال شعب ويجب 

أن تعطى لشعب بال أرض«. 

ويذكر التاريخ أن »ترشش��ل« حني زار فلس��طني يف مطلع الثالثينات، أي 

يف فرة انتعاش نشاط جابوتنسيك استغرب وجود مقاومة عربية فلسطينية 

للخطط الصهيونية. وميكن أن يس��تدل اإلنسان من موقف البطل العريب يف 

رواية الجابري عىل األمور التالية: 

1-  مل يك��ن لدى العرب يف ذلك الحني أي نوع من أنواع منطق املحاجة 

للرد عىل االدعاءات الصهيونية.

2-  كانت الوقفة العربية فروسية وعاطفية وجريئة، ال يتوافر فيها الحد 

األدىن من االس��تهداف والتكتي��ك. وباملقابل كان املنط��ق الصهيوين منّهجاً 

ومبني��اً وفق خطة واضح��ة الصحابها – وكذلك للمؤل��ف الذي يظهر وعياً 

نظرياً لبطالن الحجج الصهيونية. 

3-  هناك استخفاف كبري بقوة الصهيونيني. وهم هنا يهود جبناء ضعاف 

ال تقوى عريكتهم اللينة عىل منازلة العرب األش��داء !! وإن العريب ليش��فق 

عليه��م ويهزأ بهم ألنه يبدو متأكداً من قوة قومه وش��دة بأس��هم!! وههنا 

مقتل املوقف العريب يف ذلك الحني روائياً وواقعياً. 

وقد اس��تمر الجابري خ��الل الحرب العاملية الثاني��ة وبعدها يف معالجة 

املوض��وع الفلس��طيني يف القصص القصرية التي كتبها خ��الل هذه الفرة ، 

وتعكس هذه القصص تجاربه الواقعية وتجارب أبناء جيله يف بداية الصدام 

مع الغ��زوة الصهيونية، كام تعكس اهتامم العرب الس��وريني وقلقهم إزاء 

املطام��ع الصهيونية من جهة وحامس��تهم من جهة أخ��رى لخوض املعركة 

املتوقعة يف فلس��طني، وإن كانت توقعاتهم تكش��ف عن سوء تقدير لقوة 
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الصهيونيني ومبالغة يف تقدير قوة العرب. كام رأينا يف »قوس قزح«. وميكن 

أن نشري هنا بوجه خاص إىل قصة الجابري التي تحمل عنوان »سنقاتلكم يف 

فلسطني«. التي نرشت قبيل نكبة فلسطني. وهي تدل عىل أن موقف الرأي 

الع��ام العريب كان قامئاً عىل االس��تهانة بقوة العدو الصهيوين وعىل االعتداد 

)الص��ويف( بقوة العريب، إذ كان الناس يوازنون بني اس��تعدادات الصهيونيني 

املدروس��ة وبني العرب الذين مل يع��دوا للواقعة املقبلة عدتها، ومع ذلك ال 

يصدقون أن )اليهود( ميكن أن يهزموا )العرب(، بل كانوا عىل شبه يقني بأن 

القوة العربية املختزنة خالل العصور س��وف تنتفض فجأة لتحس��م املعركة 

مبوقف أصيل خارق. إن قصة )س��نقاتلكم يف فلس��طني( متثل هذا املعتقد 

متاماً. وتتنبأ به وتحاول أن متنحه )قابلية تصديق Credibility( خاصة18. إن 

البطل العريب شاب وديع رقيق يجد نفسه يف أحد املحافل يف أوروبا )برلني( 

وجهاً لوجه أمام الصهيوين )ش��ري( ذي البنية القوية والنربة املتغطرس��ة، وال 

يطي��ق العريب صرباً عىل مزاعم الصهي��وين فيتحداه ويخيل للناس أن العريب 

ه��و الخارس ألنهم يحكمون عىل )الظاهر(، ولكن العريب يستأس��د وتتفجر 

في��ه قوته العربية الكامنة، فيدحر الصهيوين وينتصب ظافراً ويقول لليهود: 

هكذا سنقاتلكم يف فلسطني. 

وبالطبع ال ينتظر املرء اليشء الكثري من القصة العربية يف س��ورية خالل 

مرحلة ما قبل النكبة، وحسبها – عىل أي حال – أنها أظهرت تحسساً مبكراً 

بالخط��ر الصهيوين ولفتت األنظار إىل رضورة املبادرة بالتصدي له. ومل يكن 

من الس��هل عىل كتاب القصة األوائ��ل معالجة املوضوعات القومية يف هذا 

الن��وع األديب، فتلك تجربة جديدة مل تكن تس��تند إىل اي��ة قاعدة موروثة، 

وم��ن هنا تعترب معالج��ة الجابري للموضوع الفلس��طيني تجربة رائدة يف 

تاريخ القصة العربية يف سورية. ويزيد من تقديرنا لهذه التجربة أن القصة 

نفس��ها كانت تخ��وض يف ذلك الح��ني معركة صعبة لالع��الن عن مولدها 

18   ذك��ر يل الجابري أن هذه القصة وبعض قصصه املتعلقة بفلس��طني تحمل تجاربه 

الواقعية الشخصية وقد أضاع عدداً منها ولكنه جاد يف البحث عنها. 
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واحت��الل مكانتها بوصفها فناً أدبياً الئقاً، وحني أتيح لهذا الفن األديب – بعد 

ه ع��ىل الفور نحو املوضوع  النكبة مبارشة19 - أن يس��توي عىل قدميه توجَّ

الفلسطيني وأواله قسطاً من االهتامم غري يسري، كام سوف نرى بعد قليل. 

19   يقوم البحث الحايل عىل تصور معني لتطور القصة العربية يف س��ورية حتى س��نة 

1967 من خالل املراحل التالية:

األوىل 1949-1930

الثانية 1958-1950

الثالثة 1967-1959

وم��ع أن هذا التصور قد ال يكون ش��ديد الصلة بصلب البحث الحايل فإن اإلش��ارة إليه 

قد ال تخلو من فائدة يف الربط بني التطور إىل األمام للقصة الس��ورية وتطور معالجتها 

للموضوع الفلسطيني. 

للتفصيل ميكن مراجعة: 

- الخطيب، د. حسام: سبل املؤثرات األجنبية وأشكالها يف القصة السورية.

- معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1973، ط1. 

- اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1974، ط2، ط3 1980. 
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النكبة وما بعدها

انتهت أحداث عام 1948 بنهاية مأساوية صدمت العقل العريب واملجتمع 

العريب يف الصميم وخلّفت يف النفس العربية جرحاً مل يُِتح له ُعمُق الصدمة 

وتتاب��ع الح��وادث أن يندمل حتى مع ميض العقود من الس��نني. ومن هنا 

كان املرء يتوقع أن يكون لهذا الجرح العميق انعكاس��ات صارخة يف األدب 

العريب وال سيام يف أدب قطر عريب مثل سورية كان دامئاً يف مواجهة الصدام 

وظل��ت عاطفته القومية دامئاً يف األوج، وفع��الً، وبرصف النظر عن تفاوت 

القيم��ة الفكرية والفني��ة. أقبل عرشات األدباء العرب الس��وريني عىل رثاء 

فلس��طني الزائلة ومعالجة النواحي املختلفة للقضية الفلس��طينية. ويظهر 

جلياً من اس��تعراض النتاج األديب يف سورية بني نكبة عام 1948 ونكسة عام 

1967 أن النوع��ني األدبيني اللذين حمال العبء الكبري هام الش��عر والقصة 

القصرية، ويبدو هذا األمر طبيعياً وغري مخالف ملا هو متوقع. فالش��عر كان 

وم��ا زال، ديوان العرب، وه��و املالذ الذي يلوذ به الناس عند امللامت وعند 

األف��راح الكربى كذلك، وإن حديثه ليطول، ولي��س ههنا مجاله. أما القصة 

القص��رية فقد كان من الطبيعي أن يقع اختيار الكتاب عليها باعتبارها نوعاً 

أدبياً مطواعاً قادراً عىل نقل انفعاالتهم الرسيعة وأش��جانهم املتالحقة التي 

كانت تثريها تطورات املأس��اة الفلس��طينية. حتى لكأن كت��اب النرث أرادوا 

له��ا أن تحمل من التوتر والش��جن ورهافة اإلحس��اس م��ا حّمله زمالؤهم 

للش��عر. وقد اس��تطاع هؤالء الكتاب بالدرج��ة األوىل أن يحّملوا قصصهم 

مختلف الجوانب العاطفية التي نجمت عن التأثر باملأساة، مضافاً إىل ذلك 

بطبيعة الحال بعض النواحي السياس��ية، فمثالً سجل قدري العمر املشاهد 

املؤثرة للخروج الفلس��طيني وذلك يف مجموعت��ه الوحيدة »يحدثونك من 
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القلب«20 وص��ور بديع حقي يف قصصه املتعاقبة منذ الخمس��ينات ثنائية 

الحياة الفلس��طينية بع��د النكبة: الحنني إىل األرض، والتش��تت، كام يتضح 

جلياً يف مجموعته »الراب الحزين«21، وكتب الدكتور عبد الس��الم العجييل 

عن تجربته السياس��ية يف حرب عام 1948 التي ش��ارك فيها بعض الوقت، 

وظهرت بعض قصصه الفلسطينية يف مجموعة »الحب والنفس«22، وشارك 

أدي��ب النحوي بعاطفته املضطرمة وبالتزامه القومي يف رصد بعض جوانب 

النكب��ة وذلك منذ أن أصدر مجموعت��ه القصصية األوىل، »من دم القلب«. 

عام 1949. وكذلك كان لس��ائر كتَّاب القصة الس��ورية إسهام يكرث أو يقّل. 

يب��دع أو يحط عىل الس��فوح، يف معالجة املوضوع الفلس��طيني يف القصة، 

وال ب��د أن يذكر مع هؤالء: فارس زرزور، ياس��ني رفاعية، ش��وقي بغدادي، 

خليل هنداوي، فاضل الس��باعي، غادة الس��امن، وداد سكاكيني، ممن لهم 

ب��اع طويل يف كتابة القصة القصرية. وكذل��ك ميكن ذكر كتّاب آخرين ممن 

مل يظهروا اس��تمرارية يف كتابة القصة، وذلك مث��ل نزار املؤيد العظم، عبد 

الهادي البكار، برهان رشيح، منري الشعار، الخ23.

واملالحظ أن الجيل الجديد أخذ يغني املوضوع الفلس��طيني، منذ أواخر 

الخمس��ينات، مبا أظهره من ميل إىل اإليجابية والتحليل السيايس والتساؤل 

واالحتجاج والتعمق يف لب املس��ألة، محاوالً بذلك أن يعطي النكبة معنى 

مختلف��اً عام كان س��ائداً آن��ذاك. وميكن اعتبار انتاج مط��اع صفدي ممثالً 

لهذا االتجاه، ال يف القصة القصرية فحس��ب »أشباح أبطال«24، بل يف الرواية 

املطول��ة أيضاً »جيل القدر«25. كام تلفت النظر يف هذا الصدد بعض بواكري 

انتاج هاين الراهب، الذي ينتمي إىل الجيل األحدث سناً. 

20   نرشت عام 1962 ولكن القصص تعود إىل فرة أسبق بكثري. 

21   نرشت عام 1960، وتعود معظم قصصها إىل أواسط الخمسينات.

22   نرشت عام 1959، وتعود معظم قصصها إىل أواسط الخمسينات.

23   انظر الفهرس الببليوغرايف يف آخر البحث. 

24    بريوت، 1959.

25   بريوت، 1960.
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وبوج��ه ع��ام ميكن تلم��س مالمح خ��ط تط��وري مس��تمر للموضوع 

الفلس��طيني يف القصة الس��ورية، ففي البدء كان الكتاب مش��غولني بلب 

النكب��ة أي بالهزمية نفس��ها ومبا ترت��ب عليها من معاناة الش��عب العريب 

الفلس��طيني وآالمه وتش��تته وترشده، وكان طبيعي��اً أن يفرض الركيز عىل 

هذه الناحية جواً من التشاؤم والحزن والندب، ولكن هذا املوقف العاطفي 

الرثايئ املحض رسعان ما قاد الكتاب إىل تس��اؤالت عقلية اختلطت باملوقف 

العاطفي ومتخضت عن أجوبة انطباعية تناولت إطار املأس��اة باإلضافة إىل 

لبها وأعطت مؤرشات غري متبلورة باتجاه املوقف السيايس العريب الرسمي. 

ومل يلبث أن انضم بالتدريج إىل موكب كتاب القصة ش��باب ناشئون تغّذوا 

من الربية السياس��ية للحركات الثورية التي فجرتها النكبة أصالً واستفادوا 

من التطور الذي بلغه الوعي الس��يايس يف الوطن العريب وال سيام يف القطر 

العريب السوري، وأخذوا يطرقون املوضوع الفلسطيني وقد تحولت عندهم 

العاطفة إىل نقمة عىل مس��ببي النكبة، واالش��فاق إىل تحريض عىل الثورة 

والتمرد، والغمز إىل كش��ف وفضح وتعرية. عىل أنه يف جميع الحاالت ويف 

مختلف املراحل أظهر الكتاب العرب الس��وريون ميالً ش��ديداً إىل اإلش��ادة 

ببطوالت املناضلني، س��واء أكانوا من أبناء فلس��طني أم من مقاتيل الجيش 

العريب الس��وري الذي استمرت اش��تباكاته مع العدو متصلة حيناً متقطعة 

حين��اً آخر. كام اتفق��وا جميعاً عىل إبراز القيم الخلقي��ة العربية يف القتال 

مقابل التنديد بنذالة العدو ووحشية وتدين قيمه، ويُعدُّ انتاج فارس زرزور 

أقوى معرب عن هذا االتجاه. 

لب املأساة عند كاتبني رائدين

1- قدري العمر وحديث القلب للقلب:

وع��ىل أي حال تظل مجموعة )يحدثونك من القلب( املجموعة الوحيدة 

الت��ي تركز كلياً حول املوضوع الفلس��طيني حتى س��نة 1967 عىل األقل، 
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وتتمثل فيها الس��امت األصيلة للموقف الفك��ري الفني الذي اتخذه الجيل 

القديم من موضوع النكبة الفلس��طينية خالل عقد من السنني بعد النكبة 

)حت��ى نهاية الخمس��ينات أو ما ميكن تس��ميته املرحل��ة الثانية من تطور 

القصة السورية(. وتدور قصص املجموعة حول )الخروج الفلسطيني(، ومن 

خالل ه��ذا املوضوع تقدم لنا القصص جوانب مختلف��ة من النكبة اهمها 

ترشّد الفلسطينيني ومعاناتهم، وكفاحهم يف سبيل الحياة، ومغامرات العودة 

والخ��روج، وبطوالت الكف��اح ضد العدو الصهيوين، وأخرياً وحش��ية اليهود 

وتنكيلهم باملدني��ني األبرياء وتجري األحداث يف مدن فلس��طينية مختلفة 

مث��ل اللد والرملة وعكا وحيفا وصفد. ويط��رق الكاتب أحياناً زوايا خاصة 

غري منظ��ورة من النكبة مثل معاناة الطلبة الفلس��طينيني يف أوروبا عندما 

حل��ت النكبة، إذ يعالج الكات��ب يف قصته »كنت طالب��اً يف جامعة لندن« 

مش��كلة طالب فلس��طيني يف لندن انقطعت عنه أخبار أهله أثناء حوادث 

عام 1948، كام أنقطعت عنه املوارد املالية فوقع فريس��ة الغربة والحرسة 

واللوعة من جهة وفريس��ة الفاقة والجوع الحقيق��ي من جهة أخرى. ويف 

هيكل القصة الذي يقدمه الكاتب إمكانات غنية، نفس��ية وسياسية وفنية، 

ولك��ن الكاتب ال يوفق يف توظيف ه��ذه اإلمكانات وتبقى قصته يف حدود 

املادة الخام غري املصنَّعة فنياً. 

والح��ق بأن الكاتب يلتفت إىل أك��رث من زاوية خاصة من زوايا املوضوع 

الفلس��طيني ولكن��ه مير بها مّر الكرام دون أن يق��در قيمتها الفنية. وهذه 

الظاهرة تكاد تكون مش��ركة يف أدب الرواد. وتبدو القصص خالية من أية 

هدفية سياسية أو أخالقية متامسكة، وحتى الدرس العام الوطني واالنساين 

الذي ميكن أن يكون املؤلف قد رمى إليه ال يس��تمر عىل مس��توى واحد يف 

جمي��ع القصص بل يضط��رب أحياناً ويتناقض وقد يحمل توجيهاً معاكس��اً 

للموقف الوطني املنتظر. ويرجع ذلك بالطبع إىل الفقر الش��ديد يف الرؤية 

السياس��ية واالتكاء املرسف ع��ىل الجانب العاطفي م��ن النكبة. ويف قصة 

“وصلت إىل دمش��ق” مث��الً يعاين أف��راد األرسة مرارة الخروج والتش��تت، 
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وتنتهي القصة مبش��هد األرسة وقد التأم شملها يف بيت شامي عتيق يف أعىل 

قاسيون واطأمن بها املقام حتى أن الزوجة تقول: 

“يا لها سعادة لو تدوم” )ص102(.

م��ع أن الظرف ظرف نكبة وترشد. وبالطبع كان يف مقدور الكاتب بيشء 

من العناية الفنية أن يس��تغل هذا املوقف لإليحاء باملفارقة املرة يف موقف 

أرسة الجئة تعترب اللجوء )سعادة لو تدوم(، ولكن الكاتب قّدم املادة الخام 

دون أي صقل.

ب��ل هن��اك ما ه��و أخطر من ذل��ك. يف بع��ض القصص تأكي��د عىل أن 

)الخروج( هو الحل الس��ليم والنهاية املنش��ودة، كأمنا كان الكاتب مشغوالً 

بالجانب اإلنس��اين العاطفي إىل درجة أنس��ته الدرس الوطن��ي. وتقدم لنا 

بعض القصص شباناً فلسطينيني تطيح بهم أحداث النكبة إىل خارج املنطقة 

املحتلة ولكنه��م ينجحون بعد معاناة األهوال يف اجتياز الحدود وينضمون 

إىل أهلهم يف فلس��طني. إال أن صعوب��ات الحياة يف األرض املحتلة تصدعهم 

فينطوون عىل أنفس��هم يائسني مستس��لمني، ثم يقررون الهجرة إىل البالد 

العربية. هكذا تنتهي احدى القصص التي تدور أحداثها يف حيفا.

)وبع��د ثالثة أيام، كانت األرسة عىل س��فرة الفط��ور يف الصباح، وكانت 

اإلذاع��ة تذيع، وكانوا يس��معون لها صامتني.. فإذا بني أخبارها رس��الة من 

أحمد تقول:

أنا اآلن يف دمشق، صحتي جيدة، أخربوين عن صحتكم. 

وما انتهى الخرب حتى ترامى األبوان عىل حس��ن يقبالنه، ويقوالن بصوت 

واحد:

اآلن متت الفرحة يا حسن.	 

حسن: نعم. وسنلتقي جميعاً يف دمشق(.

وبالطب��ع، قد يكون هذا ال��كالم صحيحاً من زاوي��ة تجربة أرسة معينة 

عل��م بها الكاتب. ولكن أين دور األدي��ب يف التصفية الفكرية والفنية؟ إن 

الكات��ب يؤك��د يف مقدمة املجموعة أنه س��مع القصص من أف��واه أبطالها 
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وبذل جهداً فائقاً ليوائم بني الفن والحقيقة، وكان يفضل التضحية بالفن يف 

سبيل الحقيقة وأمانة الرواية. ولكن مشكلة التضحية بالصيغة الفنية تصبح 

تضحية بكل يشء.

لق��د فهم الكات��ب يف جميع القص��ص أن دور )املنقذ( ال��ذي كان عىل 

األقط��ار العربية أن تقوم به تجاه فلس��طني ه��و دور )احتضان( الالجئني 

الفلس��طينيني وتس��هيل س��بل الخروج لهم وقد قّدم لنا أقطار الهجرة عىل 

أنها س��درة املنتهى وجنات عدن. وكان الركيز واضحاً عىل س��ورية بوصفها 

م��الذ الالجئني وأمهم الحنون. ويف معظم القصص يتعذب األبطال ويعانون 

األمرين ولكنهم حني يصلون إىل األرض الس��ورية يج��دون العناية والعمل 

والرحي��ب ويطمنئ بهم املقام. ولعله من خالل هذه الزاوية انتقد معاملة 

اللبنانيني لالّجئني الفلسطينيني يف قصة “الرجوع إىل عكا” مثالً.

وبوجه عام تحمل مجموعة “يحدثونك من القلب” نفساً إنسانياً ووطنياً 

نبيالً. وتنجح يف لفت النظر إىل زوايا حساس��ة من النكبة الفلسطينية، كام 

تتعمد الركيز عىل جوانب املعاناة الفلس��طينية، ورمبا تبلغ أوجها يف قصة 

“دير ياس��ني” التي تصف فظائع اليهود وغدره��م بواقعية صارخة. ولكن 

ه��ذه القصص بوج��ه عام تفتقر إىل رؤية سياس��ية س��ليمة، ولعلها بذلك 

تعكس املوقف الشعبي العام من النكبة حتى نهاية الخمسينات.

وم��ن الناحية الفني��ة ميكن القول إن الحد األدىن م��ن الصياغة الفنية مل 

يتوافر للقصص، وأتت “يحدثونك من القلب” مجموعة من الحكايات التي 

مل تشّذبها يد الفن، وهي نوع من تاريخ األفراد موضوع يف قالب قصة، حرم 

نفس��ه من فنية القصة ومن دقة التاريخ، ولكنه مع ذلك ظل محتفظاً بحد 

أدىن من اإلثارة والتش��ويق واإلقناع النفيس بفض��ل طريقة الرسد العفوية 

الصادقة. وقد حرص الكاتب عىل األمانة يف الرواية إىل أبعد حد وكان يذكر 

األس��امء واألماكن والتواريخ أحياناً. وس��اعده عىل إعط��اء انطباع العفوية 

والصدق لغته الجميلة املعربة التي كانت ترق أحياناً حتى تقرب من مرونة 

األس��لوب املناسب للرسد القصيص، ولكن تربية الكاتب األسلوبية التقليدية 
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كان��ت تطغى عليه يف أحيان أخرى فيأيت أس��لوبه مثقالً بالعبارات الجاهزة 

وبعض املفردات الغريبة، وأحياناً تعرض االس��لوب مالحظات اس��تطرادية 

باردة سخيفة ال تعدو أن تكون حشواً أريد به عرض ثقافة الكاتب اللغوية. 

ويفط��ن الكاتب إىل ه��ذا األمر فيحاول أن ينفي عن نفس��ه التهمة وذلك 

بربط االستطراد بهدفه الظاهري يف القصة، متاماً مثلامً كان يفعل املتنبي يف 

تصنعه للثقافات األجنبية واللغوية. ففي قصة )عرس بطل( مثالً يدور حوار 

بني فهد بطل القصة وبني استاذ القرية، ويستشهد األستاذ ببيت ابن دريد: 

الن�اس ألف منهم ك�واحد        وواحد ك�األلف إن أم�ٌر ع�نى

ويستمر الحوار عىل هذا النحو:

“قال فهد: ملن هذا البيت؟

قال األستاذ: ألبن دريد.

قال فهد: ومن هو أبن دريد؟

األستاذ: هو صاحب كتاب الجمهرة، وصاحب املقصورة املشهورة.

فهد: ما أألم االستعامر. سلّط علينا الصهاينة يأخذون دارنا ويحاربوننا يف 

بلدنا، وحجبنا عن العلم وعن أدبنا وتاريخنا”- ص58.

وبوجه ع��ام كان نفس الكاتب تقليدياً، وتظه��ر مغامرته مع فن القصة 

القص��رية العناء الذي كان يالقيه كتاب القديم يف تطويع لغتهم وأس��اليب 

تعبريهم للتالؤم مع الفنون الحديثة. وقد كان عند قدري العمر من رهافة 

الحس وصدق العاطفة ونبل املقصد ما كفل لقصصه أن تظل ش��اهداً حياً 

ع��ىل مرحلة مهمة من مراحل وعي فن القص��ة العريب ملوضوع من أخطر 

املوضوعات التي عالجها خالل نصف القرن املايض.

2-  بديع حقي وثنائية الحنني والترشد:

مل يُص��غ أحد من نكبة الفلس��طينيني بيان��اً أبلغ وأص��دق وأندى وأكرث 

حميمي��ة وأوقع يف النفس وأش��د تأثرياً م��ن بيان الدكت��ور بديع حقي يف 

القصص القصرية املعدودة التي نرشها يف الخمس��ينات26. وأن املرء – مهام 

26   انظر بعض هذه القصص يف مجموعة الراب الحزين، دمشق، 1961، ط2.
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حاول أن يس��لح نفسه ضد تأثري األسلوبية- ال يستطيع أن يكون يف موقف 

قوة إزاء الس��حر الحالل الذي تحمله عبارات بديع حقي امللهمة املضمخة 

بدم��اء الضحايا ودموع املنكوبني. ومهام يكن من أمر تغري الذوق الفني أو 

تطور الوعي الس��يايس فإن املرء يشعر أحياناً أن هذه التغريات ال تنال من 

الطاقة التأثريية لكلامت بديع حقي، عىل الرغم من أن هذه الكلامت كثرياً 

م��ا تنحو منحًى ميلودرامي��اً وكثرياً ما تؤثر الجلجل��ة والعويل عىل النغمة 

الش��جية واآلنة الحبيس��ة. وليس الرس- كام يخيل لبع��ض الناس- يف غنى 

مفردات بديع، وال يف حسن تأتيه للقول، وال يف عذوبة ايقاعه، وال يف براعة 

تصوي��ره- وأنه ليمتلك من ذلك اليشء الكثري. إن الرس – كام يخيل آلخرين 

– يكم��ن يف يشء واحد ه��و أن بديعاً وضع يده عىل الجرح، وبالضبط عىل 

قلبه ومكمنه حيث تتفجر العروق دماً فواراً ومعنى إنس��انياً يتجاوز لغات 

العامل وكل ما أوتيته من بيان.

تحدث بديع عن ثنائية الحياة الفلس��طينية بعد النكبة: الحنني إىل شجر 

الربتق��ال واالكتواء بعذاب الترشد. وهل هناك يشء س��وى هذه الثنائية يف 

الصفحة التي تلت فصل النكبة يف مجلد املعاناة الفلسطينية املعارصة؟

يف )ال��راب الحزين( يعيش )حس��ني( الفلس��طيني الصغري مع أرسته يف 

بلدت��ه )قلقيلي��ة(27 ولكن يف حي اللجوء ويف مس��كن ال��ذل والفقر. منزل 

األرسة عىل بعد خطوات منها وبرتقالها كذلك وقلوب أفرادها كذلك. وليس 

تنفعه��ا قرىب الدار، بل يزيدها ترسيح النظر يف امللك الضائع بؤس��اً وكمداً 

ويبقى املأس��اة حيّة حارة ومصبحة ممسية. وكام يفعل كل أبناء قلقيلية – 

اللجوء، أبرم يف نفسه أمراً وتسلل يف الظالم إىل بيارات أبيه وجده، ال ليضع 

الغام��اً وال ليبيد أبرياء بل ليقطف برتقاالت معدودات يأمل أن يصنع منها 

27   جعل خط الهدنة لعام 1949، من قلقيلية )برلني( فلس��طني املش��طورة، ولكن بني 

أهله��ا وغاصبيها ال بني أملانها وأملانه��ا. ومع ذلك ينىس الناس، ويتحدثون – كام تحدث 

كات��ب هذه الس��طور- عن العاطفي��ة وامليلودراما. لقد كان القط��ار اليهودي يعرب عن 

جانب نوافذ مدرسة قلقيلية وحني ينجيل دخانه كان األطفال يجددون رؤيتهم لربتقالهم 

الذي تقطفه األيدي نفسها التي قتلت آباءهم. 
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عصرياً يش��في أخته املريضة. ويقطف الربتقال ومي��أل صدره به وتراءى له 

صورة »كأس العصري تهتز يف يد أخته، وهي تنهل منها« .. وتتهلل ابتس��امة 

هنيئة عىل شفتيه. ولكن: 

»إنه ال يدري كيف يفارق هذه الش��جرة، ش��جرته الحبيبة، وأغصانها ال 

تزال مثقلة بالربتقال، واجتاحت الحرسة قلبه، وهو يرى نفس��ه مضطراً إىل 

االكتفاء مبا قطف«.

وأخرياً ينتزع نفس��ه من ت��ردده، ولكن بعد فوات األوان. إن عدو الحياة 

يق��ف له باملرص��اد، ويركض وتركض وراءه رصاصات ال��رش. وتومض أمامه 

ص��ورة اخته املريضة وأمه العاتبة. ويس��قط دون حراك. وتتناثر الربتقاالت 

وتتحرك. ولكن إىل حني. 

»كانت أشعة الشمس. عند الصباح، أول من قبل وجهه، وهو ملقى عىل 

األرض، دون حي��اة. وإىل جانبه جثث برتق��االت تافهة وقد تلوثت إحداها 

بالدم، وكانت برتقالة رصيعة، نفذت يف قلبها رصاصة وسال عصريها الشهي، 

فعانق دماً ندياً أحمر، ثم انساب عىل الراب الحزين«.

إن الناقد املتخذ هيئة الجد يستطيع أن يجد يف )الراب الحزين( عرشات 

العيوب، وقد يتس��اءل عن التحليل وعن املعنى السيايس وعن املغزى، وقد 

يجد خرقاً ملبادئ الفن القصيص يف املطلع ويف النهاية ويف التألق األس��لويب، 

ولك��ن من يعرف م��اذا يعني الربتقال عند صبي فلس��طيني محروم، وماذا 

يعني سلخ قلقيلية عن بساتينها بخط من الرشيط املسيج شاركت يف رسمه 

ع��ىل الخريطة يد صهيونية وأخرى غري صهيونية الهيئة. إن من يعرف ذلك 

–ومن يس��تطيع أن يتخيله كذلك– ال ميكن أن يكون أمام بديع حقي سوى 

قارئ يغالب دمعته بالكاد.

الثنائي��ة األوىل إذن هي الحنني إىل الربتقال، والثانية هي اإلكتواء بعذاب 

الخيم��ة وكالهام اكتواء ع��ىل أي حال. والخيمة عن��د بديع حقي مخلوق 

حساس ناطق. لقد ولدت عشية املولد الرسمي للنكبة واتيح لها بعض الفراغ 

وبعض العزم ألن تكتب مذكراتها منذ 1948/5/16، حتى 1949/1/31. وأنها 
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لتت��أمل كثرياً ملصري هؤالء املعذبني الالجئني إىل ظلها غري الظليل وصدرها غري 

ال��ديفء. وما الذي ميكن أن ترثي��ه من أحوالهم، إنه��ا لتحاربني البكاء عىل 

مصريهم والتوجع عىل حارضهم واإلشفاق عىل ما يعانونه من جوع ومرض 

وعط��ش وذل وحرمان، وأنها لتهّم بأن تش��عرهم بيشء من الطأمنينة وإذا 

بالريح تهب لتفسد عليها كل ما حاولته. وتجعل من كل ذرة معاناة عندهم 

ِضعفاً أو أكرث، وإذا تلكأت الريح أو نسيت أو رصفها شاغل ما، كان رصاص 

اليه��ود جاهزاً ألن يقوم ب��دوره كجزء من مظاهر الطبيعة القاس��ية، وإن 

الخيام ليحّدث بعضها بعضاً ويشعر بعضها مع بعض وذلك بعد أن صهرت 

املعاناة ما يكون عادة من جمود بني الجامدات. 

هي ذي مذكرات الخيمة يف 1949/1/15. 

»اليوم، كان يوماً حزيناً أس��ود يف عمر جاريت الخيمة العجوز، فقد ماتت 

الفتاة الصغرية فجأة، كربعم صغري أخرض، غدر به الربد فذوى قبل أن يتفتح. 

وقال��ت يل الخيم��ة العجوز، وعينه��ا ترشق بالدم��ع، أن الصغرية ماتت 

مس��لولة، وأفضت إيّل بأن آمالها يف الحياة س��وف تنب��ت قريباً مع حبالها 

الواهنة.  

وش��ق الفضاء عويل األم الثكىل وخّفت األرملة إليها تواسيها وتشاركها يف 

البكاء. وتحامل فتاي الصغري، بخطاه املتعرثة املتزايلة، وتناهى إىل س��معي 

سعاله اليابس، وتسلل القلق إىل قلبي.

ووق��ف الفتى أم��ام باب خيمة جاريت، وكان ظله املنس��كب عىل األرض 

طويالً يكاد يالمس��ني، ومددت شفتي فقبلت ظله، وعرفت أنه ينشج، فقد 

كان ظلّه يهتز ويرنح. 

ل��ن يلعب معه��ا بعد اآلن، أمامي، ل��ن يرثثر معها، ل��ن يطلق ضحكته 

النقية وميحو عن كاهيل غبار العناء. ورأيته يقرب من أمها، يواسيها: بلغته 

الساذجة الدافئة، وملحته يرامق الصغرية املسجاة عىل أرض الخيمة. ويقول 

لها معاتباً:
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-  كيف تغادريننا وتركني مالعبنا ونزهاتنا وأحالمنا املشركة؟«28.

لقد انطق بديع حقي كال من الخيمة والربتقال بكالم مؤثر، ألنه بالدرجة 

األوىل مس��تقى بصدق من قلب واقع املعاناة الفلس��طينية، واس��تطاع أن 

يس��هم يف رسم اللوحة األساس��ية للموضوع الفلسطيني، وحاول جاهداً أن 

يوفر له��ذه اللوحة ألوانها الخارجية وهي الب��ؤس والجوع والعوز واملرض 

والعري، كام أنه مل يقرص يف رسم خطوطها الداخلية من ذل وحرمان وخوف 

وقلق من جهة، وحنني وشوق وصرب وتشبث بالراب من جهة أخرى، وكانت 

املأساة عنده عاصفة صارخة، فملكت عليه كل حواسه، ومل متكنه من تجاوز 

الدوامة إىل ما وراءها، واقنع نفسه بأنه يقطف قطفة أو قطفتني من زخمها 

وكف��ى، ولق��د كان يف هذا الزخم من الغنى العاطف��ي وحده ما هو كفيل 

بأن يش��غل حياة أدبي��ة كاملة، وكان وراء هذا الزخم م��ن املعاين القومية 

واإلنسانية ما هو كفيل بأن يشغل جيالً كامالً من الحيوات األدبية. 

ومن أس��ف أن كاتباً مثل بديع حقي قنع بالعاطفة وحدها – عىل نبلها، 

وبالنظرة التقليدية- عىل وجاهتها، وبلوحه الصدارة – عىل أهميتها، وريض 

أن يرك للجيل األحدث سناً ما كان يستطيع أن يفعله هو بيشء من التجاوز 

ملنطق محيطه ومرحلته.

*  *  *

28   الراب الحزين، ص139-138.



106

إطار املأساة عند الجيل املتوسط

يف حني يشري قدري العمر إىل سورية واالقطار العربية املجاورة باعتبارها 

م��الذاً لالجئني. وال يتحدث إال قليالً عن البعد العريب للقضية الفلس��طينية. 

فإن الدكتور عبد السالم العجييل29، يف القصص القليلة التي كتبها عن تجربة 

الحرب الفلسطينية التي شارك فيها متطوعاً، يطرق موضوعاً شديد األهمية، 

وهو التفاعل بني اإلطار العريب، وال س��يام يف س��ورية وبني مادة النكبة، ويف 

قصت��ه الجميلة »أين��ام كان« يروي لنا جانباً من تجرب��ة املتطوعني العرب 

السوريني يف أثناء الحرب الفلسطينية. وتدور القصة حول زعيم قروي محيل 

بس��يط يستقبل املتطوعني، ويقدم لهم كل ما يستطيعه من مشورة وعون، 

ويضع أبناءه الستة يف خدمة املعركة، ولكنه مؤمن يف صميمه: 

»أن األنكلي��ز خنازي��ر وأن اليهود كالب جبناء ما اس��تطاعوا يوماً ما أن 

يدوسوا أرضه، ولن يستطيعوه ما دام يف عروقه دم، ويف صدور أبنائه وأبناء 

أبنائه أنفاس ترّدد ..«30.

ولكن اليهود يتغلبون عىل العرب، ويجد الش��يخ الفلسطيني نفسه الجئاً 

يف دمش��ق، ومتس��كعاً ذليالً عىل أبواب رئيس األركان يف دمش��ق، يطلب 

مقابلته دون جدوى. وهو الذي عرفه يف بلدته الصغرية، وشد من أزره حني 

كاد زمام األمور يفلت منه لدى س��امعه نذير املعركة، ويكشف لنا الكاتب 

عن مس��ألة غريبة، هي أن الش��يخ بطل القصة كان ينشد شيئاً واحداً من 

رئيس األركان، وهو أن تعاد إىل أبنائه الستة بنادقهم التي صادرها الجنود، 

ليك مينعوهم من التسلل إىل األرايض التي يحتلها اليهود.

وتتط��رق هذه القص��ة إىل البحث يف جوانب كثرية م��ن العالقة العربية 

الفلس��طينية – إن صح التعبري. وتستخدم اللهجة التقريرية املبارشة، لذلك 

29   ولد سنة 1917. 

30   من مجموعته “الحب والنفس”، بريوت، 1959. 
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يستطيع اإلنسان أن يستقي منها استنتاجات واضحة: 

1-  تؤك��د القصة عىل التش��بث الفلس��طيني ب��األرض، واإلميان برضورة 

االعت��امد ع��ىل النف��س، واالس��تعداد ملجابهة الع��دو، والتضحي��ة بالغايل 

والرخيص، وتشدد بوجه خاص عىل الفضائل العربية يف القرية الفلسطينية. 

2-  تكش��ف عن النقص املعنوي الكب��ري يف صفوف املتطوعني العرب يف 

حرب عام 1948. وهي تظهر أن الكثريين منهم – وال س��يام الزعامء – أتوا 

لغرض املتاجرة بالقضية، وأنهم فيام بعد اس��تغلوها أبشع استغالل، وأنهم 

انتهوا إىل منع الفلس��طينيني من مامرس��ة حقه��م الطبيعي يف النضال، كام 

ترم��ز عملية مصادرة بنادق أبناء الش��يخ الفلس��طيني، ثم إن بعض هؤالء 

املتطوع��ني كان��وا عاجزين عن فهم الش��عب العريب الفلس��طيني، بل عن 

التعاط��ف معه، وفيهم م��ن كان يتهجم عليه. لقد كان الش��يخ يخىش أن 

يتحدث مع أحد س��وى راوي القصة – ال��ذي هو عىل األرجح الدكتور عبد 

الس��الم العجييل نفس��ه. ويعلق الراوي عىل حديث الشيخ عن استعداده 

للدفاع عن قريته:

»ل��و قال لرئي��س جامعة املجاهدين وألصحايب م��ا كان يقوله يل ملا لقي 

إال ابتسامة االس��تهزاء، إذا مل تصله من محنقيهم أو بعض سفهائهم شتيمة 

تلحقه بكل هؤالء الذين اتينا نفديهم بأرواحنا، فلقينا منهم الضيق والعقوق 

والجحود، ولقينا منهم أحياناً الخذالن والتواطؤ والخيانة« – ص49.

3-  تكش��ف القصة كذلك عن نقص كبري يف الكفاءة القتالية للمتطوعني، 

ويف أس��لحتهم وعتادهم. وق��د أظهرت ارتباك رئيس��هم بوجه خاص31حني 

حزب األم��ر وظهرت بوادر املعركة. ويحرص الدكت��ور العجييل عىل إعطاء 

تفصيالت عن أنواع السالح املحدود الذي كان يعطى للمتطوعني. 

وتتبلور آراء عبد الس��الم العجييل بش��كل أق��وى يف قصته األخرى كفن 

حم��ود، وهي من مجموعة الحب والنفس أيضاً، وتتحدث هذه القصة عن 

31   وه��و غالب��اً أديب الشيش��كيل الذي أصب��ح فيام بعد رئيس��اً لألركان ثم رئيس��اً 

للجمهورية يف دمشق. 
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تجربة ابنة الش��عب )عمتي نجمة( مع قضية فلسطني. لقد أصبحت قضية 

فلسطني اآلن قضية سورية، إذ استشهد ابن نجمة حمود يف فلسطني، وهي 

تريد اس��رجاع عظامه، وتشري قامش��اً معيناً من الحج ليك تلف به جثته. 

وهي متثل اإلميان الش��عبي الغامض بإمكان تحرير فلس��طني يف املستقبل، 

ومن خالل مشاعر العمة نجمة تطرح القصة األفكار التالية:

1-  فلسطني طريق مسدود ال بد من أن يفتح يوماً ما، ولكن أي جيل ذاك 

الذي سيتوىل املهمة الصعبة؟.

2-  “فشل القادة” ويأس الساسة، وتآمر الزعامء، وثبطت همم املتحمسني، 

ونفض كثري من الناس أيديهم من األرض املس��لوبة، ولكن عمتي نجمة32 مل 

تفقد إمياناً وال أضاعت ثقة« – ص68.

كانت الحكومات املتعاقبة تجمع الس��الح والتربعات باس��م فلسطني، لكن 

كان واضحاً أن ال يشء من ذلك يذهب إىل فلسطني. 

يعاين جيل )الراوي – املؤلف( معاناة شديدة من عار الهزمية، والوطنيون من 

أبناء هذا الجيل يخجلون من مجابهة الش��عب، أما االنتهازيون فيستغلون 

القضية الفلسطينية بوقاحة. 

أخرياً يتساءل الراوي – املؤلف بحرقة:

»من ذا الذي سيحمل كفن حمود؟ 

جيل آثم يريد أن يش��ري خطيئته ويكفر عن عاره، وجيل يريد أن يلقي 

نفسه يف النار وال يدري أنها تحرق، وجيل تهيأ ليكون كفؤ للسهم الذي أعّد 

له، وأجيال ال تزال يف باطن الغيب. 

من ذا الذي يحمل منهم كفن حمود إليه؟ تس��اؤل ذاد املنام عن األعني 

بعد أن هجعت عني عمتي نجمة.” – ص73.

وإذا كان قدري العمر ميثل رأي الجيل األَس��نِّ فإن عبد الس��الم العجييل 

ميثل هنا رأي الجيل الوس��ط الذي وعى النكب��ة جيداً، وبدا حائراً مصدوماً 

ناق��امً إزاء ما يراه من تخاذل واس��تغالل للقضية وخيان��ة لها. ولكنه يظل 

32   رمز الشعب. 
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ضم��ن حدود الحرية وال يوح��ي بأي أفق جدي��د، وإن كان يؤكد نوعاً من 

اإلميان الغيبي مبجيء الحل – رمبا بعد أجيال.

ومتثل قصتا عبد الس��الم العجييل الس��ابقتان قفزة فنية بالنسبة لقصص 

ق��دري العم��ر، ولكنهام تبدوان أقل اتقاناً بكثري م��ن القصص األخرى التي 

نرشه��ا العجييل يف تل��ك املرحلة، وعىل الرغم من اإلعجاب الواس��ع الذي 

حظي��ت به هات��ان القصتان إبان نرشهام، فإن املرء يس��تطيع أن يلمح أن 

الجرأة النس��بية يف املعالج��ة املضمونية والرصيد الكب��ري لكاتبهام أّديا إىل 

إغفال النق��اد املعجبني يف ذلك الحني للصدوع الفنية الواضحة يف القصتني. 

وإن املرء ليتساءل: هل يكون املوضوع الفلسطيني هنا مسؤوالً عن طبيعة 

البناء القصيص غري املتامسك الذي اختري لهاتني القصتني؟ يكاد املرء يقول إن 

تأثري املوضوع الفلس��طيني كان غالباً باتجاه التشديد عىل حرارة املعالجة، 

مقابل التساهل يف القالب الشكيل، عىل األقل حتى نهاية الستينات.

*  *  *
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مالمح تجربة املأساة عند الجيل الجديد

تطور يف معالجة املوضوع ويف املستوى الفني:

يستطيع اإلنسان أن يقول بكل اطمئنان إن معالجة املوضوع الفلسطيني 

عند الجيل الجديد يف مطلع الخمسينات أظهرت تطوراً واضحاً نحو األفضل 

س��واء فيام يتصل باملضمون وقوة التحليل أو فيام يتصل بالش��كل والبنية 

القصصية. وبالطبع يجب أن يؤخذ هذا التطور مبعناه النسبي، وليس يعني 

تفضيل انتاج الشبان عىل الجيل السابق لهم أنهم وفوا املوضوع الفلسطيني 

حق��ه، ذلك أن هن��اك جملة من العوامل السياس��ية والفني��ة حالت دون 

انتاج أدب قصيص رفيع مس��توحى من غنى املوضوع الفلس��طيني وتعدد 

جوانبه. وبصدد العوامل السياسية ميكن اإلشارة إىل التخلف السيايس الذي 

كان يس��ود األقطار العربية املجاورة لفلس��طني إبان نكبة فلسطني وخالل 

الس��نوات التي تلتها بحيث كانت التحليالت السياس��ية والثقافة السياسية 

عام��ة محصورة يف نخبة مح��دودة جداً. وكانت الطبق��ات الحاكمة تعمل 

عىل استخدام مختلف أساليب التضليل والتشويش والدمياغوجية والتالعب 

بالعواطف وحجب املعلومات واالضطهاد واإلرهاب ألبعاد الرأي العام عن 

معرفة طبيعة النكبة ومس��بباتها ونتائجها الخطرية.. ويف أوائل الخمسينات 

كان يبدو أن الكتاب الش��باب يحس��ون بكل ذلك ولكنه اإلحس��اس العام 

املفتق��ر إىل التحلي��ل النوع��ي، وبالتدريج تطور هذا اإلحس��اس إىل وعي 

ومحاولة للتعمق ورغبة يف الربط والتعليل. وقد قطع كتاب القصة الشباب 

ش��وطاً يف هذا املجال ولكنهم مل يس��تطيعوا تجاوز التعميامت السياس��ية 

للمرحلة، بحيث ال نس��تطيع أن ننس��ب إليهم من عنارص الوعي السيايس 

ما ينفردون به عن غريه��م من أدباء الفنون األخرى أو من كتاب األدبيات 

السياسية.
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ومل يس��تطع املس��توى الفن��ي للقصص، مبا يج��ب أن يوف��ره عادة من 

الجاذبي��ة وقوة التأثري أن يعوض عن النقص الذي كانت تعاين منه القصص 

يف العمق والرؤية، وظهر عجز واضح عن استثامر اإلمكانات العظيمة التي 

يزخر بها الفن القصيص من أجل ارتياد الجوانب القومية واإلنسانية الخاصة 

يف املوضوع الفلس��طيني وتحويلها من مادة خام إىل أش��كال فنية مصقولة 

وقامئة بذاتها. ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل أن فن القصة يف الخمسينات 

كان بعد فتياً مل يس��تكمل أسباب النضج ومل تس��بقه من التجربة املوروثة 

س��وى مرحلة قصرية متقطعة من املحاولة والخطأ يف العقدين الذين سبقا 

الخمسينات عىل وجه التحديد. وبالطبع ال يطلب املرء املستحيل من كتاب 

أي��ة فرة من الف��رات، فاإلنتاج الفني ظاهرة اجتامعي��ة مرهونة بظروفها 

العام��ة، ولكن هذا املوقف االعت��ذاري ال يجب أن يوصلنا إىل االعتقاد بأنه 

)ليس باإلمكان أبداع مام كان(. وأقل ما ميكن أن يؤخذ عىل قصص املرحلة 

عام��ة أنها اتكأت عىل س��مو املوض��وع املطروح واطأمنت ل��ه ومالت يف 

معظمها إىل التساهل يف القيم الفنية، وإن عرشات القصص الوطنية العابرة 

التي نرشت يف مجالت مثل )الجندي( و)الرشطة واألمن العام( و)الدنيا( يف 

الخمسينات تقف شاهدة عىل هذا الحكم. بل إن املرء يكاد أن يذهب إىل 

أبعد من ذلك ليس��تنتج- ولو عىل حذر- أن ع��دداً من الكتاب الذين كانوا 

معروفني بحرصهم النسبي عىل توفري مستوى فني الئق النتاجهم مل يظهروا 

مث��ل هذا الحرص في��ام نرشوه من قصص وطنية وفلس��طينية يف املجالت 

املذكورة ومثيالتها، ويقين��ا كان هؤالء الكتاب يعرفون أنهم يلبون حاجات 

ملح��ة، ولذلك مل تظهر أكرث هذه القصص يف املجموعات التي نرشوها فيام 

بعد، ومن بني هؤالء – عىل سبيل املثال- كتّاب مثل سعيد حورانية وشوقي 

بغدادي ومحمد حيدر.

عىل أن اإلش��ارة إىل ه��ذا الواقع يجب أن ال تحجب ع��ن األعني اهمية 

االسهام الذي قدمه كتاب القصة الشباب يف استثامر بعض الجوانب القومية 

– بالدرجة األوىل، واإلنس��انية – بالدرجة الثانية، من املوضوع الفلسطيني. 
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فقد تحدثوا عن النضال العريب عامة والفلس��طيني خاصة وصوروا جوانب 

مختلفة من عملية القتال وركزوا عىل قيم الصمود والتضحية والبس��الة33، 

كام صّوروا جوانب من مأس��اة الالجئني الفلس��طينيني وعذابهم وتش��تتهم 

وأكدوا عىل صبوة هؤالء للعودة وحنينهم إىل األرض املحتلة وتحيّنهم شتى 

الفرص للوصول إليها34، ومل ينسوا كذلك إبراز املعنى األسايس للنكبة – وهو 

املعنى الس��يايس، ويف ه��ذا املجال كانوا جريئني يف فض��ح خيانات الحكام 

ومهاجم��ة التهاون والتخاذل، وتوجيه أصبع االتهام نحو االس��تعامر، ولكن 

هذا الجانب السيايس بالذات مل يتضح يف أبعاده الخاصة إال بالتدريج وبعد 

أن دخلت س��ورية واألقطار العربية املجاورة لفلسطني يف تطورات سياسية 

عنيفة نتيجة لتأثري نكبة فلس��طني بالدرجة األوىل، وس��رنى أمثلة من ذلك 

فيام بعد. 

الجيل الجديد والقيم اإليجابية يف التجربة:

تكش��ف قصص الجيل الس��وري الصاعد يف الخمس��ينات عن قدرة عىل 

إب��راز القيم اإليجابية من بطولية وإنس��انية يف موق��ف العريب من الرصاع 

س��واء يف نضال��ه أو يف معاناته، ويحس املرء يف قصص الش��باب بلمس��ات 

33   أنظر مثاًل القصص التالية التي نرشت بني سنتي 1952-1954 يف الجندي: 

-   “مذكرات أم”، لعدنان خامش.

-   “بطل ال ينىس”، لسليامن جابر.

-   “عجلت إليك ريب لرىض”، منذر رساج.

-   “العريف”، ملحمد حيدر.

-   “القافلة التي مرت”، لشوقي بغدادي.

-   “قبلة النرص”، رياض قادري.

-   “سباق إىل املوت”، سعيد فائز.

-   “املطر”، محمد كامل صالح.

-   “رسالة من امليدان”، فارس زرزور.

34   وإن كان ه��ذا املوض��وع ظل أثرياً عند كتاب الجيل األق��دم، ويعود للدكتور بديع 

حقي فضل كبري يف معالجة هذا املوضوع. 
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إنس��انية مؤثرة تكاد تفتقر إليها يف كثري من األحي��ان قصص الجيل األقدم 

الغارقة يف العواطف العامة واملثقلة باللفظية واألسلوبية، فكأمنا بدأ الجيل 

الجديد يتعرف عىل لعبة العواطف األبدية يف الحياة ويف الفن عىل السواء، 

وأخذ يدرك أن لكل موقف عاطفته الخاصة س��واء من حيث نوعها أو من 

حي��ث زخمها، وأن هذه العواطف – ل��يك تكون مقبولة ومؤثرة- يجب أن 

تقاس مبيزان حساس ال أن تقدم بدون كيل عىل الطريقة الحامتية. وبالطبع 

يتح��دث املرء عن بوادر اتجاه ع��ام وال يعني أب��دأ وجودمثل هذا الفرق 

الدقيق بني كل كاتب من الجيل القديم ونظريه من الجيل الجديد، وما أكرث 

الش��بان الذين كتبوا عن فلسطني وهم غارقني يف العاطفية من قمة رأسهم 

إىل أخمص قدمهم.

وق��د اخت��ار كتاب الجي��ل الجدي��د، بطبيع��ة تطلعاتهم النفس��ية من 

جهة، وبنتيجة األحداث السياس��ية يف الخمس��ينات م��ن جهة أخرى، تلك 

املوضوعات األقرب إىل الروح النضالية أو اإلنسانية. وكانت بطولة املقاتلني، 

وال س��يام من أفراد الجيل العريب الس��وري وضباط��ه، موضوعاً محبباً لهم، 

وقد أتيح لعدد من كتاب القصة أن يعيشوا حياة الجندي املقاتل من خالل 

خدمته��م اإللزامية يف الجيش، ك��ام وفّرت لهم مجلة الجن��دي مناخاً فنياً 

مناس��باً ملوضوعات البطولة. ثم إن جو النكبة القائم أخذ يتبدد يف أواسط 

الخمس��ينات لصالح تطلعات قومية كربى أس��هم فيه��ا الجيل الناىشء إىل 

أقىص حد.

وميك��ن اعتبار )ف��ارس زرزور(35 املمثل األول لهذه الظاهرة، س��واء من 

حيث حجم انتاجه املتعلق باملوضوع الفلس��طيني أو من حيث املس��توى 

35   نرش فارس زرزور مجموعتني من القصص قبل عام 1967 وهام: 

-   حتى القطرة األخرية، وزارة الثقافة، دمشق، أيار 1961.

-   42 راكباً ونصف، دمشق. 1961.

وذلك باإلضافة إىل عدد من الروايات، وقد ولد فارس زرزور س��نة 1928 ألرسة فقرية يف 

حي امليدان الش��عبي بدمش��ق، وبدأ حياته معلامً ثم ضابطاً يف الجيش واحرف الكتابة 

بعد ذلك. 
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اإلنساين والفني لهذا اإلنتاج. ويف معظم قصصه تتوافر عنارص فنية أساسية 

منه��ا وحدة االنطب��اع والركيز عىل لحظة نفس��ية أو موقف نفيس ورصد 

الحركة النفس��ية النوعية لالش��خاص وال س��يام الجنود منهم، والتأكيد عىل 

ارتباط اإلنسان بالراب بحيث يكون انسالخه عن ارضه انسالخاً عن وجوده 

الحقيق��ي. وعىل الرغم من وجود صدوع فنية ومنطقية يف كثري من قصص 

فارس زرزور فإنه قليالً ما يخفق يف إعطاء كل قصة نكهتها اإلنسانية املناسبة 

واختتامها، عندما يوايت املوضوع، بومضة إيجابية تشري إىل أفق جديد يتفتح 

أمام الحياة، وقد ساعد فارساً منبته الطبقي وتجربته الغنية يف الجيش عىل 

التفاعل مع جوانب مهمة جداً من املأساة ومن الرصاع، ولبعض ما كتبه من 

القص��ص قيمة فنية إىل جانب القيمة التاريخية، ولكنه أحياناً يغفل الرشط 

الفني إىل درجة ال تصدق. ولعله من املفيد لجالء جوانب املوضوع أن نقف 

عند بعض قصصه:

1-  يف قصت��ه »حفنة م��ن الراب«36، نج��د التأكيد عىل وج��ود البذور 

الوطني��ة عند الجميع، إن بطل القصة، محمد الجاجة، مغرب س��بق له أن 

هاجر من قريته يف فلس��طني بع��د أن تويف والده وترك ل��ه عبئاً ثقيالً من 

الدين، ويقيم محمد الجاجة عرش س��نوات يف الربازيل ثم يتاح له أن يقصد 

فلس��طني زائراً مع فوج من املغربني، ويف نيته أن يصطحب أمه ويعود بها 

إىل الربازيل. ويصل قريته فيجد أبناءها مس��تعدين لقتال األعداء الصهاينة 

وقد أصبحت زينتهم الوحيدة البنادق عىل أكتافهم وأمش��اط الرصاص عىل 

صدورهم. ويس��أل عن أمه فيجد أنها توفيت قبل ثالثة أش��هر من وصوله، 

وي��زور قربها فيجده إىل جانب قرب أبيه. ويتحرك يف أعامقه ش��عور عميق، 

ويكتش��ف أن��ه ميلك يف أرض الوطن ش��يئاً مثيناً ال ميك��ن أن تأيت مبثله كل 

أموال��ه يف املهجر. ويقيض ليلته عند قرب والديه يحرس��هام كام يحرس أبناء 

القرية أش��ياءهم الثمينة، وهم يتوقعون هج��وم اليهود يف أية لحظة. ويف 

مس��اء اليوم التايل يتلقى مكتب املغ��رب محمد الجاجة يف الربازيل الربقية 

36   نرشها يف اآلداب، ع7، سنة 1954، ثم ظهرت يف مجموعته )حتى القطرة األخرية(.
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التالية: بيعوا كل يشء وأرس��لوا املال إىل العن��وان التايل: تل الزيوان، يافا – 

فلس��طني. ويالحظ يف هذه القصة أن الكاتب يعزف عىل وترين متناظرين 

ه��ام الحس اإلنس��اين والحس الوطني عند الناس، ويح��اول أن يتوصل إىل 

قلب محمد الجاجة من املنس��حب إىل املنتمى وطنياً وإنسانياً. ويكاد يلجأ 

إىل القرس يف عملية التحويل هذه. وقد كانت مهمته تكون أسهل لو مل يكن 

لدى محمد الجاجة من االرتباطات املالية يف املهجر ما هو كفيل بأن يش��ّل 

االرتباطات اإلنس��انية والوطنية – كام علمتن��ا التجربة. وتنضح القصة من 

أولها إىل آخرها باإليجابية وبالروح التفاؤلية، ويتقبلها اإلنس��ان عىل الرغم 

من كل ما فيها من الثغرات، وهي ال تفتقر إىل التشويق.

2-  ويف »شجرة البطم« يرتاد املؤلف زاوية إنسانية خاصة جداً من زوايا 

الحياة النضالية. يقف الضابط، بطل القصة، أمام ش��جرة البطم الوحيدة يف 

»تل العزيزيات«37 وتنثال عليه الذكريات. لقد كان أبوه الش��هيد جندياً يف 

كتيبته وكان عىل هذا الضابط أن يقود املعركة وأن يوجه جنوده لالش��تباك 

م��ع العدو. ويؤىت بأبي��ه جريحاً عىل نقالة ويلقي أبوه ما يش��به الخطاب 

الوطني أمام شجرة البطم قبل أن يسلم الروح:

»انظ��ر إىل هذا الراب، كنت أس��كن فيه فس��معته ينادي بصمت: إنني 

ظمئ. اسقني قليالً من دمك ألنبت لك شجرة الحرية..«

وضم قبضته إىل صدره..

وتنتهي القصة عىل النحو التايل:

“وال تزال ش��جرة البطم منتصبة صامتة، وتل العزيزيات مل يفقد س��وى 

قبضة من تراب أطبق عليها والدي بأصابعه وظل يضمها إىل صدره الدامي 

وروحه تصعد به إىل السامء”38.

37   تل عس��كري مهم عىل الحدود الس��ورية الفلس��طينية دارت حوله معارك طاحنة 

استبسل فيها الجيش العريب السوري وقدم ضحايا كثرية. 

38   حت��ى القطرة األخرية، ص56، وقد نرشت ه��ذه القصة للمرة األوىل يف الجندي، ع 

120، 15 آب سنة 1952. 
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وبالرغم من كل ما ميكن أن يوجه إىل هذه القصة من انتقادات فنية وال 

س��يام من ناحية اعتامدها عىل الخطابية، فإنها تظل عمالً فنياً يستطيع أن 

يشّد اإلنسان إىل جوه وأن يستدر الدمع من عينيه. وإن حرارة الصدق هنا 

تتجاوز كل املواصفات الفنية.

3-  ويف قصة )الدخان( يرس��م فارس جواً عدمي��اً لحياة الالجئ. إنه هنا 

الالج��ئ ال��ذي تتآزر عليه عوامل الجوع والش��ك وال��ذل والترشد واليأس. 

ويب��دو لنا الالجئ وحي��داً يف خيمة ال فرق بينها وب��ني القرب وذلك بعد أن 

مات��ت امرأته، وتذهب ابنته الصغريةلجن��ي الحطب وينهمك طول الوقت 

بإش��عال النار ولكنه يفشل يف تبديد س��حب الدخان الصاعدة من الحطب 

وال يرى سوى الدخان.

وينجح فارس هنا يف وضع الالجئ يف جو قاس مرير ومثري. وينقلنا بذلك 

إىل أوج حدة املأس��اة. ويزيد من تقديرنا للقص��ة أنها صورة وصفية كاملة 

ال تعتم��د عىل الحادثة ومع ذلك توفر عنرص التش��ويق. ويف القصة وحدة 

انطباع وتركيز وتوجيه. ويلفت النظر فيها التعليق التايل:

“وإن��ه ملام يدعو إىل الب��كاء والضحك معاً أن هذه الجامدات التعيس��ة 

الزرية تحس وتشعر بأنها أحسن حاالً وأجل قدراً من هذه األرواح اإلنسانية 

التي متضغها يف أحشائها”39.

وبالرغم من عدم استواء التعبري يف هذا التعليق- وهي مشكلة عاىن منها 

فارس يف بدء مامرس��ته للكتاب��ة – فإن القارئ ال يخف��ق يف تلمس الفكرة 

البعيدة التي رم��ى إليها الكاتب. إن حالة الالجئ مل تتدن إىل درجة الصفر 

فحس��ب بل تجاوزتها إىل ما هو أدىن من ذلك. وليست املسألة هنا مسألة 

تش��بيه الالجئ بالحيوان أو الجامد. إنها أبعد من ذلك فاإلنسان هنا يسف 

إىل ما دون الجامد ويثري حركة ما يف الجامدات ألنها تحس أنه ليس س��وى 

قطع��ة جامدة أمام مصريه الدخاين، ومع ذلك ال احد يحرك س��اكناً. ويخيل 

إىل امل��رء أن هذه القصة تكاد تنجح يف لعبة قل��ب الحقيقة مجازاً واملجاز 

39   “حتى القطرة األخرية”، ص69.
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حقيقة. وهذا هو رسّها.

لقد أغنى فارس زرزور املوضوع الفلسطيني مبثل هذه الومضات املوجهة 

إىل زوايا مظلمة من النكبة. ورفع بها من مستوى قصة النكبة. ولكنه مقابل 

ذلك تس��اهل كثرياً يف عدد من قصصه، وقّدم أحياناً مرشوعات قصص فيها 

مادة خام غري مستس��اغة بحد ذاتها حين��اً وغري مصقولة حيناً آخر. وعذره 

بالطبع معروف – وإن مل يكن مقبوالً عند الكثريين. وهو أنه سارع يف بعض 

الحاالت إىل التجاوب مع املتطلبات الوطنية امللحة قبل املتطلبات الفنية.

الجيل الجديد وإدانة التخاذل الرسمي:

وميث��ل لنا هاين الراهب40 يف قصته القصرية »مقعدان يف صالة التمثيل«41 

وجهاً آخر م��ن وجوه أدب النكبة. ففي هذه القص��ة ذات الطابع الرمزي 

يهجو املؤلف املوقف العريب الرس��مي من قضية فلس��طني يف تلك املرحلة. 

ويعترب القضية الفلسطينية عىل املستوى الرسمي وجوداً فارغاً من املضمون، 

أما أبناء القضية أنفسهم فمبعدون ومنفيون ومحرومون من املشاركة فيها. 

إن السلطات الرسمية تحتفظ لنفسها بحق معالجة القضية باألسلوب الذي 

يروقها وتحرم أبناء الش��عب فرصة االتصال بقضيتهم والدفاع عن حقوقهم 

وأعراضه��م. وتدور هذه القصة يف رحاب جامعة دمش��ق )معقل الوطنية 

والنض��ال يف تلك الف��رة(. ويقدم لنا الراوي وزميل��ه عثامن وهام يحاوالن 

الحصول عىل بطاقتني يف حفلة س��مر تقيمها الجامعة، ويخفقان فيحاوالن 

الدخول دون بطاقات فينقض عليهام أعضاء اللجنة التنظيمية ويخرجونهام 

بالقوة بعد عراك عنيف ويقنع البطالن أخرياً برك املرسح ألصحابه.

وتتحرك القصة بواسطة رموز شبه واضحة، فوصال أخت عثامن وخطيبة 

الراوي متثل دور فلس��طني – الرباءة والضحية. وخش��بة املرسح تعني عىل 

األغلب مرسح السياسة العربية الرسمية، ورمبا كانت تعني بالضبط الوسط 

الرس��مي الحاكم يف سورية يف مطلع الس��تينات، وتذكر أوصاف أحد أبطال 

40   ولد يف الالذقية سنة 1939. 

41   اآلداب، متوز 1962.
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القصة )الدكتور نظ��ام األصلع( برئيس الجمهوري��ة الدكتور ناظم القديس 

وقتذاك. وميثل الجمهور الش��عب العريب املصلوب قبالة خش��بة السياس��ة 

الرس��مية الذي يحظر عليه االس��تامع إىل أي حديث سوى تهريج املمثلني، 

والجمه��ور هن��ا س��لبي غ��ري واٍع وتنطيل علي��ه الخدعة، ومتث��ل )اللجنة 

التنظيمي��ة( الفئات املش��ركة بالحكم يف س��ورية وقت��ذاك، وتتصف هذه 

اللجنة بالرشاسة وتتضامن فيهام بينها ضد الجمهور.

وتعكس هذه القصة رأي شبيبة الجامعة التقدمية يف ذلك الحني ويتوافر 

له��ا من حرارة الصدق وإيحاء الحوار ورش��اقته وجامل العرض ما يبيح لنا 

اعتبارها من أجمل القصص القصرية الفنية التي كتبت حول قضية فلسطني 

يف الستينات.

*  *  *



119

اتجاه املوضوع الفلسطيني نحو النضج يف الرواية

ومن زاوية املوضوع الفلس��طيني تلفت النظر ظاهرة غريبة يف الرواية42 

الس��ورية حتى نهاية عام 1967 ع��ىل األقل، وهي ظاهرة عدم تخصص أية 

رواي��ة باملوضوع الفلس��طيني بل عدم تركيز أي رواي��ة عىل هذا املوضوع 

أو ما يتش��عب عنه من جوانب سياس��ية أو اجتامعية أو إنس��انية. ولعل 

لذلك أسباباً موضوعية منها أن قضية فلسطني كانت آنذاك تثري من الحرارة 

واالنفعال والتأثري والحمية ما ال ميكن أن يصلح مادة للرواية طويلة النفس. 

ثم إن فن الرواية كان تلك الفرة ناش��ئاً هّش العروق وأعجز من أن يصمد 

ملتطلبات املوضوع الفلسطيني.

وال ش��ك أن هناك اس��باباً أخرى أكرث خصوصية، منه��ا مثالً أن املوضوع 

الفلس��طيني ُحرِم يف تلك الفرة من فرص��ة تركيز فئتني مهمتني من الكتّاب 

عليه: 

األوىل: فئة الكتّاب ذوي االتجاه املاركيس ممن كانت نظرتهم األيديولوجية 

تج��اه القضية الفلس��طينية تختلف ع��ن النظرة القومي��ة العامة لها وتثري 

الجمهور املتحمس وس��خطه. مام رصفه��م بالطبع عن الركيز عىل معالجة 

هذا املوض��وع مع أنه يف األصل موضوع خصب لذوي االتجاه اإللتزامي يف 

األدب. وبوجه عام يعترب نصيب املوضوع الفلسطيني يف قصصهم ضئيالً كاّم 

وكيفاً حتى مطلع الستينات.

الثاني��ة: فئة كتّاب النزع��ة الحداثية )مودرنزم( ال��ذي انرصفوا أصالً إىل 

تقلي��د املوضوعات الغربية بتأثري ش��عورهم بالخيبة املرة بس��بب الهزمية 

القومية وبس��بب عوامل أخرى اجتامعية. إال أن ش��دة الصدمة مل تتح لهم 

أن يبرصوا الصلة بني ش��عور الخيبة والضياع ال��ذي كانوا يعانون منه وبني 

42   اس��تعمل مصطل��ح القصة للمعنى الع��ام fiction، وذلك مقاب��ل الداللة النوعية 
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السبب األسايس لهذا الشعور وهو النكبة القومية الكربى عام 1948. وبدت 

لهم القضية الفلس��طينية بعيدة عام ظنوا أنه القلق العرصي الذي يعانون 

منه.

وق��د أفردت بالذكر هات��ني الفئتني ألن فن الرواي��ة العربية قام بالفعل 

عىل أكتاف كتابهام. عىل أن حكمنا السابق يبقى صحيحاً وهو أنه يندر أن 

يخلو انتاج أي كاتب س��وري يف فرة ما بعد النكبة من إش��ارة إىل املوضوع 

الفلسطيني بشكل أو بآخر.

ولع��ل أبرز كتّاب هذه املرحلة يف مجال الرواية األس��تاذ مطاع صفدي43 

يف روايته »جيل القدر«44 الذي يجعل الش��عور بالنكبة القومية يف فلسطني 

محركاً أساس��ياً من املح��ركات التي تدفع أبطاله باتج��اه التفاين يف النضال 

القومي. ويبدو واضحاً يف هذه الرواية القومية الشعور الشعبي العارم ضد 

الحكام من الرعيل األول الذين ش��اركوا يف مؤامرة سقوط فلسطني والذين 

تؤكد الرواية أنهم »كانوا يش��رون األس��لحة ويرسلونها إىل اليهود. من مال 

العرب«. ويف ه��ذه الرواية أيضاً إرصار عىل الطابع القومي للنكبة. وهو ما 

مييز الفهم الس��وري للقضية الفلس��طينية طوال املرحلة التي تشملها هذه 

الدراس��ة. وتعكس رواي��ة »جيل القدر« كذلك مدى عمق الش��عور باإلثم 

الذي كان يحفر يف صدر املثقفني والجامهري من جراء االقتناع العام بتقصري 

الجميع يف واجبهم تجاه القضية ويف إغضائهم عن خيانات الحكام وتآمرهم.

ولكن األهم يف ذلك أن الرواية تعترب النكبة الفلسطينية عامالً من عوامل 

تفج��ر الوعي القومي لدى الفرد الع��ريب وفاتحة مرحلة جديدة من الثورة 

األصيل��ة. يق��ول نبيل بطل الرواي��ة: ).. وهذا هو ما فعلت��ه الكارثة باألمة 

العربية، لقد انطقتها من س��درتها، هكذا يقول الس��طحيون، وأما الحقيقة 

فإن ضياع فلسطني املوقت هو إنذار لألمة بأن متتلك ذاتيتها حقاً القشورها، 

ب��أن تعتيل فوق واقعها املري��ض، بأن متزق قناع الوهم ع��ن بصريتها، بأن 

43   ولد يف دمشق سنة 1929. 

44   بريوت، 1960. 



121

تحفر يف كهفها لتصل إىل مصريها الحقيقي.. لقد كانت فلسطني بدء البعث 

الحقيقي ألمتنا، أرجعتها إىل خاصيتها األوىل، تحّدث أصالتها(.

لكن نبيالً ال يكتفي بهذا التفس��ري الثوري الوجودي ذي الطابع العام بل 

يس��تمر يف التعليق عىل قضية فلس��طني من خ��الل املصطلحات الوجودية 

األكرث تخصيصاً:

1-  فلسطني كانت دعوة لحرية أحق، لوجود أحق، لبعث أشمل وأعمق.

2-  تحدي فلسطني سيحقق عرص املعجزة بالنسبة لالنسانية – إذا كانت 

إرادة األم��ة موج��ودة: “عوضاً ع��ن أن ينهار العامل ميك��ن أن يتابع حياته 

األصيلة بأمة أصيلة تطعمه بحريتها الغازية املحررة الجديدة”.

3-  وعىل ذلك تكون األمة العربية مبثابة فرد يستعيد وجوده، وباستعادة 

وجوده تتفتح قواه. 

ويف )جيل القدر( ش��خصية فلس��طينية مهمة من خ��الل منطق الرواية. 

ميكن أن تكش��ف لنا جانباً من التصورات الس��ائدة يف مرحلة الخمسينات 

حول الشخصية الفلسطينية.

يقدم لنا هاين يف الرواية بوصفه ش��اباً فلس��طينياً الجئاً يف دمشق، يتمتع 

بثقافة انكليزية واضحة، وهو شعلة من الحيوية، معاىف يف الظاهر ودنيوي 

وله عالقات اجتامعية متش��عبة، وهو ال يس��تقر عىل حال، كأمنا يشكو من 

قلق داخيل أو مطاردة ميتافيزيقية، وهو دائم الرحال بني سورية وأمريكا، 

وكأنه يعيد مأساة )اليهودي التائه(، وهو يشعر بالصغار إزاء العامل وينطوي 

عىل إحساس حاد باملرارة. 

ويبدو الكاتب حائراً بشأن بطله الفلسطيني، ولعله يعكس هنا حريته بني 

الش��عور العام املضاد للفلسطينيني الذي ساد يف فرة معينة يف الخمسينات 

بتأثري عوامل نفس��ية عامة رفدتها الدعاوة األجنبية وبني منطلقاته القومية 

النظرية التي مل تكن لتسمح له مبجاراة بعض االتجاهات التي كانت تهمس 

بإدانة الفلس��طينيني بحجة تخليهم عن بلدهم وبيعهم أراضيهم والتي كان 

بعضه��ا يذهب إىل زرع بذور الش��ك بهم لدرجة االته��ام. لقد كان مطاع 
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صف��دي بوج��ه عام متعاطفاً مع ش��خصياته يف “جيل الق��در”. وكان ترفع 

البطل )نبيل( عنهم مصحوباً بنوع من الرعاية الفوقية. ولكن هذا التعاطف 

مل يس��تطع أن يرف بجناحيه عىل )هاين( الفلسطيني. إن مجرد اختيار هذا 

النمط الفلس��طيني يكش��ف عن تأثري عام مبنطق املرحل��ة. إن هاين مدان 

طوال الرواية، وهو يوصف بالس��افل املترشد وتكشف الشخصيات األخرى 

عن استعداد الضطهاده ال يقرّه املؤلف ولكنه ال يستطيع أن يبره. بل عىل 

العكس من ذلك يؤكد باستمرار عىل الجانب اإلنهزامي من شخصية )هاين(، 

وفلس��فته الخاصة )الفلس��طينية(، واملؤلف يرفض هذه الفلسفة السلبية 

ولكنه يبدو غري مي��ال إىل انكار تعميمها عىل الجميع أو عىل التفتيش عن 

موقف اعتذاري لوجودها. ويتكرم املؤلف عىل الش��خصية بأن يس��مح لها 

بالشعور باملأساة بش��كل حاد ومدمر وممزق أحياناً، ولكن هذا الشعور ال 

يتمخض عن موقف إيجايب.

وهنا تبدو حرية املؤلف واضحة بني ميله إىل إدانة الش��خصية وواجبه يف 

تربئتها. ولذلك ن��راه يختار )هاين( لدور غريب ميثل هذه الحرية، فهاين هو 

الذي يسلم البطل نبيالً إىل مباحث الطاغية، وتثبت عليه التهمة وتثور ثائرة 

)الجامع��ة( ولكن املؤلف يعود بعد ذل��ك فيربئه ويجعله عضواً يف املنظمة 

ويف الرشطة الرسية يف وقت واحد، وينس��ب إليه القيام بدور اإليقاع بنبيل 

رغبة يف انقاذه يف نهاية املطاف. ملاذا اختري الفلسطيني لهذا الدور املزدوج؟ 

هذا هو الس��ؤال الذي يتبادر للمرء عند قراءة الرواية. ويشعر القارئ بعد 

ذلك أن تربئة )هاين( مل تكن رصيحة بل جاءت بشكل موارب. 

ثم إن املؤلف يسلب هاين الحق يف أن يكون محبوباً من قبل زمالئه، إن 

ش��خصية هاين- كام يبدو يف الرواية – كانت خليقة بأن تجعله جذاباً لطراز 

معني من الفتيات الربجوازيات يف الجامعة، وبالفعل تقع ليىل يف حبه، وهو 

موق��ف طبيعي، ولكن نبيالً ينكر ذلك عليه��ا، ويفرّس حبها لهاين بأنه ناتج 

عن الش��عور بالذنب تجاهه وتجاه الفلس��طينيني بس��بب معرفتها بخيانة 

والدها وتآمره وهو الذي كان من املس��ؤولني البارزين أثناء النكبة )ص92-
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94(. فكأن )هاين( ال يجوز أن يحب إال لسبب خارج عن ذاته. وبالطبع كان 

اإلنس��ان خليقاً أن يبتعد عن مثل هذه االستنتاجات لو أن هناك شخصيات 

فلس��طينية أخرى متثل مواق��ف مختلفة يف الرواية، ولك��ن اكتفاء املؤلف 

بشخصية هاين وحده تبيح لنا التوصل إىل االستنتاجات السابقة.

عىل أن املالحظات السابقة يجب أن ال تنسينا أنه من بني جميع األصوات 

القصصية الس��ورية التي هفت للقضية الفلس��طينية وتجاوبت معها حتى 

عام 1967 كان صوت مطاع الصفدي أبعدها غوراً وأصدقها قومية وأعمقها 

وعياً، يف حني كانت األصوات االخرى أكرث استجابة لدواعي العاطفة والتأثر 

أو يف أحسن الحاالت لدواعي االنطباعات املعجلة. 

*  *  *
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خالصة القول

والخالص��ة أن املوضوع الفلس��طيني يف القصة الس��ورية ب��ني النكبتني 

)1948-1967( مل ي��أت عىل تلك الدرجة من القوة التي يتوقعها اإلنس��ان 

يف أدب بل��د عريب ظ��ل أبناؤه دامئاً يعتربون القضية الفلس��طينية قضيتهم 

األوىل واملركزية. ولعل السبب الرئيس يف ذلك هو حداثة فن القصة الناشئ 

وافتق��ار الكتّاب إىل تقلي��د أديب قوي يف هذا الفن ميكن أن يقيس��وا عليه 

ويس��تفيدوا م��ن تجربته عىل أن هذه الحقيقة يج��ب أن ال متنع املرء من 

التنوي��ه بالتطور الباهر الذي قطعته القصة الس��ورية خالل حوايل عرشين 

عاماً يف معالجة هذا املوضوع الجليل. 

ومن ناحية املضمون يش��مل املوضوع الفلس��طيني يف القصة الس��ورية 

النواحي الرئيسة التالية:

أ-  وصف الفلس��طينيني أنفسهم، وال س��يام بعض مظاهر حياتهم قبيل 

النكب��ة ومعاناتهم أثناء ش��هور الصدام الدامي، وخروجه��م من البالد وما 

ترتب عىل ذلك من تحولهم إىل الجئني يف الخيام، وكفاحهم يف سبيل العيش 

والبقاء، وحنينهم إىل فلس��طني وتعلقهم مبفه��وم العودة، وبعض الجوانب 

األخرى املتفرعة عن هذه األمور االساسية.

ب-  معالجة الناحية السياس��ية من القضي��ة، وأبرز ما يف هذه املعالجة 

الهجوم عىل الحكام العرب الذين باعوا فلس��طني، ويكاد يكون هذا الهجوم 

)الالزم��ة( املتك��ررة يف جميع القص��ص، وهناك باملقاب��ل تأكيد عىل تعلق 

الفلس��طينيني بوطنه��م وحقهم فيه��ا، وتضحياتهم وبطوالتهم يف س��بيله. 

وهناك ما يشبه اإلجامع عىل أن الفلسطينيني كانوا أوىل بالدفاع عن وطنهم 

وإنق��اذه لو انهم أعطوا اإلمكان��ات واإلمدادات ول��و أن الحكام العرب مل 

يغرروا بهم ويخدعوهم.
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ج-  التندي��د بالغدر الصهيوين وتصوير وحش��يته وغدره باملدنيني العزل 

وحقده عىل العرب مع تأكيد عىل أن االستعامر هو الذي صنع من )اليهود( 

ش��يئاً مذك��وراً وهو الذي أعد خيوط النكبة وحاكها وال س��يام االس��تعامر 

الربيطاين، وإن كان هذا التأكيد غري مصحوب بتحليل وربط كافيني.

د-  الربط بني القضية الفلسطينية والثورة العربية. ويبدو بوجه خاص يف 

انتاج الجيل الجديد حي��ث نجد تركيزاً عىل هذا الربط من خالل اعتبارين 

رئيس��ني: األول أن النكبة الفلس��طينية كانت عامالً رئيساً من عوامل تفجري 

الثورة العربية، والثاين: أن تحرير فلس��طني يؤل��ف جوهر القضية العربية، 

وتبدو هذه الناحية بارزة يف أدب الكتاب القوميني الشباب.

ه-  وص��ف الجان��ب الحريب من ال��رصاع: وهنا نجد تأكي��داً خاصاً عىل 

بسالة املقاتلني العرب السوريني وتوجههم إىل املعركة انطالقاً من إميان أكيد 

بعدالة القضية العربية وبالنرص والتضحية – وقد رافق ذلك وصف لجوانب 

إنسانية غنية يف مواقف القتال.

أما الش��خصية الفلس��طينية فهي بوج��ه عام ش��خصية معانية مناضلة 

ومحبب��ة ولكنها أقل حظوة عن��د الكتاب من القضية نفس��ها حتى ليبدو 

أحياناً أن الحامس��ة النظرية الدافقة للقضية ال تتناس��ب متاماً مع املوقف 

العميل من أبنائها الذين يجس��مونها، إذ يبدو هذا املوقف أقرب إىل الفتور 

أحيان��اً- كام هو متوقع طبعاً- ألن الصل��ة اليومية غري املوقف النظري من 

جهة، وألن املالبسات العملية للجوء الفلسطيني مل تتح لصورة الفلسطيني 

املناضل أو املنكوب أن تأخذ بعداً تجريدياً ناصعاً. وعىل العموم ميكن النظر 

إىل الشخصية الفلسطينية يف القصة السورية من خالل التصنيف التايل: 

أ-  الرجال الشجعان االشداء الذين تكمن مأساتهم الحقيقية يف أنه حيَل 

بينهم وبني أداء واجب الدفاع عن الوطن خالل أحداث عام 1948 وبعدها 

أيضاً، وذلك بسبب تدخل الحكام العرب آنذاك. 

ب-  الضعاف من أطفال وش��يوخ ونس��اء ممن وقع��وا ضحية اختيارين 

أحاله��ام ُمّر. فإما أن ميكث��وا يف بيوتهم وينتظروا قدوم العدو الذي مل يكن 
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يت��ورع عن ارتكاب املذابح الجامعية بدم بارد أو عىل األقل كان يس��ومهم 

س��وء العذاب ويذلهم ويضطهدهم، وإما أن يهاجروا من بالدهم ويتحولوا 

إىل مرشدي��ن مبعرثين يف األقط��ار العربية املج��اورة. وإذ يصبحون كذلك 

فإنه��م- عىل نحو ما تصورهم القص��ص – ينهمكون يف كفاح مرير لتحقيق 

هدفني عاجلني رئيس��ني: أولهام كسب لقمة العيش، وثانيهام محاولة إعادة 

بناء األرس التي متزقت وتفرق أبناؤها أيدي سبأ.

*  *  *

وعىل الرغم من نب��ل الدوافع التي أملت معالجة القضية الفلس��طينية 

يف القصة الس��ورية، فإن جمهرة القصص –وال سيام يف أوائل الخمسينات– 

تكش��ف عن سطحية يف فهم معنى النكبة ومس��بباتها مع ضيق يف النظرة 

السياس��ية وغياب كامل للتحليل. وهناك إخفاق ذري��ع يف تجاوز التجربة 

القومية للنكبة إىل أفق إنساين أرحب وهو االمتياز الذي كان ميكن أن تفرد 

القصة نفس��ها به عن الفكر السيايس املتوتر الذي كان يسود املرحلة. ومن 

الناحية الفنية تبدو التجرب��ة مفتقرة إىل التمثل واملوضوعية. وهي تعرض 

من خالل الوعظ واالنفعال واإلرساف يف رقة املشاعر يف أغلب الحاالت.

ويرج��ع ذلك يف جان��ب منه إىل إخفاق الكتاب يف س��لخ أنفس��هم عن 

األحداث اليومية للقضية وبالتايل بلورة موقف ش��امل منها، وكذلك إىل أن 

املأس��اة ظلت لفرة طويلة تدخل يف تطورات صارخة تتولد عنها باستمرار 

مظاه��ر وأوض��اع مفاجئة، وباس��تثناء حاالت معدودة، جرت اإلش��ارة إىل 

معظمها يف هذا البحث. 

ظل��ت القصة القصرية الس��ورية حتى س��نة 1967 تتغ��ذى من حليب 

األثداء العاطفية للموضوع الفلسطيني. أما الرواية فقد ظهر فيها املوضوع 

الفلسطيني بشكل جانبي ومل يفلح أي عمل روايئ يف التمركز حول املوضوع 

الفلسطيني. 

وأخ��رياً ال ب��د أن يلفت نظر الدارس ذلك الف��ارق الكبري يف املقدرة عىل 

التحلي��ل ويف طريق��ة املعالجة ب��ني الجيل األقدم الذي مل يس��تطع تجاوز 



127

العاطفية والش��كلية وبني الجيل القومي الناشئ الذي عمل عىل الربط بني 

القضية الفلس��طينية والثورة العربية وكان جريئاً جداً يف تحديد مس��ؤولية 

النكبة ويف التنديد بالحكام.

ويف املوقف��ني كليه��ام – عىل أي حال – مل يبد أن املضمون الفلس��طيني 

كان م��ن القوة بحيث اس��تطاع أن يطور منطأ تقني��اً خاصاً به أو أن يفرض 

سامت معينة عىل التقنيات املعروفة يف املرحلة، وإن كان هناك ميل واضح 

يف القصص الفلس��طينية إىل الخطابة والتقريري��ة والتلذذ بالوصف املبارش 

للمعان��اة واألمل ورمبا – نتيجة لذلك – إىل التقليل من ش��أن العناية بالبنية 

القصصية وببعض املقتضيات الشكلية. 
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املصادر ذات العالقة املبارشة باملوضوع

- الجابري، د. شكيب: )قوس قزح(، دمشق، 1946.

- حقي، د. بديع: )الراب الحزين(، دمشق، 1960، ط2.

- حورانية، سعيد: )سنتان وتحرق الغابة(، بريوت، بال تاريخ.

- الخطيب، د. حس��ام: )س��بل املؤثرات األجنبية واش��كالها يف القصة السورية(، 

معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1973، ط1، دمشق، 1974، ط2.

- زرزور، فارس: )حتى القطرة األخرية(، دمشق، 1961.

                : )42 راكباً ونصف(، دمشق، 1966. 

- سباعي، فاضل: )الشوق واللقاء(، حلب، 1958.

- السامن، غادة: )ليل الغرباء(، بريوت، 1966.

- صفدي، مطاع: )أشباح أبطال(، بريوت، 1959.

                 : )جيل القدر(، بريوت، 1960.

- العجييل، د. عبد السالم: )ساعة املالزم(، بريوت، 1951.

                            : )قناديل اشبيلية(، بريوت 1956. 

                            : )الحب والنفس(، بريوت، 1959.

- العظم، نزار املؤيد: )ستة عرش عاماً وأكرث(، دمشق، 1965.

                      : )سالسل املايض(، دمشق، 1964.

- العمر، قدري: )يحدثونك من القلب(، دمشق، 1962. 

- فالحة، محمود: )اثر النكبة يف القصة العربية(، دمشق، 1955. رسالة جامعية.

- النحوي، أديب: )من دم القلب(، دمشق، 1949.

                 : )حتى يبقى العشب األخرض(، بريوت، 1964. 

* *  *
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قامئة القصص املفردة45

- أدلبي، ألفة: العودة أو املوت، من مجموعة )وداعاً يا دمشق(، دمشق، 1963.

- بغدادي، شوقي: القافلة التي مرت، )الجندي(، آب، 1952.

- البكار، عبد الهادي: فوق الراب، )اآلداب(، ع8، آب 1954.

- حاج حس��ني، محمد: بطل عائد من فلس��طني: مجموعة )ثالث شفاه(، دمشق، 

.1955

- حقي، د. بديع: الراب الحزين، مجموعة )الراب الحزين(، دمشق، 1960، ط2.

                 : يوميات خيمة، مجموعة )الراب الحزين(.

                 : انتظار، مجموعة )الراب الحزين(.

                 : الرشيد، )األديب(، كانون الثاين، 1955.

                 : الجئة، )اآلداب(، ع4، نيسان، 1954.

- حورانية، س��عيد: س��نتان وتحرق الغابة، مجموعة )س��نتان وتح��رق الغابة(، 

بريوت، بال تاريخ، نرشت أصالً يف مجلة )األديب(، ترشين األول، 1956.

                   : أولئك هم أهيل، )الجندي(، أيار، 1952.

                   : سأرقص عىل قبورهم، )الجندي(، 15 كانون األول، 1952.

- حيدر، محمد: العريف، )الجندي(، 15 آب، 1952. 

- الراهب، هاين: مقعدان يف صالة للتمثيل، )األداب(، متوز، 1962. 

                : أرض الجحيم، )الثقافة( متوز، 1965. 

- رفاعية، ياسني: املوج يغرق املدينة، مجموعة )العامل يغرق(، دمشق، 1963، وقد 

نرشت أوالً يف )األداب(، آب 1962.

45   روجعت هذه القصص لصالح البحث وهي تصلح كمرشوع لببلوغرافيا املوضوع 

الفلسطيني يف القصة السورية القصرية حتى سنة 1967. 
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: حتى القطرة األخرية، مجموعة )حتى القطرة األخرية(، دمش��ق، 

1961، نرشت أوالً يف األداب، ع7، 1954.

: حفنة من تراب، مجموعة )حتى القطرة األخرية(.

: ش��جرة البطم، مجموعة )حتى القطرة األخ��رية(، نرشت أوالً يف 

الجندي، 15 آب 1952.

: الدخان، مجموعة )حتى القطرة األخرية(. 

: املجاهدون، مجموعة )حتى القطرة األخرية(.

- زرزور، فارس: يا أبنايئ، مجموعة )حتى القطرة األخرية(.

: الحقد، مجموعة )حتى القطرة األخرية(.

: حفنة من تراب، مجموعة )حتى القطرة األخرية(.

: من مل ميت بالسيف، )الجندي(، 1 شباط 1952. 

: النار أولها دخان، )الجندي(، 16 حزيران، 1954. 

: الوجه النحايس، )الجندي(، 1 ترشين الثاين، 1954.

: ساعة الصفر، مجموعة )42 راكباً ونصف(، دمشق، 1966.

: أحياء يف قبور، مجموعة )42 راكباً ونصف(.

: املقاومون، مجموعة )42 راكباً ونصف(.

- السباعي، فاضل: )املجد للسالح(، )الرعة الخرية(، )رجل من خشب(، )صحائف 

جديدة( من مجموعة )الشوق واللقاء( حلب، 1958.

- السامن، غادة: خيط الحىص الحمر، مجموعة )ليل الغرباء(، بريوت 1966.

- صالح، محمد كامل: املطر، )الجندي(، آب، 1952.

- صفدي، مطاع: دماء عىل األسفلت، مجموعة )اشباح أبطال(، بريوت، 1959. 

- الطنطاوي، عيل: بنات العرب يف إرسائيل، مجموعة )قصص من الحياة(، دمشق، 

1958، نرشت أوالً سنة 1952.

: جبل النار، مجموعة )قصص من الحياة(.

- العجييل، د. عبد السالم: القفاز، مجموعة )ساعة املالزم(، بريوت، 1951.

: بنادق يف لواء الجليل، مجموعة )قناديل اشبيلية(، بريوت، 

1956، ن��رشت أوالً يف األداب، ع1، كانون الثاين 1954. 
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: بريد معاد، مجموعة )قناديل اشبيلية(.

: أينام كان، مجموعة )الحب والنفس(.

: كفن حمود: مجموعة )الحب والنفس(.

- العظ��م، نزار املؤيد: س��تة عرش عاماً وأكرث، مجموعة )س��تة عرش عاماً وأكرث(، 

دمشق، 1965.

- العمر، قدري: وصلت إىل دمشق، مجموعة )يحدثونك من القلب(، دمشق، 1962. 

: كنت مريضاً، مجموعة )يحدثونك من القلب(.

: كنت طالباً يف جامعة لندن، مجموعة )يحدثونك من القلب(. 

: عرس البطل، مجموعة )يحدثونك من القلب(.

: الرجوع إىل عكا، مجموعة )يحدثونك من القلب(. 

: كنت يف اللد، مجموعة )يحدثونك من القلب(.

: دير ياسني، مجموعة )يحدثونك من القلب(. 

: من حس يل األخوين، مجموعة )يحدثونك من القلب(. 

- مدفعي، وليد: عودة الغائب، )الجندي(، 19 كانون األول 1952.

- نحوي، أديب: عائد من طربية، مجموعة )من دم القلب(، حلب 1949.

: الجن��ود ال يتش��ابهون، مجموعة )حتى يبقى العش��ب أخرض(، 

بريوت، 1964، نرشت أوالً يف األداب، متوز 1961.

يضاف إىل ذلك مجموعة من الكتاب اآلخرين مل يتح لهم أن يكملوا شوط الكتابة 

القصصي��ة وإن كان له��م يشء من اإلس��هام يف املوضوع الفلس��طيني يف القصة 

السورية. ومن هؤالء الذين ظهرت أسامؤهم يف مجلة الجندي بوجه خاص:

- فائز سعيد: )سباق إىل املوت(.

- منذر رساج: )وعجلت إليك ريب لرىض(.

- محمد بالل عبيد: )شهيد املجد(.

- سليامن جابر: )بطل ال ينىس(.

- عدنان خامش: )مذكرات أم(.

- نايف العطواين: )النسق التايل(، )الجزاء(.
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- حسني كنعان: )الذكرى األليمة(.

- ميشيل رسياين: )املعركة خلف الخطوط(.

- برهان رشيح: )لنا عودة(.

- منري الشعار: )صورة من غدنا(.

وه��ذه القص��ص ذات طابع وطني بط��ويل وغالباً عس��كري، وتتحكم يف نرشها 

رضورات التوجيه املعنوي أكرث من الرضورات الفنية. 

*  *  *
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الطريق إىل برئ السبع  
وبشائر ثورة التحرير الفلسطينية46

حني يوازن اإلنس��ان بني العمق املأساوي للنكبة الفلسطينية وبني صورة 

هذا العمق يف األدب العريب املعارص، رسعان ما يصاب بدهش��ة مرة وخيبة 

أش��د مرارة. هل مات يشء ما يف الوجدان األديب لالنس��ان العريب! هل هو 

عي الحرف أمام الواقع الرهيب املاثل! هل هي الهزمية متد عروق الش��لل 

يف نبضة القلب وخطرة الذهن ورقة الش��عور؟ هل هي انحطاط فني عجز 

األدب الع��ريب عن تجاوزها حتى حني أتيحت له فرصة التجربة املأس��اوية 

الكربى؟ هل هي النكبة تقطع، باس��تمرارها وصريوتها، الطريق عىل الرؤية 

الكاملة املرتوية التي ينبثق منها العمل األديب ذو الشخصية؟...

أال ما أكرث األس��ئلة التي ميكن أن ترشئب يف وجدان اإلنسان العريب وهو 

يجد نفسه وجهاً لوجه أمام ظاهرة العي املريع التي يتصف بها أدب النكبة. 

ليس من بني أهدايف الراهنة أن التمس أجوبة لهذه األسئلة، أو أن أتعرض 

بيشء لدراس��ة هذه الظاهرة الت��ي تناولتها أقالم عربية كثرية بتفصيل حينا 

وباقتض��اب مخل يف أكرث األحيان، وإمنا أريد أن أقول ببس��اطة وبأقل قدر 

ممكن من املقدمات، إن املفاجأة الكربى التي قد تحري املرء وتزيد من حدة 

تس��اؤالته أن يجد أن تجربة النكبة، بكثري م��ن أبعادها وبصيغتها الروائية 

التي تربز نس��جها التاريخي املأس��اوي، مل تطمنئ إىل مستقر لها إال يف عمل 

أديب أجنب��ي، بح��روف إنكليزية مطبوعة يف لندن، وبقل��م مؤلفة انكليزية 

46   أعدت هذه الدراسة يف األصل عىل شكل محارضة، وألقيت يف عدة مراكز ثقافية يف 

املدن السورية 1966، ونرش جزء كبري منها يف املعرفة، ع 49، آذار 1966، وقد أحببت أن 

انرشها دون تغيري ألنه من املمكن اعتبارها شاهداً فكرياً عىل املرحلة. 
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إيرلندي��ة مل تش��هد أيام النكبة املحفوفة باأله��وال، وال عانت من جرائرها 

األليمة، وإمنا س��معت بحكايتها عىل بعد آالف أميال، فاش��جتها أصداؤها، 

وأثارت يف نفس��ها جذوة الحس اإلنساين التي عملت أيدي الصهيونية عىل 

أطفائها يف قلوب أدباء الغرب بعد أن تسللت إىل وجدانهم القومي ونخرت 

ضمريهم الديني وما زالت يف طريقها إىل تقويض عاملهم الداخيل واالستيالء 

عىل كل منعطف اسراتيجي يف دروب حضارتهم الشامخة. 

العم��ل األديب الذي نتح��دث عنه هو »الطريق إىل برئ الس��بع« للكاتبة 

اإليرلندية إثيل مانني الذي نرش للمرة األوىل سنة 1963، وأعيد طبعه سنة 1964.

The Road to Beersheba

By

Ethel Mannin

Hutchinson of London :والنارش

وأغرب من الظاهرة التي تحدثنا عنها وأدعى إىل التس��اؤل واالرتياب أن 

ال يج��د املرء يف واجهات املكتبات العربية التجارية وال يف فهارس املكتبات 

العامة أثراً لهذا الكتاب سواء يف ذلك طبعته االنكليزية أو ترجمته العربية47. 

هل هي اليد التي تس��تل عادة م��ن كل مكتبة يف رشق العامل وغربه أي 

كتاب أتيح ملؤلفه أن يصافح حقائق قضية فلس��طني مجرد مصافحة أو أن 

يتوغل يف ثناياها ودقائقها. طاملا سمعت أن هذه اليد سحبت، من مكتبات 

الغرب أكرث املؤلفات التي تفض��ح حقيقة الصهيونية أو تعالج قضية الحق 

العريب يف فلسطني، أو ترد عىل دعاوى الباطل الصهيوين، ولكن مل يكن يخطر 

يل عىل بال أن أقيض، يف هذا الرشق العريب، سنة كاملة يف البحث عن كتاب 

إثي��ل مانني، فال أعرثعليه إال أن يتطوع صديق فيعريين نس��خته اإلنكليزية، 

وتتربع زميلة فتعريين نسخته العربية، ذلك – والحق يقال – منتهى ما ميكن 

47   ترج��م الكتاب إىل العربية يف سلس��لة كتايب املرصية، وهي ترجمة مطبوعة بطابع 

العجلة، تقدم أحياناً عىل حذف مقاطع الوصف والتحليل النفيس، مع ميل إىل التزيد يف 

بعض املواقع، كام ظهرت له ترجامت أخرى. 
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أن تصل إليه غفلتنا، ومعذرة لهذا التعبري الجحود، فقد علمت فيام علمت 

أن االستعامر اللئيم أفسد علينا خططنا السياسية من أجل الوحدة العربية، 

ووضع العيص يف عجالت جهودنا من أجل العدالة االجتامعية، وعلمت فيام 

علم��ت أنه مبا له من نف��وذ، قد بدد ثرواتنا وفتت مجتمعنا.. ولكن ش��ق 

عيل كثرياً أن اكتش��ف أننا عاجزون عن نرش كت��اب ينارص قضيتنا حتى يف 

أرضنا التي تظللها أعالم اس��تقاللنا.. ما أكرث ما كتب عن فضائح الصهيونية 

يف الغ��رب وما أقل ما نعرفه أو ننرشه أو نرجمه عن هذه الفضائح، وليس 

آخره��ا تقرير فولربايت االمرييك الذي مل يُكتَْب عنه يف صحفنا ومجالتنا إال 

أقل من القليل!!

املؤلفة

تنح��در إثيل م��ن أصل إيرلندي، وق��د ولدت عام 1900 وس��هرت عىل 

تثقيف نفس��ها بعد أن تركت املدرس��ة يف الرابعة ع��رشة من عمرها، وقد 

ب��دأت حياتها العملية كاتبة اختزال ث��م تدرجت يف االرتقاء نتيجة جهدها 

واخالصها فعملت محررة معاونة لصحيفة )بليكان Pelican( وهي صحيفة 

عريقة تعنى بالرياضة واملرسح. وبعد احتجاب الجريدة انرصفت إىل كتابة 

الروايات مبعدل رواية يف كل سنة، وانجزت أوىل رواياتها يف الثانية والعرشين 

م��ن عمره��ا. وكذلك انتجت كتب��اً عن رحالته��ا يف بورما والهند وروس��يا 

ومراكش وبريطانيا واليابان والرشق األوس��ط. كام كتبت س��ريتها الذاتية يف 

ثالثة مجلدات وكتبت سرييت شاعرين إيرلنديني من القرن التاسع عرش، وقد 

أثار كتابها )اعرافات وانطباعات Confessions and impressions( ضجة 

كبرية يف العقد الثالث من هذا القرن واعتربت حينذاك ش��ابة غاضبة. وهي 

تصنف نفسها يف صف الفوضويني. 

وق��د ترجم��ت كتبه��ا إىل الفرنس��ية واألملاني��ة والهولندية واالس��بانية 

واإليطالية واالسكندنافية. 
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وفيام ييل قامئة بأهم مؤلفاتها: 

روايات: 

Hunger of the sea                                  البح��ر ج��وع 

Children of the Earth                                أطف��ال األرض

 Ragged Banners ممزق��ة                                 راي��ات 

 Every man a Stranger                             كل رج��ل غري��ب

يف السياسة واألخالق:

         Women and the Revolution                                     النساء والثورة

Commonsense and Morality                     املنطق السليم واألخالق

أسفار وذكريات:

South of Somarkand                                   جن��وب س��مرقند

 Moroccan Mosaic                                              املوزاييك املراكيش

Land of the Crested Lion                               أرض االس��د املكلل 

 )رحلة يف بورما الحديثة(

The Flowery Sword                                    الس��يف املزه��ر

)رحلة يف اليابان(

Alance for the Arabs                             حرب��ة م��ن أج��ل الع��رب

 )رحلة يف الرشق األوسط(

يف تربية األطفال:

Commonsense and the Child               املنط��ق الس��ليم والطف��ل

 Commonsense and The Adolescent    املنطق السليم واملراهق وغريها
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الرواية

يف الرواية ثالث مراحل كاملة:

األوىل: الخروج.

وه��ي ت��روي كيف احتل اليه��ود مدينة الل��د العربي��ة، والفظائع التي 

ارتكبوها هناك من إبادة بالجملة وإعدام املواطنني باملساجد واعتداء عىل 

حرمات املنازل وهتك لالعراض واستهتار بكل القيم املتعارفة، وكيف أجربوا 

السكان العرب عىل مغادرة مدينتهم املحبوبة، ويف مقدمتهم بطرس منصور 

أح��د وجهاء اللد، وزوجته اإلنكليزية ماري��ان وابنه انطون ذو االثني عرش 

ربيعاً، وبقية أفراد األرسة، وكيف هامت هذه اآلالف من الناس، ومعظمهم 

من النس��اء واألطف��ال والعجزة، يف ال��رباري والقفار وما الق��وه من أهوال 

ومخاطر يف األرض الوعرة الجافة التي ضاعوا يف شعابها ووديانها وصحرائها 

بال دلي��ل وال تبرصة، فتناولتهم غائلة الج��وع والعطش، وامتصت مخاوف 

املتاه��ات أرواحهم ورصعتهم رضبات الش��مس املتأججة، إىل أن وصل من 

كتب ل��ه النجاة من هذه الجموع البائس��ة إىل مدين��ة – رام الله، وقطن 

معظمهم يف العراء بعد أن بلغوا مأمنهم، وكان بطرس منصور أوفرهم حظاً 

إذ وجد دار صهره الرثي جاهرة الستقباله، وكذلك داره يف أريحا. 

والثانية: املنفى.

واملنف��ى هو انكلرا واملنفي هو أنطون الصغ��ري الذي اضطر إىل مغادرة 

فلس��طني مع والدته بعد وف��اة والده بطرس الذي ظ��ل يكابد آالم املرض 

والعزلة طوال السنة التي أعقبت النكبة إىل أن تويف يف دار األرسة يف أريحا. 

ويف انكل��را يوضع انطون يف مدرس��ة محرمة ويترشب أس��اليب الحياة 

االنكليزية ولكنه ال ينىس موطنه أبدأً، يس��اعده عىل ذلك أن املراس��الت ال 
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تنقطع بينه وبني صديقه وليد حسني الذي كان يلهب حنينه إىل العودة. 

خالل س��نوات املنفى الخمس نشاهد تجارب أنطون املختلفة يف الوسط 

االنكلي��زي: حياته مع جّديْ��ه، انفصاله النفيس عن أم��ه، أصطدامه الدائم 

بالوس��ط االنكليزي املشبع بالدعاوة الصهيونية، تعلقه، ألول مرة يف حياته، 

بفتاة ينكش��ف له أخرياً أصلها اليهودي فينفر منها، شعوره الدائم باالنتامء 

إىل فلس��طني ورفضه الصميم االنت��امء إىل املجتمع االنكلي��زي بالرغم من 

ائتالفه الظاهري مع هذا املجتمع.

إن املؤلفة تخلق األجواء النفس��ية الكافية لدعم تطلع انطون إىل العودة 

ومته��د للفصل الثالث متهيداً جيداً حني تودع الفصل الثاين مبش��هد محتدم 

يتبني منه أن أنطون استنفذ صربه وأصبح غري قادر عىل ضبط نوازع العودة 

التي تس��تعر يف نفس��ه، بل كاد يصبح وجوده يف املجتم��ع االنكليزي مثار 

شقاء نفيس حاد بالنسبة له وحرجاً اجتامعياً دامئاً بالنسبة الرسته االنكليزية 

)الجدال بينه وبني ديسموند وارسته(. 

ومن هنا أىت فصل )العودة( نتيجة طبيعية لعوامله النفس��ية وتالش��ت 

معارض��ة والدته وأصبحت أمي��ل إىل أبعاده عن الوس��ط الربيطاين املؤيد 

الرسائيل، ذلك الوسط الذي جرؤ انطون أن يقول فيه:

»إن جييل من الفلسطينيني سوف يشهد تحققها )العودة إىل فلسطني(، 

ألننا سنعمل من أجلها، إن فلسطني سوف تتحرر عى يد الفلسطينيني«.

واملرحلة الثالثة: العودة.

وأخرياً يص��ل أنطون منصور إىل مط��ار عامن ويجد وليداً يف اس��تقباله، 

ويحقق حلمه بتناول فطور الفول يف أحد املطاعم، ثم يتعرف إىل ثريا سابا 

وتلتم��ع عيناهام عالمة التقاء الروحني، ويلتح��ق بعد ذلك بعمله يف بيت 

لح��م ويواظب عىل لقاء ثريا يف أوقات عطله��ا إذ كانت طالبة يف الجامعة 

األمريكية، وكذلك يواظب عىل لقاء وليد حسني ويستكمل معه ومع طالب 

حامدة رسم خطة التسلل إىل برئ السبع التي لبث يحلم بها طوال أقامته يف 

انكل��را، وكلام اقرب موعد تنفي��ذ الخطة كان يتضح يف نفس أنطون رصاع 
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مت��درج القوة بني عاطفة حبة لرثيا ورغبت��ه يف أن يكون لها وحدها، وبني 

تشوقه لتحقيق حلم التسلل وش��عوره بااللتزام العميق تجاه وليد، )يقوي 

هذا الشعور احتقار طالب النطون وتأكيده بأن انطون سيتخلف يف اللحظة 

األخ��رية(. وأخرياً يبلغ من��ه الرصاع مرحل��ة الردد، فيأخذ باستش��ارة ثريا 

ومعظ��م معارفه من األجانب والطبق��ة العالية، وكلهم يعتقدون بأن فكرة 

التسلل وإنشاء حركة مقاومة داخل األرض املحتلة فكرة وهمية غري مجدية 

ويذكرون لذلك أسباباً شتى ال تخرج عن إطار االعتقاد بأن اليهود يشكلون 

قوة ال تغلب وأن العرب الفلس��طينيني أضع��ف مبا ال يقاس وأن عليهم أن 

ينتظروا الظرف املناسب. ويف هذه االثناء يصارح أنطون ثريا بحبه ويعرض 

عليها الزواج ويحددان موعداً للخطبة ويرس��ل أنطون يف طلب أمه ماريان 

لتح��رض الخطبة، ثم يأيت اليوم املوعود ويتجه انطون مع طالب إىل الخليل 

ويلتقيان بوليد حسني ويرسامن خطة التسلل، ويبدو انطون شارداً ثم يعلن 

أن إميانه بجدوى التس��لل قد تالىش اآلن وينس��حب بني حنق وليد وشامتة 

طالب، ويغادرهام بينام ميضيان هام يف سبيلهام. 

ويف الليلة نفسها يسمع ذوو وليد يف الخليل طرقات عىل الباب ويفاجأون 

بانط��ون يطلب إليهم خريطة ألنه يريد اللح��اق بوليد وطالب، ويحاولون 

صده عن عزمه ولكنه يرص، ويتجه إىل برئ الس��بع يف الليل البهيم ويتخبط 

يف مس��ريه، ويقرب من إحدى املس��تعمرات، ثم يعوي عليه كلب وتنطلق 

رصاصات من بندقية، ويهوي انطون مرضجاً بدمه. 

ويف الوقت نفس��ه تصل أمه ماريان إىل مطار عامن، بهدف االش��راك يف 

حفلة خطوبته إىل ثريا، ويبلغ وليد مأمنه يف منزله القديم يف برئ السبع. 

الرواية والنبوءة

من عجب أن تستطيع كاتبة انكليزية غري مختصة بالسياسة أن تلم هذا 

االملام الجيد بابعاد القضية الفلس��طينية من جهة، وأن يكون لها، من جهة 
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أخرى، قدرة عىل الرؤية الصائبة ملس��تقبل حركة التحرير الفلسطينية التي 

تتمثل اليوم بفكرة النضال املس��لح، والثورة الفلس��طينية، والعمل الفدايئ، 

والقيادة الش��عبية، هذه الش��عارات التي بدأت تتحقق فعالً عىل يد فرق 

الفدائيني الفلس��طينيني، وأن من يقرأ بالغات )العاصفة( الحربية وبياناتها 

السياسية يدرك بدهشة وإعجاب أية نبوءة حملتها )الطريق إىل برئ السبع( 

إىل جامهري الشعب العريب الفلسطيني التي تخبطت من النكبة يف موجات 

من األيديولوجيات وبحار من الشعارات، واصطرعت يف داخلها عوامل يأس 

وأمل كادت تطيح مبقدرتها عىل التامسك. لقد أذيع أول بالغ حريب للعاصفة 

يف كانون الثاين س��نة 1965، ولكن وليد حس��ني دخل برئ السبع وانشأ فيها 

حركة املقاومة، قبل ذلك بثالثة أعوام عىل األقل، حسبام نستنتج من الرواية 

الت��ي طبعت س��نة 1963، وهذا ما يدفعنا إىل إط��الق وصف النبوءة عىل 

رواية )إثيل مانني( وال س��يام إذا عرفنا أن ش��عارالكفاح الفلسطيني املسلح 

املس��تقل عن التيارات العربية )غري املنس��لخ عن جسد األمة العربية( كان 

مجهوالً لدى الجامهري العربية الفلسطينية48. وكانت تنادي به يف الخفاء فئة 

من الش��بان الفلسطينيني الذين هزت الثورة الجزائرية وجداناتهم القومية 

ودفعهم يأسهم من األوضاع العربية املردية إىل التفتيش عن منطلق جديد 

لكفاح س��ليم معاىف حتى توصلوا أخ��رياً إىل ايديولوجية التحرير، ورفعوها 

ف��وق كل ش��عار آخر، ومل يلبث��وا أن قرنوها بالعمل الفدايئ املس��لح، وهو 

الربه��ان الوحيد الذي ميكن أن يلقى اس��تجابة لدى الجامهري العربية بعد 

أن فقدت نهائياً اميانها بالخطبة البليغة والبيان املعس��ول والوعد املزخرف 

باالح��الم، وإذا كان من اإلنصاف للكاتبة االنكليزية أن نعرف بأنها صاحبة 

أول عم��ل روايئ متكامل مبني عىل فك��رة العودة والعمل الفدايئ، فإن من 

اإلنصاف للتاريخ ايضاً أن نقرص هذه النبوءة عىل املجال األديب، لئال يستقر 

يف األذه��ان خطأ أن الكاتبة هي التي دلتنا عىل )الطريق إىل برئ الس��بع(. 

إن الش��بان األش��اوس الذين يكتبون اليوم هذه الرواي��ة بدمائهم يف روايب 

48   وإن كانت هناك تجارب فدائية سابقة ترجع إىل أواسط الخمسينات. 
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فلسطني وبطاحها مل يكونوا أبداً يف انتظار من يدلهم عىل الطريق، بل اعدوا 

أنفس��هم للعمل ورشعوا ب��ه يف اللحظة الحاس��مة دون أن يكون لروايات 

األدباء وخطب الحكام ش��أن ما يف التاريخ الذي يصنعونه باملدفع والساعد 

والحجر. 

مراحل الرواية ومراحل القضية

إن بطل الرواية الحقيقي هو الش��عب العريب الفلسطيني، وتبدو الرواية 

مبجموعه��ا رداً ع��ىل رواية )الخ��روج Exodus( الصهيوني��ة التي اتخذت 

جمهرة اتباع الدي��ن اليهودي محوراً لبطولتها، واحدثت يف العامل دوياً قوياً 

ألن األعداء عرفوا كيف يس��تفيدون منها ونرشوها يف مختلف أنحاء العامل، 

يقابل ذلك فقدان )الطريق إىل برئ السبع( من األسواق العربية وعجزنا عن 

ترجمتها عىل الوجه الصحيح. 

ومن الواضح أن مراحل الرواية الثالث أريد لها ان متثل املراحل االجتامعية 

والنفس��ية التي مرَّ بها الشعب العريب الفلسطيني منذ هجرته سنة 1948، 

حتى أيامه األخرية أيام اليقظة والوعي واالهتداء إىل طريق العودة. 

ففــي املرحلــة األوىل: مرحلة الخ��روج نالحظ ان الكاتب��ة ال تغفل عن 

تصوير النقاط األساسية التالية: 

1-   خرج العرب من ديارهم كارهني وكانوا يفضلون أن يبقوا يف بيوتهم، 

ويف االلحاح عىل هذه الحقيقة رد رصيح عىل األكذوبة الكبرية التي نرشتها 

الدع��اوة االس��تعامرية، ومفادها أن الع��رب الفلس��طينيني مل يدافعوا عن 

بالدهم وخرجوا منها عىل أمل أن تعيدها لهم الجيوش العربية وبتش��جيع 

م��ن قادة هذه الجي��وش. وال يخفى أن تصديق ه��ذه االدعاء يخفف من 

مسؤولية الصهيونيني تجاه قرارات هيئة األمم املتحدة بعودة الفلسطينيني 

بحجة أن هؤالء خرجوا باختيارهم وال يد للصهيونية يف خروجهم. وهي تلح 
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ع��ىل هذه الفكرة يف الفصل األول ثم تعود إليها يف الفصل األخري )العودة( 

عىل لسان وليد. 

2-   وق��د أكدت هذه الفكرة مبا صورته من مظاهر العنف الصهيوين يف 

مدينة اللد فقد اطلقت املجندات اليهوديات النار عىل املواطنني العزل من 

كل سالح، وانتهك الصهيونيون حرمات املساجد وذبحوا الناس فيها ودنسوا 

املس��جد، وهتكوا األعراض أمام ماري��ان، أم أنطون االنكليزية، وأخرياً أمروا 

الناس بالرحيل بعد أن قتلوا النخبة من الشباب، وأقاموا يف بيوت املهاجرين 

واستباحوا ممتلكاتهم.

إن جرمي��ة العنف الصهيوين واضحة متاماً، والرواية تبدأ اصالً مبش��هدين 

مأساويني ال ينس��يان: جرمية اإلبادة الجامعية يف الجامع، وحادثة اغتصاب 

الجنديني اليهودي��ني لناديا وخادمتها التي قدمت لهام املاء يف منزل بطرس 

منصور. واملش��هدان يذك��ران متاماً مبا يروى عن فظائ��ع النازيني يف الحرب 

العاملي��ة الثانية. إن اليهود- كام يفهم من الفص��ل األول من الرواية – هم 

النازيون الجدد.

3-   إن اإلب��ادة الجامعية كانت مصحوب��ة برغبة كل جندي صهيوين يف 

إذالل العرب، ويبدو أن الكاتبة تلح عىل هذه الناحية الحاحاً شديداً، وكأنها 

تريد أن تصور اليهودي عدواً للبرشية وتربز عقده وأحقاده حني يتاح له أن 

يتحك��م باآلخرين، وهو ال يرعى أية قيمة وال يبايل بطبيعة موقف اآلخرين 

منه وحس��به أن يثأر لنفس��ه ارضاء لعقدة االضطه��اد التي تضخمت فيها 

ع��رب األجيال. لق��د كان كل مجند ومجندة من اليهود )ش��يلوك( جديداً يف 

ثي��اب الهاجان��اه. ومل يفت العرب أن يدركوا اه��داف الصهيونيني من هذا 

اإلذالل وبالرغ��م من أن رف��ض الذل هو املبدأ املح��رك للعريب عرب التاريخ 

فإنه يف نكبة فلس��طني أظه��ر بعداً جديداً لهذه القيم��ة، وفهم أن اإلذالل 

الصهيوين يختلف عن اإلذالل الصحراوي ألنه وسيلة مادية معنوية الستفزاز 

العرب وإبادتهم واغتصاب بالدهم وهم يف فورة غضبهم، ومن هنا كظمت 

الجامهري الفلس��طينية غيظها يف الساعات الرهيبة، ساعات الهجرة، وآثرت 
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أن تدخر نفس��ها ليوم الثأر بدالً من أن تستس��لم لغضبتها العزالء فتطحن 

بالرصاص الصهيوين. ولقد كان بطرس منصور )والد أنطون( واعياً كل الوعي 

لهذه الحقيقة حني قال:

)يف وس��عهم أن يفرض��وا علينا الهوان والذل، ولكن ليس يف وس��عهم أن 

يفنونا(.

إن االذالل يف ه��ذه الحال��ة ال يعت��رب قيمة معنوية، م��ا دام الصهاينة ال 

يؤمنون بالقيم، وما داموا يرمون إىل اإلثارة فاإلبادة. ص31 ج1.

4-   ويف خالل الرواية كانت الكاتبة مهتمة بإبراز إرادة البقاء عند الجامهري 

الفلسطينية، وقد صورت الكاتبة هذه الجامهري يف صربها، وترشدها يف الرب 

املوحش الوعر املظلم بني اللد ورام الله، وضيعتها، وجوعها، وعطشها حتى 

رشبت من بولها، وصورت كذلك قدرتها عىل االحتامل وصربها عىل املكروه 

وتصميمه��ا عىل البق��اء ألن فكرة العودة كانت تقويها وتش��جعها، وإن ما 

قاس��اه أهل اللد يف رحلتهم الرهيبة لهو فوق ما يحمل البرش )ص45(، وقد 

س��اروا متضامنني ومل يفتك بعضهم ببعض وإن كانوا تنافس��وا عىل الوحل 

ليرشبوه وعىل جذور النباتات ليسدوا بها بعض رمق، وكانوا خالل مسريتهم 

صامتني ألن املأساة خنقت الكلمة يف كل صدر. 

ويف األقس��ام األخرى من الرواية عملت الكاتب��ة عىل إبراز هذه الناحية 

عند مختلف طبقات الش��عب، عند أنطون الرثي ابن األم االنكليزية، وعند 

وليد حس��ني الطالب املس��تنري وعند طالب حامدة العام��ل الالجئ، وعند 

أعامم وليد الذين يعيشون حياة رجال الحدود املحفوفة باملخاطر. 

5-   وكذلك مل تنَس الكاتبة أن تلمح إىل غفلة الفلس��طينيني قبل النكبة 

واستس��المهم إىل حي��اة وادع��ة يف ح��ني كان الصهاينة يبيت��ون لهم الرش 

ويرس��مون الخطط ويع��دون العدة للفتك بهم. )ص28( كام أنها أش��ارت 

إىل الخرافات التي كانت تس��تبد بأذهان الفلسطينيني الذين مل يكونوا عىل 

درجة كافية من العلم والوعي الس��يايس والحضاري حني فاجأهم الصهاينة 

بغارتهم املخططة. 
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والخالصة كان الفلس��طينيون يف رأي إثيل مانني ش��عباً طيباً صبوراً قليل 

امليل إىل الخصام راضياً مبا قسم له، محتفظاً ببقية إميان بالخرافات، )حكاية 

شجرة الخروب واألرواح النجسة( وهي تؤكد هذه الفكرة حني تظهر كيف 

اس��تقبل أهل رام الله اخوانهم أهل اللد واقتس��موا معهم الغذاء واملسكن 

رغم ضآلة ذات يدهم. 

6-   ثم أنها تربز فكرة تآلف املس��لمني مع املسيحيني يف فلسطني بطرق 

كثرية منها: املصاهرة ب��ني أرسة بطرس منصور وآل داود )خليل داود تزوج 

م��ن آل منصور(، ومنها الصداقة الصميمية بني وليد حس��ني املس��لم وبني 

انطون منصور املسيحي، وغري ذلك كثري.

ويف هذا اإلرصار فائدتان دعاويتان:

األوىل: نفي فك��رة التعصب الديني التي تُرمى بها املنطقة العربية عادة 

بتأثري الدعاوة الصهيونية واالستعامرية. 

والثانية: وضع الرأي العام يف دول أوروبا الغربية وامريكا أمام مسؤولياته 

الدينية، إذ يكتش��ف أن اليهود مل يحاربوا املس��لمني وحده��م بل حاربوا 

املس��يحيني العرب كذل��ك واضطهدوهم كام اضطهدوا املس��لمني، بل أنها 

أحياناً تظهر أن االضطهاد كان موجهاً للمسيحيني االنكليز الذين اتفق انهم 

كانوا يعيشون يف وسط عريب.

7-   وهنال��ك مالحظات كثرية متفرق��ة يف الفصل األول من )الطريق إىل 

برئ الس��بع( تدل عىل فهم الكاتب��ة لظروف النكبة الفلس��طينية ووقائعها 

وتكشف عن قدرتها عىل وضع اللمسة اإلنسانية املؤثرة يف موضعها املالئم، 

ومن هذا القبيل نذكر إش��اراتها املتكررة إىل تآم��ر االنتداب الربيطاين عىل 

الشعب العريب الفلسطيني وموقف الجيوش العربية التي دخلت فلسطني. 

وتعليقاتها املرة عىل الفيلق العريب )الجيش األردين( وعىل خيانة امللك عبد 

الله وعىل خط رودوس الذي قس��م 211 قرية بطريقة تعس��فية مل يش��هد 

التاري��خ له��ا مثيالً، أضف إىل ذل��ك مالحظاتها النافذة ع��ن الدكتور بانش 

وجائزة السالم.
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ويف املرحلة الثانية:

نرى الوجه األورويب للقضية الفلسطينية، فإن انطون – كام ذكرنا- يلتحق 

باملدارس االنكليزي��ة، وتنتهز الكاتبة هذه الفرصة لتربز موقف الرأي العام 

الربيطاين من القضية الفلسطينية ومن الوجود الصهيوين يف فلسطني، وتتخذ 

من معاناة انطون وتحدي الوس��ط الربيطاين له رمزاً ملا يقاس��يه الش��عب 

العريب الفلسطيني عىل يد االستعامر. 

ولي��س يعنينا أن نعرض له��ذه النقاط بالتفصيل ألنن��ا نعتقد أن الوجه 

ال��دويل يف القضي��ة هو أوضح مراح��ل القضية الفلس��طينية وأقلها قابلية 

للتغ��ري، وال س��يام يف النصف الغريب من الكرة، معقل االس��تعامر، األورويب 

األمري��يك، عىل أننا نود أن نعرض باختصار ألهم النقاط التي تس��تنتج من 

هذا القسم من الرواية: 

1-   الجهل اإلنجليزي املطبق بالقضية الفلس��طينية وأسبابها ومالبساتها، 

وما ارتكبه االس��تعامر والصهيونية من جرائم يف هذا الصدد. والكاتبة تعنى 

عناية قوية بإبراز هذه الصفحة الس��وداء م��ن حياة الربيطاين الذي يفتخر 

مبوضوعيته وقدرته عىل االنصاف. ب��ل لقد بلغ من جهل االنكليز بالقضية 

أنهم مل يس��معوا بوجود الجئني فلس��طينيني، وحني يقدم أنطون نفسه إىل 

إحدى سيدات مجتمع لندن عىل أنه الجئ فلسطيني تهش له هذه السيدة 

وترح��ب به وتعلن عطفها عليه ظانة أنه يه��ودي، وحني يوضح لها الخطأ 

ترص عىل إنكار وجود الجئني غري الالجئني اليهود. 

2-   واالنىك من ذل��ك أن بعض االنكليز يعرفون ويتعامون عن الحقيقة 

بحجة عدم وجود مصلحة لهم يف هذا الرصاع بني العرب واليهود، وبعضهم 

مرتبط��ون اقتصادياً باليهود وليس��وا عىل اس��تعداد لتعدي��ل موقفهم. إن 

ماريان ترشح لبائعة األزهار االنكليزية أن ازهارها مس��توردة من فلسطني 

املحتل��ة وأنها تخص العرب الذين طردوا من فلس��طني وأنها ليس��ت ملكاً 

للذين يبيعونها، ولكنها تزور بائعة األزهار بعد فرة فتجد مزيداً من األزهار 

الفلسطينية ويف أبرز مكان من الواجهة.
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3-   وهناك ش��عور ع��دايئ للعرب يف كل مكان، واليه��ود يعرفون كيف 

يغذون هذا الش��عور وهم يفتعل��ون الخصومات مع الع��رب املقيمني يف 

بريطانيا ويظهرونهم مبظهر الضعاف فاقدي الحجة، وتصور الكاتبة التحدي 

ال��ذي واجه��ه انطون يف كل م��كان ذهب إليه حتى أن زميله يف املدرس��ة 

)ف��اروق( افتعل معركة معه بعد أن عريه باصله العريب وطلب منه بوقاحة 

أن يش��تم العرب وميجد اليهود ثم انهال علي��ه رضباً، وقد صمد انطون له 

بجلد وثبات، كام يصمد الش��عب العريب الفلسطيني للجربوت االستعامري 

الصهي��وين ال��دويل يف كل مكان وكان��ت طبيعة املتفرجني ع��ىل العراك ال 

تختل��ف عن طبيعة ال��رأي العام العاملي املتفرج عىل املأس��اة الكربى. أنه 

المييز خط��وط القضية متام��اً ويتعاطف مع القوي املعت��دي، وحني يدرك 

الحقيق��ة – ع��ىل أي حال – ال يقدم عىل مجازفة إعالن مش��اعره ألن قول 

الحقيقة يكلف مثناً غالياً أو رخيصاً.

4-   والخالصة أن هذه املرحلة ترمز إىل ضيعة الشعب العريب الفلسطيني 

وغربته وتش��تته ومأس��اته مع ال��رأي العام العاملي، ولكنه��ا ترمز ايضاً إىل 

تصميمه عىل العودة وتعلقه الدائم بوطنه، وجلده يف وجه الطغيان ورفضه 

لجميع املغريات التي تزين له تنايس بالده، ويبدو ذلك جلياً يف رفض انطون 

التعلق بأية فتاة انكليزية من األرس الراقية بالرغم من محاوالت أمه الرامية 

إىل محو فكرة العودة من قلبه ودمه.

ويف املرحلة الثالثة: 

وه��ي التي اطلقنا عليها اس��م النبوءة، نش��هد عودة ال��روح إىل طليعة 

الش��عب العريب الفلس��طيني، نش��هد أنط��ون يعود إىل فلس��طني، ونتائج 

اجتامعاته مع وليد حسني وطالب وحامدة، بغية وضع خطة العودة موضع 

التنفيذ، وأخرياً نغلق صفحات الرواية ونحن مطمئنون إىل أن وليد حس��ني 

وطالب حامدة قد وصال برئ السبع حاملني لواء العودة والنرص.

إن هذا القس��م من الرواية يكشف عن وعي جيد لعنارص حركة التحرير 

الفلسطينية ومشكالتها، وأهم هذه العنارص يف رأينا:
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1-   العمل الفلسطيني القطري:

فالكاتب��ة تري��د أن تقول إن قضية فلس��طني ال يحلها إال الفلس��طينيون 

أنفس��هم، وأنهم أصحاب الش��أن وأصحاب املس��ؤولية يف عملية التحرير، 

وهي تتجه هنا اتجاهاً اقليمياً ش��ديداً وتكاد تحذف دور الش��عب العريب 

يف معركة التحرير رغم أنها مل تنَس اإلش��ارة إىل الجيوش العربية ودورها يف 

املعركة الخارسة س��نة 1948، ويفهم القارئ من حوادث الرواية ومناقشاتها 

أن الطري��ق الوحي��دة للتحرير ه��ي اجتامع كلمة الفلس��طينيني يف حركة 

ش��عبية طليعية رسي��ة منظمة تتبنى خطة العم��ل الصامت املتدرج الذي 

يس��تهدف التسلل إىل األرض املحتلة وإنش��اء فرق مقاومة فلسطينية ترفع 

لواء التحرير مس��تقلة عن الحكومات املجاورة والتنظيامت الرسمية، وهذا 

ه��و مضمون خطة انطون ووليد وطالب التي تؤلف بالفعل مركز االهتامم 

وعقدة الرواية األساسية.

غري أن الكاتبة ال تعرض الفكرة مجردة كام عرضناها، وإمنا تعي كثرياً من 

أبعادها، وتطرح كثرياً من قضايا العمل الفلس��طيني للمناقش��ة بني أبطال 

الرواية، وليس يف مقدور الناقد أن يلم بجميع هذه القضايا، وإال كان عليه 

أن يعيد كتابة الرواية كلها بأسلوب فكري بدالً من األسلوب الروايئ، ولذلك 

نرى أن نختار بعض هذه القضايا عىل سبيل املثال ال الحرص.

أ-  الظروف النفسية للعمل الفلسطيني: 

عنيت الكاتبة بإبراز العزمية الفلسطينية الصابرة، التي متكنت يف النفوس 

نتيج��ة املعاناة املرة واس��تمرار النكبة، وقد بلغت ه��ذه العزمية أوجها يف 

نهاي��ة الرواية حي��ث ينجح وليد وطالب يف التس��لل إىل برئ الس��بع، وقد 

أحس��نت الكاتبة التمهيد لفكرة العودة يف الجزء األول من الرواية واتخذت 

من وليد رمزاً للفلسطيني الذي ال ميكن أن يرصفه يشء عن تعلقه بالعودة، 

ولذل��ك يظل تحديه للصعوبات قامئاً ويف أكم��ل درجة من الوعي. لنحاول 

استيعاب املشهد التايل: 

وليد حس��ني يراقب الحدود اإلرسائيلية مع نفر من أقاربه بعد س��نوات 
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قليلة من هجرته من برئ السبع، ويالحظ ذلك قريبه سعيد فيقول: 

لقد رتب وليد كل يشء. حتى لتحسب أنه استكمل خطة التسلل. 	 

ويجيب وليد: 

»إنني عازم عىل ذلك ولكن مل يحن األوان بعد. علينا أن ننتظر س��نوات. 

وعيل أن أق��يض هنا عدداً كبرياً آخر من أيام العطل الدرس كل صخرة وكل 

منف��ذ حتى اس��تطيع أن اهتدي إىل طريقي يف ليلة غ��ري مقمرة، وعيل أن 

آيت إىل هنا وأعيش واش��تغل، حتى يك��ون وجهي أليفاً عند الحرس الوطني 

والبدو وبذلك استطيع أن أدخل وأخرج دون أن أثري فضولهم«.

أنها رؤي��ة صادقة لعزمية املناضلني، ولكنها – يف الوقت نفس��ه – دعوة 

رصيح��ة إىل أن إقامة الفلس��طينيني عىل الحدود رشط أس��ايس من رشوط 

حركة املقاومة، إن هذا املش��هد رد عىل كل من يزعم لنفس��ه النضال وهو 

بعيد عن معرك النضال. 

ع��ىل أن الكاتبة ال تغفل عن إبراز الوج��ه اآلخر للصورة، )وليد( املناضل 

الطليعي ميثل العزمية التي تتجه إىل أهدافها دون حساب للحصيلة مبنطق 

الربح والخس��ارة، ولكن هناك اناس��اً يناقش��ون ويحاول��ون أن يوازنوا بني 

إمكانيات الفلس��طينيني وقوة العدو وتقودهم املناقش��ة إىل التش��كيك يف 

قدرة الشعب العريب الفلس��طيني عىل مجابهة قوى الصهيونية واالستعامر 

وال س��يام ح��ني ينظرون إىل القضية م��ن منطلق اقليمي فلس��طيني، وقد 

ورد هذا التش��كيك م��رات عديدة يف القصة عىل ألس��نة االنكليز املهتمني 

بالقضية وعىل ألسنة بعض العرب األردنيني وعىل ألسنة من ميكن أن يسموا 

أحياناً العقالء من الفلس��طينيني، ولقد ذكرت الكاتبة أكرث من مرة أن عدد 

الفلس��طينيني يف األرض املحتلة ال يتج��اوز 70 ألفا49ً مقابل مليونني ونصف 

من اليهود، وأشارت عىل لسان أحد شخوص الرواية إىل أن حركات املقاومة 

يف العامل تعتمد دامئاً عىل أكرثية مضطهدة، وهذا رشط أس��ايس من رشوط 

49   ال يخف��ى ع��ىل القارئ أن الرقم خاطئ وأن الع��دد الصحيح يتجاوز 270 ألفاً زمن 

حدوث الرواية. 



149

انتصاره��ا. ص33. ولكن إثيل مانني مل تهم��ل العوامل األخرى غري املنظورة 

فأبرزت والء الفلس��طيني النفيس وش��وقه إىل دياره، وأكدت عىل التحدي 

العظي��م الذي يعتمل يف صدره ويهون عليه الصعوبات التي تعرض طريق 

يقظت��ه وعودت��ه، وقد مثلته رافض��اً ملنطق األرباح والخس��ائر، مرصاً عىل 

تأكي��د وجوده الحيايت بالرغم من أنه غري متأكد متاماً من النرص، يف املرحلة 

التاريخية للرواية عىل األقل. 

ب-  الظروف االجتامعية والطبقية للعمل الفلسطيني:

 ومل يفت الس��يدة مانني أن تؤكد أن العمل الفلسطيني لن يقوم إال عىل 

اكتاف الطبق��ة الكادحة من الالجئني الفلس��طينيني الذين ال يرضون بديالً 

ع��ن العودة والذين متثل الثورة يف أوضاعه��م الحياتية حاجة ملحة ال ترفاً 

فكري��اً أو توكيداً لوجود ش��خيص. والبطالن اللذان نجحا يف التس��لل وهام 

وليد وطال��ب ينتميان إىل الطبقة الكادحة. أما أنط��ون املرف ابن ماريان 

االنكليزي��ة فإنه عجز عن تنفيذ الخطة وتراجع يف اللحظة األخرية وملا عقد 

العزم أخفق وذه��ب ضحية تردده ألن الثورة عن��ده قناعة فكرية والتزام 

بصداقة وليد، ولو أنها كانت رضورة حياتية ملا استطاع حب ثريا أن يرصفه 

عنها. 

أما ثريا بنت الدكتور س��ابا املرف الناعم يف مرك��زه االجتامعي واملادي، 

وهي الطالب��ة يف جامعة بريوت االمريكية، فقد عج��زت عن تقدير دوافع 

انطون القومية، وبدت معربة عن موقف الجيل امليس��ور من الفلسطينيني، 

وأهم ما مييز هذا املوقف أنه موقف خارجي يستطيع أن ينظر إىل القضية 

نظ��رة عقلية منطقية باردة وأن يحكم ع��ىل األمور املتعلقة بالقضية حكم 

املراق��ب الخارج��ي ال حكم املنتمي الذي ال يس��تطيع أن يس��لخ نفس��ه 

ومنطق��ه عن س��ياق القضية، ومثل ثريا يف التفك��ري معظم معارف انطون 

من الفلس��طينيني الالجئني واملقيمني وكذلك من االنكلي��ز، وهؤالء جميعاً 

كانوا يتباكون عىل التقسيم ويؤكدون النطون أن التسلل واملقاومة املسلحة 

ومحارب��ة اليهود أصالً افكار وهمية ال ت��ؤدي إال إىل الدمار- ومن الواضح 
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أنهم ميثلون أفكار الطبقة التي اكتش��فت أنها تس��تطيع أن تعيش منعمة 

بدون فلسطني. 

ج-  الظروف التاريخية للعمل الفلسطيني:

يرص الجيل الثائر عىل أن الزمن ليس يف صالح الفلسطينيني وأن قوة العدو 

تتزايد باستمرار يف حني أن األوضاع السياسية العربية ال تساعد عىل التقدم 

الرسيع، ولذلك يجب خوض املعركة فوراً، ولكن جيل العقالء واملنعمني من 

الفلس��طينيني يعتقد أن االنتظار أوىل بالفلسطينيني ألن العدو يتمتع بقوة 

غاش��مة قادرة عىل سحق أية محاولة فلسطينية السرجاع األرض املغتصبة. 

يقول أنطون لرثيا حني أعلنت عدم اقتناعها بفكرة التسلل واملقاومة:

“- ما أش��به هذا الكالم بكالم من يس��مون أنفسهم أو يسميهم االنكليز 

– بالعق��الء، أو من يقبلون األمر الواقع ويستس��لمون للهزمية؟ لقد خرسنا 

الجول��ة األوىل من هذه الحرب مع اليهود بس��بب التقصري والخيانة، وما مل 

نفعل شيئاً سنظل خارسين حتى النهاية. 

ليس إىل النهاية، فعامل الزمن يف جانبنا.

كثرياً ما قيل يل هذا من قبل، ولكني ال أستطيع الصرب مئة سنة، بل ال بد 

من العمل العاجل، وإن كنِت قد تعتقدين أن ما أقوله تعبري عام يس��مونه 

)عقلية الالجئني(.

ال اكتمك أن هذا رأيي فعالً”.

وي��كاد يكون رأي جمي��ع )العقالء( يف القصة أن العوام��ل التاريخية يف 

مصلحة اليهود اآلن وأن قوة الفلسطينيني ال ينتظر أن تصمد أمام االستعامر 

والصهيونية. والسؤال املطروح يف القصة هو: ما العمل إزاء هذه الحالة؟

هناك حلول كثرية استعرضت يف الرواية:

1-  الريُّث حتى يأيت ظرف مناسب. 

2-  التشبث بالتقسيم وبهيئة األمم. 

3-  الزحف السلمي عىل األرض املحتلة. 

4-  إنشاء حركة مقاومة فدائية وبدء معركة التحرير. وهذا هو الحل الذي 
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انت��رص يف القصة، ولكنه انترص كمرشوع للعم��ل ومل ينترص كقضية، مبعنى 

أن الرواي��ة أوح��ت بانتصار اإلرادة النضالية يف نفس الفلس��طينيني ولكنها 

مل توضح قضية انتصار الفلس��طينيني وعودتهم، وكذلك مل تنزلق إىل املزلق 

الذي ميكن أن يقع في��ه كاتب غري واع فتحاول التقليل من خطر الصهاينة 

وقوته��م، ولعلها أرادت أن ترك الفص��ل يف األمر للتاريخ وأن كانت أوحت 

بالحل عىل لسان معلم أنطون االنكليزي السيد جونز: 

»لقد ش��هد التاريخ ت��اليش امرباطوريات عظمى وحض��ارات كاملة، وقد 

شهدنا يف أيامنا تاليش االمرباطورية الربيطانية وهي التي قيل عنها دامئاً أنها 

االمرباطورية التي ال تغيب عنها الش��مس – م��ع أن الوطنيني الهنود كانوا 

يقولون: إن الله ال يثق بالربيطانيني ولذلك ال يركهم يف الظالم، عىل أي حال 

تالش��ت هذه االمرباطورية وغربت عنها الش��مس. وكذلك كان مصري رايخ 

هتلر الثالث الذي أريد له أن يعيش ألف سنة. وإذا ما الذي مينع أن يعيش 

ش��باب من مثلك ومثل رفيقك ليش��هدوا زوال ارسائيل – وتحرير فلسطني! 

إن الظلم يدمر نفسه يف النهاية. وكذلك كل الرشور. والتاريخ يشهد بذلك«. 

ص126.

بق��ي يشء واحد ال بد أن يقال هنا. ذلك أن الكاتبة ال ترى الوجه العريب 

للقضية حني توازن بني قوة اليهود وقوة العرب الفلسطينيني، ولعل السبب 

يف ذل��ك يع��ود إىل أن الص��ورة العربي��ة يف ذهنها عامرة بأوض��اع الحكام 

وتخاذله��م وخالفاته��م وعالقاتهم مع ال��دول الكربى. لق��د حجبت هذه 

الصورة عن الكاتبة البعد العريب الشعبي للقضية الفلسطينية الذي ينطوي 

عىل إمكانات هائلة.

وإذا أضفنا إىل الظاهرة الس��ابقة الح��اح الكاتبة يف أكرث من موضع عىل 

يأس الفلسطينيني من هيئة األمم املتحدة والرأي العام العاملي تبني لنا أنها 

تنظر إىل معركة تحرير فلسطني نظرة فلسطينية خالصة.

2-  منطق الكفاح املسلح ومنطق الال عنف:

ويف أكرث من موضع من الكتاب فرست الكاتبة مفهوم العمل الفلسطيني 
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بأنه )الكفاح املسلح(. وأظهرت أن اليهود أخذوا فلسطني بقوة السالح، ولن 

يخرج��وا إال بقوة الس��الح. ومن هنا كان رفضها لجميع الحلول السياس��ية 

واعتناؤها بتفنيد منطق الالعنف، وتسفيه منطق االستسالم واالنتظار الذي 

فش��ا بني طبقات معينة من الفلس��طينيني، واختارت أم��ني األعمى البائس 

اليتيم ناطقاً باس��م هذه الطبقات ومل تفس��ح له مج��االً كبرياً وأن كانت مل 

تحكم عىل منطقة باإلعدام )ص228، ومواضع أخرى(..

ك��ام أنها ناقش��ت املنطق القائل بالزحف غري املس��لح اقت��داء بطريقة 

غاندي، وردت عليه رداً حاس��امً، وتعمدت أن يك��ون صاحب هذا املنطق 

انكليزياً واخالقياً لتكتمل لها عنارص السخرية منه. 

يقول انطون للمسر شابيل: 

“- ما رأيك يف التسلل؟

-  وسيلة خرقاء. وال سيام من الناحية األخالقية.

-  أال تعتق��د أن م��ن حقنا نحن الالجئني أن نع��ود إىل ديارنا ما وجدنا إىل 

ذلك سبيالً؟

-  بىل. هذا أمر ال مراء فيه، ولكن الس��بيل إىل هذا ليس التس��لل الفردي، 

ألنه يحرج الدولة التي تس��تضيف الالجئني. وليس من حقك أن تشكو من 

عدوان خصمك إن أنت سلكت سبيل العدوان.

-  وهل من العدوان أن يحاول املرء العودة إىل داره. 

-  نعم. إذا كانت الوس��يلة منافية للقانون والنظام. ثم يرشح مس��ر شابيل 

طريقة غاندي يف الزحف الس��لمي ويق��رح أن يقوم الالجئون بزحف عام 

غري مسلح.. ويقول انطون:

-  ولكن مدافع اليهود الرشاش��ة ستحصدهم من أوكارهم فوق قمم التالل 

ومن الطائرات.

-  وهل يعقل أن يحصدوا ألوفاً من العزل يف مثل ذلك املوكب الرهيب. 

فرصخ أنطون: 

-  إنه��م ال يتورع��ون عن ذلك، ولن يعدو األمر يف نظرهم أن يكون مذبحة 
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أخرى من سلسلة مذابحهم«. 

3-  رشعية العمل الفلسطيني:

وتناق��ش الكاتبة أيضاً ما ميكن أن تس��ميه )رشعية العمل الفلس��طيني( 

وترشك يف ه��ذا النقاش عدداً من الش��خصيات االنكليزية. وميكن تلخيص 

مضمون املناقشات كام ييل: 

1-  ليس يف حديث اليهود الصهيونيني وأنصارهم من االنكليز ما يشري إىل 

أنهم يناقشون رشعية االحتالل الصهيوين لفلسطني بغري منطق القوة واألمر 

الواق��ع. إنهم مأخوذون بانتصار الصهيوني��ة يف الجولة األوىل وهم يعدون 

هذا االنتصار مسوغاً رشعياً كافياً.

2-  اجمعت الش��خصيات االنكليزية املتفهمة لقضية فلسطني عىل تأكيد 

حق الالجئني الفلس��طينيني يف العودة إىل ديارهم، ولكن االختالف دار حول 

رشعي��ة الوس��يلة، ومعظمهم أرصوا عىل نقطة منس��وبة إىل األخالق وهي 

الخ��وف من األردن م��ن الحمالت االنتقامية اليهودي��ة، وقد رأينا كيف أن 

املس��ر شابيل ينبه أنطون إىل أن التس��لل الفلسطيني يعترب جحوداً أخالقياً 

لل��دول املضيف��ة. وقد عنيت الكاتب��ة بتقليب هذه الفك��رة عىل وجوهها 

املختلف��ة، فذكرت أن )العقالء( يعتقدون ب��أن األردن لها الحق الرشعي يف 

منع الفلسطينيني من التسلل ومحاربة إرسائيل )ص233( حفاظاً عىل أمنها 

وحدودها، ولكن هؤالء العقالء يعتقدون يف الوقت نفس��ه أن الفلسطينيني 

ميلك��ون الحق االخالقي يف الع��ودة، ولعل فكرة املقاومة داخل فلس��طني 

املحتل��ة كانت حالً للتناق��ض الظاهري لهذين املنطقني، إذ أن وليد مل يفكر 

مبهاجمة الحدود بل فكر يف التس��لل وإنش��اء املقاوم��ة الرسية بعيداً عن 

الحدود. 

3-  أما شخوص الرواية من الفلسطينيني فمعظمهم يتفجرون إمياناً بالحق 

الرشع��ي للعمل الفدايئ، وإذا كان من تش��كك عند بع��ض أبناء الطبقات 

الربجوازية فهو ناتج عن عدم تأكدهم من جدوى العمل ال من رشعيته. 
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االنكليز يف الرواية

إن االنكلي��ز ال بد أن يحتلوا مكاناً ب��ارزاً يف أية قصة تدور حوادثها حول 

مأس��اة فلس��طني، ألنهم األصل يف كل ذلك البالء الذي أصاب الفلسطينيني 

ع��ىل يد اليهود، وال ش��ك أن حرج الكاتبة الربيطانية يزداد ش��دة بقدر ما 

تزداد رغبتها يف رسد الوقائع الصحيحة عن القضية الفلسطينية ومالبساتها. 

وم��ن الواضح أنها كتب��ت القصة ليك متد جرساً يتيح للق��ارئ الربيطاين أن 

يدرك النكبة ومالبس��اتها، وم��ن هنا كانت ثلث ح��وادث الرواية تدور يف 

بريطانيا التي س��متها املنفى، كام كان عدد الش��خصيات االنكليزية يقارب 

نصف ش��خصيات الكت��اب وبدا ذلك طبيعياً ألن أم انط��ون انكليزية وألن 

الطبقة التي ينتمي إليها كانت شديدة االختالط باالنكليز. 

ولق��د حاولت الكاتبة أن تذكر الحقائ��ق عن موقف االنكليزي اإلجرامي 

من قضية فلسطني وبدت حريصة عىل اللباقة لئال تجرح القارئ االنكليزي، 

ونح��ن وإن كنا نقدر موقفها نح��ب أن نتصور ما يكون من أمر موقفها لو 

أنه��ا كانت تعرض وجهة النظر الصهيوني��ة يف املوضوع. لعلها إذ ذاك تجد 

نفس��ها طليقة من كل قيد مندفعة إىل أقىص الح��دود ما دام متلق اليهود 

ومحاباتهم والتغطية عىل جرامئهم من األمور التي يستس��يغها الرأي العام 

االنكليزي ويسهل عليه هضمها، كام هو الشأن مثالً بالنسبة لكتاب )الفعل 

The Deed( ال��ذي ألفه جولي��وس فرانك الصحفي االنكلي��زي دفاعاً عن 

املجرمني اليهوديني اللذين قت��ال اللورد موين يف القاهرة منذ عرشين عاماً، 

وق��د هاجم يف هذا الكتاب سياس��ة بريطانيا تجاه اليهود واعتربها مجحفة 

بحقهم، أما املجرمان فلم يقصدا الش��خص موين وإمن��ا قتاله باعتباره رمزاً 

لهذا اإلجحاف، حسب منطق فرانك. 

وعىل أي حال يحس��ن بنا أن نعطي منوذجاً مل��ا قالته الكاتبة االنكليزية 
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عن االنكليز عىل لسان روبرت )ملبي( جد أنطون الذي “حدث انطون أيضاً 

عن نضال الفلسطينيني قبل الحرب العاملية الثانية يف سبيل االستقالل وعن 

الوع��ود التي قطعه��ا الربيطانيون لهم خالل الح��رب العاملية األوىل، حيث 

هب��وا ملحاربة األتراك. وقال له حزين��اً، لقد كانت قصة خيانة من أولها إىل 

آخره��ا. وكان أنطون يعرف ش��يئاً عن هذه القصة م��ن أبيه ولكن معرفته 

كان��ت تفتقر إىل الدقة، وأيقن أن األحداث املأس��اوية التي كان طعمة لها 

هو وأرسته ومئات األلوف من الفلسطينيني إمنا نجمت عن هذه الخيانة”50. 

)ص122(.

لقد كانت الشخصيات االنكليزية ذات مواقف متباينة يف القصة: 

فامريان: والدة انطون إنكليزية صميمة عاشت مع زوجها بطرس منصور 

حياة سعيدة وكرهت اليهود وظلت وفية للصف العريب ولكنه وفاء شخيص 

نات��ج عن عرفان الجميل لزوجه��ا الراحل من جهة، وألنه��ا تأثرت بالنكبة 

الت��ي أصابتها يف صميم س��عادتها وافقدتها زوجها. ومل تس��تطع ماريان أن 

تتأقلم مع الجو االنكليزي يف بادئ األمر وظلت تعيش ذكرى زوجها الراحل 

وس��عادتها التي س��لبها اليهود. وقد بذلت محاوالت مهذبة القناع االنكليز 

بعدالة قضي��ة العرب، إال أنها ظلت انكليزي��ة بوالئها وترصفاتها، وحاولت 

جهدها أن تبعد انطون عن فلسطني حتى تجنبه املشاكل.

أم��ا روب��رت ملبي: وال��د ماريان الذي قىض يف فلس��طني معظم س��ني 

50   تلك هي الرجمة الصحيحة للنص االنكليزي يف األصل: 

وقد ورد هذا النص يف النسخة العربية املرجمة عىل النحو التايل:

»كان روب��رت يح��دث حفيده عن الح��ركات الوطنية العربية يف فلس��طني قبل الحرب 

العاملي��ة الثانية وكيف نكث االنكليز وعودهم للعرب بأن مينحوهم االس��تقالل، عندما 

حاربوا االتراك يف فرة الحرب العاملية األوىل وكيف أن قصة انكلرا مع العرب هي قصة 

الخيانة والخديعة عىل طول الخط. فأيقن انطون أن حقيقة مأس��اة ش��عبه الفلسطيني 

التي أدت إىل قتل أبيه وقتل مئات األلوف من مواطنيه، إمنا ترجع أسبابها الحقيقية إىل 

ذل��ك املوقف الغادر الذي وقفه الحكام االنكليز من العرب عموماً ومن الفلس��طينيني 

عىل وجه الخصوص«. )ص122(.
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حياته وعمل مديراً ملدرس��ة العميان فقد أعتربه رؤس��اؤه االنكليز منغمساً 

يف السياس��ة أك��رث مام ينبغي وذلك ألن��ه كان يفهم وجه��ة النظر العربية 

ويأخ��ذ عىل االنكلي��ز تحيزهم لليهود وخيانتهم للع��رب، وقد كان روبرت 

ملجأ النطون يف منفاه يغذي حامس��ته ويوضح له غوامض األمور ويساعده 

عىل االعتزاز بعروبته. 

وإذا كانت ماريان ووالدها ميث��الن الفئة االنكليزية القليلة التي اتاحت 

لها ظروفها أن تفهم القضية العربية فإن هناك ش��خصيات أخرى عاش��ت 

بني العرب وحاولت أن تنأى بنفس��ها عن السياس��ة ومشكالتها مثل السيد 

شابيل واآلنسة ريس اللذين كانا يعمالن يف معهد العميان ببيت لحم وكانا 

يعيشان بألفة مع السكان العرب.

أم��ا الفئ��ة الغالبة عىل الش��عب االنكلي��زي فهي فئة وينك��وت براون 

Wyncott Brown وف��ارو Farrow وعجائ��ز الصالون��ات املرفات، هذه 

الفئ��ة التي تحقد عىل العرب حقداً أعمى نتيج��ة انجرافها يف تأييد اليهود 

الصهيوني��ني ألس��باب مختلف��ة. والغريب يف هذه الفئة أنها ترفض س��امع 

الحقيقة وتنك��ر، من خاللها تحزبها، كل حقيقة متس اليهود الصهيونيني أو 

تدينهم.

يضاف إىل هذه الفئات الرجل االنكليزي العادي الذي ال يعنى بالسياسة 

وما وراء البحار، وهذا الرجل قد تتيح له بعض الظروف أن يعرف الحقيقة 

ولكنه ال يبايل بذل��ك ويحب أن يقف موقف املتفرج وكثرياً ما يكون واقعاً 

تحت النفوذ الصهيوين االقتصادي..

اليهود يف الرواية

إن »الطري��ق إىل برئ الس��بع« رواية عن الع��رب واالنكليز أكرث منها عن 

العرب واليهود، ولذلك مل يربز يف سياقها ما يتجاوز الصفات املألوفة لليهود 
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الصهاينة من بخل وحقد ورشه واستهتار ولؤم.

ويف املرحل��ة األوىل م��ن الرواية يتجىل الحقد الصهي��وين يف إبادة العرب 

بالجملة واألس��اليب النازية يف الهجوم عىل مسجد اللد، ثم يف بصق الفتاة 

اليهودي��ة يف وجه بط��رس منصور، ويبلغ تصوير نذال��ة الصهاينة ذروته يف 

مش��هد اغتصاب الخادمة وس��يدتها نادية اللتني اغتصبتا قرساً وعىل مشهد 

من أفراد آل منصور. 

ك��ام يتجىل الرشه الصهيوين يف إقدام اليهود عىل س��لب كل ما تقع عليه 

أيديهم س��واء أكان رخيصاً أم غالياً. ولقد تعمدت الكاتبة أن يكون الجندي 

اليه��ودي املغتصب أمريكي��اً من أصل لبناين، ولعلها تش��ري بذلك إىل واقع 

اليهود الذين اغتصبوا فلسطني وانتامئهم إىل جنسيات وأقطار مختلفة.

وتسمعنا الكاتبة ما يدور من أحاديث بني اليهوديتني روزا وأليس. أن روزا 

مستهرة تفتش لنفس��ها عن املتعة الجنسية ويعرف أخوها جميع مباذلها 

ف��ال يكرث وإمنا هو منرصف إىل حبيبت��ه أليس وإىل العمل للصهيونية. ثم 

إن روزا تالحق انطون وتعرف أنه عريب فتدعي أنها من أصل اس��باين ومتوه 

شخصيتها لئال تحرم نفسها من متعة بكر مع شاب ساذج. وأخوها يغفر لها 

كل يشء ما عدا تأثرها بكالم عشيقها العريب.

وميثل أخوها الصهيوين املتحمس املس��تعد لخنق العامل أجمعه يف سبيل 

مكس��ب يحققه اليهود وهو لئيم يتفج��ر حقداً وضغينة عىل العرب وعىل 

العامل. 

وتعنى الكاتبة بإبراز نش��وة النرص اليهودية يف انكلرا عقب إنش��اء دولة 

العصابات والغرور الذي ركب رؤوس الصهيونيني فجعلهم يتحدون أي عريب 

يصادفونه يف املدرسة أوالحفلة أو الشارع. 

ويف الرواي��ة محاولة باهت��ة للتميز بني اليهودية كدي��ن وبني الصهيونية 

باعتبارها مبدأ سياسياً قامئاً عىل التعصب واالنتقام. )ص184(، ولكن الكاتبة 

توجه أصابع االتهام إىل اليهود بوجه عام وال تبدو ش��ديدة االقتناع بالفصل 

بني اليهود وبني الصهيونية.
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نظرة فنية

آن لنا أن نضع )الطريق إىل برئ الس��بع( يف كف��ة امليزان النقدي بعد أن 

تعرفنا عىل مختلف جوانبها السياسية واالجتامعية والفكرية.

سأبدأ أوالً بإلقاء السؤال الذي يقفز إىل مخيلتي كلام أنجزت قراءة قصة، 

أية قصة. 

ب��رصف النظر عن املادة الفكرية هل تعد هذه الرواية ناجحة يف مقياس 

الفن؟

وعىل جواب هذا الس��ؤال تُبنى استنتاجات كثرية تتعلق بنصيب الرواية 

من الخلود ومكانتها يف السجل األديب وسعة انتشارها.

ويف رواي��ة تدور حوادثها حول النكبة يصعب التفريق بني موقف الناقد 

الفني من املضمون الفكري للرواية وموقفه من البناء الفني، س��واء يف ذلك 

حالت��ا الرىض والغضب اللت��ان قد يتصف بهام موقف��ه. ولقد ترددت كثرياً 

قبل أن أعلن لنفيس عىل األقل أن )الطريق إىل برئ الس��بع( عمل ناجح من 

الناحية الفنية، وخش��يت أكرث ما خس��يت أن تكون الرواية تاريخاً يف قالب 

قصة يستأثر بوالء النفوس مبا يعرض من الصفحات الشجية والعرب البليغة. 

وأول ما خطر يل يف هذا املجال، وأكاد أكون عىل يقني من هذه الخاطرة، 

أن الكاتبة درست القضية الفلس��طينية دراسة شاملة وجمعت املعلومات 

واملواد الالزمة وس��بكتها سبكاً روائياً أقرب إىل الطبيعة الكالسية بل ملتزمة 

بالطبيعة الكالس��ية مام أضعف انصهار املادة السياس��ية يف صلب السياق 

ال��روايئ وجعل ه��ذه املادة تبدو مقحمة يف كثري م��ن املواضع، وإن كانت 

الكاتبة قد اس��تطاعت – بفضل براعتها وحسن تأتيها لالفكار – أن تخفف 

من وطأة هذا املزلق الذي كان خليقاً أن يفسد أية رواية من هذا النوع مل 

يتوافر لكاتبها القلم السيال والذوق املرهف.

ولقد وفقت الكاتبة إىل حد بعيد يف س��وق املناقش��ات واآلراء السياسية 
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بحي��ث تب��دو وكأنها حاجة نفس��ية ملحة لبطل الرواية الذي ال يس��تطيع 

بدونها أن يقرر موقفه النهايئ الذي تعتمد عليه خامتة الرواية.

إال أن اإلنس��ان يشعر أنه ليس من السهل عىل رواية ال تتجاوز صفحاتها 

مئتني وخمسني أن تلم بعنارص النكبة والقضية الفلسطينية، وال سيام إذا بدا 

من الرواية نفس��ها محاولة واضحة لاللتزام باستيعاب القضية من جوانبها 

املختلفة – كام هو الشأن يف روايتنا. إن عمالً كهذا يتطلب ألف صفحة عىل 

أقل تقدير، تعتمد نهج الواقعية املس��تفيضة عىل طريقة )الحرب والسالم( 

لتولستوي أو )األخوة كرامازوف( لدوستويفسيك.

إن هذا األسلوب من اللمح الرسيع يف معالجة قضايا سياسية واجتامعية 

وعس��كرية عىل جانب كبري من الخط��ورة كاد أن يجعل القصة ذات صفة 

ريبورتاجي��ة تجمع معظم أطراف القضي��ة وال تتعمق يف بعد معني. ونحن 

نعتق��د أن هذه الظاهرة ليس��ت عيب��اً يف ذاتها، بل نقدر دوافع الس��يدة 

مان��ني تقديراً كامالً، فه��ي تكتب للقارئ الغ��ريب ولالنكليزي بوجه خاص، 

ولي��س أمامها ت��راث روايئ عريب أو أجنبي ميك��ن أن يغني تجربتها يف هذا 

املجال، ومن هنا كان هدفها أن تكتب رواية من فلسطني يف اتجاه الشمول 

والكشف. إنها الرائدة األوىل يف هذا امليدان، وإن عملها ال يخلو من إبداع. 

ونس��تطيع أن نس��تنتج من القصة أن إثيل مانني درست بيئة قصتها دراسة 

وافية وس��اعدها ذلك عىل توفري اللون املح��يل للقصة وهو عامل مهم من 

عوامل االقناع النفيس، وقد حس��بت – وأنا أقرأ القصة يف املرة األوىل – إنها 

إحدى االنكليزيات اللوايت كن يعش��ن يف فلسطني أو إحدى بطالت القصة، 

ثم تبني يل انها زارت املنطقة العربية قبل تأليف القصة ورأت بعينيها قرى 

الحدود ومخيامت الالجئني واجتمعت بش��باب فلسطينيني من العاملني يف 

حقل النضال الفدايئ املس��لح واس��تمعت إليهم طويالً. ومن عنارص اللون 

املحيل التي ألحت عليها الكاتبة: الياسمني، وفطور الفول، وكرايس الخيزران، 

والخروب وبعض العادات االجتامعية كالفصل بني الجنسني، يضاف إىل ذلك 

عدد من الكلامت الدارجة التي اس��تعملتها الكاتبة بلفظها العريب مثل: مع 
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السالمة، ومرحباً، وإن شاء الله.

ومع اللون املحيل نستطيع أن نشري إىل إدراك الكاتبة لنفسية الفلسطيني 

الالجئ وقد وردت إش��ارات كثرية تدل عىل أنها عرفت الكثري من أمر هذه 

النفسية، فجميع الفلسطينيني يخامرهم أىس عميق لضياع شخصية فلسطني 

وكثريون يس��مون فلسطني كلها باملنطقة املحتلة إش��ارة إىل ما حدث بعد 

النكب��ة من ضم األرايض العربية الفلس��طينية إىل األقطار العربية املجاورة 

وال سيام األردن.

ثم إن الحنني إىل األرض يعصف بنفس كل فلسطيني، وقد نجحت الكاتبة 

يف تصوير هذا الحنني يف مواضع عدة من الرواية والسيام حني تقرب بعض 

الشخصيات الفلسطينية من الحدود وتطل عىل فردوسها املفقود )ص103(، 

وقد ساعدت هذه املشاهد عىل إضفاء طابع إنساين مؤثر يف الرواية.

وتعرضت الكاتبة أيضاً لنفس��ية الالجئني يف املخيامت، ووقفت وقفة غري 

قصرية نس��بياً عند إرصار زوج��ة طالب حامدة عىل البق��اء يف املخيم بعد 

الزواج ورفضها التخيل عن بطاقة اإلعاشة ألن البطاقة تؤلف ضامنة نفسية 

لها. 

وإذا استعرضنا شخوص الرواية وجدنا أنها يف معظمها رموز إىل أفكار أو 

اتجاهات سياسية واجتامعية. وقد أوضحنا هذه الناحية يف ثنايا حديثنا عن 

مراح��ل القضية ومراحل القصة، وبعض هذه الش��خصيات كان من الرموز 

بحيث كاد يفقد مقومات الحياة بس��بب وضوح العالقة بني الشخص الرمز 

وبني الفكرة املقصودة، والش��خصية الوحيدة الحي��ة يف رأينا كانت ماريان 

ألنه��ا ترصفت يف كثري من األحيان ترصفاً طبيعياً يليق بأم تجيش يف صدرها 

عواطف وأهواء متباينة ويت��وزع عاطفتها والؤها للوطن الذي ينتمي إليه 

زوجها ووطنها األصيل. 

وق��د أحس��نت الكاتبة تحدي��د مالمح ش��خصية أنطون بط��ل القصة، 

واس��تطاعت أن تجعله مركز االهت��امم يف املراحل الثالث، ومل تهمل تصوير 

منوه النفيس والجس��دي خالل سنوات املنفى األربع، وكانت ملستها املبدعة 
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حق��اً يف تصوي��ر احجامه عن تنفيذ خطة التس��لل يف اللحظ��ة األخرية، ثم 

الندم الذي أدركه فجعله يرتد إىل الخليل ويجتاز الحدود وحيداً. إن نصيب 

امل��ردد دامئاً هو الخس��ارة. وتقتضينا األمانة هنا أن نالح��ظ أن الكاتبة مل 

تستغل اإلمكانيات النفسية والدرامية للمشهد األخري، مشهد اجتياز انطون 

للطريق املبهم يف الليل البهيم.

وقد نجحت الكاتبة يف إعطاء البعد اإلنساين لشخصية انطون حني صورت 

اصطراع دوافع الحب والواجب الوطني يف نفس��ه بطريقة متدرجة ناعمة 

تختلف يف بعض وجوهها عن طبيعة الرصاع الحاد الذي تواقع كتاب القصة 

عىل تضخيمه وإظهاره مبظهر العنف الفتاك كلام سنحت لهم فرصة، ولعل 

هذه الظاهرة ال تخرج يف جوهرها عن الظاهرة التي أرشنا إليها سابقاً وهي 

نك��وص الكاتبة عن اإلس��تفادة من اإلمكانيات الدرامي��ة التي تتيحها مثل 

هذه املواقف.

ولع��ل انتقاء بطل بورجوازي للقصة كان ذا أثر يف إضعاف التوتر النفيس 

للمواقف واالنتقاص من إنسانية النكبة نفسها، فالربجوازية تجد دامئاً، حتى 

يف نكبة كنكبة فلسطني، من يأخذ بيدها لتستعيد أنفاسها وتعود إىل حياتها 

املتربجة، ويف حالة انطون، نجد أن املعاناة املادية الضاغطة مل تس��تمر أكرث 

من يوم نكبة اللد وقد كانت يف اس��تقباله عىل طريق رام الله س��يارة أنيقة 

شقت طريقها بني الجموع املعذبة املتعرثة يف دروب املأساة الوعرة.

ويزيد األمر س��وءاً أن البطل كان من أم انكليزية وكانت معظم تحركاته 

يف وس��ط انكليزي، إال أن لهذه الحقيقة وجهاً آخر، فرمبا كانت هذه الحالة 

مفيدة بالنسبة للقارئ االنكليزي الذي يتوقع أن يتعاطف مع أنطون ويزيل 

من ذهنه الش��ائعات واألف��كار املغلوطة حول التميي��ز الديني واالنغالق 

الطائف��ي وغريهام من التهم التي ترمينا به��ا الدعاوة الصهيونية يف أوروبا، 

والكتاب عىل أي حال كتب لالنكليز ال للعرب. 

وبس��بب من كون الكتاب حكاية ش��عب يف نكبته ويف عودة الروح إليه 

رأين��ا عقدته ت��راوح بني التعلق مبصري فرد من أفراد هذا الش��عب ومصري 
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الشعب كله، وقد اس��تطاعت الكاتبة أن تحدث بني املصريين من التطابق 

حيناً والتوازي حيناً آخر ما يثبت براعتها ومتكنها من فنها، ولعل رس الكتاب 

الفن��ي يكمن يف هذا التاموج الرائع ب��ني التطابق والتوازي يف مصري البطل 

وشعبه، ففي الفصل األول كان الشعب وما القاه من عذاب ورشور وأهوال 

موض��ع اهتامم الرواية، وكان أنطون واحداً م��ن كل، ويف الفصل الثاين فُكَّ 

التطابق وانفصل انطون بشخصيته ليتيه يف مسالك املنفى املتوحشة، ولكن 

ش��عبه ظل يف خلفية الصورة بحيث قرأنا ضيعة ش��عب يف س��طور ضيعته 

الشخصية، ويف الفصل الثالث ظلت الكاتبة تحاول جهدها أن تبقي انطون 

يف مكان الص��دارة، ولكن تربيته وطبقته االجتامعي��ة وحبه الجارف، هذه 

العوامل غرس��ت فيه بذور التخيل عن الخط املوازي لخط ش��عبه، وبدا أن 

اهتامم القارئ أخذ ينرصف عنه ويتجه إىل وليد حسني بقدر ما كان انطون 

مييل عن هذا الخط الدقيق الذي يش��د اإلنس��ان إىل ش��عبه وموطنه، ويف 

كل م��رة كانت الكاتبة من الرباع��ة بحيث أعادت انطون إىل مركز االهتامم 

ونقلت اإلش��ارة من حركته ضمن وسط خارجي إىل حركة الرصاع الدائرة يف 

نفس��ه، ومل تتح لوليد حس��ني أن يحتكر وحده طريق برئ السبع وهي كوة 

األمل يف الرواية ومهوى قلوب أبطالها العرب. 

وبع��د، لقد انتهجت الكاتبة أس��لوب الرسد الكالس��ييك املبارش، وكانت 

تس��تهل كل فصل مبقطع وصفي ع��ىل منط الرواي��ات االنكليزية القدمية، 

وأتت أوصافها دقيقة تكش��ف عن قوة املالحظ��ة وأمانة التعبري، من ذلك 

وصفها للجموع الهامئة عىل وجهها بعد س��قوط الل��د، هذه الجموع التي 

كانت تلتهب حلوقها عطشاً فلم تتورع عن رشب البول ويف أحسن الحاالت 

كانت تجد بقايا الصهاريج الرومانية القدمية فتقوم بأدالء حبال من املناديل 

والثياب فيها لتمص الطني والرطوبة التي تعلق عليها. )ص45(.

لقد روت إثيل مانني حكاية شعب مرشد الهث وراء أمل العودة بأسلوب 

س��هل ندي بعيد عن الحيل التكنيكية املعقدة يف فن القصة، وتعمدت أن 

متسح كل املش��اهد مبسحة من اإلنسانية والبساطة تعكس بساطة القضية 
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وإنسانيتها يف نفس املرشد الذي ال يعرف من العامل إال أفق الترشد والغربة 

التي يعيش فيها، وأفق العودة والنرص الذي يعيش له. 

كلام أوغل الناقد يف توجيه األشعة النقدية إىل ثنايا العمل الفني تكشفت 

له عيوب متجددة ويف حالة )الطريق إىل برئ الس��بع( ال منلك إال أن تقول: 

إنه كتاب رائع وناجح بالرغم من كل يشء، ويصدق فيه قول الشاعر العريب: 

كفى املرء نبالً أن تعد معايبه.

 

        1965
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»الخيبة« و»الطريد«

لنواف أبو الهيجاء

أ- »والخيبة أيضاً«51

يف ه��ذه املجموعة القصصية األوىل يكش��ف الكاتب ع��ن موهبة غنية 

تدخل مغامرتها األوىل مع فن التعبري عن الحياة بحامسة وصدق، ويف غمرة 

حامستها تحاول الغوص يف اللجج املائجة دون أن تبايل بالعواقب، فتكشف 

بذل��ك عن قوته��ا وعن ضعفها يف آن واح��د، قوتها يف أنها اس��تطاعت أن 

تخوض اللجج وأن تخرج منها س��ليمة متامس��كة األج��زاء وأن تنتقي منها 

بعض زخمها وبعض خصبها، وضعفها يف أنها مل تس��تعد للمغامرة استعداداً 

كافي��اً بل مل تقدر أبعاد املغام��رة عىل ما يبدو، فكانت قبضتها عىل مواطن 

الخص��ب متفاوتة اإلحكام مفتقرة إىل دقة املوازين، وأتت يف أغلب األحيان 

فضفاض��ة منفرجة األصابع بحيث تس��مح للذخرية الخصبة أن تنفلت منها 

دون أن يكون لصاحب القبضة علم بها.

الحياة بني الخيبة واالستمرار

الحياة خيبة مس��تمرة، سلسلة من العناء والبؤس، حلقاتها الثابتة: جوع، 

قلق، خوف، ضي��اع، قرف، حزن، كآبة، دموع.. وكل حلقة لها وجهان: وجه 

اجتامعي ووجه نفيس، ويف أغلب األحيان يتعانق الوجهان يف انسجام بائس 

ويف بع��ض األحيان يلتم��ع أحدهام بوميض ما، يف حني يبقى اآلخر عابس��اً 

51   والخيب��ة أيض��اً، مجموعة قصص، نواف أبو الهيجاء، دار اليقظة العربية، دمش��ق، 

 .1965
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مكفهراً. 

كيف هبط الب��ؤس عىل األرض. من أين؟ أغلب الظن أن أقاصيص نواف 

تري��د أن تقول: إنه هابط من الس��امء مجبول بدم الحي��اة، إنه قدر ال يد 

ألحد فيه. والناس ضحايا دامئة، ال ألنهم أبناء نظام اجتامعي معني أو بقعة 

جغرافية محّددة، بل ألنهم أبناء الحياة املجبولة دامئاً بالخيبة.

م��ا مصري هؤالء الناس؟ كيف الس��بيل إىل الخ��الص؟ ال جواب. وإن كان 

هن��اك يف كث��ري من األحيان بصيص من أمل يغري البؤس��اء باالس��تمرار يف 

الحي��اة. ومهام كان ه��ذا البصيص ضعيفاً فإنهم يعيش��ون ويتحركون، وال 

يخط��ر لهم أن ينكفئ��وا إىل العدم، وحتى إذا خطر له��م ذلك فرسعان ما 

يحجمون، رمبا ألن العدم مجهول والوجود معروف.

تتآمر عىل )سهام(52 أس��وأ الظروف، الجميع تخلوا عنها والنذل غرس يف 

أحش��ائها بذرة ع��ار تتضخم كل صباح، وهي تخىش الصب��اح الذي ينذرها 

باالنفجار، باإلعدام النفيس واالجتامعي رغم أنها ستجلب فيه أبناً للحياة. 

حملت أق��راص االنتحار إىل الرسير وأوصدت األب��واب.. تصلبت رشايني 

يديها فس��قط الكأس وصحت عىل صوت انكس��اره. تبع��رث تحت قدميها.. 

بهت��ت: )ويلتي.. أنا أقتل نفيس حقيقة.. ملاذا؟.. املوت؟( ثم داس��ت علبة 

األقراص، داستها بقوة ونامت مطمئنة والقمر يطل من نافذتها...

ما الذي جعلها ترتد عن هزمية االنتحار يف اللحظة األخرية.

إن القص��ة نفس��ها ال تعطي تفس��رياً.. بل إن ظروفه��ا توحي بكل يشء 

إال األم��ل. أم��ا املجموعة كاملة فلعلها تعطي ش��يئاً من التفس��ري. فجميع 

الش��خصيات خائبة ولكنها تريد أن تحيا، أن تستمر ولو منهزمة53 ال يعنيها 

أن تث��ور وتحطم وتتحدى وتغري، أهدافها ممس��وحة، أحيان��اً هناك نبض 

ويشء من الرفض، ولكن القبول أو االحتجاج الس��لبي هو الغالب54، وأحياناً 

52   قصة )الصدع(.

53   قصة )الشيخ الذي ذهب(. 

54   األبواب املوصدة. 
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هناك تح��ول باتجاه الحياة، باتجاه الفعالية ولكنه تحرك هادئ يتم بليونة 

مسطحة55 ويخلو من أدوات التحول العميق: العنف والرصاع واالنفجار.

نزعة هجومية:

وهكذا كانت قصص نواف مجموعة من اللمسات الصادقة العفوية التي 

تكتفي مبالمس��ة الهدف حيثام كان دون تحديد لنقطة معينة فيه. رمبا ألن 

الكاتب عىل عجلة من أمره، يريد أن يقطف كل األفكار واألحاس��يس دفعة 

واح��دة، ورمبا ألنه يرم��ي إىل أفكار متحصنة يف مواق��ع أبعد من أن تنالها 

معدات ش��اب ناشئ مدفوع بنزعة هجومية مبارشة تريد أن تصل فوراً إىل 

قلب األشياء، وتنعكس يف طريقته الفنية عىل نحو عجيب:

قد أعرث عليه.	 

وصاح يشء يف داخله:

وقد ال تعرث عليه.	 

تساءل بلهفة:

إذن ملاذا أجهد نفيس باملسري ساعتني، ناهيك عن ساعات العودة. 	 

هك��ذا تبدأ القصة األوىل )الف��خ(، وعىل منوالها تب��دأ أكرث القصص. إن 

النوعة الهجومية عامل مساعد يف فن األقصوصة ألنها تضع الكاتب يف قلب 

الزخم املطلوب. ونواف ال يعرف املقدمات. 

وأحسب أن هذه النزعة أو قل الغريزة الهجومية )املجردة من العنف!( 

ساعدته أيضاً يف أن يحط عىل املوضوعات الجديدة الطريقة الحية. ولست 

أبالغ إذا قلت إن أكرث ما أعجبني يف املجموعة هو انتقاء املوضوعات، ذلك 

االنتق��اء الذي تم بعفوية يافعة غري مخطط��ة، تدور دامئا يعينيها الربيئتني 

يف األوس��اط الشعبية املظلومة الصابرة فتنتقي اإلنساين واملؤثر والحي. مع 

محاولة مس��تمرة ملقارنة ه��ذه املعاناة بالجانب اآلخر م��ن الصورة بحياة 

املنعمني واملرفني، ولكنها – كام أس��لفنا- مقارنة مطبوعة بطابع املالمس��ة 

الرسيع��ة ال التحلي��ل املدقق، يف مثل العب��ارة التالية يتلخ��ص الفرق بني 

55   قصة )جنة األموات(.
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الفقراء واألغنياء: إن األغنياء “يفطرون يف الس��اعة 11، متى يتغذون؟ متى 

يتعشون؟”.

يف التقنية الفنية:

خالص��ة العملية الفنية يف معظم قصص نواف هي: موقف نفيس واضح 

الجوان��ب يحاط بج��و حيايت مجان��س: اجتامعي أو طبيع��ي، مع محاولة 

مستمرة إلغناء املوقف بالصور املتناقضة.

وأحيان��اً يكون التناقض عنرصاً أساس��ياً كام يف القص��ة )ثالثة فقط( التي 

ميك��ن أن تعد بحق ممثلة لفك��ر نواف وفنه. إنها قصة فتاة تائهة يف العيد 

تبعرث 35 قرش��اً عىل األطفال وتحس��د األغنياء وتخاف من والدها وتبحث 

عن وس��يلة للهرب من املدينة. إن املفارق��ة بني بهجة العيد وكآبة الرشوط 

الحياتي��ة لطفلة فقرية مظلوم��ة ترك يف النفس االنطب��اع املطلوب، وعىل 

الرغ��م من أن ش��خصية البطلة املعنوية كانت أقوى من الش��خصية الحية 

وعىل الرغم من أن جو العيد الصاخب كان يطغى عىل مالمح الفتاة الباهتة 

ف��إن القارئ يش��عر بوجود نوع من التوازن يف القص��ة لعله ناتج عن غنى 

املوقف النفيس للطفلة. 

ويف بع��ض من القصص ينجح الكاتب يف خلق موقف قصيص يكاد يكون 

مثالياً بالنس��بة لفن األقصوصة وال سيام حني ينصب الركيز الفكري والفني 

يف وحدة متالحمة حول الش��خصية الرئيس��ية، وتعترب قصة )الظل املتحرك 

ص79( خ��ري مث��ال له��ذه الظاهرة، بل لعله��ا أنجح قصة م��ن املجموعة، 

وموضوعه��ا: اآلل��ة واإلنس��ان، تقول القصة إن اآللة تس��توعب اإلنس��ان 

وتستعبده مع أنه هو صانعها ومبدعها. عىل أنها متنح باملقابل لذة جامعية 

ب��دالً من اللذة الفردية القدمي��ة يصعب عىل العامل اليدوي )بطل القصة( 

أن يدركها بسبب املرحلة النفسية الحضارية التي يعيشها. إال أن استسالمه 

أمام اآللة كامل واحتجاجه يدور يف نطاق سلبية كاملة.

وإذا كان هناك ما يشوب نجاح هذه القصة املمتعة املركزة فهو ذلك امليل 

إىل التقريرية الذي مل يستطع الكاتب أن يتخلص منه يف معظم القصص.
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ويف قص��ة )املصباح( جو كئيب مكفهر قوامه: عاصفة: مطر، برد، خوف، 

هلع، قتل، تقزز، قرف. 

وبالرغم من أن مثل هذا الجو قد يجنح بالكاتب إىل التعقيد أو التضخيم 

فإن نوافاً تناول املوضوع ببس��اطة واضحة وبعد به عن اإلفتان املتكلف يف 

الع��رض ووضع القصة يف جوها الطبيعي الس��اذج: عيّل كرس املصباح الذي 

ييضء شارع القرية، صعقه تيار الكهرباء، تعذبت القرية، وخافت، وغرقت 

يف الظالم.

وكام أن جو القرية يف الليل واملطر مرس��وم بخطوط بسيطة وأحياناً غري 

مظلم��ة كذلك كان املحرك الفكري األخالقي للقصة س��اذجاً س��ذاجة جو 

القرية نفس��ها. إن العنرص األخالقي القائم عىل مفهوم الخري والرش بشكله 

البس��يط جزء ال يتجزأ من القصة وهو يختلط مع حوادثها ونس��امتها دون 

أن يبدو متكلفاً أو مقحام56ً.

ثغرات:

ومن وجهة نظر تذوقية خالصة أحببت معظم قصص املجموعة، وقرأتها 

مستمتعاً باستثناء ثالث أو أربع، منها )سعلة( التي مل أجد فيها سوى هذيان 

ال أول له وال آخر، إنها مجموعة ملتوية من الخواطر املتداخلة املتش��ابكة 

حاول��ت جاه��داً أن أتبني أية صلة لها بالفن فلم أس��تطع57 وإذا كان الفن 

خمراً مركزاً فهذه القصة عصري فواكه مضطرب النسب.

ولعل أبرز نقد ميكن أن يوجه لفن نواف أنه ال يستثمر املوقف القصيص 

اس��تثامراً كافياً، إنه يضغط عىل العنق��ود بلطف أو يكتفي مبقدار متفاوت 

م��ن العص��ارة، ولكنه ال يع��رصه جداً وال يخم��ره، ويف جمي��ع األقاصيص 

إمكان��ات مهدورة وافتقار إىل التحلي��ل والوصف، إن ضعف الوصف وفقر 

56   يف حدي��ث ح��ول هذه األقصوصة مع املؤلف أفاد أنها ت��دور حول حتمية التطور 

وموقف الناس يف القرية منها. 

57   يق��ول نواف أنه جرب فيها، وأن��ا أدعو الله أن ال تصبح مثل هذه التجريبية تقنية 

جديدة ال أول لها وال آخر. 
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ألوانه وسطحيته هي من الثغرات الكبار يف )الخيبة.. أيضاً(، وهذه الظاهرة 

تتص��ل اتصاالً وثيق��اً بضعف األداة اللغوية عند الكاتب. إن اللغة ليس��ت 

ضعيفة الركيب فحس��ب، وليس��ت خالية من املف��ردات الوصفية النوعية 

فحس��ب، ولكنها فوق ذلك كله مهملة وقارصة ومش��وبة – يف كل صفحة 

تقريباً – بأغالط لغوية منفرة.

وإىل ضعف اللغة، وإىل قصور الوصف يرجع عيب آخر واضح يف املجموعة 

ه��و افتقار الش��خصيات إىل مالمح فارقة، وضآلة التلوين يف قس��امتها، بل 

طغي��ان الفك��رة والرمز عىل مادتها الحية يف أغل��ب األحيان. وقلام تحتوي 

قصة من قصص املجموعة عىل ش��خصية ميكن أن يتذكرها اإلنسان بلحمها 

ودمها اللهم إال )سها( و)شيخ الكنز(.

وهناك التوجيه االيجايب املبارش الذي يصحبه يف كثري من األحيان ميل إىل 

التقريري��ة. ولعل هذه الظاهرة ناتجة عن ش��عور الكاتب بقصور القصص 

عىل حمل القيم واألفكار الكبرية التي يرمي إليها.

وتبقى عالقة قصص »والخيبة.. أيضاً« باملوضوع الفلسطيني عالقة بعيدة 

وغري مبارشة، عالقة جو ومناخ، ال عالقة قرىب عضوية. 

ب- رواية )الطريد(58

مع »الخيبة أيضاً«.. هناك »الطريد«. واملضمون واحد: فقر. بؤس. جوع. 

ترشد. خيبة. آالم نفس��ية. شعب مكدود. وبورجوازية سارقة مخاتلة ناعمة 

امللمس غارقة يف الرذيلة. يقول نواف: ولكن هناك زيادة. فلسطني..

نعم. إن البطل س��عيد فلس��طيني مرشد يحمل شهادة ميكانيك ويبحث 

ع��ن عمل ويلع��ن وكالة اإلغاثة وهيئ��ة األمم ويصب نقمت��ه عىل امللوك 

والرؤس��اء العرب. يف مس��تهل القصة تراه يدخل فندقاً يف مدينة عربية بال 

58   الطريد، رواية، نواف أبو الهيجاء، دمشق 1966.
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قلب، يرافقه جوعه وقذارته وإفالس��ه من الصباح حتى الظهر. وعند الظهر 

يبل��غ الحضيض، نقطة ال��اليشء، إفالس كامل ويأس. وبع��د الظهر تحدث 

املفاج��أة ويتوس��ط له صاحب الفندق من أجل عم��ل ويقوده بهجت بك 

صديق صاحب الفندق إىل الس��يدة م.ر. اللعوب الرثي��ة. وهناك ينام ليلة 

هانئة ويأكل ويرتدي بزة جديدة وتس��تخدمه الس��يدة قواداً ملرة واحدة. 

وعند املساء يكتشف طبيعة وظيفته الجديدة، فيثور ويوبخ املرأة وبهجت 

بيك والس��يد أ. ب. ف. ويش��تمهم جميعاً ويعود ثانية إىل ثيابه الوس��خة 

وترشده وبؤسه. 

سعيد وفلسطني: 

ويرص نواف عىل أن سعيداً فلسطيني يرمز إىل ترشد الشعب الفلسطيني 

وغفلته حني استس��لم إىل امللوك والرؤس��اء املخادعني، ثم اس��تفاقته عىل 

واقعه ورفضه جميع املغريات وإرصاره عىل عدم التخيل عن مواقع الترشد 

والب��ؤس إال ملصلحة العودة ورغم جمي��ع املحاوالت التي تبذل لرصفه عن 

التفكري يف أرضه. 

وانطالق��اً من هذا اإلرصار يحب ن��واف أن يعترب كتاب��ه فتحاً جديداً يف 

طريقة )الواقع املرموز( كام تدل العبارة املثبتة عىل الغالف األخري.

وب��رصف النظر عام قد يثريه مصطل��ح )الواقع املرموز( من تس��اؤالت، 

أح��ب أن أقول هنا م��ا قلته للمؤلف من أن البطل ال يصح رمزاً للش��عب 

الفلس��طيني ألنه ليس فلس��طينياً نوعياً typical  بل هو ش��اب عاطل عن 

العمل، والرواية كلها تدور حول العمل والعقدة هي عقدة س��عيد والعمل 

وتحرك��ه بني النقيضني، فالنصف األول من الرواية يوم بؤس والنصف الثاين 

يوم نعيم، وكل ما يش��غل بال س��عيد ه��و إيجاد عمل، أم��ا وكالة اإلغاثة 

واألهل وأحالم اليقظة عن فلس��طني واملعارك والعودة فكلها جانبية وميكن 

حذفها دون أن يؤثر ذلك عىل املجرى الرئييس للحادثة. 

ومن هنا ال أجد مجاالً ملناقش��ة ما يسمى بالواقع املرموز، ألن الرمز هنا 
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قرسي ال تفرضه حوادث الرواية وإمنا متليه توجيهات جانبية للمؤلف59.

وم��ع ذلك لنصدق أن س��عيداً فلس��طيني فام هي قيم��ة معاناته. هل 

يستطيع بطل رواية مثل سعيد أن يحمل القيم التي أراد املؤلف أن يلبسه 

أياها؟ 

يف األدب تعودنا أن ال نصدر أحكاماً قاطعة ولكنني يف هذه املرة استطيع 

أن أقول جواباً عىل السؤال السابق.

قطعاً ال.	 

ملاذا؟

ألن سعيداً شاب ممس��وح املالمح ليس له أية عالمات فارقة جسدية أو 

نفس��ية، إنه أي ش��اب عريب اس��مر قوي غّر عاطل عن العمل. وبعد قراءة 

الرواي��ة تذوب هيئته يف األفكار املطروحة، ال يبقى منه ذلك الش��خص غري 

امل��ريئ الذي يرافقك ويحادث��ك وتتعرف عليه من خ��الل بعض الناس كام 

يحدث حني تقرأ أية رواية ناجحة. ثم إنه يقرر برسعة غريبة تجعل املعاناة 

ش��كلية وسطحية. وفضالً عن أن أحاسيسه مس��طحة وهي دامئاً ذات لون 

واح��د: أمل، أو نقم��ة، أو بهج��ة، أو ث��ورة، فهو ينتقل م��ن حالة إىل أخرى 

بسهولة ال مثيل لها يف النفس اإلنسانية. أن إنساناً بائساً تتاح له ليلة سعيد 

الهانئة عند الس��يدة )م.ر.( ال يقدم عىل تقري��ر مصريه النهايئ وعودته إىل 

الت��رشد والعدم مبثل ه��ذه الرسعة ومبثل هذا التصمي��م، إن أفضل عقدة 

للرواي��ة تكون هن��ا يف رصاعه النفيس بني االس��رخاء املريح يف كنف الرف 

املغش��وش وبني قدرة التصميم عىل العودة إىل الش��قاء واملجهول، لو كان 

نواف فطن إىل ذلك. 

ثم إن الرفض بحد ذاته ال يعني اإليجابية. ورفض س��عيد بوجه خاص ال 

يحم��ل أي بصيص من األمل. إن طريقه مغلق��ة كالحة. هل يريدها نواف 

كذلك. أغلب الظن أنها متعمدة: س��اعة ما، مكان ما.. وقت ما. إبهام كامل 

يف النهاية.

59   كانت هذه النقطة مثار جدل بيني وبني املؤلف.
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ولكن هل هذا هو اليشء الذي إما أن يكتب عن فلس��طني أوال يكتب يا 

نواف60؟ إن طريق فلس��طني واضح، إنه طريق التحرير والكفاح الش��عبي. 

أمل تكتب ذلك أنت. وأين ما كتبته يف مجال السياس��ة مام اردت لبطلك أن 

يقع فيه يف مجال الرواية؟ املعتاد هو العكس كام تعلم. إن الفن هو املبرش 

واملتفائل، والسياسة هي الواقعية وهي الظالم.

وليك اليفهم من هذا الكالم أنني أريد أن تعالج قضية فلسطني يف موكب 

م��ن االنتص��ارات الروائية الكاذب��ة العرضية. أحب أن أذك��ر بالنهاية التي 

رسمتها إثيل مانني لرواية، »الطريق إىل برئ السبع«. إن أنطون املردد يقتل 

عند محاولته األوىل الجتياز الحدود، أما وليد حس��ني املتسلح بالعزمية فإنه 

يس��تطيع التس��لل إىل برئ السبع إلنش��اء حركة املقاومة، وهذا ال يعني أنه 

انترص أو اس��تهان بالعقبات، إمنا يرمز إىل أن الش��عب العريب الفلس��طيني 

عرف الطريق أو كاد.

وماذا عن الناحية الفنية؟ 

وإذا تركنا املضمون جانباً فهل نستطيع أن نجد يف فنية الرواية ما يشفع؟ 

أود هن��ا أيضاً لو أُصِدُر حكامً قاطعاً كال��ذي قلته عن املضمون، ولكنني 

أفض��ل أن أقول، من خ��الل محابايت ل�«الخيبة أيض��اً«، إن رواية الطريد ال 

تكش��ف عن تقدم باتجاه النضج حني تقارن باملجموع��ة القصصية. وأكاد 

أقول إنه��ا إحدى قصص املجموع��ة وقد مددت مبحل��ول ال تربطه بالفن 

 flash صلة قوية، وقوامه التكرار، والنقط، وأحالم اليقظة، وومضات التذكر

back. وق��د متت املعاناة والكش��ف، والتصميم –ه��ذه األمور التي يقيض 

اإلنس��ان كل حياته تائهاً بينها– يف )50( س��اعة وبرسعة علمية عجيبة. إنها 

املدة املالمئة للقصة املعتدلة الطول، وكذلك الشخصيات املحدودة واألمكنة 

60   قب��ل ش��هور من صدور “الطريد” أهداين نواف مجموعت��ه )والخيبة.. أيضاً( وجاء 

يف اإلهداء:

)قد تس��تغرب أن ال تجد يف املجموعة شيئاً عن فلسطني.. وتفسري ذلك أن فلسطني، إما 

أن تكتب عنها شيئاً عظيامً أو ال تكتب عىل اإلطالق(.
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ذات الطابع املتناقض غري املركب وكذلك املوضوع املركز. عىل أنني ال أحكم 

عىل القصة من خالل هذه النقاط، وهي ليس��ت إال عوامل مساعدة لقلب 

عملية )التذوق( إىل عملية )حكم(.

التداعي وتيار الوعي: 

كان��ت أحالم البطل وذكرياته وتخيالت��ه – كام ذكرنا- هي املحلول الذي 

ل هذه األحالم قيامً كثريًة  ُمّددت به حوادث القصة، وأحسب أن املؤلف حمَّ

عىل طريقة الكت��اب األوروبيني املحدثني. وأهم ما يخطر يل من مالحظات 

يف هذا الصدد. 

1-   إن )تيار الوعي( يف القس��م األول من الرواية يصيب نجاحاً جيداً يف 

كثريمن املواضع، وهناك تداع مختلط يتم ببساطة كاملة ونجاح غري متكلف 

مثل التداعي يف موضوع اللفافة، وكذلك التداعي حول حرب فلسطني حيث 

تطلق األصابع النار بفوىض حلمي��ة ُمجيدة )ص36-37(، والفصل الخامس 

جيد كذلك.

2-   كان تي��ار الوعي ضعيف الركيز بالنس��بة للمش��كلة الحساس��ة يف 

القصة، وب��دا كام لوأنه مقصود لذاته ولصالح مش��كالت نفس��ية جانبية، 

وهناك مقاطع كثرية وفصول )مثل القس��م الثاين، الفصل الثالث( من ذلك 

الن��وع املرهل الذي يعرفه بغريزتهم ق��راء القصة املحرفون ويقفزون عنه 

وهم يعلمون أنه لن يؤثر يف تتبعهم ملجرى األحداث.

3-   أرسف الكاتب يف اعتامده عىل تيار الوعي والخطور النفيس واألحالم 

واالختالط��ات الذهنية، دون أن تَنصبَّ يف مجرى القصة، ثم خلط التداعي 

النفيس لسعيد مع ش��خصيات أخرى )ص31، ص106(، ومل أستطع أن أجد 

مسوغاً نفس��ياً أو ذهنياً لهذا الخلط رغم أن غرضه واضح يف ذهن املؤلف 

)كام اس��تنتجت من اس��تيضاحي إياه عن هذه النقطة بالذات، واملهم هو 

وضوح الصلة يف ذهن القارئ ال املؤلف(.

4-   الس��يجارة س��اعدت كثرياً كعامل مهيج للخواطر واألشجان، وكانت 

مفتاحاً )رمزياً( لنوبات التداعي النفيس. 
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واللغة... أيضاً:

وك��ام يف )الخيبة أيضاً( نجد أنفس��نا مضطرين إىل القول أن اللغة عادية 

ليس فيها تألق وال تلوين وتكاد تستوي يف الرسد والوصف والحوار، وهناك 

ترصف يف مفردات كثرية وضعف يف الركيب أحياناً. 

إن بع��ض األدباء يهاجم��ون أي تعليق ع��ىل اللغة من ناحي��ة القواعد 

)واإلمالء أيضاً ألنهم يخطئون باإلمالء!(. ويف ضوضاء هذه االحتجاجات عىل 

اللغة ينس��ون متاماً القيم الجاملية للغة العربية التي هي – س��واء أردنا أم 

مل ن��رد– األداة الفنية لكل إنتاج أديب عريب، وما مل تكن هذه األداة س��ليمة 

يصعب أن تنقل قيامً جاملية معافاة وبعيدة عن التشويه.

وليس املقصود طبعاً تجويد القول عىل طريقة املنفلوطي واألسلوبيني. 

وأخ��رياً أخىش أن أكون حابي��ت مجموعة القصص ألنن��ي أحببتها كثرياً. 

وتحامل��ت عىل رواية )الطريد( ألنني كنت أنتظر منها أكرث من ذلك بكثري. 

ولكنني يف الحالتني أعتقد أن نوافاً إنسان موهوب وقادر عىل تعهد موهبته 

بالعناية والدأب واالبتعاد عن طريق العجلة والشهرة الرسيعة. وهو مسلك 

مملوء باملغريات الرباقة، ولكنه غري مأمون العواقب. 



175

»عنارص هدامة«61

تقدم هذه املجموعة القصصية للش��اعر يوسف الخطيب خمس لوحات 

قصصية حول جوانب النكبة، ومتتاز بوعي مبكر، قومي وإنس��اين، وبجدية 

يف التناول ال تفتقر إىل العمق، وبذلك تختلف عن كثري من اإلنتاج الشعري 

والقص��يص للمرحل��ة األوىل من أدب النكبة، وقد ن��رشت هذه القصص يف 

الدوري��ات العربية خالل النص��ف الثاين من الخمس��ينات، وتقدم القصة 

األوىل »التجرب��ة واإلميان« عرضاً لطريقة اإلرسائيليني يف االعتداء عىل القرى 

الفلسطينية وما يتبع ذلك من مسلسل شكاوى الحكومة األردنية من جهة، 

وتضع ذلك كله من جهة أخرى إزاء لوحة من مشاعر الناس الذين يفرسهم 

االعتداء.

وتق��ول القصة إنه م��ن نافذة القطار اإلرسائييل ال��ذي يخرق قرية بتري 

يطلق اليهود رشاش��اتهم عىل املواطنني الفلس��طينيني فيقتلون رجالً مسّناً 

وأوالده الثالثة. ويس��تبد غضب ش��ديد بش��باب القرية من جراء الحادث، 

ويتخذون االس��تعدادات لالنتقام. وتحركهم خطبة الهبة من معلم القرية، 

ال��ذي هو بطل القصة وراويها، فريس��لون من ميثله��م إىل بيت لحم لطلب 

املس��اعدة من أجل االنتقام، ويعدون العدة ملهاجمة القطار اليهودي الذي 

يتحداهم كل يوم مبروره من القرية، ولكن يف اللحظة املناسبة يصل الجيش 

األردين لينقذ القطار، وتنتهي القصة باعتقال معلم املدرسة وشاب آخر. 

هذه القصة البس��يطة تطول عىل يد املؤلف وتع��رض حتى تبلغ 4400 

كلمة لتقدم بعض جوانب الحياة القاسية التي كانت تعيشها القرى األمامية 

آنذاك. 

61   يوسف الخطيب: عنارص هدامة، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، 1963.
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أ-  مل تك��ن هناك حدود بني القرى الفلس��طينية واليهود.62. وكان اليهود 

يتجولون بحرية وبكامل أسلحتهم يف حني أن القرويني العرب كانوا مقيدي 

الحركة.

ب-  كان��ت األرايض الخصب��ة وطرق املواصالت تعط��ى لليهود من قبل 

السلطة الحاكمة.

ج-  يع��اين الفلس��طينيون من اضطهادي��ن ال اضطهاد واح��د، االعتداء 

اليهودي املس��تمر وإرهاب الس��لطة التي ال تس��مح لهم بحق الدفاع عن 

أنفس��هم، وكل م��ا تفعله الحكومة ه��و تقديم الش��كاوى إىل هيئة األمم 

املتحدة، وزّج ضحايا العدوان الصهيوين يف السجون.

د-  يق��ع الجمهور تحت تأثري مرددات دينية وتقليدية تجعله قادراً عىل 

التحمل وتعيق جموحه وغضبه.

ه-  كل فلس��طيني يطالب بحق��ه أو يعمل عىل الرد ع��ىل الصهيونيني 

يصبح من »العنارص الهدامة«، ومن هنا أتت تسمية املجموعة.

وتروى القصة بلهجة معلم املدرسة الذي تعرض ذاكرته مجرى االحداث 

وترب��ط قطعاً من الواقع الجاري بقطع من املايض القريب وتتضافر لتقّوي 

اإلحساس باملأس��اة الفلسطينية التي ال تتمثل يف ضياع األرض ويف االحتالل 

فقط وإمنا يف استمرار املعاناة واالضطهاد واالستعباد عىل يد العدو والصديق 

وعىل حد سواء.

إن القص��ة تتداخل وتبعد إش��اراتها وال تتسلس��ل بس��هولة، وفيها نجٌر 

لغوي أسلويب يقوي املوقف درامياً ولكنه ال يساعد عىل التسلسل الطبيعي 

املفرض للرسد القصيص. ويزيد األمر س��وءاً تأمالت معلم املدرسة – الراوي 

التي متيل إىل التفلسف من مثل قوله: 

“... وفيام بني لذع الحقيقة وارتخاء الخيال، أتعرّث دوماً بهذا اإلله املعنوي 

ال��ذي حقق اتباعاً لنفس��ه م��ن الخائبني يف كل بق��اع األرض. أيٌّ يشء هو 

الضمري.؟...”

62   كان استعامل كلمة )اليهود( غالباً عىل أدبيات املرحلة. 



177

ويصع��ب القول أن مثل ه��ذه التأمالت واألس��لوبيات بعيدة عن طابع 

شخصية معلم املدرسة، ولكنها تأيت حادة وغري مصقولة. وال ننَس أنها كتبت 

إبان فرة املعاناة املزدوجة يف الخمسينات ومل يُتَْح لها أن تختمر.

وتقدم القصة الثانية )ذلك األعمى( عرضاً حزيناً لسقوط قرية فلسطينية 

بي��د اليهود مأس��اة هرب بط��ل القصة األعم��ى، وتكرر القص��ة املرّددات 

الفلسطينية يف ذلك الحني من مثل:

أ-  كان املجاهدون الفلس��طينيون عام 1948 بغري ذخرية يف حني قاتلهم 

الصهاينة باملدفعية والدبابات.

ب-  كان امللوك والرؤس��اء العرب خونة وكذابني، وتجري تس��ميتهم هنا 

بأسامئهم األوىل، عبد الله، فاروق، عبد اإلله، عبد العزيز، اإلمام يحيى.

ج-  كانت نريان العدو ال ترحم، وانصبت عىل املواطنني العزل، ومع ذلك 

مل يستول العدو عىل األرض بقوة سالحه، وإمنا سلمت له تسليامً.

وال يكتفي الكاتب مبهاجمة امللوك والرؤس��اء العرب، وإمنا يهاجم – عىل 

نحو ما رأينا يف القصة الس��ابقة- املعتقدات الدينية والخرافية لدى س��كان 

القرية الفلسطينية وال سيام املسنني منهم الذين كانوا يفزعون إىل الصلوات 

واألدعية يف حني كان العدو يتقدم ويغشاهم. )ص49 مثالً(.

ويصف الكاتب بدقة مس��رية بطله األعمى يف مغامرة الخروج وينجح يف 

إضفاء بعد إنس��اين مؤثر من خالل تتبع املعاناة الخاصة لألعمى. وال تفتقر 

القصة إىل التشويق وتتعاقب مش��اهدها املأساوية عىل امتداد يوم واحد، 

ويب��دو الكاتب أليفاً مع طبيعة املنطقة وس��كانها ويُق��دم أوصافاً طبيعية 

جيدة، ويركز الكاتب عىل البعد القدري يف مصري األعمى بحيث يكاد يصبح 

رمزاً للشعب الفلسطيني الالجئ الذي هام عىل وجهه عىل غري هدى عقب 

أحداث عام 1948. إن األعمى هو أوديب الفلسطيني عىل إطالقه. 

وتُعد هذه القصة من أنجح قصص مرحلة ما قبل الثورة وأنضجها. 

وتق��دم قصة )عائدة مع الصيف( صورة أخرى من صور الحياة يف الضفة 

الغربي��ة يف ذلك الحني. وبطلتها معلمة وقعت عقداً للتدريس يف الكويت، 
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وهي فرحة جداً ألن هذا العقد هو حبل االنقاذ بالطبع. 

ولكن تكدر فرحها هموم ش��خصية وعائلية، فهناك أمها وأخوها الكسيح 

وهناك فتى األحالم الذي س��تبتعد عنه. ويخفف من األىس أنها )عائدة مع 

الصيف(، ورب صيف قد ال يضيع فيه اللنب.

وهذه القصة أيضاً جميلة وناجحة، وفيام ييل تعليق ليوس��ف الش��اروين 

عليه��ا: قصة ناجحة فيها جانب الس��عادة وجانب الح��زن كام هي طبيعة 

الوجود اإلنس��اين، وكأمنا املؤلف رس��ام يوازن بني األلوان فال يجعل الواحد 

يطغ��ى عىل اآلخر.. القصة تتحرك من أولها إىل آخرها من داخلها.. فالحياة 

نفسها تتحرك وتنمو يف داخل اإلطار الفني”63.

*  *  *

وتق��دم القص��ة الرابعة )بلوط��ة العّروب( مش��اهد مؤثرة م��ن الحياة 

الفلس��طينية يف مخيم الالجئني ي��كاد البؤس يصل في��ه إىل درجة خيالية، 

ويرصُّ يوس��ف هنا عىل فكرة تضافر أش��كال البؤس يف نقطة معاناة واحدة 

وبذلك يقّوي من درامية املشهد وكذلك واقعيته )مبعنى مطابقته للواقع(. 

ويف القصة الخامس��ة )خجو( نجد لوحة مؤسية من حياة الفلسطيني يف 

املنفى، بطلتها فتاة فلس��طينية يف التاس��عة تقع ضحية لغدر تاجر غني يف 

إحدى مدن الش��تات وتبحث عنها أمها دون طائل. ويصب الكاتب نقمته 

هنا عىل املش��اركني يف املأساة، بلغة مش��حونة باملرارة الفّجة، وتكاد عبارته 

تصل إىل درجة الس��باب والشتم والتحقري بسبب تأثره مبأساة الفتاة وعجز 

الناس من حولها عن فهم طبيعة معاناتها.

*  *  *

وأخ��رياً لقد كان��ت هذه القصص الخمس ش��واهد مبك��رة عىل مرحلة 

مأس��اوية من حياة الش��عب العريب الفلس��طيني، وتوافر لها مس��توى من 

63   ظهر التعليق يف مجلة )األداب(، أيلول 1954، وكانت القصة قد نرشت يف )اآلداب(، 

آب 1954. 
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النضج النس��بي يف املعالج��ة الفكري��ة ويف طريقة التعبري الفني، يس��مح 

لالنسان بتصنيفها يف صدارة األعامل التي حملت بصدق أصداء املرحلة. 
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الفصل الثالث

ظالل من الوعي

»ما بعد الثورة«

- »العشاق«، ورضيبة العشق.

- “النقيض”، الذي مل يرِصْ تركيباً.

- املوضوع الفلسطيني يف ثالث روايات.

- “وطني عكا”، وحكاية األصوات الحرة.

- “رباعية املوت والجنون”: الغربة الفلسفية والغربة عن الوطن.

- “فواصل”، ولكن بدون ما بني.

- غيض من فيض أيب سلمى:

    أبو سلمى يف منظمة التحرير.

    ملاذا ابو سلمى؟

   إطاللة عىل “الديوان اآلخر” أليب سلمى.

- »الشعر العريب والقضية الفلسطينية«.
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»العشاق« 64

ورضيبة العشق

خالل العقدين من الس��نني اللذين أعقبا نكبة فلس��طني بحث املوضوع 

الفلس��طيني عبثاً عن وعاء روايئ يحتوي��ه. وكانت هناك تجارب ورصخات 

عاطفي��ة ومعالجات م��ن جوانب مختلف��ة، ولكن املوضوع الفلس��طيني 

الصميم ظل ضائعاً تائهاً شأنه شأن القضية التي ولدته واألرض التي انبتته.

ويف العق��د الثالث، ورمبا يف أواخره، بدأت تظهر معالجات للبِّ املوضوع 

الفلس��طيني ال ألطراف��ه، ولصلب تجربته ال لصداه��ا العاطفي أو الحديث. 

وتعترب رواية »العشاق« لرشاد أبو شاور رواية املوضوع الفلسطيني الصميم 

proper، وهي تبدو مغرقة يف فلسطينيتها حتى أن اإلطار العريب من حولها 

يرق ويتضاءل ليصبح يف منتهى الهشاش��ة، وكذلك العدو يبدو نتفاً متفرقة 

ال معن��ى له��ا، بل ال يكاد يبني له وجود إال من بع��ض دوريات أو طائرات 

عاب��رة65. ذلك ألن تجربة التحرر الذايت auto- emancipation66 هي التي 

تش��غل ذهن رش��اد أبو ش��اور، وأنه ليوحي لنا من مجمل الرواية أننا من 

هناك يجب أن نبدأ. 

إن فلس��طني الغربة الداخلية، فلسطني الش��تات املُطل، فلسطني الذبح، 

64   دراسة لرواية “العشاق” لرشاد أبو شاور، م. ت. ف، دائرة اإلعالم والثقافة، بريوت، أيار 1977. 

65   يف الرواية كلها هناك بضع ملحوظات عابرة عن العدو تتناول ترصفات جنوده، مع 

إشارة محدودة إىل الركيب الهش للمجتمع اإلرسائييل. 

66   إش��ارة إىل عن��وان كتاب )ليوبيس��كر( الذي نرش عام 1882. وم��ن املالحظ طبعاً 

أن كث��رياً من املصطلحات الصهيونية ميكن أن تنطبق ع��ىل الوضع ذاته الذي وجد فيه 

الشعب العريب الفلسطيني نفسه بعد الغزوة الصهيونية لفلسطني – ويالسخرية األقدار. 
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فلس��طني املعاناة هي اللب الذي تتمحور حوله الرواية، و)العشاق( الذين 

هم ش��باب وشيب ونساء، وساكنو مخيامت، وأهلو مدن، وفالحو قرى، هم 

الذين ميارس��ون بأشكال مختلفة عملية عشق – معاناة للراب الفلسطيني، 

وه��م الذين يغرقون يف تجربة الغرب��ة داخل بالدهم، واللجوء مرتني خالل 

أقل من عقدين من الس��نني، والتقلب تحت وطأة ثالثة أنواع من الس��لطة 

الجائ��رة خ��الل ف��رة ال تعد ش��يئاً يف أعامر األم��م. وهم الذين يقاس��ون 

ويضحون ويغن��ون األغاين الوطنية، ويتمس��كون بإميانهم الديني مبختلف 

األش��كال، ويقبلون عىل األهازيج الش��عبية ويجدون فيها منرصفاً ألزماتهم 

الوجودي��ة والوطني��ة والعاطفية، ويجربون الحب املمنوع، ويس��رقونه – 

وهم العاشقون املتيمون، وأخرياً هم الذين يفرزون الطبيعة الثورية الواعية 

التي تنظم نفس��ها يف ظل أسوأ الظروف، وتقع يف التجربة والخطأ، وتصمد 

وتضح��ي، وتحارب عىل عدة جبه��ات داخلية وخارجي��ة، وال تفقد األمل، 

وكذلك ال تس��مح لنفسها أن تكون فريسة س��ائغة ألوهام املستقبل، وهي 

التي تحدد املصري الحايل للشعب الفلسطيني والشغل الشاغل له: 

املقاومة، الفداء، القتال.

بكل بس��اطة ومبس��حة صادقة من الفطرية يعرض لنا رش��اد أبو ش��اور 

مادته الروائية، وأنه ليخدعنا عن نفس��ه يف بادئ األمر، فنظن أن املس��ألة 

ليست أكرث من مجرد مالمسة مسطحة لكيان التجربة املرة، ولكننا بعد أن 

نعيد النظر نس��تنتج أن البس��اطة هي التي وفرت عىل الكاتب عناء كتابة 

مئ��ات الصفحات يف موضوعات ش��ائكة ومتداخلة، وبعضها مل��ا يزل بكراً 

مل ميسس��ه إنس��ان يف نطاق الرواي��ة، ولقد آثر الكاتب البس��اطة يف تناول 

التجربة ويف عرض األفكار ويف عرض األش��خاص ويف اللغة ويف األسلوب. وأن 

للبس��اطة نقائصها التي ال تخفى، وقد كان الكاتب غري مهادن يف بس��اطته 

وفطريته، وأراد لرس البس��اطة أن يعوض عن كثري من املناقشات والتجارب 

واالختيارات وضحى يف سبيل ذلك باليشء الكثري وفاز كذلك باليشء الكثري. 

أن رواية رشاد أبو ش��اور يف بساطتها، تشبه أكرث الروايات الحديثة تعقيداً، 
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من ناحي��ة واحدة عىل األقل، وهي أنها ميكن أن تس��تهويك دفعة واحدة 

فتقبلها هكذا جمل��ة وتفصيالً، وإما أن تخفق يف إغوائك منذ البدء وبذلك 

ترفضها شكالً ومضموناً. إنها ليست مخلوقاً محايداً أو وسطياً أو توفيقياً يف 

الفن، إنها وقفة منس��جمة مع نفس��ها ومعتدة بلبوسها الرقيق املتناهي يف 

البساطة وهي تقول لقارئها دفعة واحدة:

إما أن تقبلني كام أنا، أو ترفضني كام أنا. 

والحياد، حتى الحياد اإليجايب مرفوض يف حالتنا هذه. 

إن رش��اداً يف حياته، فدايئ ومغامر، وهو يف كتابت��ه أيضاً فدايئ ومغامر. 

لكن مغامرته هنا محس��وبة من خالل االعتبارات اإلنس��انية ال الحسابات 

الكومبيوتري��ة. فهو يعرف أية مادة خصبة يتناول وأية تجربة غنية يعرض، 

ولذل��ك يرك له��ذه التجربة أن تتحدث عن نفس��ها بنفس��ها دون تزاويق 

وشيات وتطريزات. وهو يعرف أيضاً أنه يختار فرة محنة تاريخية ال تحتاج 

وقائعها لرباعة التفصي��ل والخياطة. إن الوقائع بحد ذاتها هي أكرب ملحمة 

مأس��اوية يف تاريخ اإلنس��ان العريب املع��ارص ومن أكرب امل��آيس يف التاريخ 

الحارض إلنسان الكرة األرضية. 

الفرتة: هي حرب حزيران بأيامها الس��تة وببضعة األس��ابيع التي سبقتها 

وببضعة األسابيع التي تلتها.

املكان: هو مخيامت الالجئني حول أريحا، ثم أريحا والقدس وما حولها. 

م��ادة التجربة: الجئو عام 1948 يف تعرضه��م لتجربة اللجوء الثانية عام 

.1967

قــوس التحدي: تحدي التحرر الذايت، وتحدي البطش من الس��لطة التي 

يفرض أنها السلطة الصديقة، ثم الصمود أمام السلطة الغازية. 

حبل االعتصام: عشق الراب وعشق السالح واألغنية الشعبية والوجدان 

القومي والتاريخي والديني.

ه��ل هناك ما ه��و أغنى وأخصب من ه��ذه التجرب��ة وظروفها؟ وهل 

هن��اك يشء أوجب من تقديم هذه التجربة باألس��لوب الرسدي والحواري 
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العادي املتسلسل تاريخياً املبسط املرصع بعرشات األغاين واألمثال والحكم 

الشعبية؟ 

وإذا كان محرك��و الرواية هم من )العش��اق( املخلص��ني، فلتكن الرواية 

نفس��ها )غانية( بس��يطة الهندام واملظهر لها من حسنها واصالتها ما يغنيها 

عن كل تزويق67 !!.

إن يف بس��اطة هذه الغانية ما يغني القارئ املتذوق عن اصطناع مفاصل 

للكالم وحيل للعرض وواجهات براقة لآلراء. فلنس��مِّ األش��ياء باسامئها أذن 

ولنعرض التجربة هكذا مقطعاً مقطعاً بقصد واستقامة. 

املايض والحارض: 

من��ذ البدء يطالعنا يف رواية رش��اد أبو ش��ارد ربط رائ��ع حي بني املايض 

والح��ارض متجاوز لش��كليات الزمن ولفواصل الحق��ب. ويركز هذا الربط 

حول مصري مدينة أريحا عىل مدى السنني، وصمود أهلها الكنعانيني يف وجه 

الغ��زاة العربانيني وحلفائهم املؤابيني. ثم صموده��م ثانية يف وجه االنكليز 

ث��م يف وجه الغزوة اإلرسائيلي��ة التي مل تقل همجية ع��ن الغزوة العربانية 

السالفة، وأخرياً صمودهم يف وجه السلطات امللكية التي ورثت عن السلطة 

الربيطانية كل أنواع الجور والظلم وزادت من عندها اليشء الكثري.

إن رشاد يكتب بطريقة متحررة من الشكلية ولذلك نراه يربط بني أشياء 

صغ��رية يف ظاهرها كب��رية يف مدلولها، وينجح كل النج��اح يف تأكيد مفهوم 

التواص��ل التاريخي والفكري والنضايل )والراجيدي كذلك( بني مايض أريحا 

وحارضها، باعتبارها منوذج املدينة الفلسطينية التي كتب لها أن تظل خالل 

العصور مش��غولة إما بدف��ن موتاها أو بتحضري الزاد ملوج��ة من املقاتلني 

مصريها الدفن يف األغلب. 

وهكذا حسبام وجد رشاد: 

»ع��رف الكنعاني��ون أن األس��وار ال تحمي املدن، لذا مل يعمروا األس��وار 

واألبراج بعد انتصارهم. وهكذا حملوا حكمتهم الخالدة: الحجارة ال تحمي 

67   املعنى اللغوي لكلمة )غانية(.
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املدن، األس��وار ال ترد الغزاة«. وق��د حافظوا عىل هذه الحكمة منذ القديم 

حتى اليوم. )الرواية، ص8(.

وهناك لفتة أخرى جميلة يربزها رشاد ويكررها ليعطي انطباعاً باستمرار 

الراجيدي��ا الفلس��طينية مع القدر، والس��تمرار الجامعي��ة يف حصيلة هذه 

الراجيديا.

»لق��د ظل س��كان أريحا وغريها من مدن فلس��طني، طيلة مئات األعوام 

يدفنون موتاهم يف قبور جامعية، وهذا ما فعله الالجئون حني تدفقوا عىل 

أريحا بعد أن خرسوا مدنهم وقراهم وأرضهم« ص9.

وإن هذه املقدمة، التي وضعها رشاد يف أول صفحة من الرواية ووضع لها، 

بتواض��ع أو بخبث أو برغبة يف التضلي��ل، عنواناً غريباً الفتاً للنظر »ملحق« 

ليس��ت مقدمة مرهلة أو مدخالً تاريخي��اً، وإمنا هي يشء يف صلب تجربة 

العش��اق الذين ظلوا يتنفسون تجربة التاريخ الخاصة يف حلهم ومرتحلهم، 

والذي��ن مل يكن ليفاجئ مس��رية نضاله��م ومعاناته��م أي يشء ألن تجربة 

املأس��اة التاريخية كانت أبداً حارضة يف س��احة وعيه��م... وهذا هو الذي 

س��اعدهم عىل أن يقبلوا بطيبة نفس دورهم الذي رس��مه لهم التاريخ من 

خالل الجغرافية السياسية. دور املُعاين الذي ال متنعه معاناته من االستمرار 

يف نضال ال يعرف من سيقطف مثرته ومتى، ودور الباين الذي ال يعرف متى 

سيؤدي البناء أكله ولصالح من؟68.

»ولكن م��ع األيام زرع الفالح��ون األرايض الشاس��عة الرملية، فانترشت 

بي��ارات امل��وز والربتقال، واس��تبدلت الخيام بالبي��وت الطينية، فام عادت 

الزوابع تؤثر.. لقد زرع الناس ش��عاب الوديان، وخاصة الوادي الفاصل بني 

مخيمي النويعمة وعني الس��لطان، وانش��أوا حواجز متنع وصول املياه التي 

تتدفق يف الشتاء..«ص16.

إن املقدمة تشحن القارئ شحناً بهذا البعد التاريخي للتجربة الفلسطينية، 

68   وهي نقطة مش��ركة بني رش��اد أبو شاور وجربا إبراهيم جربا، مع متيز جربا بالتأكيد 

عليها ومحورتها يف روايته )البحث عن وليد مسعود(.
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ولك��ن القارئ يحس بأن رش��اداً ال مييض يف الش��وط إىل نهايته، إذ أن هذه 

الش��حنة ال تستمر طويالً ويف مناس��بات عديدة مهمة يبدو أن رشاداً نيس 

أن يك��رر التأكيد عليها، ولعله وهم أن زخم املقدمة يكفي لش��حن القارئ 

نفسياً حتى نهاية الرواية. 

الفلسطيني والفلسطيني الال فلسطيني:

)بعد خاص عند رشاد(:

إن رش��اد يلتفت بجرأة إىل بعد خاص من املعاناة الفلسطينية مل يلتفت 

إلي��ه كثريون غريه من الكتّاب. ذلك أنه يف غمرة انش��غال الكتّاب باملعاناة 

الفلس��طينية إزاء العدو الصهيوين وإزاء ذوي القرىب من أصحاب البالطات 

والدواوين، وإزاء التنصل العاملي من املس��ؤولية، تقع املعاناة الفلسطينية 

– الفلس��طينية يف الظل وال يكاد يبلغها املرء م��ن خالل غوصه يف طبقات 

الظلمة املراكم بعضها فوق بعض.

إن رش��اد يعيد ترتيب األمور، متجاوزاً كل الش��كليات كام ذكرنا س��ابقاً، 

ولذلك يضع املعاناة الفلس��طينية – الفلس��طينية، أو املعاناة الش��عبية، يف 

الواجهة ويتحدث عن بيارات اريحا التي زرعها الفالحون الالجئون بعرقهم 

وخرباته��م، والت��ي دبت فيها الحي��اة بعد موت دام مئات الس��نني، والتي 

اس��تثمرها واس��تغلها األغنياء من أبناء األرس الفلس��طينية بعد أن اشروها 

بامثان بخس��ة من فقراء أريحا، ثم وظفوا هؤالء الفقراء مع فقراء الالجئني، 

ونس��وتهم، وأطفالهم، لتنبت لهم األرض الرطب الجن��ي، وليقيموا بيوتهم 

الواس��عة ذات الحج��ارة البيضاء الناصعة والس��قوف القرميدية واألس��وار 

الحصينة والحدائق امللونة.

وكان عىل أبناء الفالحني والفقراء أن يتفرجوا من بعد عىل مثرات اإلزدهار 

الذي لوال كد إميانهم وعرق جبينهم ما كان له أن يكون.

وأجمل ما يف كالم رشاد أنه ال يتحدث يف النظريات وال يف العموميات. إن 

كالمه يتصف مبلموس��ية طاغية آرسة وهو يتوصل إىل العام جداً من خالل 
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الخاص جداً وإىل الخاص من خالل العام وبخرق الفاصل بينهام.

فف��ي كالمه عن األغني��اء مثالً، قدم لنا برسعة منوذج��اً مثرياً، هو منوذج 

)أبو صالح(، األّمي الجاهل الضعيف الس��كري. لقد نجح أبو صالح يف تجارة 

املواصالت ويف السينام ومل يبق عليه سوى أن يتّوج النجاح بوسام السياسة، 

فكان أن رشح نفسه لالنتخابات الربملانية زمن الحكم املليك، وصار اضحوكة 

الناس وتس��ليتهم لجهله أوال بالسياسة ولعجزه ثانياً عن الخطابة فهو ألثغ 

ضعي��ف العارضة.. ولكن مجد )أبو صالح( ال ينتهي باخفاقه يف االنتخابات، 

فرسع��ان ما أتت ح��رب 1967 وحل اإلرسائيليون مح��ل القوات امللكية يف 

أريحا، ومل يجدوا أنسب من أبو صالح »ثالح« ليكون رئيساً للبلدية، وأن أبا 

صالح ليس منطاً خاوياً من الحياة، فعىل الرغم من موافقته لالرسائيليني عىل 

كل يشء فإن ثائرته تثور لدى س��امعه نبأ إحراق املس��جد األقىص، فينتفض 

من خنوعه وينادي بالناس ليُرضبوا ويظهروا سخطهم. وحني يواجه الحاكم 

العسكري اإلرسائييل يواجهه بعناد مفاجئ، ويستغرب اإلرسائييل هذا العناد 

املتعل��ق مبس��ألة دينية وهو يعرف عن )أبو صالح( م��ا يعرفه، ويجيبه أبو 

صالح.

-  أن��ا أثكر – أس��كر- وأيض��اً أحب النث��وان – النس��وان – وأقرف كل 

املوبقات، ولكن ال أقبل أبداً باالعتداء عىل الدين. ص15.

وهذه لفتة بارعة من املؤلف، إذا فرسناها من خالل املنطق الخاص ميكن 

أن نق��ول أن للروح الدينية جذوراً عميقة يف أناس هذه املنطقة وأنها قد ال 

تظهر عىل الس��طح ولكنها عند املحك تنطلق قوية جامحة، ورمبا أقوى مام 

يري��د لها أصحابها أن تنطلق، وهم غارقون يف اإلثم إىل أذقانهم.. وإذا نحن 

فرسناها من خالل املنطق اإلنس��اين األشمل مهام بلغت بها الحطة والنذالة 

واالس��تهانة بالقيم فإنه يظ��ل يف عمق أعامقها بعض جم��رة من الوجدان 

األخالقي الذي صنعته التجربة اإلنس��انية عىل م��ر العصور واأليام، وهذه 

الجمرة تتوهج عىل قوة أو ضعف حني تهب عليها ريح مندفعة تزيل عنها 

ما يكون قد تراكم عليها من رماد خارجي. 
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ولك��ن إىل أي مدى يخ��دم هذا التوهج يف ردع الرش ودفع اإلنس��ان إىل 

الع��دول ع��ن طريقه إىل طريق أخ��رى تريض وجدانه املس��تثار. هذا ما مل 

يبحثه رش��اد.. إذ ترك األمر معلقاً عند انفجار )أبو صالح(، ولقد ترك لنا أن 

نس��تنتج ألنفس��نا ما ميكن أن يدفعه أبو صالح مثناً لهذا االنفجار، ولكنه مل 

ي��وح إلينا بأن هذا اإلنفجار ميكن أن يكون بداءة ثورة أو عدول أو نكوص، 

وإن كان عاد إىل )أبو صالح( فيام بعد وأكد عىل استمرار تفتح وجدانه. 

ولقد ترك رش��اد االمر معلقاً، وحس��ناً فعل. ألن هذه املس��ألة من أعقد 

املس��ائل يف تكوين اإلنس��ان، والخوض فيها يحتاج إىل توسيع أفق التجربة 

والدخ��ول يف سلس��لة من اختب��ارات التفاعل بني اإلنس��ان ورشطه، مام ال 

يحتمله املزاج الخاص “للعشاق”.

وعىل أي حال، وبعيداً عن مسألة الوجدان والال وجدان وافقها الفلسفي، 

ميكن القول إن موقف “العش��اق” من هذه الطبقة من الفلس��طينيني )الال 

فلسطينيني( محسوم ثورياً وعملياً بشكل قاطع. فالفلسطيني الال فلسطيني 

ال ميكن أن يكون عاشقاً أو ثورياً بأي حال. أن بريق الثورة قد يخطف برصه 

ويغريه إىل حني، ولكن حني تتطور األمور إىل نقطة التضحية واملعاناة فليس 

ألمث��ال هؤالء مكان يف الثورة. وإنهم ليحاولون أن يظلوا يف الثورة وخارجها 

يف وق��ت واحد. وإنهم ليعمدون إىل تلك اللعبة البهلوانية بأن يضبطوا وقع 

خطاهم يف حافة رصيف الثورة بحيث يتاح لهم يف أية لحظة إما أن يقفزوا 

إىل شارع الثورة ورمبا عىل أكتاف حامة الشارع لريفعوا لواءها بأيديهم هم 

ال بأيدي غريهم، وإما أن مييلوا قليالً إىل عمق الرصيف ويندس��وا بني املارة 

ويصطنعوا عىل جبينهم الفتة املتفرج الربيء.

إن ش��خصية الشاب باسم العارف يراد لها يف “العشاق” أن تكون منوذج 

ه��ذا الصن��ف من الناس. إنه ش��اب نبيه انخرط يف الث��ورة وهو طالب يف 

الجامعة، وكان أحد ثالثة ش��كلوا قيادة التنظيم الرسي، ولكن ما أن انتهت 

أيام الدراس��ة مب��ا فيها من تطوس69، وغرور وال مس��ؤولية حتى بدأت أيام 

69   من طاووس وتعني االستعراض كالطاووس.
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املصلح��ة العملية، وأخذ باس��م يصغي أكرث من ذي قب��ل إىل نصائح والده 

الوصولي��ة، ويتهيأ بق��وة للحياة العملي��ة )محاماة، برملان، نف��وذ، ثروة(، 

م��ام يتناقض متاماً مع طريق الثورة.. وهك��ذا أخذ يتهرب من االجتامعات 

ويتملص من املسؤولية دون أن يعلن تخليه أو انسحابه.

إن رش��اد هن��ا واٍع ملا يقول. وهو يضي��ف بعداً جدي��داً لتجربة معاناة 

الفلسطيني من الفلس��طيني والال فلسطيني حني يختار والد باسم العارف 

م��ن طبقة الفلس��طينيني الذين ذاقوا م��رارة الغربة والت��رشد، ثم اتيحت 

له��م فرصة تعديل أوضاعهم فانقطع ما بينهم وبني معاناة العش��اق وصّح 

اعتبارهم من طبقة أخرى أو صنف آخر70.

»والده رباه، وعلمه، ووجهه، والده املاس��وين، الوصويل، موظف الوكالة، 

القّفي��ز، االس��تاذ بهاء الدين الع��ارف، املولود يف حيفاء وال��ذي ذاق مرارة 

الغربة، ثم نيس كل يشء، وانعمس يف الرسقة واالرتشاء ..«ص106.

والخالصة أن معاناة الفلس��طيني من الفلس��طيني الال فلس��طيني بعد 

واضح جداً يف رواية رش��اد أبو ش��ارد، وقد أعطت ه��ذه املعالجة الجريئة 

املربّاة من ش��بهة االنغالق اإلقليمي التي تس��ود كثرياً م��ن األعامل األدبية 

الفلس��طينية لرواية العش��اق )متيّزاً( خاصاً، وعادت بنا وبها إىل أيام النقاء 

الثوري لرصخ��ات ابراهيم طوقان يف وجه بائع��ي األرايض من االقطاعيني، 

ولكن اآلن بوعي نظري واثق من نفسه ومدعوم بحصيلة تجربة ساخنة. 

الفلسطينية والفلسطينيون:

إن رواية رش��اد أبو ش��ارد هي رواية املوضوع الفلسطيني الصميم. إنها 

رواية العش��اق واألرض املعش��وقة عامة. وعىل الرغم من أن »العشاق« ال 

تنسب لنفسها أية ادعاءات نظرية بطرح السؤال الصعب:

ما معنى أن يكون املرء فلسطينياً أو )عاشقاً من فلسطني(؟

70   يف رواية )البحث عن وليد مس��عود( لجربا إبراهيم جربا يحس اإلنسان أن املقصود 

بالفلس��طيني النمط هو أبن ه��ذه الطبقة الذي انبثق من نقطة العدم وخلق نفس��ه 

بنفسه وصار شيئاً ذا بال. وشتان ما بني املنطلقني. 
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فإنه��ا يف كل لفت��ة ويف كل موقف تق��دم مادة غني��ة لالجابة عىل هذا 

الس��ؤال. ومام يساعدها عىل اإلجابة أن الرواية تركز حول العشاق ال حول 

أش��خاص بارزين منهم. وأنها ال تخلو من بعض ش��خصيات واضحة املعامل، 

ولكنها بوجه عام تعنى بتجربة الجميع وتتخذ من الفلس��طينيني بجملتهم 

مادة لتجربتها. 

وببساطة الفطرة تقول لنا الرواية أن معنى الفلسطينية الحق هو التعلق 

بالراب والخش��ية الدامئة من االنفصال عنه واالستعداد املستمر لدفع مثن 

عشقه عىل الرغم من عدم وضوح النتيجة. 

وهذا هو مقياس الفلسطيني عند رشاد، ومن ال ينطبق عليه هذا املقياس 

من الفلس��طينيني فهو غري فلسطيني أو ملا يصبح بعد فلسطينياً، إن الهوية 

الفلس��طينية غري قامئة رسمياً، ولكن مقياس��ها قائم يف النفوس ويف األفعال 

وهن��اك حرك��ة دائبة من أجل تثبيت هذا املقياس الذي يحس��ن أن يطلق 

علي��ه مصطلح )املعيار(، أنه معيار قيم��ي مبقدار ما هو وصفي. إنه معيار 

قيمة مستمد من واقع ملموس ال ينكر. 

واملعضل��ة الوجودية والوطنية للفلس��طيني أن كل يشء يعمل ضد هذا 

املعيار، ضد تثبيته أساساً للهوية. أن العشاق العاديني يتعلقون أشد التعلق 

باألرض والشجر، وحيثام ذهبوا يزرعون ويعمرون. ولكن هناك قوى أضخم 

منه��م مبا ال يقاس تعمل باس��تمرار ع��ىل اقتالعهم حيثام اس��تقروا. وهم 

بالتدري��ج يتعلمون ال��درس الصعب وهو أال يغادروه��ا، أال يهاجروا مهام 

كانت األخطار التي تحيق بهم، ولو لس��بب واحد هو أن ما سوف يصيبهم 

بع��د الهجرة أدهى وأمر من كل توقع. إن أحداث رواية العش��اق تدور يف 

إطار مخيامت الالجئني الفلس��طينيني حول أريحا، وه��ؤالء تأتيهم ظروف 

حرب حزيران الصعبة، وتنهار الس��لطة ويهرب الجيش، ويجدون أنفس��هم 

بال س��الح وبال تدريب وبال حول وال طول أمام القوة الغاشمة التي سمعوا 

الكثري عن بطشها. وهكذا تسود بينهم حالة من الرعب تغذيها وقائع مصري 

الذين رفضوا من قبلهم أن يهاجروا فكان جيش العدو يذيقهم النكال يف كل 
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يوم. ومع ذلك يصمد من هؤالء عدد كبري، وتبقى الشبيبة الطليعية وتؤكد 

للناس أن االمتحان األسايس أمامهم هو التشبث بالوجود. أما الذين خرجوا 

فمنطقه��م معهم، إنهم الجئون هنا وهناك. لقد تعودوا اللجوء، ومل يحدث 

أن هيأهم أحد للصمود واالستمرار. لقد صار عدم االستقرار هو القاعدة يف 

حياتهم )ص252(. وصار امتحانهم الحيايت )خالفاً للوطني( هو التكيف، مع 

كل وضع جديد وبأرسع ما ميكن وبأقل ما ميكن من الخسائر.

ومن هنا تب��دو صعوبة املعيار الوجودي الوطني الذي تحاول الش��بيبة 

الثوري��ة أن تثبته يف النفوس وهو معيار التش��بث باألرض تحت أي ظرف 

ورغم كل العقبات واملعوقات.

وإذا كانت الرجمة الحرفية لهذا املعيار ذات طابع سكوين يف عنوانها )أي 

ع��دم مغادرة األرض(، فإن لها وجهها الحريك الفعيل الذي تقدمه الرواية يف 

كل س��طر.. والذي يتمثل يف عملية املقاومة والفداء. إن التش��بث باألرض 

له مثنه الغايل س��واء تحت ظ��ل الحراب املحلية أو تح��ت وطأة الدبابات 

اإلرسائيلي��ة، ويف الحالت��ني كلتيهام يجب أن تس��تمر املقاوم��ة، واالمتحان 

األسايس )للفلسطينية( هو االس��تعداد لالنخراط يف املقاومة، وهكذا تكون 

)املقاوم��ة أو الث��ورة أوالفداء( مب��دءاً مفروغاً منه وفقاً ملنطق العش��اق، 

فانطالق��اً من عالقة العش��ق ورمبا أيض��اً من )قيمة( العش��ق ينبثق التزام 

الثوري انبثاقاً عفوياً ال يحتاج إىل مناقشة أو تسويغ. 

وإىل جانب هذا املعيار الجوهري هناك مواصفات رئيسية محددة مالمح 

الهوية الفلس��طينية يف تجربة العش��اق، وليس من الس��هل استقصاء هذه 

املالمح جميعاً، عىل أنه من املمكن تلخيصها يف املالمح البارزة التالية:

1-   تقبــل حالة الشــقاء املفروضة بوصفها رضيبــة لذنب ما خفي غري 

منظور، وتجاوز البحث يف رس الش��قاء إىل يشء آخر رمبا كان حالً وسطاً بني 

مناضلة الشقاء والتعايش معه يف وقت واحد حرصاً عىل استمرار الحياة. 

إن هذا التجاوز لس��بب الش��قاء الذي يخفي وراءه إحساس��اً خفياً من 

الش��عور باالثم الغامض، يس��هم كثرياً يف إنقاذ )العش��اق( م��ن التعقد أو 
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االنط��واء أو االنس��حاب. إن الش��باب الثوريني مثل محم��ود عباس وزياد 

وحسن واألمهات والفتيات والرجال الناقمني غري املسلحني بالنظرية الثورية، 

كل ه��ؤالء بعيدون عن الندب والعويل. إنه��م يبكون مصريهم ولكنهم ال 

يرسف��ون، إنهم يبك��ون مصريهم بالقدر الذي يس��اعدهم عىل االندفاع يف 

سبيل مناضلته. 

وتنبثق من هذا املوقف صفات كثرية البن الش��عب الفلس��طيني متر بها 

الرواية مروراً غري مرك��ز وإن كانت ال تهملها، وأهم هذه الصفات: املقدرة 

عىل التكيف مع األوضاع املس��تجدة، والحيوية الدامئ��ة، وامليل إىل العمل 

والبناء، والتعامل مع ظروف الشقاء من خالل منطق عميل.

2-   االستعداد الدائم للتضحية دون تساؤل عن النتيجة.

إن »عش��اق« رشاد أبو ش��اور هم أقرب إىل العشاق العذريني من بعض 

الوج��وه. وأبرز هذه الوجوه أن بعد املنال وامتناع الوصال ال يدفعانهم إىل 

القنوط. إنهم يدركون جيداً أن العش��ق هو معاناة، ويعنيهم جداً أن تصل 

به��م املعان��اة إىل نتيجة ما، ولكن عدم تأكدهم م��ن زمان الوصال ومكانه 

ونوعه ودرجته ال ينال من حامستهم وال يدنيهم من حالة القنوط.

إن )الفلس��طينيني( الذين يس��تحقون بجدارة هذه التسمية مستعدون 

للتضحي��ة بنعي��م العيش وبامل��ال وباألهداف الش��خصية وأخ��رياً بالروح 

والدم ملجرد اس��تمرار النضال، ملجرد ش��عورهم بأنهم واقفون عىل أرجلهم 

وصامدون. إنهم ليس��وا صوفيني وليسوا محاريب طواحني. إنهم يدركون أي 

ع��دو بل أي أع��داء يحاربون، وه��م غري واثقني م��ن مقدرتهم عىل طحن 

األع��داء، كذل��ك هم غري واثقني م��ن مقدرة األعداء ع��ىل طحنهم، ولذلك 

يفض��ل كل منهم أن ميوت واقف��اً عىل رجليه، إرضاء لنفس��ه وتأكيداً أيضاً 

الستمرار الوقوف عىل الرجلني من بعده.

ويف س��اعات حرب حزي��ران املحدودة، تهرب الحكوم��ة ويهرب الجيش 

وتتفرق الرشطة القمعية بدداً، ويقول زياد ألبيه:

- ... إىل الس��الح، هذا ه��و العمل الصحيح. إنه موق��ف مضحك. يهرب 
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الجيش والحكومة ويفكر الناس الفلس��طينيون بالس��الح. وأي سالح؟ ومن 

أين وبيد من؟.

لكن والد زياد، خالفاً للمتوقع، ال يفطن لهذه األسئلة. ألن السالح –فيام 

يبدو– مرادف لغريزة الفلس��طيني وليس إضافة طارئة. ومن هنا يس��تمر 

املشهد يف الرواية عىل النحو التايل:

“مرقت طائرة أطلقت زخات من رشاش��اتها. ثم دارت دورة واسعة فوق 

ْت. أريحا، والبحر امليت وجبال مؤاب، وانقضَّ

قال زياد: 

- انبطح يا أيب.

قال أبو زياد:

- لن أفعل، أريد أن أموت واقفاً« ص178. 

ومل يكن أبو زياد رومنتياً وال كيش��وتياً، فقب��ل قليل كان يفكر يف طريق 

مأمون لرحيل األهل عن املخيم الذي تقرب منه القوات اإلرسائيلية الغازية، 

ولكن حني تأيت الطيارة ويتضح أنه ال بد من مواجهتها، فليواجهها واقفاً. 

هذا ما أراد أن يقوله رش��اد أبو ش��اور من خالل تجربة نضالية ش��اقة، 

وتشري كل الشواهد إىل أنه مل يبتعد كثرياً عن منطوق تجربته. 

3-   التشبث بالهوية الفلسطينية: 

إن أبطال رش��اد أبو شاور متمسكون بفلسطينيتهم حتى العظم. وهم ال 

يناقش��ون املسألة ال من زاوية اإلطار القومي وال من زاوية اإليديولوجيا وال 

من زاوية املصلحة. وتبدو املس��ألة لديهم محلولة سواء أكانوا من الطليعة 

الثورية املتحزبة أم من الجامهري املضطهدة، وس��واء أكانوا من الالجئني أم 

من أهل الضفة الغربية املقيمني.

إن كل يشء يف تجربة هؤالء يدفعهم إىل االبتعاد عن هويتهم أو التفكري 

يف ذلك لو كان هذا األمر موضع مناقش��ة71 وهيهات. أنهم قد يكونون من 

71   وذلك خالفاً للربجوازية الفلس��طينية التي تفاوت تعلقها بالهوية بتفاوت الظروف 

السياسية لالقطار العربية. 
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البعثي��ني أو القومي��ني العرب ولكنهم قبل كل يشء فلس��طينيون ال تطغى 

هويتهم القومية عىل هويتهم الخاصة، وقد يكونون من الشيوعيني ولكنهم 

قبل كل يشء فلس��طينيون ال تطغى هويتهم األممية عىل هويتهم الخاصة 

وقد اتيحت له��م جميعاً فرصة نفعية باالنضواء تحت الجنس��ية األردنية، 

والتخلص جزئياً مام ميكن أن يكون التزامات الهوية الفلسطينية. ولكنهم مل 

يفكروا أبداً بالتخيل...

إن رش��اداً ال يتعرض لتعليل ذلك أو تفسريه كام هو شأنه يف نقاط كثرية، 

ولكن القارئ يسمح لنفسه باستنتاج التعليل من ثنايا الرواية نفسها. ويبدو 

ل��دى جامهري املخيامت بال��ذات أن تعلقها بهويتها الفلس��طينية هو رمز 

الس��تمرار وجودها من جهة وتأكيد ع��ىل رغبتها بالعودة إىل حالة املواطنة 

الطبيعي��ة بعد التحرير من جه��ة أخرى. ولقد أوذيت ه��ذه الجامهري يف 

كرامته��ا الوطنية، باالضاف��ة إىل فقدها تراب الوطن، ولذل��ك كان التعلق 

بالهوي��ة تأكي��داً للحفاظ عىل الكرامة. ويبدو واضح��اً يف الرواية أن الهوية 

الفلس��طينية هي رم��ز داخيل لقيم النض��ال والصمود والص��رب، وهي غري 

موجه��ة ضد أي اتجاه وح��دوي. وحني تهزم الس��لطة امللكية خالل حرب 

ترشين ويستويل املواطنون عىل مراكز الحكومة والرشطة ال يسمح اإلنسان 

هتافات حاقدة عىل الوحدة األردنية الفلس��طينية مثالً ولكن عىل العكس 

من ذلك يسمع تأكيداً لها من خالل التشديد عىل حرية فلسطني وعروبتها. 

ص135.

وهناك وجه آخر للتشبث بالهوية الفلسطينية يعرج عليه رشاد ولكنه ال 

يقف عنده طويالً وال يفصله، ذلك هو التش��بث بالهوية إزاء العدو الراغب 

يف محو اسم فلسطني مقابل تثبيت اسمه وكذلك إزاء انظمة عربية قامئة ال 

يرسها كثرياً ذلك التشبث ألنه يرتب عليها التزامات ويقيد حركتها السياسية.

إن ه��ذا التش��بث بالهوية يبدو يف الرواي��ة رضورة وطنية متليها ظروف 

املعان��اة والنض��ال، ولذلك ال يرتب عليها أي تعقي��د يف املوقف من اإلطار 

العريب والعاملي أبعد من الشعور الحاد باملرارة. إن املوقف الفلسطيني من 
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الع��امل يظل طبيعياً يف حدود ظاهرة س��وية، وال يبحث عن متنفٍس معقد 

مثل التعايل أو كره اإلنسانية أو االنطوائية. 

4-   التعلق بالسالح والتوق الدائم للقتال:

إن عش��اق رش��اد هم عشاق س��الح بقدر ما هم عش��اق تراب. أملهم 

كله معلق بالس��الح، وكرامتهم، ومس��تقبلهم. ال يعادل غالء الراب عندهم 

س��وى غالء السالح. وتعلقهم بالقطبني كليهام غريزي وفطري وغري مطروح 

للمناقشة أو إعادة النظر. 

يف كل مناسبة تس��نح تنطلق الحناجر الفلسطينية مطالبة بالسالح كأمنا 

هو أكس��ري الحياة الذي ينقص الحياة الفلسطينية. إن )العشاق( تركز كثرياً 

عىل هذا التعلق بالس��الح. فحني يصل أحمد الشقريي مثالً إىل القدس بعد 

انبث��اق منظمة التحرير الفلس��طينية تتجمع الجامهري بش��كل غريزي يف 

القدس متحدية صفوف رجال الرشطة واألمن: 

“واكتسحت الجموع رجال الرشطة واألمن يف طريقها:

نريد السالح... نريد السالح.

وصارت القدس حنجرة واحدة ضخمة هائلة الهتاف: 

نريد السالح ... نريد السالح”. ص136.

وكذل��ك خالل ح��رب حزي��ران كان رد الفعل الطبيعي ل��دى الجامهري 

الفلس��طينية وهي تش��هد انس��حاب الجيش املليك والرشط��ة امللكية هو 

البحث عن السالح والعمل عىل اقتنائه بأي مثن. 

)انظر مثالً ص203 وما بعده(.

ويصحب الس��الح بالطبع ذلك التوق الدائم إىل مواجهة العدو، إىل لقائه 

ومقاتلته. وكالعادة يربز رش��اد هذه الظاهرة وال يعللها. كأمنا هو عاجز عن 

اس��تالل نفس��ه من دائرة التجربة وكأنه يكتب وه��و متأثر باملناخ النفيس 

لكونه مناضالً ال كاتباً. إن السالح – كام يصوره رشاد يف أماكن كثرية – يبدو 

مضحكاً لالنس��ان املنطقي. جيوش تهرب ومواطن��ون غري مدربني يفكرون 

جدياً مبجابهة العدو بأسلحة بالية ال ذخرية لها. ههنا يف مثل هذه املواقف 
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تجن��ح الرواية إىل نوع من التمجيد الرومنتي غري املقنع للبطولة الش��عبية 

والثورية. ونحن مقتنعون يا أخي رش��اد وال تخامرنا ذرة شك، ولكن الرواية 

امللتزم��ة تكت��ب من أجل اقناع أكرب عدد ممكن م��ن الناس أو عىل تثبيت 

قناعاتهم. إن قضية الفلسطيني والسالح يجب أن يكون لها شأن أي شأن يف 

أية رواية ذات موضوع فلسطيني. والتوق الفلسطيني للسالح، الذي ينبثق 

يف ج��ذوره من فرة الحرمان التس��ليحي الطويلة زمن االنتداب ومن ضياع 

فرص��ة مواجهة العدو ابتداء م��ن النكبة ومروراً بتط��ورات األحداث التي 

لحقت )حتى الزمن الفعيل لكتابة الرواية عىل االقل(، هذا التوق يحتاج إىل 

تحليل وتعليل وربط من داخل أي عمل فني يتعرض للتجربة الفلسطينية.

5-   مصارعة القيود:

إن الرواية – كام هو ش��أن الواقع – تعطي انطباعاً بأن الفلس��طيني، إذا 

كان له أن يتعقد داخلياً، فلن يحصل ذلك بسبب ظروف الغربة أو شظف 

العيش أو اس��تمرار التضحية وإمنا القي��ود التي كبلت حركته يف املايض وما 

زالت. ويتضح من رواية رش��اد أن الفلس��طيني س��واء أكان الجئاً أم مقيامً 

يف أرضه هو منوذج للحيوية الراس��خة يف القي��ود. حركته اليومية محدودة 

وكذلك حركته النضالية. إنه مقيد معيشياً ونضالياً. وقيوده ال تأيت من األعداء 

دامئاً. وقد بلغ بهذه الش��كوى من القيود أن انس��حبت عىل الثورة نفسها. 

فالبطالن الثوريان محمود وحسن يستنكران أن تكون القيادة املركزية لهام 

خارج األرض الفلس��طينية، وال يعربان عن ش��عورهام فحس��ب وإمنا كذلك 

ع��ن الصعوبات العملية الناجمة من ذلك. إنهام يعربان عن الش��عور العام 

الشعبي ضد أشكال الوصاية واالحتواء التي جعلت من الشعب الفلسطيني 

وحتى من ثورته يف أرضه كام هو واضح يف الرواية تابعاً مغلول اإلرادة. 

“- عندم��ا يأيت املندوب التنظيمي س��نطرح أمامه كل يشء. وس��نحمله 

وجه��ات نظرنا يف كل يشء. املركزية الش��ديدة هذه مرهق��ة، ملاذا مثالً ال 

تك��ون لن��ا يف هذا الجزء من وطنن��ا، قيادة قادرة ع��ىل التالؤم مع ظروف 

النضال” ص107. 
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وكذلك هنا يرك رشاد األمور عىل عواهنها وال يعني بتقديم أي نوع من 

التعليل.

ولكن اإلنسان يستطيع أن يستنتج من مجمل الرواية وبيشء من التجوز 

أن )التح��رر الذايت( يفرض نفس��ه عىل رأس س��لم األولوي��ات التي تواجه 

الفلس��طيني، ففي النصف األول من “العش��اق” نجد الفلسطيني مشغوالً 

بتحرير إرادته، وال يكاد العدو يش��غل من اهتاممه أي حيّز. إال أن الوضع 

يتغ��ري وتبدأ حلقة املواجهة. ولكنها – كام ه��و واضح- مواجهة مفاجئة مل 

يتح للمقاومة أن تعد لها االعداد الكايف بسبب انشغالها السابق.

عىل أن املش��كالت النفس��ية للمواجهة مل تكن هي الطاغية. فاالستعداد 

النفيس للقتال وللنضال الرسي وللتضحية موجودة دامئاً ويف مستوى ممتاز 

من الجاهزية. إن املش��كلة التنظيمية هي التي برزت يف الواجهة، مش��كلة 

تنظيم الناس رسياً يف وجه عدو تس��لم من الس��لطة جواسيسها ومخربيها 

الذين مل يتغري عليهم يشء. إن رش��اداً يويل هذه النقطة كثرياً من اهتاممه، 

وح��ق له، م��ا دام جانب كبري من نجاح العدو يف كش��ف حلقات املقاومة 

الرسية يعود إىل هذا السبب. 

6-   العناد الفردي والشعبي:

يتعم��د الكاتب يف مواضَع كثرية م��ن الرواية أن يؤكد تغلغل روح العناد 

لدى الفرد الفلس��طيني ولدى الجمهور الفلسطيني. وهو يف أغلب األحيان 

عناد غري مفه��وم وغري منتظر ممن كان يف مثل هذه الظروف. وعىل األقل 

عند الذين يضطهدون هذا الشعب يبدو هذا النوع من رد الفعل مستغرباً 

وغري متوقع. وهذا ما يزيدهم إمعاناً يف اضطهاده. 

وتق��دم الرواية الرشطي )عطوة( منوذجاً لهذه الظاهرة. أن عطوة رشطي 

فلس��طيني عنيد صلب املراس وغري مب��ال بالعواقب. وهو يعرف أن تخليه 

عن فلس��طينيته يريحه من كثري من املتاعب وال س��يام يف س��لك الرشطة. 

ولكن��ه مع ذلك يجاهر برأي��ه ويصادم ويعاند ويتعاط��ف علناً مع أولئك 

الذين يفرض فيه أن يصب نقمت��ه عليهم. إنه يقوم بعكس وظيفته متاماً، 
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ويأيت وقت يبدأ فيه مبس��اعدة التنظيم الثوري عىل تهريب الس��الح ال من 

خالل ثقافة ثورية أو انتامء حزيب وإمنا من خالل عناد فطري وحس بالكرامة 

الفردية والوطنية متأصل فيه. وها هو أحد )فصوله(:

فايز املهبج ابن العشرية الكبرية الضالعة مع السلطة يأيت يومياً إىل أريحا 

بس��يارته الفارهة ويتصدى لبنات املدارس ويتح��رش بهن ويعامل األهايل 

باحتقار شديد. وال يجرؤ أحد عىل مجابهته خوفاً من العشرية ومن السلطة. 

أخرياً يخلع عطوة بزته الرس��مية ويرتدي املالب��س الوطنية ويتصدى لفايز 

املهب��ج ويرضبه ويذيقه ألواناً م��ن العذاب واإلهانة تكفي لتلقينه درس��اً 

برضورة احرام )الناس(. 

إن عط��وة يدفع الثمن غالياً بالطبع. وفيام ي��يل الحوار الذي يدور بينه 

وبني الشاب الثوري حسن:

“قال حسن: رأسنا يابس يا عطوة، ولذا فنحن نتحمل الكثري.

قال عطوة: أحياناً أتساءل ملاذا خلقني الله فلسطينيا؟

ضحك محمود وقال:

هذا تكريم ال يحصل عليه جميع الخلق..” ص116.

إن هذا املشهد يكشف عن أقىص درجات االعتداد الفردي والوطني لدى 

البطل عطوة ولدى محاوره ايضاً ولدى املؤلف بالتأكيد ألنه يقدم املش��هد 

بكثري من التعاطف واإلعجاب.

وكالع��ادة ال يوحي الكاتب بأي تعليل أو تفس��ري له��ذه الظاهرة، ولكن 

ميكن أن يس��تنتج اإلنس��ان من جو الرواية بأن هذا العناد متمم للمواقف 

األخ��رى ورد فعل معاىًف للظروف التي ال تفتأ تقدم التحدي تلو التحدي يف 

جميع مجاالت الحياة. 

والخالصة أن )العشاق( هي رواية املوضوع الفلسطيني الصميم72 بحرارة 

72   من أجل هذا يالحظ القارئ يف البحث الالحق حول “املوضوع الفلسطيني يف ثالث 

رواي��ات” تكرر بعض النقاط املذكورة آنف��اً. ويرجى أن يغتفر هذا التكرار ألنه إجراء ال 

بد منه سببته طبيعة موقع رواية )العشاق( يف مركز القلب من املوضوع الفلسطيني. 
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تجربته وبس��اطة إنس��انه وتداخل مناحيه، ويظل أجمل ما فيها أنها تبرش 

وال تب��رش يف وقت واحد وذلك من خالل تأكيدها عىل أن النضال مس��تمر 

والتضحي��ة متواصلة يف وجه تحدي��ات ال يصح اإلغضاء عنها أو التقليل من 

شأن خطورتها.   
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النقيض73 الذي مل يَصرِ )تركيباً(

مقدمة شخصية:

بتهي��ب أكتب عن »النقي��ض« ألنني مل أحبب ه��ذه الرواية وأخىش أن 

يق��ودين اله��وى إىل غمط بعض مزاياها. عىل أنني يف الوقت نفس��ه أخىش 

أن تقودين هذه الخشية إىل التكفري عن مشاعري السلبية بتصيّد الحسنات 

وتكبريها – عىل األقل من أجل تفادي تهمة التحامل. 

يذك��رين هذا املوقف مبا س��معته منذ زمن يف محفل أديب من اس��تنكار 

واس��تهجان إلق��دام النقاد عىل »التحرش« باألع��امل التي ال تالقي هوى يف 

نفوسهم. 

وقد قيل فيام قيل أن األعامل األدبية الجيدة كثرية فلامذا يش��غل الناقد 

نفسه بأعامل ال تس��تهويه؟ وملاذا ال يحرص همه باستخراج مواطن اإلبداع 

يف األع��امل الت��ي يعتقد أنها مجيدة؟ وأش��هد أن هذا املب��دأ يوافق املزاج 

الخاص واملصلحة الش��خصية للناقد. ذلك أنه يريحه من عذاب املعاناة مع 

نص ال تس��ريح إليه نفس��ه من جهة، ويوفر عليه من جهة أخرى متاعب 

العالقة الشخصية مع صاحب النص، ما دام كل حكم سلبي يف النقد كفيالً –

عىل األقل يف مرحلتنا الحارضة– بأن يستجر غضب صاحب النص وعداوته، 

واتهامه للناق��د بأنه )مل يفهم( و)عجز ع��ن إدراك..( و)فاته..( و)اغفل أو 

تغافل..(. وغري ذلك من كلامت القاموس املهذب. أما القاموس اآلخر فأقله 

كلامت مثل )الجهل.. الحقد.. والدس... واالفراء..(.

إن تعام��ل الناقد مع النص��وص التي تروقه عملي��ة حكيمة، ما يف ذلك 

73   دراس��ة لرواي��ة )النقيض( للدكتور أفنان القاس��م، اتحاد الكتاب العرب، دمش��ق، 

 .1978
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ش��ك. وإذا تركنا املوقف الشخيص جانباً نستطيع أن نقول إن هذا التعامل 

ذا الجان��ب الوحيد كفيل بأن يحيل الناق��د إىل مداحة غري نواحة، وبالتايل 

كفيل بأن يفقده مصداقيته ومن ثم مس��ؤوليته، وأخرياً سيكون ذلك عامالً 

من عوامل عرقلة تكوين املعيار التذوقي املش��رك الذي بفضله استطاعت 

الروائ��ع العظيمة خ��الل عصور التاريخ أن تنال االع��راف العام وأن تظفر 

بالخلود. 

ولك��ن يف الحالة الخاصة الت��ي اكتب عنها اآلن وه��ي رواية »النقيض« 

يؤملني املوضوع من زاويتني:

األوىل إن ه��ذه الرواية خلطت الدّر باآلج��ر، وهي مرشوع لعمل جليل 

وجاد وخطري، اجتمعت له عنارص ممتازة من س��المة التفكري ونفاذ النظرة 

وصدق التجربة، ولكنه مل يستطع أن يكون )تركيباً( مصقوالً جذاباً، ألنه رمبا 

كتب تحت تأثري جو معني. 

الثاني��ة: إن صاحب��ه عزيز عيّل أثري عن��دي، وأنا أق��در كل التقدير نبل 

دوافع��ه وغ��زارة مواهبه. واطمنئ نفيس أحياناً أنني، مب��ا أحاول إثارته من 

اهتامم بهذه الرواية التي مضت حتى اآلن دون التفاتة من النقاد، قد أتيُح 

لها فرصة اإلنصاف الذي مل اس��تطعه، وذلك م��ن خالل ما يحتمل أن تثريه 

من ردود أو من خالل ما قد يس��لط عليها من أضواء نقدية يف املس��تقبل 

ق��د تختلف يف طبيعتها عن الزاوية الخاصة التي أخذتها يف هذه الدراس��ة 

املبدئية74. 

74   عىل األقل لنقل مع أيب متام: 

وإذا أراد الله ن�ش�ر فض�ي�لة      طُويْت، أت�اح لها لس�ان حس�ود 

لوال انتشار النار فيام جاورت     ما كان يعرف طيب عرف الع�ود
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ماذا تقول الرواية؟

كثريون هم الذين تناولوا التجربة الفلس��طينية املرة من هذا الجانب أو 

ذاك م��ن جوانبها، ولكن ندر من حاول النفاذ إىل صميم التجربة، إىل حيث 

درجة الحرارة تبلغ االنصهار الكامل، وإىل حيث تتخىل األبعاد واألشكال عن 

تجّس��دها الذي يخفي الكثري من حقيقتها الداخلي��ة وتبدو عارية معرضة 

مكشوفة صارخة غري مواربة.

ه��ذه التجربة بحرارته��ا الصاهرة، يلجها الدكتور أفنان القاس��م مببارشة 

وقصد، دون أن يضع عىل وجهه القناع الواقي لالكس��جني ودون أن يحمي 

يدي��ه ووجهه بالب��زّة العازلة. وإنه ليل��ج التجربة ويغ��وص فيها ويحرق 

وينصه��ر حتى تكون روايته مادة مائعة ال أبعاد لها وال قوام وال ركائز، مام 

يدفع القارئ ألن يتس��اءل باس��تمرار: ماذا تقول الرواية؟ وما أكرث ما تقوله 

هذه الرواية! وما أشد خصبه وتنوعه وتعدده. إنها رواية الرصاع بني العريب 

الفلسطيني والصهيوين اليهودي، وإنها ملحاولة جريئة جداً الستيعاب عنارص 

هذا الرصاع شاقولياً وافقياً وملّ أطرافه املستعصية عىل اللم. ومن أي زاوية؟ 

من زاوية املقارنة الدقيقة بني مفهومني للمش��كلة، وموقفني نفس��يني من 

املشكلة، ومس��لكني عمليني للمشكلة. وذلك باإلضافة إىل )التوابل( الالزمة 

للتذوق املس��بق لطعم )طبخة( املس��تقبل التي تعّدد طباخوها وتكّدست 

مواردها الخام.

يف أي مركز بحث متخصص بالقضية الفلس��طينية قد تصل بنود تصنيف 

املادة اإلخبارية إىل ما يقارب ألف بند. أما املادة التحليلية فال يعلم بنودها 

إىل الله. وقد كان الدكتور القاس��م يعلم بنود املادة االخبارية جيداً، وحاول 

جاهداً أن يلّمها يف كلٍّ متامسك دون أن ينىس أبداً أن فالحه أو عدمه يكمن 

يف اس��تخدام هذه البنود للكشف عن رؤية واضحة لجوهر الرصاع وأبعاده 

الفكرية والنفسية. 
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إنها محاولة جريئة كام قلنا. ورمبا كان ما هو أشد جرأة منها إقدام قارئ 

)فدايئ( ع��ىل تلخيصها. وأي تلخيص؟ ههنا ينكش��ف الناقد ألنه مهام جد 

يف التلخيص فإنه لن يفي العمل حقه وسيكش��ف عن فهم ناقص له. ومع 

ذل��ك لنجازف بالتجريد التايل لتطور الرواي��ة من خالل ما يقدمه لنا الرسد 

الظاهري. 

يف باري��س يعم��ل )عيل( عام��الً يف فن��دق، وبائع جرائد بع��د الظهر...  

وحيات��ه ُمرّة ولكنها تظ��ل محتملة إىل أن يهبط علي��ه )كابليوك( اليهودي 

زميل طفولته يف فلس��طني، ويش��اركه غرفته بتصميم ثابت، ويس��طو عىل 

حبيبت��ه )ناتايل(. بل أكرث من ذلك يبلغ��ه كابليوك أن حبيبته )روزايل( التي 

كان متعلق��اً به��ا خالل أيام طفولته قد ماتت غرق��اً، وآخر عهده بها طفلة 

بريئة تبادله مرشوع حب مل تسمح أمها )الصهيونية( بأن يكتمل بل قاومته 

وسحبت منه روزايل وحجبتها عن الضوء. 

وهكذا مبوت روزايل تنتهي أية صلة له برباءة الطفولة الفلس��طينية التي 

كان ينتف��ي منها عنرص الرصاع ويحل محلها البدي��ل الواقعي وهو الرصاع 

واالنحياز.. 

ولكن��ه بع��د ألي يفقد حبيبته الثاني��ة )ناتايل( ويح��وم حولها فيطارده 

الجميع. ويترشد يف الش��وارع ويجد نفس��ه معلقاً بني الحلم والواقع، ويقع 

اس��رياً لتناوب من كوابيس ووقائع حف��الت وتعذيب من مجهولني تصحبها 

إهانة وإسالة دماء وتقطيع أوصال. وكان كل رصيف يحمل مفاجأة سادية 

من مجهولني ينقضون عليه دومناً سبب ظاهر ويبلون يف جسمه أمّر البالء .. 

حتى ينقل إىل املستشفى وتوضع رجله املكسورة يف الجبس. ويف املستشفى 

يشهد أحداثاً غريبة صعبة التفسري. وأخرياً يخرج من املستشفى بعد سلسلة 

من العذاب الجس��دي والنفيس، ال يقطعها س��وى تعاطف��ه التدريجي مع 

ممرضته. وتواعده املمرضة للقاء.. ويلتقي بها ولكن اللقاء يثري كل مخزون 

كآبته ويفّوت عليه نفحة النعمة املنتظرة. ويطوف بعد ذلك عىل الكنيس��ة 

واملحل التجاري والفندق فيجد أنه خرس عمله وحل محله أناس آخرون. 
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وباملقابل يكتش��ف أن كابليوك »الصهيوين« يش��تغل بأنواع رخيصة من 

األع��امل املحرم��ة كالتهريب والرقي��ق األبيض، وأن وضعه املايل يتحس��ن 

تدريجياً، وبذلك يصبح نقيض عيل من ناحية النجاح الدنيوي75.

وبع��د أن ت��كل قدما عيل م��ن البحث يلجأ إىل الطبيب الذي س��بق أن 

عالج��ه، فيجد له األخري عم��الً عجيباً هو نقل جثث موىت املستش��فى إىل 

مس��تودع الجثث. ورسعان ما اكتشف عيل أن الجثث ترسق فرفض العمل. 

وبع��د ذلك جرى إلحاق��ه بعمل مخربي يف منطقة نائية، وهناك اكتش��ف 

–ويالله��ول- نوع العمل الجديد: عرق اللح��م عن عظم الجثث وإعدادها 

لبيعها بش��كل هياكل عظمية. ويجد عيل العمل مقرفاً ومرعباً جداً، ولكنه 

يصمد لكل يشء ويوفر بعض املال، ويش��ري دراجة )ياماها( ويصبح قادراً 

عىل القيام بنزهة أيام العطل. وتعرضه عجوز معروفة ويتطور بينهام رصاع 

مرير )رمبا رمز املايض التعيس جداً(، ويحاول قتلها بدراجته، ولكنها تقاومه 

وتفلح أخرياً باالنقضاض عليه وتش��هر عليه س��كيناً وت��كاد تغمد النصل يف 

جسمه لوال أن أخاه )وجهه اآلخر( يأيت فجأة )من الال مكان( لينقذه. ولكن 

العجوز ترّص عىل قتل عيل وتظفر بذلك )لينتهي مبقتله مسلسل فوج معني 

من فلسطينيي التجربة األوىل(.

وينجو أخو عيل من العجوز )كابوس املايض( ويجد أخرياً عمالً يف مصنع، 

وينخرط يف صفوف العامل ويعشق )الزا( ابنة )فرنسيس( املسؤول العاميل، 

ويرص الجميع عىل أنه عيل نفسه )فكرة تواصل النضال؟!( وينهمك العامل 

من أقرانه يف مقارعة جنود الفاش��ية ويبيل )عيل الجديد( بالء حسناً. ويبدأ 

األفق باالنجالء أمامه، وتلوح تباشري الثورة وتتفتح سبل النضال:

»التقطت عصا أحد الجنود، وتقدمت يف الدماء ألُدكَّ رأس��اً فاش��ياً، وأنا 

أرصخ، ث��م رحت أع��دو مخرقاً الحواجز صوب الع��امل، ودخلت يف القوة 

العادل��ة. كانت معركتي قد بدأت منذ زمن، واآلن، عيلَّ أن أربح معركتي.« 

75   هل تحتاج هذه الرموز إىل تفسري؟ وال سيام إذا مل ننس أن )عليا( ميثل الفلسطيني 

و)كابليوك( ميثل الصهيوين. 
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)ص196 من الرواية(.

وتعم��ل الث��ورة عىل إطالق الرص��اص يف كل مكان واله��اب الدنيا )ضد 

الربجوازية الدميقراطية( و)الفاش��ية(، ويظن )عيّل( أن خصمه انتهى ولكنه 

يلتقي مع كابليوك ويرى ناتايل بني يديه ذابلة ذاوية، ويتابع كابليوك وينقض 

عليه لوال أن الرشطة تهب لنجدته )تدخل العامل لحامية الصهيونية(.

ويع��ود ع��يل )أو أخوه ال ف��رق( إىل بيته ويفتح الب��اب بحيلة )بعد أن 

كان كابليوك قد س��لبه املفتاح(. ومييض أيامه الباقية بانسجام كامل مع الزا 

وفرنسيس. ويظهر أن األمر قد استتّب له، ولكن كابليوك يعود إىل الظهور. 

ويأخذ )عيل( الدرس املس��تفاد من الرواي��ة كلها: اليقظة الدامئة ألن العدو 

ال يفر. 

*  *  *

ه��ذا ما يقوله ال��رسد الظاهري. ولكن هناك رسداً موازياً له عىل ش��كل 

مقاط��ع معرضة تعود بالقضية إىل أساس��ها الفلس��طيني. إن األهوال التي 

يلقاها عيل، واملش��اعر التي تجيش يف نفس��ه، والتط��ورات التي تطرأ عىل 

تفك��ريه، والخصومات الت��ي تعرضه، واآلمال التي ت��راوده أخرياً.. كل ذلك 

يرضب جذوره يف تطورات القضية الفلسطينية. كل ذلك رموز يقوم املؤلف 

برشحه��ا بلهجة تراوح بني )التأملية( و)التقريري��ة(. وهكذا ميكن أن تقرأ 

الرواية مس��تقلة من خ��الل مقاطع الرسد الظاهري، وميك��ن أيضاً أن تقرأ 

الرواية مس��تقلة من خالل مقاطع الرسد التأميل أو الباطني أو الالشعوري. 

إن علياً من خالل وقائع عمله يف الغربة يتذكر طفولته يف فلسطني وبراءته 

يف التعامل مع )اليهود(، وانكش��اف ضغينة ذوي الق��رىب وتحالف األعداء 

الثالثة ضده، الصهاينة، االنكليز، الرجعية. 

ولكن أش��د ما يؤمله ويحز يف نفس��ه هو موقف الرجعي��ة التي يرمز لها 

بالعم. إن العم يغتصب األم )فلسطني – األرض(، ويتآمر ضده مع الطغيان 

ويطالب بكل يشء يف فلسطني حتى األوالد. ويالحق البطل حتى يف الغربة. 

والبطل ضعيف أمام العم، ال يعرف كيف يدافع عن نفس��ه ويرد الصفعة، 
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ألن��ه ضائع وال يجد س��بيله إىل امله��دي )الثورة!!(. إن قل��ب عيل معذب 

باس��تمرار ال يعرف طعم النوم الكامل، وحني ينام يطفو األىس عىل س��طح 

وعيه، والعم ال يفتأ يالحقه وإخوانه وأخواته، ويضعهم يف السجن ويقتلهم 

وينتهك حرمة عذراواته��م، ومينعهم من االحتجاج عىل الفتات الذي يقدم 

لهم باسم اإلعاشة )رضيبة التكفري التي يدفعها املجتمع الدويل(.

وهكذا تستمر وقائع القضية الفلسطينية مع وقائع حياة عيل يف املنفى، 

ويتس��اوق اإليقاع بني املستويني تساوقاً قوياً وال س��يام يف نهاية الرواية إذ 

تراف��ق ثورة العامل عىل الفاش��ية مع ثورة الفلس��طينيني عىل الصهيونية. 

وهكذا مقابل مش��هد ثورة العامل الذي اخرنا املقطع املذكور آنفاً لتمثيله 

ترى ثورة البندقية الفلسطينية و)عودة الوعي( الفلسطيني يف املقطع التايل 

الذي يأيت مبارشة بعد املقطع السابق: 

»تقل��د أخي بندقيته الجديدة. فاتاك بالعيد، وأتاك باالبتس��امة. ويف كل 

طلقة تقطع الحدود كان يعلن للعامل أنه عاد سيد نفسه من جديد. ومل تعد 

فلس��طينيتك أحجية. ويف كل صيحة تقطع حواجز الجنود كنت أعلن للعامل 

أيضاً أنني عدت س��يد نفيس من جدي��د. ومل تعد غربتك أحجية« )ص196 

من الرواية(.

ويف النتيج��ة تكون ث��ورة العامل كالث��ورة الفلس��طينية أو العكس. إن 

امتشاق الس��الح والرشوع يف زلزال العنف ليس إال بداية. وهناك خطوات 

طويلة عىل الطريق، والنقيض يتسع يوماً بعد يوم وليس له حل إال تصفية 

اآلخر ألن اآلخر ال ينتهي بسهولة. ومع العمل الثوري هناك الحذر املطلوب 

والحس��اب الدقي��ق. إذن الثورة بداي��ة االنتفاضة، وهك��ذا تنتهي الرواية 

باملقطع الباطني التايل: 

».... وعندما رأيت أحدهم يقرب من بعيد تذكرت قولك. رغم أن شوقي 

كان ش��ديداً، فإذا يب مرة أخرى وجهاً لوجه معه. عىل األرض، والظالم ينرش 

أجنحته. وحادت األش��ياء عن مسارها يف عيني لحظة، فقلت يل ما هذا إال 

لتضاع��ف الرؤية وتتفادى الخطأ. لتجري حس��اباتك جيداً يف املرة القادمة. 
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ولتكن عميقاً. مس��توعباً معنى الخط��ر. ورأيت يا أمي نقيضنا يكرب، وكيف 

ينمو أكرث وأكرث كلام تقدم أحدنا من اآلخر« )الصفحة األخرية من الرواية(.

*  *  *

فالطريق، إذن، ما يزال طويالً محفوفاً باملخاطر، ومسلس��ل التضحيات ال 

بد أن يس��تمر، ولكن تباشري األمل موجودة دون أن يكون هناك يشء مؤكد 

أو غاي��ة محددة. هناك أمل عريض غامض بالخ��الص، ال أكرث من ذلك وال 

أقل. ولكن ما هو الخالص؟ كيف؟ ومن؟ وإىل أي غاية؟ هذه األسئلة تركها 

الرواية معلقة يف الفراغ. 

وبالطب��ع ليس يف هذه املالحظة أي إيح��اء بالنيل من الرواية، إنه مجرد 

تقرير واقع. فالرواية سيدة نفسها تقول ما تشاء أن تقوله وتقف عند الحد 

الذي تريد. واملرحلة التي تعالجها )النقيض( صعبة جداً، والظلامت تكتنفها 

م��ن كل جانب. ومن حق الرواية أالّ تلزم نفس��ها بأية رؤية محددة. ولكن 

من حقها أيضاً أن تفعل ذلك حني تس��تند إىل تحليل ايديولوجي متامس��ك 

أو موقف ثوري صلب.

ع��ىل أنه ليس من االنصاف أن يغفل املرء ناحية ذات أهمية فيام يتعلق 

برؤية هذه الرواية. ذلك أنها أنجزت – كام تش��هد الصفحة األخرية منها – 

يف باريس يف 1972/1/12، أي قبل حرب ترشين األول بحوايل س��نتني. ومن 

الواضح أنها اس��تندت إىل تجربة الثورة الفلس��طينية التي بدأت قبل ذلك 

بس��نوات لتقول أن تلك الثورة هي حالة استعداد للخالص ال بد أن تتبعها 

ف��ورات من الطوفان العريب العام، وكأنها تنبأت بطوفان ترشين كام تنبأت 

ب��أن هذا الطوف��ان محدود القدرة ألن العامل ال بد م��ن أن يتدخل لحامية 

)كابليوك(.

عىل أن )النقيض( ال تحتمل أي ايغال يف تفس��ري هذه النقطة، واتكاؤها 

عىل مفهومات الثورة الفلس��طينية وتجربتها يؤلف األس��اس ألحد جناحي 

الفكر النضايل الذي استندت إليه، أما الجناح الثاين الذي يعادل األول أهمية 

إن مل يَُفْقُه فهو األيديولوجية الطبقية، ذلك أن علياً الجديد ال يعرف طريق 
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الخالص الس��ليم إال بعد أن يتحد قلباً وقالباً مع الطبقة العاملة الفرنس��ية 

املناضلة ضد الفاش��ية، فهناك يجد حاميته وهناك يجد دافعه وهناك يجد 

قوته وبالتايل أمله. 

ولك��ن ليس ه��ذا كل ما تقول��ه الرواية ع��ن الجانب الفلس��طيني من 

)النقيض(. إنها تتحدث بالتفصيل عن املأساة األوىل للفلسطيني قبل النكبة، 

وعن عذابه يف مقاومة االس��تعامر الربيطاين والصهيونية، وكذلك عن عذابه 

األك��رب مع عم��ه )زوج أمه( الذي اغتص��ب األرض واألوالد والكرامة، ومنع 

)علياً( من أبسط حقوق الدفاع عن أرضه. ويف )النقيض( تتضح مالمح عامة 

للهوية الفلسطينية وللأمساة الفلسطينية ولالفق الفلسطيني76. 

*  *  *

معنى »النقيض«

عىل أن »النقيض« ليست رواية الفلسطينيني وحدهم. إنها رواية الرصاع 

الذهني واألخالقي والنفيس والحريب بني العرب والفلس��طينيني وبني اليهود 

الصهيونيني وعىل الرغم من أن هذه الرواية تكرث من الرموز فإنها ال تتعب 

القارئ يف االستنتاج ألن الرموز مصحوبة دامئاً بالحقائق غري املرموزة.

ولعل الخطوط العريضة التالية تشكل عنارص فهم »النقيض« لدى أفنان 

القاسم:

1-  النقيض يشء طارئ اقتضته تطورات غري طبيعية. ويف األصل ال وجود 

لتناقض بني األطفال، إذ التقى عيل و)روزايل( عىل الحب منذ الطفولة. وكان 

ميكن أن ينش��أ بينهام حب عظيم لوال أن األم )الصهيونية( تدخلت بينهام 

76   تج��ري دراس��ة هذه األمور بالتفصي��ل يف بحث مطول الحق بعن��وان: »املوضوع 

الفلس��طيني يف ثالث روايات« ويرجى اعتبار ما يرد عن »النقيض« يف ذلك البحث جزءاً 

مكمالً للدراسة الحالية. 
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ومنع��ت ابنتها من االتصال بعيل )الفلس��طيني( وتعترب هذه الحقيقة من 

)الالزم��ات( الثابتة يف ذه��ن عيل وقلبه. إنه ال يفتأ يذك��ر هذا األمر، كأمنا 

ليذكر أن نقيضاً مثل هذا النقيض الطارئ ميكن أن يوجد له حل جذري. بل 

إن البطل يؤكد ذلك من خالل موقفه من كابليوك. إنه يتعرف عىل كابليوك 

عن طريق أخته )روزايل( وال يش��عر تجاهه بأي شعور مضاد، بل يسودهام 

يف البدء يشء من التفاهم اإلنساين، وإن كان واضحاً أن كابليوك ثقيل الظل 

ويحم��ل يف ذاته عنارص تنذر بال��رش، ويتحمل عيل ذلك بيشء من املضض، 

ولكنه ال يناقش األمر من أساسه. 

ولك��ن، فيام بعد حني يتأك��د له أن روزايل حجبت عنه بش��كل قصدي، 

تراءى له فكرة النقيض، وتكرب هذه الفكرة وتنضج بالتدريج، ونراه يخاطب 

أم��ه مبثل هذه العبارة: »أبوها أخذ من��ك األرض، وأمها أخذت مني أجمل 

لحظات طفولتي«.

إن القارئ ال يس��تطيع أن يجزم متاماً مبا يقصده )عيل( من فكرة النقيض 

الط��ارئ. ويخيل إليه يف أغلب األحي��ان أن املقصود هو فكرة النقيض بحد 

ذاتها ألن حلم روزايل يالحق البطل دامئاً ليذكره بأن النقيض طارئ ولكن يف 

بعض األحيان يخيل للمرء أن املقصود هو أن مفهوم النقيض مل يكن حارضاً 

يف ذهن الفلس��طيني العريب بينام كان واضح��اً يف ذهن اليهودي الصهيوين 

إن فك��رة الرباءة مس��تمرة لدى العريب حتى بعد الهج��رة. ويف باريس يلجأ 

كابليوك إىل غرفة عيل، ويس��تضيفه عيل ويعطيه مفتاح الغرفة ويقاس��مه 

قوت يومه. ومل يكن عيل هنا مغفالً وال س��اذجاً ولكنه كان إنس��اناً وإنساناً 

طبيعي��اً الح��ظ أن صاحبه مطرود ومرشد ومحتاج إلي��ه ومل يفكر فيام هو 

أبعد من ذلك.

والف��رق كبري بني املعنيني، ولكنهام متداخالن يف الرواية تداخالً ش��ديداً. 

والركيز مراوح بني )براءة( القضية ذاتها وبني )براءة( الطرف الفلس��طيني 

وح��ده. وبالطبع ترتب عىل ذلك مفهومات سياس��ية بعي��دة املدى. ففي 

الحال��ة األوىل مث��الً )ب��راءة القضية( يك��ون الحل الطبيعي ه��و يف إيجاد 
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صيغ��ة إلزالة النقيض والرجاع األم��ور إىل مجراها الطبيع��ي، وتكون مثالً 

فك��رة )الدولة الدميقراطية الفلس��طينية( التي تضم الع��رب واليهود دون 

متيي��ز عرقي أو ديني هي الحل الطبيعي للتناقض ألنها تزيل أس��بابه. ويف 

الحالة الثانية )براءة الطرف العريب( يكون الحل الطبيعي هو يف الكف عن 

الغفلة وحس��ن النية ويف التفاهم مع القوى اإلنسانية املناهضة للعنرصية 

والطغي��ان. ومن الواضح أن الرواية تبنت يف آخرها الحل الثاين، ولكن ليس 

فيها ما ينفي الحل األول أو يستبعده. 

2-  النقيــض هــو رصاع عــى أرض ووجود بني طرفــني كل منهام عاىن 

وتعــذب، وكل منهام واثق يف داخله من قوة حججه ومن قوة والئه لليشء 

املتنازع عليه وكذلك من شدة حاجته إىل هذا اليشء. 

فالفلس��طيني العريب هو ابن األرض البار. مل يفكر بس��واها وال يستطيع 

أن يعيش خارج إطار ثراها الندي وهواها النقي وس��امها الصافية والخرية 

يف وقت واحد. إنه اقتلع من أرضه وترشد وتقلب يف التجربة ولكن وجوده 

يظ��ل ناقصاً ما دام بعيداً عن األرض. وهو ال يش��كل ح��ني يتحدث برباءة 

كاملة ويقينية تامة يف أن القدس بلده وحيفا بلده ويافا بلده. 

وباملقاب��ل هناك اليهودي الصهيوين الذي تع��ذب وترشد، القي يف روعه 

دامئاً أن منجاته يف أرض فلسطني، وأن وطنه هناك وخالصه وسعادته. وآتت 

الحرب العاملية الثاني��ة وموجة االضطهاد التي صاحبتها لتؤكد لليهودي أن 

نعيمه هناك يف فلسطني )خارج نطاق أوروبا(. وقد تراكم لديه من األوهام 

واملعتقدات والتخيالت والتفكري الرغبي ما جعله، كالفلس��طيني، غري قادر 

عىل التفكري بالبديل. فخياره الوحيد هو فلس��طني، ومشكلة اآلخر ال تعنيه 

أب��داً م��ا دام غارقاً يف مش��كلته حتى األذنني، وهو مس��تعد لذبح اآلخر أو 

ترشيده أو إذالله ألن هدفه يعميه من جهة وألنه يتصور هذا العمل خدمة 

للحضارة من جهة أخرى.

إذن معضل��ة النقي��ض أن كل طرف يعتقد أن اختي��اره الوحيد كامن يف 

مصارعة اآلخر عىل األرض والوجود العنيِّ فوق األرض، وبالطبع هناك فروق 
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ب��ني الطرفني من عدة جوانب، ولكن جوهر املس��ألة يبقى يف هذه القناعة 

ويف ذل��ك االختيار ووحيد الجانب لدى الطرفني. إن كلمة )القدس( مملوءة 

باملعاين الوجودية والوطنية والتاريخي��ة والعاطفية والدينية لدى الطرفني، 

وه��ي تهز كل واحد منهام حتى عمق أعامقه. ها هو عيل يناجي أمه: “... 

وعندم��ا يقولون جئنا بالعنف لتحرير القدس س��تقولون يا أمي هذا هديف 

أيضاً، فالقدس لك مثلام هي لهم مدينة مقدس��ة. لكنك مل تتعلمي العنف 

حتى اآلن. وإذا فعلت وجدت نفس��ك س��جينة أو مطاردة”. )ص112 من 

النقيض(.

ويرجى أال يوحي هذا الكالم ألحد من الناس بأن املؤلف محايد أو مقتنع 

بالحجج العربية الصهيونية عىل حد س��واء.. إن العاطفة السائدة يف الرواية 

هي العاطفة الوطنية الفلس��طينية اإلنسانية غري الشوفينية. ولكن املؤلف 

يح��ب دامئ��اً أن يؤكد عىل أن ح��دة النقيض )وبالت��ايل صعوبته وتعقده(، 

ناجمة يف جانب كبري منها عىل توافر القناعة لدى كل طرف بحقه التاريخي 

والقومي والوجودي والديني يف األرض املتنازع عليها.

وبالطبع يرتب عىل ذلك أن العامل ميكن أن يضلل بسهولة من قبل الطرف 

األقوى واألوس��ع حيلة )الصهي��وين(، وكذلك ميكن أن تك��ون جولة الرصاع 

لصال��ح الطرف األقوى فيبقى ألح��د الطرفني فضل القوة.. ومن هنا أيضاً مل 

يكن من خيار أمام الجانب العريب إال أن يعّد نفسه للمواجهة بالتحالف مع 

أصدقائه الطبيعيني )الطبقة العاملة أو املناضلة ضد الفاشية(.

3-  النقيض غري متكافئ الطرفني من حيث القوة:

فعىل جانب منه هناك الطرف الصهيوين املدبر، املتس��لّل بحذر، واملزود 

بالقوة وباملك��ر أيضاً »كابليوك« وعىل الجانب املقابل هناك الطرف العريب 

البس��يط الطيب القادر عىل تحمل العذاب العاجز عن الحقد املستعد أبدأ 

للغفران. 

وهكذا يف باريس )بعد الذي صار( يلجأ كابليوك إىل غرفة عيل. ويستضيفه 

عيل ويعطيه مفتاح الغرفة، ومل يكن عيل غبياً وال ساذجاً ولكنه كان إنساناً 
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س��وياً الحظ أن صاحب��ه محتاج ومطرود ومرشد فل��م يتفحص موقفه ومل 

يحس��ب حساب املس��تقبل، ليس لعجزه عن ذلك – فيام يبدو من الرواية 

– ولكن رمبا ألنه وجد نفس��ه منساقاً لقدرية خفية. إن مشكلة عيل ليست 

يف كون��ه وجد مس��ّوغات خاطئة لقبول كابليوك، وإمن��ا هي يف كونه أغفل 

مناقش��ة املوضوع، كأمنا كانت إرادته مش��لولة أو يقظته غري ناجزة. وحتى 

حني يخامره ش��عور بس��وء تقدير فعلته )فتح الباب عىل مرصاعيه( فإنه ال 

يتحرك مبا يوحي أن إرادته غري مغلولة. 

إن هذا املوقف يعكس بالطبع الوضع السيايس للعرب الفلسطينيني منذ 

بدء الهجرة اليهودية وبعد ذلك بزمن طويل. 

وباملقاب��ل يعم��د كابلي��وك إىل التس��لل أوالً ثم إظهار الق��وة بالتدريج 

واستخدامها دون هوادة حيثام كان ذلك رضورياً. ومن خالل شعوره بالظلم 

واإلضطهاد، ومن خالل توجس��ه من موقف اآلخرين تجاهه، ال يخامره أي 

ش��ك يف أنه يداف��ع عن قضية مصريية بالنس��بة له. إنه يب��دو أعمق وعياً 

وأقوى تصميامً من عيل بينام يبدو عيل أكرث صدقاً وأرهف حساسية. ولكن 

كابليوك أيضاً حس��اس بطريقته الخاصة. إنه مس��كون بسلسلة من العقد 

واألوهام. تجعله عرضة الستثارة غري سليمة كلام ملس أحد املؤثرات املعنية 

س��احة شعوره. ها هي س��يالة وعيه املعقد تنثال عىل لسانه عندما وصفه 

عيل بأنه قاتل. 

“فليس��ت هذه هي املرة األوىل التي يدعونك فيها بالقاتل. وأنت تقاوم 

في��ك القتال. كان ذلك غداة االس��تقالل. وقاومت تقريباً بغري س��الح. عدد 

قليل جداً! ضعفاء ضد أقوياء! وحاولوا أن يخنقوا يف البيضة هذا االستقالل. 

وأن يضع��وا حداً آلخر أمل للش��عب اليهودي يف ذل��ك الوقت الذي عرف 

التهدي��م والتجديد واالنطالق. فوقف إىل جانبك أحس��ن القادة. وأحس��ن 

العسكريني الذين قادوا فرقهم إىل معركة فرضت عليهم. وقادوها إىل نرص، 

إىل نرص محتم ألنهم يدافعون عن الحق” )ص81 من الرواية(.

إن موقف كابليوك – كام هو واضح – ميثل املوقف الصهيوين اليهودي يف 
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الرصاع، التسلل، الحذر، التخطيط، التظاهر بالرحمة وإبطان اإلميان بالقوة، 

االعتداد بالنفس، التعلق املصريي بالهدف، االندفاع بفعل عقدة االضطهاد. 

وهك��ذا يكون كل من “عيل” و”كابليوك” منوذجي الرصاع. وهكذا تكون 

معادل��ة الرصاع غري متوازنة، ويكون موق��ف “كابليوك” هو األقوى ولو إىل 

حني.

وبالطب��ع، من عنارص ضعف “عيل” أنه نزع نفس��ه أو انتزع انتزاعاً من 

إطار األهل والصديق. واس��تغرق فرة طويلة حتى اهتدى إىل س��ياج بديل 

م��ن التأييد: )النضال العاميل( يس��تند إليه يف مقابل اس��تناد الصهيوين إىل 

إطاره اليهودي واالستعامري واألورويب.

4-  رصاع النقيضــني معقد جداً ألنه رصاع بــني طرفني عقدتهام املعاناة 

وخالفاً ملا قد يتبادر للذهن أول وهلة، يكتش��ف اإلنس��ان لدى التعمق يف 

»النقيض« إن الرصاع معقد جداً، لألسباب التي ذكرت سابقاً من جهة، وألن 

الطرفني كليهام – من جهة أخرى – تعقدا بفعل املعاناة والبؤس واالضطهاد 

والالاس��تقرار. وما يعترب أنه تنكر اآلخرين لهم. وصحيح أن نصيب الطرف 

الصهي��وين )كابليوك( من هذه الصف��ات كبري وظاهر. ولكن نصيب الطرف 

الفلسطيني )عيل( من ذلك ليس قليالً وإن كان أقل بروزاً.

وم��ن الصعب أن يجزم القارئ بأن مؤلف الرواية قصد قصداً إىل معالجة 

هذه الناحية النوعية. ولكن يظل حق القارئ أن يتوصل إىل هذا االستنتاج. 

ورمبا كان االستعراض التايل الرسيع لطبيعة كل من الطرفني –كام يبدو من 

الرواية– كفيالً بتفسري هذا االستنتاج. 

الطرف الفلسطيني:

- ضحية عقدة الذنب بسبب تفريطه بالحق واألرض.

- ضحي��ة الش��عور بالغربة وما تفرضه عىل صاحبها م��ن قيود وما تجره 

عليه من معاناة وتعرض لألذى ومذلة.

- ضحي��ة التوق الدائم لألرض والش��عور املؤمل بالحرم��ان منها، وبالتايل 
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بالحرمان من حق الحياة والحرية والكرامة. 

- ضحية عقدة املعاناة من انقالب األهل والصديق وتنكرهم وخذالنهم إياه.

- ضحية عقدة الش��عور بالضع��ف وبضخامة الع��دو وبتألب العامل مع 

العدو. 

- ضحية غموض هدف النرص، وضآلة األمل. عىل الرغم من رسوخ اإلميان 

برضورة مواصلة الكفاح مهام كربت التضحيات77.

الطرف الصهيوين:

- ضحية عقدة االضطهاد والظلم واالستالب.

- تش��كيك يف كل الع��روق واألجناس االخرى يف الع��امل. من العرب حتى 

البولونيني حتى األملان حتى األتراك. الخ وكل عرق له مخازيه ونقاط ضعفه 

بحسب التصنيفات اليهودية. 

- اس��تظالل بعقدة التفوق والتعايل عىل اآلخرين، وال سيام عىل الخصم، 

ودع��م هذا التفوق مبعتقدات دينية وخرافية ق��د ال تكون لها قوة إبرائية 

ولك��ن أصحابه��ا مقتنعون بصحته��ا. إن كل األقوال الصهيوني��ة يف الرواية 

تستقى من األفكار التلمودية عن األرض املوعودة والحق اإللهي وحكايات 

داوود وجوليات وغري ذلك. ومن هنا خطورتها يف تعقيد اليهودي الصهيوين 

وعزله عن سائر بني البرش. 

- متجيد مستمر للقوة يكاد يبلغ درجة التقديس. مغلف دامئاً بتأكيدات 

الحق والسالم التي ال تلغي بالرضورة اعتبار القوة الوسيلة االفضل. 

يقول نداء صهيوين من األعامق: 

“أنت القوة األق��وى، أبدا! كن البادئ يف الرضب، ثم ارشح كل يشء فيام 

بعد من موقع القوة. غايتك تربر الوسيلة، فتقدم. واصنع التاريخ. وال تنظر 

إىل الجثث املدماة يف الطريق..” )ص157 من الرواية(.

ومن هنا تنبع مرشوعية اس��تخدام القوة عند الصهيوين وهي مرشوعية 

77   يج��د القارئ تفصيالت هذه النقاط ومناقش��تها يف البحث الالحق حول “املوضوع 

الفلسطيني يف ثالث روايات فلسطينية”. 
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تتيح كل أشكال سفك الدماء يف سبيل الوصول إىل الغاية التي أضفي عليها 

جو من القداسة )مل يضع دنيويتها وبراغامتيتها عىل أي حال(.

- إلغاء النقيض املقابل إلغاء تاماً من خالل املواقف التالية: 

1- إنكار وجود شعب عريب يف فلسطني.

2- االعتداد الش��ديد بانتصار عام 1948 )االس��تقالل( عىل ما اعترب غزوا 

عربياً لفلسطني من قبل “أناس جاؤوا من الصحراء مدهوشني أمام مزارعنا..” 

)ص85 من الرواية(.

3- احتقار العرب وتش��ويه سمعتهم وال سيام من خالل الزعم بأنهم أكرث 

الناس يف التاريخ قدرة عىل تدمري األرض املزروعة. )ص86 من الرواية(.

4- تصوير الغزو الصهيوين لفلس��طني بأن��ه إعامر لها. وتحضري. بل نعمة 

ع��ىل س��كانها. “ومل نرسق إنش��اً من أرضك��م، ولكننا رسقن��ا منكم املالريا 

والراخوما وعفن حياتكم وفقركم..” )ص85 من الرواية(.

*  *  *

وما دامت هذه حال الطرفني. فإن النقيض ليس مام يحل بس��هولة ألنه 

يحمل كل ترسبات املايض والحارض للطرفني اللذين تزيدهام تجربة الرصاع 

تعقيداً وعناداً وإرصاراً وتوجساً.

وههن��ا املعضلة التي تربزه��ا الرواية إب��رازاً جريئاً. ولكنه��ا تخرج منها 

بحل مبس��ط جداً رمبا ال يستند إىل كل التحليالت القوية يف صلب الرواية. 

)امتش��اق البندقية إىل جان��ب الطبقة العاملة( فكأمنا كان الحل مس��قطاً 

نس��بياً من تجربة الثورة الفلس��طينية )الخارجة عن نطاق الرواية والتي مل 

ترد يف الرواية إال بشكل تلميحات يصعب اعتبارها جوهرية(.

الرواية فناً

مل يكن س��هالً إب��راز طريف النقيض دون تبني تقنية معقدة تس��اعد عىل 

ذل��ك، ولقد أحب أفنان القاس��م أن يص��ور لنا النقي��ض يف حالة الفعل ال 
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يف حالة الس��كون، وكان عليه أن يرتاد املركب الفني الخش��ن حتى يتحقق 

ل��ه ذل��ك. وبالطبع ال يبدو مريح��اً وال مطمئناً أن يصف اإلنس��ان املركب 

الفني بالخشونة. ولكن هذه الصفة، التي أصبحت اآلن يف العربية نوعاً من 

الالزم��ة الجاهزة لكلمة املركب. مقصودة هنا لذاتها. ذلك أن فن، أفنان، ال 

يبدو مشذباً وال مصقوالً. وإمنا يحتفظ بخشونة بل بقساوة متأتية عن شدة 

ضغط املوضوع املعقد عىل الشكل املعقد. 

إن البطل »علياً« يروي األحداث ويعرض املش��اعر بصيغة املتكلم، ومن 

الواضح أن تياره الشعوري الداخيل مرصود رصداً قوياً، وقصد به أن يتساوق 

مع حركة ذهنه الظاهرة ورمبا حركة جسمه أيضاً. ويقدم لنا هذا التيار عىل 

ش��كل مقاطع متداخلة م��ع الحركة الخارجية للرواي��ة. ومطبوعة بالحرف 

األسود متييزاً لها وتأكيداً عليها78. وتكاد هذه الحركة الداخلية تحتكر معنى 

الرواية كله ألنها تش��د القارئ باس��تمرار إىل لب مشكلة »النقيض« بل إنها 

تق��دم نقيضاً من نوع آخر –هو أقرب إىل التباي��ن منه إىل التناقض– وهو 

الف��رق بني حالة البطل يف زمن الرسد وب��ني حالته يف الزمن الحقيقي الذي 

ك��ّون ما هو عليه. أي زم��ن النكبة واملعاناة األصلي��ة، وإن مقاطع الحركة 

الداخلي��ة هذه ال متتاز فقط بربوزها البرصي الش��كيل وال مبضمونها ولكن 

بنفس��ها الخاص ولغتها. فهي تحاول أن تقرب من أنفاس الشعر بايحائيتها 

وتقطعها واتكائها املستمر عىل الرمز من جهة. 

وبلغتها املصقولة املشحونة باملشاعر من جهة أخرى، وحقٌّ لها أن تكون 

كذلك، وما دامت حركة النفس الداخلية، ورمبا حركة »الحقيقة الداخلية«. 

ولكن اإلنس��ان ال يسريح إليها دامئاً وال ينس��اق معها إنسياقاً. رمبا النها ال 

78   يلبي هذا الشكل الطباعي رغبة املؤلف: إذ أنه حرص عىل إبراز هذه املقاطع بلون 

ش��ديد الس��واد يف مخطوط الرواية الذي قدمه إىل اتحاد الكتاب العرب بدمشق. وكان 

من حس��ن حظ��ي أن كلفت قراءة هذا املخطوط، واذكر أنن��ي أجزته للطباعة يومذاك 

وبيشء من الحامس��ة. ولعل يف هذا ما يؤكد حس��ن النية التي صدرت عنها املالحظات 

السلبية الكثرية التي تتضمنها هذه الدراسة. وهذه مسألة جانبية عىل أي حال أرجو أن 

ال تعطى أكرث من حجمها. 
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تعط��ي انطباعاً بأنه��ا فيض النفس العفوي الطبيع��ي. إنها صنعة واعية مل 

يحس��ن صانعها الجهد الذي بذله يف صوغها، وإنها لتنطق عن نفسها بنوع 

م��ن التظاهرية يتناقض تناقض��اً واضحاً مع ما يتوقعه اإلنس��ان من دفقه 

النفس الداخلية اإلنسيابية الالواعية. 

وإن ه��ذه املقاط��ع لتكاد، تش��كل، رواية أخ��رى داخلية، بعي��دة زمناً 

ومكان��اً، وموغلة يف البعد. تس��اير أح��داث الرواية الخارجي��ة، ولكنها من 

طبيعة مختلفة. من طينة رخوة ش��به متشكلة. يندمج فيها الشعور بالعقل 

بالوج��دان بالذاكرة. وتج��ري فيها محاولة جريئة لروي��ض الزمان واملكان 

ولتطويعهام بحركة املعنى وبحركة النفس. وميكن أن تقرأ وحدها مستقلة 

ع��ن الرواي��ة الظاهرية. ومن هن��ا كان يفرض فيها أن تكون سلس��لة من 

الهمس الخافت، )ال أذاناً من مكربات املسجد يف الصباح(.

ومن الحق أن تؤكد أن هذا الحكم ال ينسحب عىل هذه الرواية الداخلية 

بأكملها، فهن��اك مقاطع جميلة نافذة مفعمة بالص��دق والحقيقة. ولكنها 

مبعرثة. 

إن رواية »النقيض« الداخلية – ش��أنها شأن رواية »النقيض« الخارجية – 

تعاين عدم االس��تواء يف اإلجادة، وما أكرث ما فيها من ارتفاعات وانخفاضات، 

وم��ا أكرث ما تفاجئ القارئ مام ال يس��مح له باالس��تمرار يف التأثر وبالتايل 

التعل��ق مبا يجري. ما أكرث املواق��ف الخارجية والداخلية التي تبدو مقحمة 

اقحاماً عىل الرواية. 

وما أكرث التداعيات التي تؤدي إىل عرقلة مرشوع التطور الداخيل للرواية. 

وع��ىل الرغم م��ن أن الرابط النفيس موجود بني اللحظ��ة الراهنة واللحظة 

املستذكرة. فإن التداعي ال يبدو عضوي الصلة مبشكلة اللحظة الراهنة، وإذا 

سمح اإلنسان لنفسه باس��تخدام مقياس تقليدي لرواية غري تقليدية – ويف 

هذا ظلم نقر ونعرف به – فإنه يس��تطيع بسهولة أن يسقط خالل القراءة 

مقاط��ع كثرية من )الروايت��ني( دون أن يحس بتقطع ش��ديد، ألن التقطيع 

موجود أصالً.
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وم��ام زاد الط��ني بلة أن املؤل��ف – يف غمرة محاولته الجادة حش��د كل 

أدوات التعبري والتقنية املمكنة – مل يش��أ أن يستغني عن أدوات الرسد غري 

املبارش، مثل توصيف الش��خصيات لنفس��ها ولآلخري��ن. ورسد حوارات من 

الذاكرة تقطع أوصالها مساند الحوار املعروفة من مثل »قال« و«قلت« مام 

يبقى وجوداً ولو جزئياً لشبح راو غريب، محيط باألشياء، يفرض نفسه عىل 

الشاشة ويشهر سيفه أحياناً عىل انسيابيتها.

ولكن – يف الرواية كام يف الحياة – تختلط الحس��نة بالسيئة وتتداخالن. 

وم��ن الح��ق أن يؤكد دامئاً الق��ارئ املنصف أن معظم ما وق��ع فيه أفنان 

م��ن »مطبات« ناج��م عن زخم رغبته يف »حش��د الطاق��ات«79 فالظاهرة 

الس��ابقة مث��الً نجمت عن رغبة الكات��ب يف اإلكثار م��ن الزوايا واألصوات 

وأبعاد »احتكار« القص عن الشخصية »املركزية« أو الشخصيتني املركزيتني 

)عيل وكابليوك(. وإفس��اح املجال لزوايا أخرى من الرواية. حتى أننا أحياناً 

نجد أحداثاً مروية بلس��ان ش��خصية ما، وهمية، وليست بالرضورة اسقاطاً 

للش��خصية املركزية. بل إنها متثل أحياناً وجهات نظ��ر متباينة. عىل أنه يف 

القس��م الثاين ينتظم تناوب زوايا الرؤية بني عيل وكابليوك، رمبا عالمة عىل 

شدة بروز النقيض واكتامل عنارصه، وهو تطور قوي لصالح الرواية. 

وتعج رواية »النقيض« بالرموز، فهناك العم واألم والبندقية والفالح أمني 

وروزايل، وكذلك البطالن عيل وكابليوك. وكالم الرواية كله ينحو منحى رمزياً، 

ولكنها رمز غري مغرق وال يكتنفه الغموض الش��ديد، وإن كان يش��كو كثرياً 

من التداخل والتفاوت يف ثقل املعنى املنس��وب إليه، فكأمنا أراد له الكاتب 

أن يكون رمزاً وواقعياً يف وقت واحد. وكأنه كان يخىش أن تفلت منه حرارة 

الواقع أو دقة اإلش��ارة املقصودة. ولذلك كثرياً م��ا كان يعدل عن الرمز إىل 

الواقع وعن اإليحاء إىل التقرير. وقد دفعه إىل ذلك دفعاً أن تركيب الرواية 

مل يس��مح لكثري من األفكار بأن تتجسد تجس��داً فعلياً، فام كان منه إال ان 

79   تفرض مصطلحات املرحلة السياسية نفسها عىل لغة االدب بقوة ال تقاوم، ماذا يف 

ذلك؟ املهم أال تهرئ بسبب سوء االستعامل. 
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أردفه��ا دامئاً بالرشح املبارش، وهذا ما يقود إىل التس��اؤل عن وظيفة الرمز 

يف هذه الرواية وعن جدواه وفعاليته. أمل يكن الرمز مجرد، وسيلة إيضاح.

أن اللغ��ة أيض��اً ال تطي��ع املؤلف بالح��د الذي يريده وال تنس��اب ذلك 

االنس��ياب الرائق القادر عىل حمل الق��ارئ عىل جناحني من الفهم والتأثر. 

إنه��ا أش��به بلغة مقدودة من صخر ومع ذلك، فإنه��ا ال تصيب كبد املعنى 

املقص��ود، وهي يف األغلب تقارب وال تصم��ي وهناك كلامت كثرية أجنبية، 

كاالوتي��ل والبارم��ان والبات��رون، وهناك تعابري كثرية أعجمية وال س��يام يف 

الحوار الذي يبدو أشبه بالرجمة الرديئة. 

وبالطب��ع، قد يك��ون األمر مقص��وداً ألن املحاور اآلخر ه��و دامئاً طرف 

أجنب��ي، فكأن املؤلف يريد أن يضع الح��وار يف جوه الطبيعي. غري أن ذلك 

يصعب أن يعد تسويغاً كافياً. فمن جهة ال يبدو »عيل« أقل عياً من أقرانه 

يف الرواي��ة. ومن جه��ة أخرى تدل التجارب الروائي��ة أنه ميكن التوصل إىل 

اللمس��ة الطبيعية للحوار عن طريق س��يولة لغوية حية محقونة بحس��ن 

الترصف الفني الذي يحميها من فقر الدم اللغوي.

*  *  *

ويستعني املؤلف بكفاءة واضحة بشتى أشكال الذكريات واألحالم وأحالم 

اليقظ��ة وتداخل املش��اعر وتناوب الش��عور بالزمان وامل��كان، وهو يحيط 

إحاطة كاملة، بأصول هذه الحيل الفنية، ويظل أجمل ما يف الرواية فنياً أن 

بطله��ا »عيل« هو يف وقت واحد رمز وغري رمز، وأنه موجود يف عامل الواقع 

ولكن وجوده مجازي، وهو يرُّسي عن نفس��ه مبلء فجوات وجوده بالكالم 

والعمل والحب والتسلية والتأمل والتذكر. ولكن وجوده الحقيقي بظل قامئاً 

يف مكان آخر وزمان آخر.. وهو ال يستطيع أن يستل عامله الداخيل من شبح 

)ورمبا طيف( هذه الحقيقة، ألن هذا الش��بح الذي يأخذ ش��كالً كابوسياً يف 

كثري من األحيان ال يفتأ يالحق حركة حياته ويطغى عىل وجودها امللموس 

وميحو معامله. 

*  *  *
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وأخرياً. استطيع أن أخمن أن قراءة رسيعة للدراسة الحالية ميكن أن تضع 

الق��ارئ يف حرية من أمر موق��ف الناقد منها. فهو تارة م��ادح وتارة قادح. 

فلنقل اذن حالً لإلش��كال. إن هذه الرواية محاولة جريئة رمبا كانت األوىل 

من نوعها يف ارتياد جوهر التناقض الذي شغل املنطقة العربية والعامل منذ 

مطل��ع هذا الق��رن. ولنقل إن صاحبها مدرك ضخام��ة املحاولة وصعوبتها. 

ومسلح أيضاً مبا تحتاجه املغامرة من األسلحة، ولكن عمله هذا ال ينبغي أن 

يعكس بالرضورة، كل مواهبه الت��ي أظهرتها أعامل فنية أخرى نرشها قبل 

هذه املغامرة وبعدها. 
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ملحق غري فني لدراسة »النقيض«80

ترحيب مبولود جديد: 

»النقيض« الفنان القاسم

انتهى الدكتور أفنان القاس��م من كتابة روايته »النقيض« يف 1972/1/12 

كام يش��ري التاريخ املثبت يف آخر الرواية، وقام املسترشق الفرنيس )اندريه 

مي��كل( الذي يحظى بحب جميع ط��الب األدب العريب يف باريس، برجمة 

الرواية إىل الفرنسية وهي بعد مخطوطة – كام تشري املقدمة. 

ويف األسبوع األول من آب سنة 1978 كنت أقرأ هذه املخطوطة، بتكليف 

من اتحاد الكتاب العرب، وأعيش جو الغربة الفلس��طينية يف باريس حيث 

ت��دور أحداثها. وكنت انجزت ثلثها أو ما يقارب ذلك حني فاجأين املذياع – 

ك��ام فاجأ ماليني الناس من عرب وغري ع��رب – بالنبأ الصاعق حول اغتيال 

الدكت��ور عز الدين القل��ق، ممثل منظمة التحرير الفلس��طينية يف باريس، 

وما ت��ال ذلك من توجيه تهمة القتل إىل جهاز تابع لألهل ال للعدو، وكانت 

خس��ارة عز الدين القلق مذهلة ولكن ما هو أك��رث صدعاً للنفس التعليق 

ال��ذي رافق الخرب ومف��اده أن أربع محاوالت ارسائيلية س��ابقة أخفقت يف 

النيل من��ه، وإن محاولة ذوي القرىب هي التي نجح��ت أخرياً، عىل نحو ما 

قيل. 

80   نرشت هذه الخاطرة يف إبانها يف إحدى الجرائد العربية، ومل يكن غرضها آنذاك وال 

اآلن أن تنكأ جرحاً أو تش��ري بأصبع اتهام، وإمنا يؤمل أن تقدم عربة من ش��أنها أن تدعم 

طبيعة املناقشة التي تقدمها بعض صفحات “النقيض”. 
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ومضيت يف القراءة، بحامس��ة أك��رث، وكنت أتصور عز الدين يف س��طور 

التجربة املرة لرواية »النقيض«، وأخذت أقارن بينه وبني الفلس��طيني التائه 

كام ترسمه هذه الرواية، وأخرياً وجدته بلحمه ودمه. 

»وأخ��ربوك يا أمي أن أخي مات بعدما أس��الوا دمه نهراً يلطم مجدهم! 

وكان جوابك أن املوت نجمة للفخار، والجرح وس��ام! وأبت دموعك إال أن 

تتفج��ر خصبة كينابيع الجبل بعد أن تش��ق درب��اً يف الصخر، وتجعل ملح 

األرض عذب املذاق. 

بكي��ت بحرقة، ال ألنك أعطيته ال��روح، ولكن ألن عمه قاتله! وهذه هي 

امل��رة األلف التي يق��ف فيها معك وجه��اً لوجه، ويف كل م��رة يبدل عصا 

بعصا، وس��الحاً بسالحاً، ونصالً بنصل، ليجعلك أخرى، وأنت أخرى، تعبدين 

الراب، وهو عبد ذليل لسيده. تواجهني الصعاب، وهو وجه دموي لحقده. 

يض��ن عليك، ليغدقوا عليه، ويحكم األغالل حول يديك، ليطلقوا يديه. ولن 

يجعلك أخرى، ألنك والوطن شيئان هام كلٌّ واحد ال يتبدل! فليجعل الوطن 

غري الوطن إذا اس��تطاع، وما اس��تطاع لفظ الوطن كام يلف��ظ النواة فُمك 

الجائ��ع. نعم يا أمي، »فلنقتل القاتل!«، وهكذا ص��اح القتيل. وظنوا أنهم 

أخذوه عنوة، وأنت من أعطيته للريح، وصار املوت نجمة! وعندما ناديت، 

خف أخي اآلخر الذي يصغره عاماً إليك، أخذته وأخذك من يديك، ومس��ح 

لك دمعك، ثم صاح متاماً كالديك املؤذن بالفجر، فرش��قتِْك بعض األش��عة، 

وقطرات الندى العذبة. وإذا مل يدم ذلك كثرياً، فألن عمي رماه يف الس��جن 

أيضاً، وأسال الجالدون دمه، فلم ميت، ومل يفقد وعيه«. 

مبثل هذا تختلج خواطر الفلس��طيني التائه... وههنا الوجه اآلخر للعملة 

غري املفهوم، إنه وجه مطموس زاغت كتابته وامحت. أن يكون هناك تناقض 

بني اليهودي والصهيوين والعريب الفلس��طيني فذل��ك أمر ممكن الحدوث، 

وذلك ما ميك��ن قبوله واقعياً والتصدي له وإزالته عن طريق مناضلة اآلخر 

ومحاربته والصمود ملكائده وأخ��رياً إزالته، ولو جزئياً عىل األقل..أما اليشء 

ال��ذي ال يُفه��ُم وال يُقبُل وال يُعالَ��ُج، أما الذي ال يؤخ��ذ بعقل بل بعاطفة 
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وأىس، أم��ا الذي ال يُحلَّ��ُل وال يُعلَُّل وإمنا يُندب ويُبىك ويُرفض فهو أن يقوم 

يف ظهر العريب الفلس��طيني الواقف يف مواجه��ة نقيضه اليهودي الصهيوين 

ه��ذا التناقض اللئي��م اللعني ذو األحرف واملعامل املطموس��ة الذي ليس له 

دواء س��وى تحمل اس��ياخ النار الالذعة يف قفا التناقض األصيل، حتى تخبو 

ه��ذه النار من تلقاء ذاته��ا أو يكف الذي هي يف ظهره عن أن يتلقاها، أي 

عن أن يكون. 
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املوضوع الفلسطيني

يف

ثالث روايات فلسطينية

يف تعري��ف ملضمون ه��ذه الدراس��ة أود أن أقول ب��ادئ ذي بدء أنني 

سأحاول تتبع املوضوع الفلسطيني يف الروايات الثالث التالية: 

1-   »البحث عن وليد مســعود«، بقلم ج��ربا إبراهيم جربا، دار األداب، 

بريوت، شباط 1978.

2-   “النقيض” بقلم الدكتور أفنان القاسم، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1978.

3-   “العشاق” بقلم رشاد أبو شاور، منظمة التحرير الفلسطينية، بريوت 1977.

وهذه روايات ثالث جديدة نسبياً تعالج املوضوع الفلسطيني يف صميمه 

وتسلط عليه أضواء من زوايا مختلفة. 

ويف تحدي��د كلمة موض��وع أود أن أقول إن هذا املصطل��ح ما زال عاماً 

وال تدل معاجم اللغة العربية عىل أنه ذو اس��تعامل خاص. وهو كام يقول 

)املنجد(: ال��يشء الذي يدور حوله الكالم. ونحن نس��تخدم هذه الكلامت 

بأش��كال مختلفة ورمب��ا كانت كلمة )ثي��م theme(، األجنبي��ة هي أقرب 

الكلامت إىل املعنى املقصود هنا واملتضمن أسئلة من مثل األسئلة التالية: 

-  ما هو جوهر التجربة الفلسطينية؟

-  ما معنى أن يكون املرء فلسطينياً؟

-  ما هي املالمح التي تحدد هذا النوع من التجربة اإلنسانية؟

وبكلمة )فلس��طينية( أقصد توافر رشطني: املوضوع الفلسطيني واملؤلف 

الفلس��طيني، فالروايات الثالث أذن تتخذ من املوضوع الفلسطيني محوراً 
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لها وقد كتبها مؤلفون فلسطينيو املولد والنسب يشركون يف املعاناة نفسها 

عىل الرغم من بعد الشقة واختالف دار الشتات.

وسوف أحرص كالمي باملوضوع فقط. ولن أعرض نفيس للمناقشة الخصبة 

املتعلقة بالش��كل واملضمون. ولكنني س��وف أعرج عىل الش��كل مبقدار ما 

أحس��ن أنه يؤثر يف فهم املضمون. واألش��كال التي اختارتها هذه الروايات 

لها منطقها الفني الخاص. وأود أن أش��ري بوج��ه خاص إىل أن رواية واحدة 

منها وهي “البحث عن وليد مس��عود” تستحق، برصف النظر عن املوضوع 

الفلسطيني، أن تكون موضع دراسة جادة ومستأنية وقامئة بذاتها ألن هذه 

الرواية من حيث الش��كل والبنية – عىل األقل – تعترب مغامرة جريئة مثرية 

يف تاريخ الرواية العربية، وهو تاريخ غري طويل عىل أي حال ومل تختمر فيه 

بعد الربة املواتية للمغامرات الكربى. 

وقد س��بق تقديم عرض لكل من “العشاق” و”النقيض”، ولذلك ستكون 

اإلش��ارة إليه��ام فيام ي��يل أقل تفصيالً من اإلش��ارة إىل “البح��ث عن وليد 

مسعود”، كام سيجري الركيز هنا عىل التمكن الروايئ للتجربة الفلسطينية 

حرصاً. 

ورمبا كان منطق البحث يقتيض من الباحث بعد تحديد موضوعه أن يتوىل 

تفس��ري تلك األهمية التي يبدو أنه ينسبها إىل الرواية والرواية الفلسطينية 

بوجه خاص. وهكذا يكون السؤال بالتحديد: ملاذا تؤخذ الرواية الفلسطينية 

مبثل هذه الجدية؟ وبأية درج��ة من االهتامم ميكن أن يتناول املرء األفكار 

الوطنية واإلنس��انية والنفسية التي تنطوي عليها الرواية الفلسطينية بوجه 

عام والروايات الثالث املطروحة للبحث بوجه خاص.

ألقل أن هناك أسباباً داخلية وأسباباً أخرى خارجية. 

ويف معرض رشح األسباب الداخلية ميكن تقديم الحجج التالية:

األوىل: إن املوضوع الفلسطيني معقد ومتداخل ومتعدد الوجوه بحيث 

يصع��ب أن يقبض عليه أي منهج من مناه��ج املعرفة املبارشة التي نعرفها 

كمنهج البحث االجتامعي )السوس��يولوجي( أو النفيس )السيكولوجي( أو 
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الفلسفي أو غري ذلك. ويبدو أن ال منهجية الفن الروايئ ورحابته وبحبوحته 

تناسب املوضوع الفلس��طيني – بوصفه تجربة إنسانية ذات صفة تركيبية 

– أك��رث مام تناس��به أية منهجية ذات قواعد مح��ددة. ولذلك يجد الكاتب 

الروايئ نفسه مس��ريحاً وطليقاً حيث يستقل مركبة الرواية املرنة املجنحة 

املفتوحة النوافذ.

الثانية: إن املوضوع الفلسطيني مختلط اختالطاً قوياً بالبعد النفيس دامئاً، 

إذ ال توجد تجربة فلسطينية بغري ناس فلسطينيني وال قضية فلسطينية بال 

رجال يجربون ويعانون، وهذا بالطبع حكم مش��رك بني التجارب اإلنسانية 

كلها، ولكنه ينطبق عىل التجربة الفلس��طينية بتشديد أوضح وبتلوين أكرث 

خصوصية ايضاً. ذلك أنه خالل تجربة السقوط والشتات واالحتالل تطور ما 

ميكن أن يسمى بالس��يكولوجية الفلسطينية، بحيث أصبح من غري املمكن 

أن يتجرد منها أي موقف فلس��طيني س��يايس أو نض��ايل أو فكري أو فني، 

ب��ل هي قامئة ومؤثرة يف كل موقف وكذل��ك يف كل محاولة لرصد املوقف. 

وهناك مثالً س��يكولوجية الفلس��طيني العريب أي الفلس��طيني يف مواجهة 

ذاته العربية، وهناك س��يكولوجية الفلس��طيني املناضل أي الفلسطيني يف 

مواجهة العدو الصهيوين، وهناك أيضاً س��يكولوجية الفلس��طيني التائه، أي 

الفلس��طيني يف مواجهة النفي عن الوطن مبدئياً وعن العامل بالنتيجة، وهو 

مصطلح مقتبس من مصطلح )اليهودي التائه(، الذي تردد كثرياً يف األدبيات 

األوروبية خالل القرون الثالثة املاضية81!. 

والثالثــة: إن املوض��وع الفلس��طيني غري يقيني، وهو ثاب��ت يف حقائقه 

األساس��ية ولكنه قلق جداً يف التفاصيل والتفسريات إىل درجة أنه ال يجمعه 

جام��ع ويظل لكل ح��ادث معني منطقه الخاص مام يجع��ل الرواية بعينها 

81   املقص��ود ه��و مصطلح the Wandering Jew، وقد اكتس��ب هذا املصطلح بعداً 

خرافي��اً وأحياناً خارقاً للطبيع��ة Sapernataral. ولعله مام يلفت النظر وجود تش��ابه 

كبري بني عنارص التجربة الفلس��طينية وعنارص التجربة اليهودية يف الش��تات )املزعوم(. 

واملس��ألة ال تقف عند حد التش��ابه، فمن س��خرية األقدار أن تجربة )اليهودي التائه(، 

انتهت فقط عندما خلقت تجربة )الفلسطيني التائه(.
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وملموسيتها وفرادتها الطريقة األنسب لتناول هذا املوضوع. 

باإلضافة إىل هذه األس��باب الداخلية هناك س��بب خارجي ورمبا سيايس، 

فمن خالل القمع واالضطهاد والخالفات املحلية وتضارب السياسات العربية 

من حول القضية الفلس��طينية وكرثة تقلب املواق��ف ورسعة هذا التقلب، 

يكاد يكون من املس��تحيل معالجة املوضوع الفلسطيني عىل مستوى عريب 

ش��امل. ولذلك يضطر أي متناول للموضوع الفلسطيني أن يضطهد جوانب 

من موضوعه ألس��باب كاذبة )تاريخية أو جغرافية( ال خوفاً ولكن ليك مينح 

كالم��ه فرصة الحياة والتنفيس. ولقد ش��هدنا يف املرحلة التي نعيش��ها من 

الحي��اة العربية املع��ارصة أن كلمة واحدة قد تح��ول دون ظهور موضوع 

بأكمل��ه أو دون تقبل��ه، وأن بيتاً واحداً من الش��عر قاله امرؤ يف إبان فورة 

ش��باب قد يؤدي إىل منع مؤلفات��ه املهذبة يف بقعة ما، رمبا حتى آخر ثانية 

من حياته. ومن هنا تبدو الرواية مناسبة جداً ألن األفكار واآلراء فيها ميكن 

أن تكون مغلفة مبادة قطنية ممتصة للصدمات وللحساسيات مام يساعدها 

عىل قول ما يصعب قوله يف أمكنة معينة ويف مراحل معينة. 

ويشعر املرء بصدق أن كل التحديات السابقة قد ال تكون كافية، وأنه ال 

بد بني يدي مثل هذا املوضوع من أن يربز سؤال كالسؤال التايل: 

ملاذا هذه الروايات الثالث دون غريها؟	 

مه��ام كان��ت حجتي مقنعة أو غري مقنعة عيل أن أعرف أن اإلنس��ان ال 

ب��د أن يكون انتقائياً )من هذا الخضم الكبري من األعامل املتعلقة بالقضية 

الفلس��طينية( وقد صح لدي من خالل تجربة طويلة أن اإلنس��ان ال بد من 

أن يرك��ز جهوده حول نقاط جزئية حت��ى يتوصل إىل دقائق املوضوعات82. 

وأن��ه مع تقديري الش��ديد لألع��امل األدبية التي س��بقت الروايات الثالث 

82   يف البالد العربية ما زال التيار املقايل س��ائداً حتى اليوم. ويفاخر الناس بالعنوانات 

الضخمة وباملوضوعات الش��مولية. يف حني أن العامل املتقدم يتبع اليوم طريقة )البحث 

الجزيئ(، إذ يركز الباحثون جهودهم حول أجزاء من املوضوعات قابلة لالستيعاب وبعد 

ذل��ك ميكن أن تتك��ون الصورة بنتيجة جمع االبحاث الجزئية ومقارنتها. وفلس��فة ذلك 

طبعاً يف تجنب األحكام العامة التي ال يكون لها سند قوي. 
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من مثل أعامل الكاتب الكبري الش��هيد غس��ان كنفاين، فقد سمحت لنفيس 

أن انطل��ق من موقع الناقد املتذوق وأن أن��أى عن موقع املؤرخ األديب، أي 

أنني سأهتم بتبيان خطوط التجربة املشركة بني الروايات الثالث املدروسة 

واترك للمؤرخ األديب يف املستقبل أن يقوم بالربط املطلوب بني تجربة هذه 

الروايات وبني ما س��بقها من تجارب ورمبا أيضاً ما سوف يتبعها من تجارب 

أشد ايغاالً.

ع��ىل أي حال ألح��اول أن اختلق منطق��اً معيناً يس��وغ يل اختيار هذه 

الرواي��ات الث��الث. ألقل أن ه��ذه الرواي��ات الثالث تنصب ع��ىل معالجة 

املوضوع الفلس��طيني ولكن من زوايا ثالث مختلفة قد يؤدي تضافرها إىل 

التوصل إىل تكوين فكرة – ولو مبدئية – عن تركيبة املوضوع الفلس��طيني. 

فرواية )النقيض( للدكتور أفنان القاس��م هي محاول��ة ذهنية لفهم معنى 

الرصاع بني الفلس��طيني العريب واإلرسائييل الصهيوين. وهي تتناول بالدرجة 

األوىل املعنى النظري للرصاع وتحاول أن توازن بني الحجج التي يستند إليها 

منطق كل م��ن الطرفني وتتناول بالدرجة الثانية املعنى الحيوي للرصاع، أو 

بكلمة أخرى طبيعة اإلمكانات املستخدمة لدى كل من الطرفني. ويف النهاية 

تحاول الرواية أن تلقي نظرة رسيعة ورمبا بس��يطة عىل مس��تقبل الرصاع. 

وق��د كتبت هذه الرواية يف فرنس��ا، وميكن أن يخمن اإلنس��ان أنها تعالج 

ى الرصاع  الرصاع من موقع عال بعض اليشء، ألنها تس��تل نفس��ها من حمَّ

وتن��أى مبنظارها إىل موقع يتي��ح لها أن ترى الطرفني معاً يف رصاع منطقهام 

وحججهام وأسلحتهام الحيوية. 

والرواي��ة الثانية، وهي »البحث عن وليد مس��عود« لجربا ابراهيم جربا، 

تعالج موضوع الش��تات الفلس��طيني يف األرض العربية وبالضبط التجربة 

الفردية لالنس��ان الفلس��طيني املش��تت وتتابع مقدرته ع��ىل التكيف مع 

األوضاع الجديدة التي وجد نفسه فيها كام تتفحص نوع تفاعله مع اإلطار 

الع��ريب الذي يعيش فيه، وكذلك رمبا تبرش بس��عيه الدائ��م لتجاوز الوضع 

الذي يجد نفس��ه فيه. وعزمه عىل ارتياد مختلف أس��اليب العمل، وأهمها 
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العم��ل الفدايئ، يف س��بيل إنهاء وضع الش��تات، واس��تعداده، لبذل الغايل 

والنفيس يف هذا السبيل، عىل الرغم من عدم تأكده من جدوى أي تدبري83.

والرواية الثالثة هي »العش��اق« لرش��اد أبو ش��اور، وتتخذ هذه الرواية 

لنفس��ها موضوعاً واحداً مطلقاً هو فلسطني – الغربة الداخلية، فلسطني – 

الش��تات املطل. فلسطني – الذبح. فلسطني – املعاناة، والعشاق هم شباب 

وش��يب ونساء وولدان ميارس��ون بأش��كال مختلفة عملية عشق – معاناة 

للراب الفلس��طيني ويكت��وون بنار الغربة يف بالدهم نفس��ها، ويتعرضون 

للج��وء أكرث من مرة، ويتحملون الكثري من ظل��م األهل والصديق، ولكنهم 

ال يتعبون من عش��ق أرضهم، ويتحركون ليف��رزوا الطليعة الثورية الواعية 

الت��ي تحارب عىل عدة جبهات داخلية وخارجية، وال تفقد األمل، وكذلك ال 

تس��مح لنفسها أن تذهب فريسة س��ائغة ألوهام النرص السهل وهي التي 

تحدد املصري الحايل للش��عب الفلس��طيني والشغل الش��اغل له: املقاومة، 

الفداء، القتال. 

وهكذا تكون زاوية الضوء التي يسلطها رشاد أبو شاور فلسطينية محضاً 

وتك��ون زاوية جربا فلس��طينية عربية، وتكون زاوية أفنان القاس��م، وهي 

زاوية منفرجة جداً، شمولية عاملية. وتتخذ زاوية رشاد منحى عملياً جامعياً 

كفاحياً. وتتخذ زاوية جربا منحى نفس��ياً تحليلياً يكون فيه العمل )تجربة( 

للموقف النفيس، وتتخذ زاوية أفنان القاس��م منحى ذهنياً تجريدياً جدلياً 

يحاول أن ينفذ إىل جوهر معنى الرصاع عىل أرض فلسطني. 

وس��وف أحاول من خ��الل التحلي��ل واملقارنة أن أبني ما ه��ي العنارص 

املش��ركة يف التجرب��ة وما هي العن��ارص الخاصة، ما ه��و املؤتلف وما هو 

املختلف بني زوايا الضوء الثالث التي ال تنكر أهمية كل منها عىل حدة. 

83   كل األحكام املتعلقة برواية جربا بالذات يف هذه الدراسة مأخوذة من زاوية معالجة 

املوضوع الفلسطيني وقد تكون هناك زوايا أخرى كثرية ال تتصل اتصاالً مبارشاً بهذا املوضوع. 



232

»البحث عن وليد مسعود«

وس��وف أبدأ بوليد مس��عود. والكاتب ه��و جربا ابراهيم ج��ربا ، الناقد 

والروايئ واملرجم الذي اتخذ بغداد بعد النكبة موطناً ثانياً له. 

وهي رواية تدور حول الجئ فلس��طيني يتخ��ذ من العراق وطناً له بعد 

النكبة، ويتنقل – كام هو شأن كل فلسطيني – بني مناطق مختلفة من البالد 

العربية، وبعد جولة يف الخليج العريب يعود إىل االس��تقرار يف العراق حيث 

يصيب حظاً جيداً من النجاح املعنوي )ال املادي(. وتلح الرواية عىل أن وليد 

مس��عود كان يف مقدوره – لو شاء- أن يصيب حظاً جيداً من النجاح املادي 

أيضاً كام كان ش��أن أقرانه من الفلسطينيني يف منطقة الخليج وغريها. لكنه 

كان مضيّعاً بس��بب اهتامماته الفكرية واألدبية والفنية، فحصل من الدنيا 

عىل رصيد معنوي جيد ولكنه فّوت عىل نفس��ه فرصة الرصيد املادي الذي 

يتسابق عليه اآلخرون ويتكالبون يف السباق، وأن جميع رفاقه وأصدقائه يف 

محيط الرواية يالحظون ذلك ويعلقون عليه من زوايا نظر مختلفة، أما هو 

فيبدو راضياً مطمئناً إىل ما أصابه من شهرة ومكانة وإىل ما حققه من انجاز 

يف مج��ال األدب والفن، ورمبا يف مج��ال التأثري االجتامعي، وال تخالطه أدىن 

ريبة يف أن الرصيد املادي ليس من املقومات الرئيسية لشخصية اإلنسان. 

وبفض��ل نش��اطه وأملعيته يصبح وليد مس��عود مج��ال اهتامم املجتمع 

البغدادي بأكمله، وبوجه خاص رشيحتي املجتمع امليسور الغني الربجوازي 

واملجتم��ع الثقايف الجامعي الصحفي األديب.. وهو يتحرك يف اوس��اط هاتني 

الرشيحتني رافع الصوت مسموع الكلمة نافذ الرأي محبوباً.

ولكنه غري راض عن نفسه من الداخل، فهو أبداً منهمك يف عملية صعبة 

لتج��اوز الذات، وإنه ليس��عى س��عياً حثيثاً مضني��اً وراء الطريف املدهش 

والجديد وغري املألوف. إن ما يحصل عليه وليد مسعود يف بغداد يتمناه كل 

امرئ من مجد وش��هرة ومكانة وفتنة. وال سيام لدى النساء اللوايت يتلهفن 
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لرؤيته ويقبلن عىل صحبته ويتنافس��ن عىل كسب رضاه ومودته، حتى أن 

س��حره فيهن ال يقل عن س��حر سيدنا يوس��ف، فهو موضع السعي ومحط 

األنظار، وهو ال يسعى ولكن يُسعى إليه، والسعيدة السعيدة من توقعه يف 

ش��باكها وتحتفظ به أطول مدة ممكنة، وعىل الرغم من كل هذه الطيبات 

النفس��ية والحس��ية فهو يحاول أن يتجاوز ذلك إىل ما يليه. وليس يف ذهنه 

صورة محددة عام يبتغيه، وإذا كان ما ابتغاه املتنبي قدمياً )جل أن يسمى( 

لعظمته وجالله84 فإن ما يبتغيه وليد مسعود هو نوع من املطلق املجهول 

ال طريق له س��وى الظأم والتوق والتجاوز الدائم. وبني حني وأخر يكش��ف 

وليد مس��عود أو يكتش��ف أن إحساس��اً خفياً بالوجود الناقص )ناجامً عىل 

األغلب من وجوده يف الشتات بعيداً عن فلسطني( هو الذي يحركه ويشده 

إىل البعي��د. ولكن املؤل��ف ال يرص عىل هذه الفكرة وال يؤكدها وال يطورها 

ب��ل يبقيها محركاً غامضاً من بني املح��ركات املختلفة التي تتضافر وتتفاعل 

لتخل��ق دينامية وليد مس��عود )الذّرية( أن جاز الق��ول. وهذه لفتة بارعة 

من املؤلف فيها محاولة إلنقاذ البطل من س��يكولوجية البعد الواحد )بعد 

الش��تات( وفيها أيضاً هروب من التقريرية والحسمية التي ال تتناسب أبداً 

مع تركيبية املوضوع الفلس��طيني والتي وقع فيها باس��تمرار أدباء وشعراء 

كثريون ممن تناولوا هذا املوضوع. 

وهكذا يكون وليد مس��عود لغزا متح��ركاً، يخيل إليه يف فرات ما، حيث 

يس��تبطن اعامق��ه، أن البعد الناق��ص الذي يحركه هو فلس��طني، فيذهب 

لالنضامم إىل املنظامت الفلسطينية وينخرط يف عمل فدايئ معني يقبل عليه 

ألنه يتيح له أن يدخل فلس��طني خفية وأن يعرض نفسه للخطر وللمغامرة 

وللتوقعات، وهي عوامل أساس��ية يف تكوينه النفيس، ويف فلسطني املحتلة 

يلقى القبض عليه ويدخل غيابة الس��جن ويعاين أشد املعاناة من التعذيب 

الوح��يش.. حتى يتاح له أخرياً أن يخرج س��املاً ويعود إىل بغداد، وهو يكرر 

تجرب��ة العمل الفلس��طيني أكرث من مرة، ويغيب ع��ن بغداد بني كل فرة 

84   يقولون يل ما أنت يف كل بلدة وما تبتغي؟ ما ابتغي جل أن يسمى. 
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وأخرى غيبات غامضة يتس��اءل عنها الناس كثرياً وال يعرفون رسها. بل هو 

ممع��ن يف محاول��ة تحقيق هذا البعد الناقص – ول��و أنه غري مقتنع قناعة 

كاملة أن هذا البعد بالذات هو السبب يف قلقه الدائم، ويبلغ هذا اإلمعان 

حده األقىص يف تش��جيع وليد البنه الوحيد مروان عىل االنضامم إىل العمل 

الفدايئ، ولعل مروان يحقق ما مل يستطع وليد تحقيقه إذ أنه يخوض عملية 

هجوم خطرية عىل إحدى الحصون املنيعة يف فلس��طني املحتلة ويستبس��ل 

ويستشهد عىل أرض فلسطني ويختلط دمه براب األرض وصخرها وعشبها، 

َوتَق��رُّ عنُي والده بذلك ويس��لو ولكنه ال يهدأ. عىل أن��ه ليس يف الرواية ما 

يوح��ي بالضبط أن فلس��طني هي الحل لعقدت��ه، أو أن عقدته هي عقدة 

الش��تات وحده��ا. إن عقدته ذات بع��د غيبي ميتافيزي، فهو إنس��ان غري 

مستقر يريد أن يعرف وأن يفتح اآلفاق وأن يكشف املجهول، وكلام توصل 

إىل حل رمز مجهول تفتحت له رموز أخرى جديدة وأشواق أخرى جديدة، 

فهو مبعنى من املعاين فاوست غوته، فاوست الظامئ إىل تجاوز محدوديته 

اإلنسانية من خالل انطفاء رغبته يف كل مجهول استطاع أن يتوصل إليه.

ويب��دو أن جربا – وهو الصناع الطلع��ة – كان واعياً متاماً لرضورة تجنب 

تجربة فاوس��ت الذي بلغ حد االرتواء فأس��لم اخرياً روحه ملفيس��توفيلس 

الش��يطان. وهكذا ات��اح جربا لبطله أن يرتوي من النس��اء والنضال والفهم 

والش��هرة، ولكنه من جه��ة أخرى جنبه أن ينطرح مرتوياً جس��امً بال روح، 

فأتاح له فرصة االختفاء الغامض، وبذلك اس��تمر وليد مس��عود من حيث 

انتهى، وحقق جربا ما مل يحققه غريه ممن تناولوا موضوع فاوست وحاولوا 

أن ينوع��وه ويفّرعوه. ولدى املرء من األس��باب ما يدفع��ه إىل االعتقاد بأن 

عقدة وليد مس��عود فاوس��تية وبأن جربا كان معتداً بحله الخاص ألنه بدأ 

الرواية بحكاية االختفاء ونس��ج لحمتها وس��داها من خيوط هذا الحدث. 

ولكن فاوست جربا ليس فاوست األملاين ولكنه فاوست الفلسطيني، ويبقى 

من االحتامالت الكربى لتفسري اختفائه أن يكون قد انضم إىل العمل الفدايئ 

واختفى يف قلب فلس��طني. أو أنه قتل يف لبن��ان، وبالفعل نرى الرواية تلح 
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عىل وجود جثامن قتيل يف لبنان ال تعرف هويته، وهناك يف الرواية أصوات 

توح��ي للق��ارئ أن هذا الجثامن قد يكون جثامن وليد مس��عود. وعىل أي 

حال ومهام كانت التفس��ريات الفلسطينية الختفاء وليد مسعود فإن جميع 

االحتامالت التي ميكن استنباطها من خالل سياق الرواية ال تخرج عن مدرج 

احتامالت الهالك التي يتعرض لها الفلسطيني يف تجربة الشتات. 

وهنا يس��ري الرمز بش��كل ذيك جداً متنقالً بني املصري الفلسطيني واملصري 

امليتافيزي لالنس��ان بوجه عام، ولحالة فاوس��تية معين��ة بوجه خاص. وقد 

يخيل للناقد املترسع أن وليد مس��عود منوذج الش��خصية الفلسطينية وقد 

مييض يف بناء اس��تنتاجاته عىل هذا األس��اس، ولكن مع جربا ابراهيم جربا ال 

يجوز الترسع أبدا. أنه مركب االنتاج وواع باستمرار لتعدد العنارص الداخلية 

يف تركيب انتاجه ولديه خاصية اخرى تزيد الطني بلة، وهو أنه يحمل اليشء 

الكثري من بهلوانية شكسبري وهوسه يف التالعب مبصري أبطاله وتقليبهم عىل 

أس��ياخ اختيارات الهالك بالدم البارد واللس��ان الذلق. وهو يقودك عادة يف 

طري��ق وينحرف بك إىل مجال آخر محاوالً أن يس��تغل اندماجك مع عامله 

املتحرك وأن يستغفلك بحيث ال تدري إىل أي منعطف يقودك، وأخرياً ميكن 

أن نطرح السؤال عىل الشكل التايل:

إىل أي مدى ميثل وليد مسعود منطاً فلسطينياً؟ 

الحقيقة أن جربا أراد لوليد مس��عود من جهة أن يكون منوذجاً فلسطينياً 

وأراد له من جهة أخرى أال يفقد بعده العام وأن يظل إنساناً واسعاً، مطلق 

إنس��ان، أي أال تطغى الصفة الفلسطينية عىل جوهره اإلنساين املطلق. ويف 

الوقت نفس��ه أراد أن يصور لنا منوذجاً إنس��انياً متحركاً يف إطار محدد هو 

إطار املجتمع البغدادي عىل الرغم من إطالقيته – وهكذا ُحددت الصفتان 

الكربيان بحد قد يتناقض يف الظاهر عىل االقل مع اطالقيتهام. ففلس��طيني 

الشتات هو فلسطيني الشتات يف العراق، وإنه ليحمل نكهة الحياة العراقية 

وحدتها وعنفوانها، وفاوس��ت اإلنس��ان هو إنسان العراق بطيبته وانفتاحه 

وحسيته وعظمة تعلقه بجامل القول والفن والتاريخ. 



236

وميك��ن أن يدعي امل��رء أن أحد وجوه الرصاع املث��ري يف الرواية هو ذلك 

الجذب املعاكس بني املطلق واملحدود والعام والخاص والجوهري والعريض 

يف ش��خصية وليد مس��عود امللغ��زة. ذلك أن وليد مس��عود ملغز ودينامي 

ومتعدد الجوانب ومشغول برصاع جذري مع املصري، وأحياناً يخيل للمرء أن 

مش��كلته تنبع يف األساس من كونه فلسطينياً، وأحياناً أخرى يخيل للمرء أن 

بعده الفلسطيني اكسب قلقه اإلنساين األصيل من الحدة واالمتداد والغنى 

م��ا ال ميكن أن يتوافر بغري ذلك85. ويف الحالت��ني كلتيهام ميكن التأكيد عىل 

أن جربا كان حاذقاً يف اجتنابه معالجة موضوع اإلنس��ان من خالل اإلطالق 

والتجريد وكذلك يف حرصه عىل تناول املشكلة الفلسطينية للامهية واملصري 

من خالل إنسان معنّي ذي طابع معنّي وتجربة معينة. وبذلك – ومبعنى من 

املعاين – اس��تطاع أن يؤنسن املوضوع الفلسطيني وأن يجعله طريقاً لفهم 

مشكلة اإلنسان بوصفه موضوعاً ذا جوانب خاصة ميكن أن تكون إفضاء إىل 

حقيقة اإلنسان من الجوانب العادية ذات الطابع العام. 

وأخرياً إذا س��محنا ألنفس��نا أن نجرد من كل ما تق��دم مالمح للموضوع 

الفلس��طيني يف تجربة وليد مس��عود فإنه من املمكن الركيز عىل النواحي 

التالية: 

1-  عقدة الوجود الناقص، ورمبا كانت هذه العقدة أحد املحاور األساسية 

الت��ي تدور حولها رواية ج��ربا، فالبطل يف الرواية قل��ق متحفز متطلع غري 

مستقر عىل حال، وهو يبحث عن يشء مجهول ضائع منه، ويتاح له أن يبلغ 

نهايات األش��ياء، ولكنه ال يشعر باالكتفاء وال يعرف بالضبط ما الذي ميكن 

أن يريض توقه األسطوري.

2-  التعلق الصميمي باألرض: إن كل يشء يف حياة وليد مسعود وتفكريه 

وطبيعته قابل للشك عرضة لعرشات التفسريات، ما عدا شيئاً واحداً رمبا كان 

85   كل ما يف الرواية يوحي بأن النموذج األصيل لوليد مس��عود هو جربا ابراهيم جربا، 

وهذا موضوع آخر ال يدخل يف نطاق الدراسة الحالية، كام أن هناك جوانب متعددة من 

رواية جربا حاولت عمداً أال أتطرق إليها ليك ال تبعدنا عن جو املوضوع. 
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ميثل الحقيقة الوحيدة الثابت��ة يف الرواية وهو التعلق الصميمي الجوهري 

الثاب��ت العميق العق��يل العاطفي باألرض الفلس��طينية. ويف الفصل الرابع 

)وليد مسعود يتذكر النساك يف كهف بعيد(، يروي لنا البطل حادثة لجوئه 

مع تِربنَْي له وقت الصغر إىل أحضان الطبيعة الفلس��طينية البكر وقضائهام 

يوماً كامالً بليلته يف واد غري مأهول بني األزهار والنباتات الربية، يف محاولة 

طفولي��ة بريئة لالتصال بالرس اإللهي أو الكوين عن طريق االلتصاق باألرض 

واالختالء بها. وليست املس��ألة هنا مجرد رومنتية عاطفية، أو شاتوبريانية 

دينية، ولكنها عبادة عقلية عاطفية وجودية كاملة.. ولقد ظل وليد مسعود 

يشعر دامئاً أن راحته النفسية هناك وهناك فقط.

3-  دافــع التفــوق: ومقاب��ل الصعوب��ات والعقبات والغرب��ة والترشد 

واالضطهاد يثبت وليد مسعود أن معجزة اإلنسان هي التكيف. إنه يتكيف 

مع كل وضع جديد ويحاول أن ينطلق من أفضل ما يعطيه الوضع ليتجاوزه 

إىل ما هو أفضل. إن الفلس��طيني هو عنرص بناء وإعامر وكش��ف وابتكار. 

وه��و ذيك وعم��يل ومتفتح وقادر ومتج��اوب وهذا مصدر ق��وة له ولكنه 

يف الوق��ت نفس��ه مصدر ضع��ف، ألن التفوق يعرض الفلس��طيني للخطر 

وللحذر ولس��وء الفه��م وللعداوة املجانية ومبثل هذه الكلامت الش��اعرية 

الدافقة يصفه إبراهيم الحاج نوفل يف الرواية: »فوليد إمنا هو الفلس��طيني 

الرافض، الرائد، الباين، املوحد – إذا كان ألمتي أن تتوحد – العامل، املهندس، 

التكنولوجي، املجدد، املحرك للضم��ري العريب بعنف، وليد، كام عرفته، كان 

يرفض القيام بدور ال يتقنه. ودوره األهم تغذية الروح الجديدة املبنية عىل 

العلم، عىل الحرية، عىل الحب، عىل التمرد عىل الس��لفية – تحقيقاً للثورة 

العربية كلها. والثورة لديه ليس��ت مجرد تغي��ري طبقي يف نظام الحكم، أو 

مجرد وضع اليس��ار مكان اليمني، أو بالعكس، الثورة لديه هي وضع العريب 

يف خضم العامل الكبري، وإثب��ات قدرته عىل الصمود من جهة، وعىل العطاء 

من جهة. إذا مل استقرئ حياة وليد عىل هذا النحو، فإنني لن أفهمه، سأبقى 

أناقش��ه، واخاصمه، واحاج��ه، ولكنني أعلم أنه واحد م��ن هؤالء املنفيني، 
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الذي��ن من مواق��ع منفاهم  يزعزعون العامل الع��ريب ليعيد النظر يف كل ما 

صنع وفكر، وميألون العامل ذكراً إلسم العريب، مهام تكن النعوت التي يطلقها 

عليه األعداء الذين تركبهم العقد النفسية تجاهه.

أين��ام كان هن��اك بروز يف عل��م، أو م��ال، أو فك��ر، أو أدب، أو تجديد 

وج��دت ذلك الفلس��طيني املنفي: تراه فاعالً، محرض��اً، محققاً لكل ما هو 

مختلف، أين��ام كان هناك عمل جريء ينتهي إىل التضحية بالذات. وجدت 

الفلسطيني. فال عجب أن مييل عيلَّ رجل ككاظم اسامعيل ويهمس يف أذين: 

»الفلسطيني خطر.. خطر.. إنهم من الخلف يأتونك يا وليد، وال تجزع، وال 

تستدْر، وال تنَس«. 

وم��ن املالحظ أن التصور العام لش��خصية الفلس��طيني عند جربا مرتبط 

ارتباطاً تاماً مبفهوم )الفلس��طيني العريب(، فاملجال الحيوي للفلسطيني هو 

الوطن العريب، والهم الفلس��طيني هو همُّ عريب، ثم إن املصري الفلس��طيني 

هو نفسه املصري العريب. 
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النقيض

أفن��ان القاس��م ال يتعبنا كثرياً ألنه مبارش يف معالجت��ه والن روايته رواية 

ذهني��ة تقريرية تتخذ من امللموس أي من الوقائع والحركات والكالم رموزاً 

ذهنية تس��اعدها بعض اليشء عىل التخفيف من تجريديتها. إن بطل رواية 

النقيض ش��اب فلسطيني يعيش افراضاً يف باريس ويصادف يف باريس جاراً 

قدمي��اً له صهيونياً يهودياً عاش معه يف املايض ومع أرسته جنباً إىل جنب يف 

فلس��طني إىل أن أتت الصهيونية ففس��خت ما بني الجارين وعكرت األجواء 

بينهام وحولتهام إىل خصمني لدودين وجعلت التعايش بينهام مستحيالً.

وميكن أن نقول أن قضية فلس��طني يف ه��ذه الرواية مجردة تجريداً من 

إطاره��ا وموضوعة يف مخرب بارييس للتحليل. ويف ه��ذه التجربة تجرد كل 

الحجج الفلس��طينية وكل الحجج الصهيوني��ة ويوضع بعضها مقابل بعض. 

ويتوص��ل الدكتور القاس��م إىل وضع ي��ده عىل ما ميك��ن أن يكون صميم 

املش��كلة وهو أنه ليست املسألة مس��ألة من هو أقوى حججاً: الفلسطيني 

أم الصهيوين، فالفلس��طيني محاج بارع عن موقف��ه والصهيوين أيضاً محاج 

ب��ارع عن موقفه، وإذا اس��تمعت لكل منهام عىل ح��دة تجد أن حججهام 

قوي��ة. واملش��كلة أبعد م��ن ذلك وه��ي أن كال منهام مقتن��ع بحجته إىل 

درجة تقبُّل املوت يف س��بيلها. لذلك يصب��ح الدياليكتيك صعباً بينهام، وهو 

دياليكتي��ك تصادمي وغري تفاعيل بينهام، فكل منهام مقتنع أو معبأ مبوقفه 

حتى النهاية، بل إن أساليب تقربهام من جوهر املوضوع الفلسطيني تبدو 

متش��ابهة متاماً. وهنا ق��د يكون لبعض الناس ما يؤخذ عىل افنان القاس��م 

م��ن هذه الجهة، لكن ميكن القول: أن افنان القاس��م – بإقامته يف فرنس��ا 

– اس��تطاع أن يرشف إرشافاً واس��عاً عىل موضوعه وإن الذي يعيش هنا يف 

وس��ط املعمعان يصعب أن يرى ما ي��راه من يعيش يف باريس أو لندن من 

ناحية قوة مفعول الحجج الصهيونية يف املجادلة الكربى حول فلسطني. 
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وهكذا يعالج الدكتور القاسم املوضوع بجرأة شديدة وبدرجة عالية من 

الرصاحة ويجد أن املس��ألة ليس��ت مس��ألة حق وباطل فقط وإمنا مسألة 

إقتناع كل طرف بأحقيته يف األرض املتنازع عليها. كذلك يش��ري د. القاس��م 

إىل ناحي��ة ش��ديدة الخطورة كانت باس��تمرار موضع معالج��ة يف الحركة 

الفلس��طينية وهي أن الفلس��طيني بطبيعته الفطري��ة واليهودي بطبيعته 

الفطرية غري متناقضني والتناقض يأيت من التثقيف فيام بعد، أي من األفكار 

السياس��ية والنزعات العاطفية التي تغرس يف كل منهام وهكذا. »يولد كل 

مول��ود عىل الفطرة حت��ى يكون أبواه هام اللذان يس��لامنه أو ينرصانه أو 

يهودانه« واألصل كل من درج عىل أرض فلسطني قبل أن تحدث النكبة كان 

ميكن أن يتفاهم – وال سيام يف مرحلة الطفولة – مع اآلخر دون عقد ودون 

وساوس ولكن املشكلة ظهرت حني بدأ الكبار يتدخلون ويغرسون يف أفكار 

الصغار ما يغاير طبيعتها ويطغى عليها. وهنا يالحظ القاسم بحق أن درجة 

التعبئ��ة لدى الط��رف الصهيوين هي أقوى بكثري مام ل��دى الطرف العريب. 

فبطل روايته العريب الفلس��طيني مثالً كانت ل��ه حبيبته اليهودية الصغرية 

يف فلس��طني، وقد لقيها يف الحي ويف املدرسة وكان تفاهمه معها كامالً غري 

مش��وب، وإنه ليتذكر بقوة وأنه ليستعيد هذه الذكرى يف كل مناسبة حتى 

أنه��ا لتكاد تضوي املواقف التي يتهيأ لها كلام وجد نفس��ه يف صدام مبارش 

مع خصمه كابليوك )أخي حبيبته روزايل(، وأش��د ما يؤمله أن أم الفتاة – يف 

تلك األيام البعيدة السعيدة – حني أحست ما يقوم بني الطفلني من تحاب 

وت��واد وتآلف حاولت أن تعبئها ضده، ولكن الفتاة مل تقتنع ومل ترتدع، مام 

عرَّضها فيام بعد لنقمة األم ولتدابري قمعية زجرية تهدف إىل قطع ما اتصل 

بني القلبني الصغريين من مودة صافية. 

كذلك يلتفت الدكتور القاس��م إىل ناحية مهم��ة جداً يف موضوع الرصاع 

الصهيوين الفلسطيني وهو أنه ال مهرب لكال الطرفني من مصريه، فهو رصاع 

مدمر ألن��ه مالحق لكل طرف. فعيل، بطل الرواية الفلس��طيني، انتقل إىل 

باريس وحاول أن يكيف نفس��ه مع الجو الجدي��د. ولكنه رسعان ما التقى 
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يف باري��س مع كابليوك، زميله اليهودي يف الصغر، وحس��ب أنه من املمكن 

أن يق��وم نوع من الحوار غري التصادمي مع زميل��ه القديم، إال ان الطرفني 

كليهام يكتش��فان لدى أول احتكاك أنه ليس يف اإلمكان تجنب الديالكتيك 

التصادم��ي وإن كل حركة وكل ق��ول وكل نأمة، كل يشء يف حياتهام تقريباً 

يدفعهام دفعاً إىل الصدام.

)تجربة الفلسطيني يف الرواية(:

1-  عند الفلسطيني ترَْبُُز عقدة الذنب وتلفت النظر بشكل صارخ فهناك 

ش��عور بالخطيئة يالحق الفلس��طيني دامئاً، واحياناً يحس الفلس��طيني أنه 

يعرف مصدر هذا الش��عور، ولكنه يف أحيان يحس غموضاً معيناً يف طبيعة 

هذا الش��عور قد يصل به إىل تخوم الخطيئ��ة األوىل يف املفهومات الدينية، 

أو يف املفهومات الغيبية القدمية. ويصاحب ذلك ش��عور ال بد منه برضورة 

التكفري عن اإلثم، غري أن هذا الشعور ال يفيض بالقارئ إىل أية نهاية معينة، 

وتتجن��ب الرواية تقديم أي إيحاء حول كيفي��ة التكفري عن اإلثم والتخلص 

منه. ورمبا كان ذلك ينسحب عىل الناحيتني كلتيهام: الشعور الوطني باإلثم 

والشعور الغيبي.

يف أحي��ان كثرية يبني لنا املؤلف أن علياً يعاين من عقدة عدم الدفاع عن 

أرضه. وهذا املوقف يذكرنا مبجمل املوقف الفلس��طيني األديب، بعد النكبة 

مبارشة، الذي كان يعاين من ش��عور حاد باإلثم نتيجة للتخيل الس��هل عن 

األرض، ونحن ما زلنا نذكر قصيدة صارخة لهارون رشيد يف هذا املجال منها 

هذا املقطع: 

أنا أجرمت حينام رصت نذال

أنا أجرمت حينام الظلم جال

أنا أجرمت حينام قد دعان�ي

باعث املوت ص�ارخاً مستذال

فركت النداء غري م�����جيب

وهن��اك قصائ��د كث��رية كلها تش��ري إىل وجود من��و يف عق��دة اإلثم عند 
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الفلسطيني بعد النكبة. ويف حالة عيل ميكن أن نفهم عقدة اإلثم من خالل 

املناجاة الخاصة التالية:

“وعدت��ك أال أكون خاطئاً يا أمي. أنا الخاط��ئ مرتني، مرة عندما أبقيت 

بندقي��ة أمني يف مخبئها، ومرة عندما زوجتك عمي، وكان العقاب أن أتجول 

يف أرجاء األرض، وأن أبحث طويالً عن املهدي”. )ص58 من الرواية(.

ويف بعض اللمحات التي ال تدوم كثرياً تضيف الرواية إىل منبعي الشعور 

باإلثم )القاء السالح بسهولة واالستسالم للعم( روافد أخرى يبدو أن البطل 

ينكر أنها صحيحة ولكنه يأخذها باعتباره ما دامت تهامً تلصق به، والتهمة 

الكربى هنا هي بيع األرايض لليهود. ويتبعها بدرجة أقل استعداء الربيطانيني 

واليهود من أجل الخصوم��ات الداخلية. وهنا ينص البطل برصاحة عىل أن 

هذه األعامل الش��ائنة كانت من صنع االقطاعي العريب والفلسطيني، وهو 

يتنصل منها متاماً ولكنه يف الوقت نفس��ه ال يستطيع أن مينعها من اإلسهام 

يف تكوين عقدة الذنب عنده. 

2-  والعنرص الثاين يف مقومات التجربة الفلس��طينية عند أفنان القاس��م 

هو الغربة وما تفرضه عىل صاحبها من قيود معينة يف الترصف البرشي وما 

تجره كذلك عىل صاحبه��ا من معاناة وتعرض لالذى وذل. ويف البدء يذكرنا 

موقف )عيل( باملثل الشعبي املعروف: »الغريب أديب«. وعند عيل يتطور 

ه��ذا املوقف إىل تفصيالت صافية يتابعها املؤلف بجدارة كافية. فمثالً عيل 

غريب وأديب، عليه أن يتسامح وأن يعفو عن كثري، وأن يقبل من اإلهانات 

والتهم ما ال يقبله غري الغريب. ولكنه يف الوقت نفسه ذو طاقة من التحمل 

مح��دودة درجة وزمناً. فاألديب ال ميكن أن يظ��ل أديباً مدى الحياة. ومن 

حي��ث الدرجة يبني الكاتب أيضاً أن األدي��ب ال ميكن أن يكون أديباً يف كل 

يشء فهناك أمور تحتمل أن يكون املرء أديباً ولكن هناك أموراً أخرى تتجاوز 

سقف تأدب الغربة. 

»يجب احتامل كل يشء، وملاذا أنا هنا؟ أليس من أجل احتامل كل يشء: 

ال��ربد والحر، الرش والخري، الردئ واملليح. ال يعني ذلك أنني أريد العيش 
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م��ن أجل العيش. كال: أما إذا مس مش��اعري أمر قذف��ت بكل يشء. الرضا 

باألمر الواقع من صفة الجبان، حتى لو كنت غريباً..”. )ص8 من الرواية(.

يف لحظ��ات ما ينتفض داخلياً عىل هذا األدب ولكنه من الناحية العملية 

يجد نفس��ه أسرياً مقيداً عاجزاً عن نقل انتفاضته النفسية إىل حيز الترصف 

العميل. وهذا ما يعقد )العقدة( لديه ألنها تصبح عقدة مضاعفة. 

وإذا حاولن��ا أن نربط بعض اليشء بني “البحث عن وليد مس��عود” وبني 

“النقيض” نجد أن الفرق شديد يف هذه الناحية. ففي النقيض تأخذ الغربة 

ش��كل أمل عىل أمل. أما عند وليد مسعود فهي تعطي شخصيته بعداً إيجابياً 

بل مس��تمر االيجابية. ذلك أن الغربة عنده تعني التجاوز املستمر والسعي 

للتفوق واإلدهاش، وهكذا تكون الغربة عنده )دافعاً( الرتياد آفاق مدهشة 

م��ن الحياة بدالً من أن تك��ون )عقدة( تؤّدي إىل العطال��ة والتكثيف غري 

الطبيعي لالحزان. 

3-  والعنرص الثالث من مقومات التجربة الفلس��طينية يف »النقيض« هو 

الشعور الدائم بالحرمان من األرض. ويتخذ الحرمان هنا شكالً حيوياً متاماً، 

فاملس��ألة ليست حرماناً ش��عورياً من االتصال والوجد مع بقعة معينة من 

األرض، ولكنه يعني شيئاً أكرب منه بكثري. أن الحرمان من األرض الفلسطينية 

يعن��ي الحرمان من كل يشء: من األرض ذاتها، من الكرامة، من الس��عادة، 

من الحياة، من الحرية.

هن��اك يشء جوهري مرسوق من الفلس��طيني، وهذا اليشء ليس األرض 

املادية فقط بل هو داخيل. وهكذا نرى البطل الفلسطيني يسعى يف الحياة 

ويتكل��م ويعم��ل ويناقش ويحب ولكن ش��يئاً ما من داخل��ه يظل منهاراً 

ويذكره بأن وجوده ناقص، وأنه بذلك ليس كس��ائر الناس، ويف كلامت عيل 

أو مناجاته الداخلية: 

“.. تل��ك األرض التي أعطت الحياة لكل الن��اس، والعيش بكرامة، لكنهم 

أماتوا جدي عندما أخ��ذوا الحياة من أريض! أيتها األمم التي زرعوا قدميها 

يف الوحل ألنها زرعت الورد ! وحصدنا الباقات لكنهم مزقوها. وماشاؤوا أن 
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تكون فلسطينك حياتك وما شاؤوا أن تكون فلسطينك حديقتك، وما شاؤوا 

أن تكون فلسطينك حريتك. نعم حريتك! نعم حريتك! أن تكون فلسطينك 

حريتك!”. )ص69 من الرواية(.

وهك��ذا يكون الحرمان من األرض مرادف��اً للحرمان من مقومات الحياة. 

ويتخذ الش��عور الحاد بهذا الحرمان عند عيل طابعاً سلبياً يتمثل يف املعاناة 

والتأمل والحرسة، ولكنه ال يشكل دافعاً للتوثب واالنقضاض.

ومن أهم أسباب هذه السلبية هو أن أفق العودة، أفق معانقة الحبيب 

املفق��ود، غري واضح متاماً... ك��ام أن وجود الكاتب )أو البطل( يف الوس��ط 

األورويب يجعله عرضة، أكرث من أي فلس��طيني آخر، لالنس��حاق والش��عور 

بالعجز عن التأثري يف األحداث. وإذا أردنا ش��يئاً من املقارنة فإننا نس��تطيع 

أن نتذكر ما س��ميناه بالوجود الناقص لدى وليد مس��عود أيضاً. ولكن هذا 

الوجود الناقص كان يتخذ ش��كل حنني معاىًف إىل األرض الفلسطينية، حنني 

غ��ري مرصوع وغري س��الب. وقد وصل وليد مس��عود إىل أرض فلس��طني يف 

مهامت إم��ا قتالية وإما اس��تطالعية وإما تنظيمية أو غ��ري ذلك. وبالطبع 

س��اعده عىل ذلك القرب املكاين يف حني أن بعد الشقة لعب دوره يف إشعار 

)عيل( بأن املزار بعي��د بعيد. يضاف إىل ذلك أن حزن وليد وقلقه وحرسته 

كانت أموراً مجدية، إنها دوافع أكرث مام هي عواطف منطوية عىل نفس��ها، 

يف ح��ني أن هذه العواطف كانت تحزَّ يف نفس ع��يل وتعمق الثغرة. فإذن 

التجربة مشركة والدوافع مشركة ولكن النتائج مختلفة بالنسبة للموقف. 

ولكن انصافاً للكاتب يجب أن نذكر أن الرواية )النقيض( تحاول يف بعض 

املواطن أن تتجاوز هذه الس��لبية، وتتخذ هذه املحاولة غالباً ش��كالً نظرياً 

عن طريق الكالم عىل فلس��طني نفس��ها ال عىل ممثلها بطل الرواية، وذلك 

عىل الرغم من أن فلس��طني يف أغلب مواقف الرواية تأخذ يف خيال البطل 

شكل الحبيبة ويلتحم يف الحلم جسدها بجسده ونفسها بنفسه حتى يكون 

التطابق تاماً يف الالشعور بني الفلسطيني وفلسطني... غري أن هذا التطابق ال 

يحتفظ بقوته يف لحظات التفاؤل ألن هذه اللحظات مفتعلة وغري مسّوغة 
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يف س��ياق الرواية. إن الكاتب يصور فلس��طني أحياناً وهي تنتش��ل نفسها 

من الوحل رويداً وترفع رأس��ها إىل أعىل، وأمامها بعُد مس��افات وخطوات 

صعبة ولكنها يف النهاية س��وف تتمكن من رفع صوتها عالياً. لكن هذا األمر 

غ��ري مطلق وهو مرشوط بالعثور عىل )اليشء الناقص( الذي بدونه يصعب 

االنطالق:

“انتظري! س��يبعث ش��عبناً، وتيضء معضلتنا يف عني الع��امل. عيّل أوالً أن 

أجد املهدي”. ص71. فهل يك��ون املهدي هو “الصيغة النضالية الناجعة”؟ 

أم “القيادة الفعالة”؟ أم “الوحدة الوطنية”؟ يصعب الجزم بالجواب، ولكن 

م��ن الواضح أن )املهدي( غائب عن األعني ومختبئ يف النفوس وبعثه ليس 

مسألة هينة عىل اإلطالق.

4-  والعنص الرابع من عنارص التجربة الفلســطينية عند أفنان القاسم 

هو املعاناة من األهل والصديق: 

إن البط��ل الفلس��طيني يف )النقي��ض( مس��كون بش��عور األضطهاد من 

قب��ل ما س��مي )العم(. والع��م يف الرواية يتفق مع ق��وى الطغيان ويتآمر 

معه��ا عىل قت��ل األب )رمبا روح القت��ال والصمود(. ثم يح��ارص األم )رمز 

األرض الفلسطينية( ويراودها عن نفس��ها ويتوصل إىل اغتصابها بالرغيب 

والرهيب. ويس��تويل ع��ىل كل يشء حتى األوالد )أبناء فلس��طني(، ويحرم 

األبناء من التعبري عن أنفس��هم ومن حق الدفاع عن أرضهم. بل إنه يالحق 

البطل الفلس��طيني يف الرواية إىل أرض الغرب��ة ويراقبه ويهدده، بينام هو 

يف أرض الوط��ن يتابع ضغطه ع��ىل أخوة البطل ويودعهم غيابة الس��جن 

ومينعه��م حتى م��ن االحتجاج عىل الفتات الذي تقدم��ه إليهم هيئة األمم 

باسم اإلعاشة. وهو يدنس العذارى وميسح الكرامات، ويتعاون مع العدوين 

اآلخرين: االس��تعامر الربيطاين والصهيوين، حت��ى يقيض عىل كل أثر لوجود 

الفلس��طيني. ومن الواضح أن رمز العم يش��مل الطبق��ة الحاكمة العربية 

بوج��ه عام ولكنه يتج��ه اتجاهاً محدداً أيضاً إىل األنظم��ة الرجعية واحياناً 

يتخذ ش��كل إش��ارة مبارشة إىل قيام اململكة األردنية الهاش��مية عام 1949 
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 عىل حس��اب ما تبقى من األرض الفلس��طينية كام يتضح من النص التايل:

»إنني أحسدك! كانت لك أم جميلة، إنني أحسدك!

بقيت عيناك جميلتني رغم الدموع يا أمي، كنت أمس��حها لك، وأقبلهام 

واتحس��س وجنتيك، فاحس رغ��م الجروح فيهام بعضاً م��ن أحالم املايض. 

ونح��ن نتمزق بني قوافل الراحلني، أتاك عمي، وركع عند قدميك، وقال لك 

م��رة وإىل األبد، فقط تزوجيني! وكس��اك بالنقود، وبالوعود. ويف هذه املرة 

كن��ا نعرف أنه��م قتلوا أيب، وإال كيف عرفنا طري��ق الرحيل؟ التفت نحونا. 

وأن��ت تنظرين إلين��ا بعينيك الرحيمتني. وبكيت، وتنهدت، وثنيت رأس��ك 

حيث يكمن الوطن، فال عمي س��اعيده لك، فق��ط أعطني يدك، وأعطني 

فرص��ة. أعطيت��ه يدك، فأخذه��ا، وعندما أخ��ذوا الوطن، اعت��ربك تعويضاً 

وضاعت الفرصة. ص46-47 من “النقيض”.

وال يخف��ى عىل املرء أن هناك مبالغة يف هذا املوضوع، أي يف الش��كوى 

الفلسطينية من ظلم األهل والصديق، وذلك أن جوهر التجربة الفلسطينية 

يفيض إىل جوهر التجربة العربية واملعاناة مش��ركة، وليس هذا الكالم كالم 

سياس��ة عابرة ولكنه كالم حقيقة ثابتة. مبعنى أن ابن الشعب العريب، عاىن 

معان��اة يومية من النكس��ات والنكبات مثلام عاىن الفلس��طيني وإن تكن 

معاناة الفلسطيني أضخم وأبعد غوراً.

ولو أخذنا عامل )النقيض( واعتربناه الحكم لوجدنا أن معادلة الفلسطيني 

إزاء اليه��ودي ال تكتمل إال باس��تكامل أطرافها وهي: الفلس��طيني العريب 

إزاء اإلرسائييل الصهيوين أو اليهودي. ذلك أن حقيقة التجربة الفلس��طينية 

غ��ري منفصلة إطالقاً عن حقيقة التجرب��ة العربية مثلام أن حقيقة التجربة 

اإلرسائيلية غري منفصلة عن حقيقة التجربة الصهيونية. وإذا كانت الشكوى 

هي من الحكام واملس��ؤولني أي ش��كوى طبقية أو شبه طبقية فإن شكوى 

الفلس��طنيي )ابن الش��عب املعاين( يجب أن تكون أيض��اً من )حكامه( أو 

)زعامئه( مثلام أنها شكوى من الزعامء العرب عامة. وقد آن األوان لتسوية 

هذا األمر وإيقاف ما يبدو أنه اتجاه فلس��طيني متزايد نحو تشكيل عقدة 
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وطنية أو إقليمية تجاه اإلطار العريب األوس��ع. ومن الحق أن الفلس��طيني 

يتع��ذب ويع��اين وتتجدد مأس��اته يف كل دقيقة ومن خ��الل اإلطار العريب 

املحيط به، مام يفس��ح املجال لنمو مش��اعر معقدة ومتداخلة يف اعامقه. 

ولكن وظيفة أي أدب نضايل، أو حتى أي أدب محايد يضع الحقيقة ومجرد 

الحقيق��ة نصب أعين��ه، هي أن يفرز )املش��اعر الصحيحة( من )املش��اعر 

املوهومة(، وإن يبني العوامل التي أدت إىل انحراف املش��اعر عن مس��ارها 

الطبيعي.

وبالطب��ع ال ميك��ن لالنس��ان أن يتح��دث ع��ن )العقدة العربي��ة( عند 

الفلس��طيني مبعزل عن )العقدة الفلس��طينية( عند الع��ريب. ذلك أنه من 

خالل تجارب الهزمية واالنتكاس ومعاناة املواطن العريب اليومية التي نتجت 

بالدرجة األوىل عن اس��تغالل الفئات الحاكمة للموضوع الفلسطيني بشكل 

أو بآخ��ر، بدأ ينمو ل��دى املواطن العريب العادي غ��ري املعني جداً يتفحص 

مش��اعره، ش��عور متزايد بأن )الفلس��طيني( وليس )اإلرسائييل( هو سبب 

املعاناة، عىل أنه من االنصاف أن نش��ري إىل أن هذه العقدة مل تجد متنفساً 

له��ا يف األع��امل األدبية إال يف حاالت نادرة وظلت ش��خصية الفلس��طيني 

)الضحية( أو )الش��هيد( أو )الفدايئ( هي الغالبة يف الروايات العربية ذات 

املوضوع الفلسطيني.

واملؤلف هنا يف تركيزه الش��ديد عىل )العقدة العربية( لدى الفلسطيني، 

إما أنه واقع فريسة عدم تفحص هذه النقطة جيداً، وهذا ممكن، أو أنه – 

من خالل محاولته لتش��ديد العنرص الدرامي يف معاناة الفلسطيني – انزلق 

إىل الرغبة يف إضافة بعد جديد عىل املعاناة الفلس��طينية وهو معاناة االبن 

من العم، زوج األم )الع��ريب( الذي امتلك جزءاً من األرض )األردن( وصادر 

بندقيته ومنعه من القتال واس��تمر يف اضطه��اده وحرمانه من حق الدفاع 

عن نفسه كام هو واضح يف النص السابق. 
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العشاق

تتخذ الرواية »العش��اق« موضوعاً لها حول فرة حرب حزيران والظروف 

التي مهدت لها والنتائج القريبة التي أسفرت عنها، وتدور أحداثها يف أريحا 

والقدس ومخيامت الالجئ��ني يف تلك املنطقة. وتركز الرواية اضواءها بوجه 

خ��اص عىل الجئي ع��ام 1948 يف تعرضهم لتجربة اللجوء الثانية أثر هزمية 

عام 1967. وعىل طريقتهم يف تحدي البطش املزدوج أوال من السلطة التي 

قدمت نفس��ها عىل أنها س��لطة صديقة واخفقت يف حفظ األمانة ومنعت 

ابناء األرض من الدفاع عنها، وثانياً من الس��لطة الغازية املدمرة التي ورثت 

الس��لطة الصديق��ة، دون أن يج��ّد يشء يف حياة الناس، فأس��اليب البطش 

والضغ��ط واالضطه��اد مل تتغرّي نوعياً، وأن كان اله��دف النضايل لدى الناس 

اكتسب مزيداً من الحدة والوضوح.

وتب��دأ الرواية بربط مؤثر بني مايض فلس��طني وحارضها مع تركيز خاص 

عىل مصري مدينة أريحا عىل مدى الس��نني وصمود أهلها الكنعانيني يف وجه 

الغ��زاة العربانيني وحلفائهم املؤابيني. ثم تقفز الرواية إىل تصور صمود أهل 

أريح��ا ثانية يف وجه االنكليز ثم يف وجه الس��لطة امللكية التي ورثت عنهم 

العسف والجور ثم يف وجه الغزوة الصهيونية التي أثارت بوحشيتها وعنفها 

صورة الغزوة العربانية الس��الفة. وأتت مثل س��ابقتها عىل ش��كل موجات 

زاحفة... وقد كانت الدروس املس��تفادة ألهل أريحا كثرية. ولكن مصريهم 

ظل هو هو دون تغيري، التهجري أو القتل الجامعي.

إن املوضوع الفلس��طيني يف رواية »العش��اق« هو الرواية كلها من أول 

حرف إىل آخر حرف، وبذلك تكون دراس��ة املوضوع الفلس��طيني دراس��ة 

للرواية بأكملها، كام هو واضح يف الدراس��ة املس��تقلة الس��ابقة، وسأكتفي 

هن��ا بتقديم خالصة عن تلك العنارص يف الدراس��ة التي ميكن أن تكون لها 

صلة مبارشة بعملية املقارنة بني الروايات الثالث من حيث تناولها املوضوع 
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الفلسطيني. 

1-  مسألة الفلسطيني والفلسطيني – الال فلسطيني: 

يلف��ت النظر يف رواية »العش��اق« تركيز الكاتب عىل مس��ألة مل يلتفت 

إليه��ا كثريون غريه م��ن الكتاب وهي التفريق بني الفلس��طيني )الصحيح( 

والفلس��طيني )املزي��ف( وأب��راز ما يعين��ه األول من الثاين. ولق��د رأينا يف 

الروايات العربية والفلس��طينية تأكيداً عىل املعاناة الفلسطينية من العدو 

وم��ن املؤامرة الدولية ومن األهل والصديق وم��ن عقدة اإلثم. ولكن هذا 

البع��د الخاص املهم )املبني عىل مفهومات طبقية بالطبع( مل يظهر كثرياً يف 

تصّور املعاناة الفلسطينية التي صورت غالباً عىل أنها معاناة وطنية شاملة.

وعند رش��اد أن الفلسطيني – الال فلس��طيني ال ميكن أن يكون “عاشقاً” 

أو ثوري��اً بأي ح��ال. إن بريق الث��ورة قد يخطف ب��رصه ويغريه إىل حني، 

ولك��ن حني تتطور األمور إىل نقطة التضحي��ة واملعاناة فليس ألمثاله مكان 

يف الث��ورة. وإنهم ليحاول��ون أن يظلوا يف الثورة وخارجه��ا يف وقت واحد. 

وإنه��م ليعمدون إىل تلك اللعب��ة البهلوانية بأن يضبطوا وقع خطاهم عىل 

حافة رصيف الثورة بحيث يتاح لهم يف أية لحظة أن يلعبوا لعبة مصلحتهم 

الخاصة عىل نحو ما تنبئ به الظروف من حولهم، فهم ليسوا متفرجني من 

بعيد ولكنهم مربصون ينتظرون الفرصة.

2- معنى الفلسطينية وماهية الفلسطيني:

ما دام هناك فلس��طينيون خارجون عن )الفلسطينية( فال بد من تحديد 

)الفلس��طينية( مبعان معينة. وببس��اطة الفطرة تهمس لنا الرواية من وراء 

كل س��طر بأن معن��ى )الفلس��طينية( الحق هو التعلق بالراب والخش��ية 

الدامئة من االنفصال عنه، واالس��تعداد املستمر لدفع مثن عشقه عىل الرغم 

من عدم وضوح النتيجة. 

إن الهوية الفلس��طينية غري قامئة رسمياً. ولكن مقياسها قائم يف النفوس 

ويف األفع��ال وهناك حركة دائبة )ش��عبية طليعية نضالية( من أجل تثبيت 
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ه��ذا املقياس الذي يصح أن يطلق علي��ه مصطلح )املعيار( ألنه ذو طبيعة 

قيمي��ة بق��در ما ه��و ذو طبيعة وصفي��ة. واملعضلة الوجودي��ة والوطنية 

للفلس��طيني أن كل يشء يعمل ضد هذا املعيار وضد تثبيته أساس��اً للهوية 

املنش��ودة. ولكن يبقى الدرس األس��ايس للتجربة الفلسطينية هو التشبث 

باألرض ورفض الهجرة مهام كان��ت املخاطر املرتبة عىل البقاء تحت وطأة 

االحتالل أو التهديد.

ويرتب عىل هذا املعيار السلويك موقف إيجايب يتمثل يف عملية املقاومة 

والف��داء. ذلك أن التش��بث باألرض له مثن��ه الغايل وهو يس��تتبع االلتزام 

الش��امل مبقاومة املحتل أو الغاصب أو الظامل، ويجب أن تستمر املقاومة، 

ويكون االمتحان األس��ايس )للفلسطينية( عند ذاك هو االستعداد لالنخراط 

يف املقاومة، فالهوية الفلسطينية إذاً هي هوية صمود ومقاومة وفداء.

3-  مالمح الهوية: 

ه��ذه هي ماهية الهوي��ة أما مالمحها العامة فكث��رية متداخلة يف رواية 

»العش��اق« ألن التجربة عميقة ومس��تمرة ومتداخلة، ورمبا كانت املالمح 

التالية هي األكرث بروزاً يف هذه التجربة: 

أ-  تقبــل حالة الشــقاء املفروضة، بوصفها رضيب��ة لذنب ما خفي غري 

منظور، وتجاوز البحث يف رس الش��قاء إىل يشء آخر رمبا كان حالً وسطاً بني 

مناضلة الش��قاء والتعايش معه يف وقت واحد حرصاً عىل اس��تمرار الحياة. 

وهذا التجاوز يس��اعد )العش��اق( عىل النجاة من التعق��د واالنطواء. كام 

تنبث��ق عنه صفات تابعة أهمها التكيف مع األوضاع املس��تجدة، والحيوية 

الدامئ��ة، وامليل إىل العمل والبناء، وهي صفات تلمع إليها الرواية املاعاً وال 

تفّصل القول فيها. 

ب-  االستعداد الدائم للتضحية دون تساؤل عن النتيجة:

وعند رش��اد أبو ش��اور أن )الفلسطينيني( الذين يس��تحقون هذا اإلسم 

بج��دارة هم أولئك الذين يربهنون باس��تمرار عىل اس��تعدادهم للتضحية 

بنعي��م العيش باألهداف الش��خصية وبالروح والدم ملجرد تأمني اس��تمرار 
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النضال، إنهم ليسوا صوفيني وليسوا محاريب طواحني، وهم يدركون جسامة 

مهمتهم ومحدودية وسائلهم، ولكنهم يف الوقت نفسه ال يبالغون يف مقدرة 

االعداء، وبالنتيجة يفضل كل منهم أن ميوت واقفاً عىل رجليه لتبقى الشعلة 

حية. ولعل مش��هد أيب زياد يف تحديه األعزل لطائرات العدو خري دليل عىل 

ذلك. )ص178 من الرواية(.

ج-   التشبث بالهوية الفلسطينية:

إن أبطال رشاد أبو شاور متمسكون )بفلسطينيتهم( حتى العظم. وهم ال 

يناقشون املسألة ال من زاوية اإلطار القومي، وال من زاوية االيديولوجيا، وال 

من زاوية املصلحة. وتبدو املس��ألة لديهم جميعاً، مسلمة محلولة ال تحتاج 

إىل أدىن تفحص، فالجنسية الفلسطينية تعنى بالرضورة انتامء فلسطينياً من 

حيث املبدأ واملوقف. 

وبالطب��ع يج��ب أن يُفهم عمق هذا التمس��ك يف إط��ار العوامل الثالثة 

التالية: 

1-  املحاوالت املستمرة التي كانت تبذل لزحزحتهم عن هويتهم الوطنية 

بالرغيب أو الرهيب.

2-  التعقي��دات الت��ي يرتبها متس��كهم بالهوية الوطني��ة إزاء مصالحهم 

املعاشية.

3-  االتج��اه الذي أبدت��ه الربجوازية الفلس��طينية للتنص��ل من الهوية 

الوطنية سعياً وراء االندماج وحامية املصالح الفردية والطبقية.

ومام يقوي مس��لمة اإلنتامء هذه أن التش��بث بالهوي��ة يبدو يف الرواية 

رضورة وطنية متليها ظروف املعاناة والنضال، فهي موقف طبيعي وجودي 

وعميل يف وقت واحد وال مهرب منه. 

د-  التعلق بالسالح والتوق الدائم للقتال:

إن عش��اق رش��اد هم عشاق س��الح بقدر ما هم عش��اق تراب. أملهم 

كله معلق بالس��الح، وكرامتهم ومس��تقبلهم. ال يعادل غالء الراب عندهم 

س��وى غالء السالح، وتعلقهم بالقطبني كليهام غريزي وفطري وغري مطروح 
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للمناقشة وإعادة النظر. 

ومع السالح طبعاً التوق الدائم ملواجهة العدو ومقاتلته. 

ه-  االنهامك يف عملية التحرر الذايت:

يتضح يف رواية )العش��اق( اتضاحاً تاماً أن الفلس��طيني، سواء أكان الجئاً 

أم مقي��امً يف أرضه، هو أمنوذج للحيوية الراس��فة يف القيود. حركته اليومية 

محدودة وكذلك حركته النضالية. إنه مقيد معيشياً ونضالياً. وقيوده ال تأيت 

من األعداء دامئاً. وقد بلغ بهذه الشكوى من القيود أن انسحبت عىل الثورة 

نفسها، فالبطالن الثوريان محمود وحسن، مثالً، يستنكران أن تكون القيادة 

املركزية لها خارج األرض الفلس��طينية، وال يعربان عن ش��عورهام فحسب 

وإمنا كذلك عن الصعوبات العملية الناجمة عن ذلك.

و-  العناد الفردي والشعبي:

يتعم��د الكاتب يف مواضَع كثرية م��ن الرواية أن يؤكد تغلغل روح العناد 

لدى الفرد الفلس��طيني ول��دى الجمهور. وهو يف أغل��ب األحيان عناد غري 

مفهوم وغري منتظر ممن كان يف مثل هذه الظروف. وعىل األقل عند الذين 

يضطه��دون هذا الش��عب يبدو ه��ذا النوع من رد الفعل مس��تغرباً وغري 

متوقع. وهذا ما يزيدهم غيظاً وإمعاناً يف اضطهاده.

وكالع��ادة ال يوحي الكاتب بأي تعليل أو تفس��ري له��ذه الظاهرة، وإمنا 

يعتمد عىل اإليحاء من خالل السياق الروايئ واإليهام بأن مثل هذه املواقف 

مسلامت طبيعية ال تحتاج إىل مناقشات وأسانيد. 

املالمح املشرتكة للتجربة

متعددة جوانب املوضوع الفلسطيني ومتداخلة ومركبة حتى أنها ال 

تكاد تقبل الحرص. وخالل العرض السابق للروايات الثالث كان الدارس 

يحس أنه يحرص يف علب التحليل والتقنني ما ال يقبل الحرص، وكان أحياناً 

يلوي أعناق املوضوع ليّا وبغري لني حتى يخلص إىل يشء ما، وكان ينتشل 
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نفسه من التفصيالت بغري قليل من املشقة. وما أكرث كلامت االستدراك 

)لكن، إال أن، غري أن ألخ...( التي اعرضت طريق أحكامه فاشاح البرص 

عنها كارهاً حتى ال يفلت منه الزمام الصعب. وأن كل مؤلف من مؤلفي 

الروايات الثالث – وهم أشقاء الدارس وأحبابه وإخوته – سوف يجد مئة 

اعراض واعراض عىل طريقة العرض. وحسب املرء أن يأمل منهم أخذ 

األمور كلها مأخذ حسن النية، حتى ال يضيع العرف يف الناس.

إن كل الصعوب��ات تل��ك تهون إزاء محاولة اس��تنتاج مش��ركة للتجربة 

املركبة، وإن املرء لريكب هذا املركب الخشن ويف نفسه ما فيها. لذلك حسبه 

أن يضع الخطوط العامة وأن يجتنب الدخول يف التفصيالت ما أمكن، فلعل 

الرسى يحمد عند الصباح. 

وبالطبع تكمن الصعوبة أيضاً – كام ذكرنا يف مطلع هذه الدراس��ة – يف 

أن كل رواي��ة من الروايات تس��لط عىل املوضوع الفلس��طيني زاوية ضوء 

معينة ومن موقع معنّي، فزاوية رش��اد أبو ش��اور هي الزاوية الفلس��طينية 

املنبثقة من أعامق األرض الفلسطينية، وزاوية جربا هي الزاوية الفلسطينية 

من خالل موقع الش��تات رمبا الفعيل والفلسفي، وزاوية أفنان القاسم هي 

الزاوية الذهنية الشمولية اإلنسانية. وطبيعي أن تفيض كل زاوية إىل جانب 

م��ام أفضت إليه الزاوية األخرى. وقد حرصنا خالل العرض أن نفتح النوافذ 

بني هذه الزوايا وأن نذكر باملؤتلف واملختلف حيثام اتيحت لنا الفرصة. 

أخرياً لنحاول أن نقول إن النقاط التالية هي نقاط االلتقاء األكرث أهمية. 

أوالً: حدة الشعور بالوجود الناقص:

هناك شعور مش��رك بالوجود الناقص لدى كل األش��خاص الفلسطينيني 

يف الرواي��ات الثالث. فالفلس��طيني ليس برشاً س��وياً كس��ائر البرش. هناك 

يشء مهم وأس��ايس ينقصه ويجعل همومه وأحالمه من نوع خاص. ويرجع 

الس��بب الرئييس لهذا الش��عور إىل افتقاد األرض، إىل الشعور )بالنفي( عن 

األرض. وحتى عند أولئك األش��خاص الذين يعيش��ون يف فلس��طني املحتلة 

نفسها هناك ما يش��عر أن األرض ليست هم. ويف حالة »العشاق« نجد أن 
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»الالجئني« هم محور الكالم، والوقائع تدور يف املخيامت، واألرض )األصلية( 

مفقودة، ولكن األرض املوجودة ليس��ت هي األرض النقية الطاهرة املعطاء 

املنشودة. فهي مستلبة أما من قبل )العم( أو )األهل( أو )السلطة امللكية( 

أو م��ن قب��ل االحتالل اإلرسائي��يل. فالذي ينقص ه��و )األرض( حتى هناك 

وبيشء من التفلس��ف نقول أن الفلس��طيني يحس بالوج��ود الناقص وما 

يتبعه من الالاستقرار ومن نزعة العمل والتحرك واملشاغبة والدينامية النه 

يفتقر إىل )البعد املكاين(، إن إطار املكان مفقود لديه ومصطحب يف الوقت 

نفس��ه بنزعة إىل متجيد املكان واعتقاد ب��أن العيش ليس بعيش، ورمبا كان 

الحامم )املوت( أحق منه، ألنه يف غري املكان املنشود الذي يكتيس نوعاً من 

)التقديس( ال يكون مألوفاً يف األمور العادية.

إن »الفلس��طيني التائه« هنا باحث بالضبط ع��ن األرض، واألرض تعني 

الكرامة، وتعني الحرية، وتعني االس��تقرار، وتعني االستقالل، وتعني إعادة 

االنتامء القومي وكذلك اإلنس��اين. كام تعني ضمنا السعادة والهناء والعودة 

إىل الحياة السوية. وأن مجرد االتصال بالراب الفلسطيني عن طريق عملية 

فدائي��ة أو مهمة رسية أو حتى حلم يقظة هو إنجاز ذو ش��أن عىل طريق 

العودة إىل األرض والحياة السوية:

ثانياً: التطابق شبه التام بني الهم العام والهم الخاص:

إن الفلس��طيني ال يس��تطيع أن ينىس أنه فلس��طيني ولو لحظة واحدة. 

والظ��روف م��ن حوله تذكره يف كل دقيقة أنه فلس��طيني. فهو مواطن غري 

عادي يف العامل، وال يوجد مواطن س��وفيايت أو انكليزي، أو اسكندنايف يشعر 

يف كل لحظ��ة أن��ه كذلك. نعم هن��اك لحظات تأتيه فتش��عره بهويته، وال 

س��يام يف مجال املنافس��ة أو املباهاة أو العداوة، لكن الفلسطيني مختلف، 

فهو يش��عر بأنه )الفلس��طيني ذو الوجود الناق��ص( يف كل لحظة ومع كل 

تحرك، وكل يشء من حوله يس��هم يف تقوية هذا الش��عور. ذلك ألن حقيقة 

كل فلس��طيني ال تنبع من كونه إنس��اناً أوال وفلس��طينياً ثانياً بل من كونه 

فلسطينياً أوال وإنساناً ثانياً. وفلسطينيته تشكل دامئاً مصادرة عىل إنسانيته. 
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فإن تقييمه الخارجي كإنس��ان ينبع من كونه فلس��طينياً. فاملس��ألة ليست 

داخلية فحسب بل هي مفروضة من الخارج. ومبا أن الفلسطيني ميثل حالة 

خاصة يف هذا العامل، ومبا أنه مغرب عملياً أو نفس��ياً، فإنه يعترب باس��تمرار 

ممثالً لكل الفلس��طينيني، وهكذا فإن أحسن عمالً فالفلسطينيون طيبون، 

وإن اس��اء فالفلسطينيون مس��يئون. وهكذا له أن يعيش بني الناس ولكن 

ليس له أن يستخدم أسلحتهم نفسها حرصاً عىل فلسطينيته من أن تُْخَدْش. 

ثم أن السيكولوجية العامة يف املحيطات التي يعيش فيها تجرب الفلسطيني، 

كل فلس��طيني، أن يحس بفلس��طينيته قبل إنسانيته. فهو ينتمي إىل النوع 

البرشي homo sapiens ولكنه نوع برشي ذو دمغة خاصة. 

كذل��ك معاناته، واإلحباطات الخارجي��ة والداخلية التي تنتابه، كلها تنبع 

من كونه فلس��طينياً. لذلك يرى نفس��ه مضطراً، ش��اء أم أىب، أن يرفع علم 

فلسطينيته عالياً وأن يغلبه عىل أي مواصفات أخرى – عىل األقل يف حدود 

م��ا تقول��ه الروايات الثالث، وإذا اتيح له احياناً أن ينىس أو يتناس��اه بفعل 

املعادالت الطبقية أو السياس��ية فإن تطور االح��داث رسعان ما يقوده إىل 

اس��تعادة الهم العام وترشبه من خالل الهم الخاص. واالس��تثناءات – التي 

تش��ري إليها “العش��اق” من دون الروايتني األخريتني – ليس��ت بيشء ألنها 

خروج عن القاعدة العامة. 

ثالثاً: العقدة الفلسطينية:

م��ن الطبيع��ي أن يتولد بنتيجة العاملني الس��ابقني وعوامل أخرى كثرية 

ما ميكن أن يس��مى )العقدة الفلس��طينية(، فالفلس��طيني فيه عقدة، كل 

فلس��طيني فيه عقدة قد تتخذ ش��كل عقدة النق��ص أو التفوق أو النقمة 

بالنسبة للمحيط الذي يعيش فيه. عىل أن أكرث ما يحز يف نفس الفلسطيني 

هو عقدته إزاء اإلطار العريب من حوله كام يبدو يف الروايات الثالث. وحتى 

رش��اد أبو شاور لديه ش��عور مل يتفاعل بعد إىل درجة العقدة كام أوضحنا 

سابقاً. إال أن هذا الش��عور مؤثر جداً يف الشخصيات الفلسطينية يف روايته 

ويرتب عليها ترصفات من نوع خاص.
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والعقدة الفلس��طينية تشري غالباً إىل االيجابية ال الس��لبية، خالفاً ملا هو 

متوقع. إنها ليست العقدة اليهودية إزاء العامل املتمثلة يف النقص املتعايل ويف 

الغربة الروحية ويف االنعزالية العاطفية ويف النقمة املستمرة ويف التصنيفية 

ويف حب االنتقام ويف التعويض عن النقص بالتامس��ك الباطني وباس��تغالل 

الع��امل وبالتفوق من موق��ع التميز والتعايل، إن العقدة الفلس��طينية تبدو 

مختلفة متاماً يف توجهها العام. فالفلس��طيني )غري��ب( ولكن غربته تأخذ 

مجرى العمل املس��تمر عىل )إع��ادة االتصال( بالعامل. إن غربته يشء طارئ 

وليس��ت مصرياً مستمراً، وسبب غربته ماثل نصب عينيه وحركته السياسية 

مس��تمرة يف سعيها إلزالة الس��بب، ولذلك ال نراه يف األغلب يتخذ مواقف 

متشنجة أو يضع نفسه يف طرف والعامل يف طرف آخر. إن بطل جربا هو ابن 

مجتمعه العراقي بقدر ما هو ابن سعيه النضايل الفلسطيني، وكلام أمعن يف 

النضال إزداد تالحمه مع العامل. وابطال رشاد أبو شاور انسانيون وتقدميون 

وه��م يعرف��ون أية كارثة حلت به��م ولكنهم ال ينطوون عىل نيات س��يئة 

تج��اه العامل الخارجي. وبطل أفنان القاس��م حزين ومتأمل ولكنه يف النهاية، 

وبعد سالس��ل العذاب املتالحقة. يلتقي مع اخوته العامل يف فرنسا – وهو 

الفلسطيني- ويعرف أن الفجر سيرشق من خالل الجهاد املشرك للكادحني 

عىل مستوى اإلنس��انية أجمع، وهو يضمر أحسن النوايا للعامل ويتطلع إىل 

اصالحه بدالً من االنتقام منه – كام قد يجد اإلنسان يف األدبيات الصهيونية. 

)ص208 من الرواية(.

وق��د يتبع هذه العق��دة أو ينجم عنه��ا ما تقرره الرواي��ات الثالث من 

مقدرة الفلسطيني عىل التكيف مع الظروف الجديدة ومن ديناميته، ومن 

اعامريت��ه. وقد تبدو هذه الصفات بش��كل أوضح عند رش��اد وجربا. فعند 

جربا كام ذكرنا سابقاً: إن وليد هو: »ذلك الفلسطيني الرافض، الرائد، الباين، 

املوّح��د )إذا كان ألمتي أن تتوحد(، الع��امل، املهندس، التكنولوجي، املجدد، 

املحرك للضمري العريب بعنف..« ص)322 من البحث عن وليد مسعود(. 

وعند رشاد أبو شاور أن الالجئني الفلسطينيني هم أكرث اعامراً من اخوتهم 
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املقيمني.. كأن خاصة اإلعامرية مرتبطة بالالجئ، وهكذا تأيت أفواج الالجئني 

إىل أريحا )الفلسطينية( فتعمرها وتزرعها كام فعل بها األجداد الكنعانيون 

يف القدي��م: »انترشت البيارات حول أريحا، بجهود وعرق الفالحني الالجئني 

الذين وظف��وا خرباتهم فدجنوا األرض الرملية املرامية، واملهملة منذ مئات 

الس��نني، فدبت فيها الحياة بع��د موت، وضاق��ت األرض الرملية القاحلة، 

واتسعت الخرضة، وارشأبّت األشجار املثمرة..«. )ص10 من العشاق(.

أم��ا رواية »النقيض« فإنها ال تخرج عن هذا الخط وإن كانت ال توضحه 

إال من خالل ما تس��تنكره من اإلدعاءات الصهيونية بأن الصهيونيني قصدوا 

فلسطني العامرها وبأن العرب »أكرث الناس يف التاريخ قدرة عىل تدمري األرض 

املزروعة...« ولكن الرواية ال تذهب إىل أبعد من ذلك. )ص86 النقيض(. 

رابعاً: اإلميان املطلق باستمرار الكفاح وبالسالح وبالتضحية:

إن الفلس��طيني يف الرواي��ات الثالث مؤمن، س��واء عىل مس��توى الوعي 

الداخيل أو عىل مستوى الوعي  الخارجي العقيل، بأن الخيار الوحيد املتاح 

له هو أن ميتش��ق الس��الح وأن يس��تمر يف الكفاح عىل املس��تويني الفردي 

والوطن��ي، وأن يضحي وأن يدفع الرضيبة دون س��خط كب��ري ودون إجراء 

مقايسة مس��تمرة مع النتيجة. واملهم هو االس��تقرار يف الكفاح ألنه عالمة 

الحياة. وهناك تباش��ري أمل غامضة جداً وبعيدة ج��داً وغري مؤكدة إطالقاً. 

ولكن الفلسطيني ليس براغامتياً، إنه ال يعمل من أجل هدف واضح مؤكد، 

وال يقدم من العمل بقدر ما يعطيه الهدف من األمل، ولكنه يفرض افراضاً 

عام��اً نظرياً بأنه ليك يعيش ال بد م��ن أن يؤمن بوجود فجر يتحفز إلضاءة 

العامل وراء ومضات التباشري املحدودة التي تبدو يف أفق املرحلة. 

إن الروايات الثالث تبرش جميعاً بالثورة، بحمل الس��الح، ولكنها ال تبرش 

بالنرص وال تؤكده. أنها متثل )الفلس��طيني( يف مرحلة اس��رداد الش��خصية 

والهوي��ة والكرام��ة واملبادرة بعد س��نوات م��ن تحمل الضغ��ط واإلهانة 

واالحتواء والوصاية. ومن هنا كانت القيم االساسية يف الروايات الثالث هي: 

الش��عور بالهوية الفلس��طينية، االنتفاض عىل الواقع املزري، حمل السالح 
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واالنخراط يف الثورة. وليكن بعد ذلك ما يكون. 

ووفقاً لذهنية أفنان القاس��م وتقريريته ال تحتاج املس��ألة إىل مزيد من 

اإليض��اح. يقول تيار الوع��ي عند البطل: »...تقلد أخ��ي بندقيته الجديدة، 

فأتاك بالعيد، وأتاك باالبتس��امة، ويف كل طلقة تقط��ع الحدود، كان يعلن 

للعامل أنه عاد س��يد نفسه من جديد، ومل تعد فلسطينيتك أحجية. ويف كل 

صيحة تقطع حواجز الجنود، كنت أعلن للعامل أيضاً أنني عدت سيد نفيس 

من جديد، ومل تعد غربتك أحجية«. )ص196 من النقيض(. 

أما عند جربا فتتخذ املسألة شكالً أكرث ملموسية وأكرث تعقيداً. إن مروان، 

ابن وليد مس��عود، ينضم إىل الحركة الفدائية، وتصف لنا الرواية بالتفصيل 

مش��هد اقتحام مس��تعمرة رامات يوس��ني )أم العني(، إن مروان ورفاقه يف 

السالح )يتحققون( من خالل املعركة أن كل طلقة رصاصة يف صدور االعداء 

أو يف صدوره��م ه��ي تأكيد لوجودهم واس��تمرارهم وهويته��م الوطنية، 

و)يثبتون( أن فلس��طني ليس��ت ملكاً للجيل القديم ال��ذي عاش فيها، وإن 

الجيل الفلس��طيني الجديد هو الذي يتوىل الكفاح امللموس بالروح والدم، 

وأنه يقاتل فإذن هو موجود ومس��تمر. وإن مش��هد مروان قبل استشهاده 

يذك��ر متاماً مبش��هد )أبو زياد( يف رواية )العش��اق( وه��و ينتصب متحدياً 

الطيارة اإلرسائيلية ألنه أراد أن )ميوت واقفاً(. )ص178 من العشاق(.

يقول مروان واصفاً االنس��حاب بعد نجاح عملية االقتحام: »وابتعدنا عن 

نقاط االلتح��ام الفعيل، رغامً عن الوميض املتك��رر والرصاص املتباعد. غري 

أنني أحس بالتعب لثقل حمولتي ويرهقني االنبطاح مرة والقفز مرة والسري 

منحنياً مرة أخرى. صممت عىل أن أرفع رأيس واستنشق الهواء الفلسطيني 

القري��ر الرطب ملء رئتي، ورست للحظتني منتصباً بطول قامتي، غري مهتم 

بصفري الرصاص ساخراً من احتامل اصابتي، كأنني بعد تلك التجربة حظيت 

بحضانة س��حرية ضد رصاص األعداء جميعاً...«. )ص302-303 من البحث 

عن وليد مسعود(. 

وهكذا يكون التحقق الفلسطيني يف هذه املرحلة من خالل حمل السالح 



259

واستخدامه ومواجهة العدو واالستمرار دون تساؤل يف تقديم التضحية، أما 

النتيجة، نتيج��ة الكفاح والتضحية، فهي غري واضحة عىل اإلطالق. والهدف 

ما زال بعيداً، ولكن العزاء هو أن »كل من سار عىل الدرب وصل«.

*  *  *

ومثلام أش��ري يف هذا البحث أكرث من مرة، هناك وجوه كثرية للتجربة إذا 

دخل اإلنس��ان يف تعقبها فإنه لن يخرج قبل أن ميأل س��فراً كامالً من أسفار 

)أيوب( الفلسطيني. والرواية بعد كالحياة فيها كل يشء ويتسع القول فيها 

ليش��مل كل يشء. فلنقل إذن أن املالمح السابقة هي املؤرشات الرئيسية يف 

التجرب��ة، ولنقنع بها إىل حني، ولن��زد عىل ذلك فكرة رمبا كانت تفرس األمر 

كل��ه، وه��ي أن هذه الروايات الثالث س��واء يف منطلقاتها األساس��ية أو يف 

قيمها أو يف فهمها للمستقبل، كانت تعكس بأشكال متفاوتة عنارص أساسية 

من األيديولوجية النضالية التي قامت عىل أساس��ها الثورة الفلس��طينية يف 

منتصف الستينات، ويستطيع املراقب املدقق أن يرى إصداء األفكار الثورية 

الفلسطينية86 يف تأكيدات الهوية الفلسطينية، والتضحية والنضال، وصوفية 

التوجه إىل الهدف، والتأكيد عىل قيم البندقية واملواجهة لذاتهام، والتململ 

من تهاون اإلطار العريب، والتعلق النهايئ باألرض املعبودة، وغري ذلك...

86   عىل الرغم من التلوينات الليربالية عند جربا والتلوينات األممية عند افنان القاس��م 

فإن الروايات الثالث أقرب يف فهمها للوضع الفلسطيني وللخالص الفلسطيني إىل األفكار 

التي برّشت بها يف بدء الثورة حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(. 
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               وطني عكا
وحكاية األصوات الحرّة87

قرأت مرسحية »وطني عكا« بش��غف ش��ديد، وحني ألقيته��ا جانباً كان 

رأيس يعج بخواطر متباينة، إنها مرسحية ذهنية مثرية لالسئلة، اسئلة جريئة 

وحساس��ة يطرحها أش��خاص املرسحية م��ن عرب ويه��ود ويجيبون عليها 

إجابات خاطفة بأسلوب تقريري يف أغلب األحيان. ما هي هذه االسئلة؟

إنه��ا – هك��ذا ودون تحف��ظ – تتن��اول القضاي��ا التي تتص��ل بالنكبة 

الفلس��طينية ومالبس��اتها منذ سنة 1948، حتى اليوم س��واء عىل املستوى 

الفلسطيني والعريب، أو عىل مستوى الدولة الصهيونية وحليفتها اإلمربيالية. 

ول��و كان يف املرسحية توزٌع متناس��ٌب للامدة وفق��اً ملركز اهتامم واضح 

ألمك��ن القول: إن الكاتب يعالج القضية الفلس��طينية يف إطارها الطبيعي: 

الفلس��طيني فالعريب فالصهيوين فالدويل. ولكن الواضح أنه – بس��بب من 

ضخامة املوض��وع وتداخل عنارصه – مل يتمكن من التحكم يف توزيع مادة 

املرسحي��ة، أو حت��ى الركيز عىل املوضوع األس��ايس وهو نض��ال مجموعة 

فلس��طينية مقاتلة جمعتها ظروف النكب��ة وعالقات أرسية وثيقة. إن املرء 

يحاول بعد الفراغ من قراءة املرسحية أن يس��تجمع يف الذاكرة حكاية هذه 

املجموعة وبطوالتها ومعاناة أفرادها وخلجات نفوسهم، ولكنه ال يظفر إال 

بصورة باهتة تنقصها الخطوط واأللوان، ذلك أن هذه املجموعة ضاعت يف 

زحمة األفكار الكثرية واملس��ائل املطروحة واملناقش��ة املتواصلة. ورمبا كان 

هذا الضياع يعكس ضيعة الش��عب الفلس��طيني وقضيته يف زحمة السوق 

87   عبد الرحمن الرشقاوي – وطني عكا – مرسحية، القاهرة، 1970. 
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الدولي��ة والعربية، ولكن م��ن طبيعة الفن أن يجلو األمور ويبدد س��حب 

الغموض وإال فامذا هو؟ 

ٌر لألس��تاذ الرشق��اوي املجهود الكبري  ع��ىل أن القارئ املنصف ال بد مقدِّ

الذي بذله من أجل اإلحاطة بقضية فلسطني وجوانبها املختلفة يف مرسحية 

ال ت��كاد تبلغ مئتي صفحة. ورمبا كانت ه��ذه اإلحاطة هي هدف الكاتب 

االس��ايس، بحي��ث أراد ل�»وطني ع��كا« أن تكون وثيق��ة مرسحية للقضية 

الفلسطينية تتناول فيام تتناول:

أ-   ضيعة الش��عب الفلس��طيني تحت وطأة األنظمة العربية الرس��مية 

التي تقاس��مت فلس��طني بعد س��نة 1948، والكاتب يعالج ه��ذه الناحية 

مبنتهى الجرأة ويدين األنظمة العربية ال لتهاونها يف النهوض بأعباء القضية 

فحس��ب، بل لتضافرها عىل اضطهاد شعب فلس��طني والعمل عىل متزيقه 

وكبت إرادته يف النضال.

ب-   ثورية الجامهري الفلس��طينية العربية وتش��وقها للنضال وإقدامها 

عىل خوض املعركة وبذل التضحيات مقابل تهاون البورجوازية وانش��غالها 

بامللذات والرهات واملظاهر وتنكرها لقضية الوطن. 

ج-   املجتم��ع اإلرسائي��يل مبا فيه من تيارات متضاربة وتش��كيلة برشية 

متباينة، ومبا يس��وده من تيارات تعصبية وظأم إىل التوس��ع وولع بس��فك 

الدماء وتعصب أعمى ضد العرب. 

د-   حرب حزيران 1967 وأسبابها ونتائجها وويالتها. 

وأه��م من ذلك كله تعرض الكاتب للحلول املطروحة للقضية. وهو يركز 

عىل الحل الدميقراطي للقضية، ويفس��ح للشخصيات مجاالً كبرياً ملناقشته، 

محاوالً رشحه وتثبيت بعض مفهوماته، إن ليىل – وهي لسان الجيل الجديد 

املناضل – ترد عىل تخوف أبيها من الحل الدميقراطي مبا ييل: 

“الدميقراطية يا أبتي هي جبهتنا الفوالذية يف وجه االمربيالية. 

فالوط��ن لنا والدين لرب الدين، وهذا ما تعني الدميقراطية، ففلس��طني 

الدميقراطية يا أبتي وجه نرض لفلسطني العربية. ستطري فلسطني الحرة نحو 



262

املستقبل بجناحيها: 

الدميقراطية – يا أبتي – وعروبتها”. 

واملالحظ أن ليىل ترص )ص84( عىل أن الحل الدميقراطي ال يلغي عروبة 

فلسطني.

والح��ل الدميقراطي، طبعا، ال يأيت من جانب واحد. ولذلك حاول الكاتب 

أن يربز االتجاهات املناهضة للصهيونية بني يهود األرض املحتلة، مش��رياً إىل 

أن ح��رب حزيران س��نة 1967 – مبا رافقها من عنف ووحش��ية يف معاملة 

العرب، والس��كان املدنيني منهم بخاصة – أدت إىل بدء انكش��اف أكاذيب 

الدع��اوة الصهيونية ودمياغوجيتها، وبالتايل إىل نوبة من يقظة الضمري لدى 

أف��راد من مختل��ف القطاعات: مثقف من أصل فرنيس )مارس��يل(، ضابط 

من أصل أمرييك )سالمس��يك(، ضابط من أصل فلس��طيني )سعد هارون( 

إلخ... إن مارسيل يحمل عىل القادة الصهيونيني والفكر الشوفيني التوسعي 

املس��يطر عىل املجتم��ع اإلرسائييل، ويعاين من نوبات مس��تمرة من تأنيب 

الضم��ري. وينتهي أخرياً إىل العودة إىل فرنس��ا. وتتأثر زوجة مارس��يل بآرائه 

تدريجي��اً وتتخىل عن حامس��تها للصهيونية. أما س��عد ه��ارون فإنه يبدو 

ناق��امً عىل إرسائيل وما فيها من متييز عنرصي. ويظهر سالمس��يك ش��كوكه 

بالسياسة التي تسلكها دولته وهكذا... ويذهب الكاتب بعيداً يف إبراز هذه 

االتجاهات. ويش��ري مثالً إىل هرب جندي88 م��ن صفوف الجيش اإلرسائييل 

والتحاقه بالجانب العريب احتجاجاً عىل املس��لك العدواين الوحيش للجيش 

اإلرسائي��يل )ص112( وينس��اق الكاتب وراء هذا االتج��اه ويبعد كثرياً عن 

الحقيقة واملوضوعية حني يدفع بطله املناضل العريب رشيد إىل الهتاف: 

»فلرفع األصوات الحرة من داخل إرسائيل« )ص141(.

حني يقع اإلنس��ان عىل مثل هذه اآلراء يف األدب أو يف السياسة ال بد أن 

يتساءل: هل كتب للتفكري العريب أن يظل أبداً )َمْوجيّاً( متأرجحاً من طرف 

قيص إىل ط��رف أقىص؟ لقد انطلقنا من مبدأ ق��ذف اليهود إىل البحر، وها 

88   ليس لهذا الكالم ظل يف الواقع، ومن الخطر إيهام قرائنا بامكان حدوث هذا األمر. 
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نحن اليوم نس��مع أصواتاً تتس��لق وراء املبالغ��ة العاطفية يف تصوير بعض 

الب��وادر املضادة الصهيونية يف صف��وف العدو. إن التنويه بهذه البوادر أمر 

مقبول من حيث املبدأ، عىل أن يصحب ذلك التش��ديد عىل أن هذا االتجاه 

ما زال ضعيفاً مستضعفاً يف إرسائيل من جهة، وهو أقل مام هو منتظر من 

جهة أخرى. فالربية الصهيونية الش��وفينية تسيطر عىل املجتمع اإلرسائييل 

س��يطرة كاملة وتنشئ الش��باب هناك تنش��ئة عدوانية فاشية. والسلطات 

اإلرسائيلي��ة تقمع كل محاولة لالحتجاج عىل هذا األس��لوب يف الربية، ثم 

إن البوادر اإلنس��انية التي ظهرت يف املجتمع اإلرسائييل بعد عدوان 1967 

أق��ل بقليل مام ينتظر من أي مجتمع كولونيايل يف العامل، تقوم مؤسس��اته 

الحاكمة عىل اضطهاد وإبادة وترشيد الشعب املحيل. وهذا هو األمر الذي 

يج��ب أن نركز عليه يف كالمنا بدالً م��ن تضخيم بعض البوادر. وال ننىس أن 

كل مبالغ��ة يف تصوي��ر يقظة الضمري اليهودي أو تط��ور الوعي الطبقي يف 

قطاعات معينة يف )إرسائيل( تتضمن بالرضورة انتقاصاً من معاناة الشعب 

العريب الفلس��طيني التي تكررت مأس��اته عدة مرات خالل األعوام الطوال 

الفائتة، وحرص��ت القوى املتآمرة عليه عىل إبرازه بص��ورة املعتدي وإبراز 

جالده بصورة الضحية. 

*  *  *

وإذا انتقلنا إىل الناحية الفنية فأول ما يلفتنا هو أن »وطني عكا« سليلة 

املرسحية الش��عرية املرصية بحق. وهو حكم لن يريض األس��تاذ الرشقاوي 

طبعاً. إن الفارق األس��ايس بني مرسحيات ش��وقي مث��الً وبني »وطني عكا« 

هو يف قوة الفكرة وجرأتها وعمقها ال يف البناء الفني، وإن كان البناء الفني 

يس��جل تقدماً واضحاً. إن الحركة املرسحية يف »وطني عكا« ما زالت أقرب 

إىل التف��كك89. وهي تس��ري ببطء ودون تركيز، وتعوقها املناقش��ات التي ال 

يتصور وقوعها يف األوقات الحرجة بني مناضلني أيديهم عىل الزناد وعدوهم 

أمامهم ومصريهم فاغٌر فاه. والشخصيات كلها أقرب إىل األمناط، وهي ذات 

89   ميكن اعتبار املنظر التاسع ص91-97 مثااًل ملموساً لهذا التفكك. 
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بع��د واحد فق��ط، وإن كان الكاتب يجهد يف أن يرص��د تطور تفكري هذه 

الش��خصيات من خالل بع��ض األحداث )رمبا كانت مارجو زوجة مارس��يل 

مثاالً جيداً لهذا التطور(.

والش��عر يف املرسحية ينساب انسياباً طبيعياً. وال يضطر الكاتب إلحداث 

تغي��ري كبري يف الرتيب املعتاد لل��كالم، إال أن رسعة تغري الوزن داخل املنظر 

الواح��د تبدو غري مربرة وال تنظمها – فيام بدا يل – عوامل واردة يف طبيعة 

الحوار نفسه. ويتس��اءل املرء يف الواقع عن الوظيفة التي يؤديها الشعر يف 

مث��ل هذه املرسحية التي تطرح مناقش��ات جدية يف القضية الفلس��طينية 

ويف مش��كلة الوض��ع العريب الراهن. ويف وهمي أن��ه يف مثل هذا املوضوع 

يس��هل الشعر للكاتب االنزالق وراء الخطابية التي سلبت القسم األكرب من 

انتاج أدب النكبة موضوعيته وقيمته اإلنس��انية. ومن أسف أنني مل أشاهد 

املرسحي��ة ممثلة، ولذلك يظل حكمي عىل كث��ري من جوانبها الفنية ناقصاً. 

وقد أكد يل كثريون ممن ش��اهدوا املرسحي��ة أنها كانت ناجحة، ولكن هذا 

النجاح ميكن أن يكون ناتجاً عن عوامل عاطفية أو مؤقتة. 

ويبدو أن كثافة املس��ائل املطروحة فرضت عىل األس��تاذ الرشقاوي فرضاً 

أن يحس��م األمور يف كثري من األحيان بأحد أس��لوبني: إم��ا التقريرية وإما 

الخطابية. 

والح��ق أن هذا األمر بحد ذاته ال يغري املرسحية كثرياً، ألن العربة هي يف 

مق��درة املرسحية عىل إثارة القارئ ودفع��ه إىل التفكري، وهذا ما تنجح فيه 

هذه املرسحية نجاحاً واضحاً. 

 .)1970(
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الغربة الفلسفية

والغربة عن الوطن

ق��د تختلف آراء املتذوق��ني والنقاد اختالفاً بيناً بش��أن طبيعة هذا الفن 

)الدينامّي( العجيب الذي يسمى )القصة القصرية(.

وقد يعتقد بعضهم أن القصة القصرية ميكن أن تكون مركبة ذهبية لالفكار 

وقد ينفي آخرون ذلك، ويرصون عىل أنها مجرد ومضة )سيكولوجية( تحمل 

انطباعاً برقياً، وقد يقلب آخرون املس��ألة ويرصون عىل أن القصة القصرية، 

برصف النظ��ر عن موضوعها أو تقنينها، هي لقط��ة جزيئية )Atomic( ال 

تقبل االنقس��ام أو التع��دد. وقد ينرصف آخرون إىل الجانب الحس��ايب من 

املسألة ليكتشفوا أن القصة القصرية قابلة للتمييز عن طريق معيار ال يخطئ 

وهو عدد الكلامت، فهي عند أدغار آلن بو مثالً تظل قصرية ما دام باإلمكان 

)قراءتها قراءة دقيقة يف مدة تراوح من نصف ساعة إىل ساعة أو ساعتني(، 

وس��يظل الناس يختلفون حول هذه األمور ما دام هناك أدب ونقاد. ولكن 

هناك ش��يئاً يتوهم املرء أنه ف��وق االختالف يف الفن القصيص عامة، وأعني 

به ش��خصية العمل القصيص، أو لنقل القدرة عىل خلق الجو الخاص، ذلك 

أن األعامل القصصية التي اس��تطاعت أن تتجاوز املقاييس النقدية املحلية 

أو اآلني��ة هي تلك األعامل التي خلقت جّوها الخاص ومتيزت بش��خصيتها، 

بحيث اضطرت النقد ألن يلهث وراءها بدالً من أن يحتويها. 

*  *  *

إن ق��ارئ مجموعة “رباعية املوت والجنون” ملحمود موعد ال يس��تطيع 
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إال أن يس��تذكر هذه الحقيقة. وبالطبع يج��ب أن ال يعني ذلك، تلميحاً أو 

ترصيحاً أن ه��ذه املجموعة متجاوزة ملقاييس النقد. فهي املجموعة األوىل 

لكاتب ش��اب، وعدد قصصها ال يبلغ العرش، ولي��س من مصلحة كاتبها أن 

يزعم لنفس��ه أنها تبلور اتجاهاً فكرياً – فنياً متاميزاً- وما أحس��ب أن لديه 

مث��ل هذا امليل، فهو – كام عرفته – من الش��باب املدركني لصعوبة تثبيت 

موطئ قدم حول ينبوع اشتد عليه الزحام. عىل أن من حقه علينا أن نعرف 

بأن قصصه تحمل بوادر خلق جو خاص وشخصية خاصة. وهي بهذا املعنى 

قادرة عىل االيصال واالمتاع وواعدة بالنسبة ملا سوف يتلوها من إنتاج.

ومحور هذه القصص – يف أغلب األحيان – املوت أو الجنون، ويخيل إىل 

القارئ أنهام الخياران الوحيدان املتاحان لالنسان يف العامل املعارص. واملوت 

بوجه خاص حاد وملموس وفظيع. إنه دامئاً من خالل القصص قتل أو ذبح 

من الوريد إىل الوريد أو خنق. إن اإلنسان املعارص عند محمود موعد بفعل 

كل الظ��روف، مذبوح، وكل يشء ضده ألن��ه غري مفهوم، وحياته ال يشء، ال 

قيمة لها. وحتى األدب الذي ينبغي أن يتخذ من اإلنسان موضوعه املركزي 

عاجز عن فهم اإلنسان. 

ويف قص��ة )الضحية( مثالً ال يس��تطيع املؤلف أن يفهم الش��خصية التي 

ابتدعها بنفس��ه، شخصية اإلنس��ان املعارص، ولكنه بعد أن تذبح الشخصية 

من الوريد إىل الوريد يتوصل إىل بصيص من الفهم. ومعظم القصص األخرى 

تنحو هذا النحو لتؤكد أن مأساة اإلنسان، املعارص بوجه خاص، إنه ال يفهم 

نفسه، وال يجد من يفهمه. 

إن الج��و الذي تخلقه قصص محمود موعد يذكرنا بأجواء إنس��ان كافكا 

الذي يش��عر دامئاً ش��عوراً حاداً بع��راء الحياة وإبهامه��ا وخطرها املحدق. 

واش��هد أنه جو ط��ازج. وغري مصطنع، وهو ممت��زج بنفس طبيعي غريب 

تفوح منه رائحة املقابر واألماكن الدارس��ة واملواقع األثرية، كأمنا يقصد منه 

أن يقرن مايض اإلنسانية بحارضها، وكذلك أن يقرن وضعها يف إطار املجتمع 

بوضعها يف إطار الطبيعة. ويتجىل ذلك بوضوح يف )رباعية املوت والجنون(، 
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حيث نرى اإلنس��ان متهامً من خالل مؤسسات الحياة املختلفة، وكذلك من 

خ��الل اإلطار الطبيعي ال��ذي يعيش فيه، ويبدو لنا املوت لغزاً مس��تغلقاً، 

وحني يتصدى اإلنسان لحل هذا اللغز، تنتهي به املحاولة إىل الجنون. 

وبالطب��ع ميكن للمرء أن يثري اس��ئلة حول طبيعة األف��كار واألجواء التي 

تقدمها هذه القصص. ذلك أن تيار االغراب الروحي الذي بدأه فرانز كافا يف 

هذا العرص ال يبدو للمرء وارداً بالنسبة للناس الذين يعيشون يف مجتمعات 

مناضلة ضد العدوان وضد التخلف. فهذه املجتمعات تستقي معنى حياتها 

من مضمون هذا النضال االجتامعي الس��يايس. وهذا االغراب الذي يشعر 

به الفرد يكاد يكون مقصوراً، يف ش��كله الحاد، عىل املجتمعات الرأس��املية 

الت��ي وصل فيها التطور الصناعي درج��ة أخلَّت بتوازن الفرد الداخيل. عىل 

أن هذا ال يعني توجيه اصبع االتهام ضد كل من يش��عر بالغربة يف األدب، 

ذل��ك أن هذا الش��عور أصيل يف تاري��خ اآلداب والفنون اإلنس��انية، ونحن 

ننعى فقط الش��كل املريض الذي يتخذه يف املجتمعات الرأساملية وبالنسبة 

لش��اب مثل محمود موعد ابن نكبة وابن قضية، ال ميكن أن يكون اغرابه 

مطلقاً و)ميتافيزيقياً(. إنه غريب ألسباب غري فلسفية وغري )سيكولوجية(. 

إن األس��اس الواقع��ي امللموس لغربت��ه عن وطنه ال بد م��ن أن يحركه يف 

جول��ة قادم��ة من البناء القص��يص إلعطاء معنى واقعي وإيجايب للش��عور 

الحاد بالغربة، وإن املقدرة عىل خلق الجو، وتصوير الشخصية من الداخل، 

ومتابعة الرسد بش��كل إنس��يايب حي ومبارش، واستخدام الوصف استخداماً 

وظيفياً يخدم الفكرة، ودق��ة املصطلح اللغوي، هذه املزايا الفنية الواضحة 

يف قصة مثل )رباعية املوت والجنون( كفيلة – إذا ما رُفدت مبضمون إيجايب 

ملش��كلة الحرية اإلنسانية – أن متنح قصص محمود موعد رسالتها املنشودة 
وتجعلها أقدر عىل اإليصال.90

1974

90   مقدمة مجموعة قصص ملحمود موعد: »رباعية املوت والجنون«، دمشق، 1978. 
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»فواصل«91 ولكن بدون ما بني

تطورات القضية الفلس��طينية ومأس��اة ش��عب فلس��طني كلها عجائب 

مؤس��ية – كلها سلس��لة من األحوال املقلوبة رأس��اً عىل عقب، وليس هذا 

أوان اس��تعادة التاريخ، ولكن، لنتذكر برسعة، منذ البدء قُلَِب الحق العريب 

يف فلس��طني باطالً وقُدم الباطل عىل أنه الحق، ووافق املجتمع الدويل. ثم 

أُخرج الفلس��طينيون م��ن ديارهم بالقوة من جان��ب وبالحيلة من جانب 

آخر، فقيل إن الفلس��طينيني تركوا األرض ولو ظلوا فيها لتغري الحال. وحني 

أُتي��ح للذين قالوا ذلك أن يظلوا يف األرض عىل إثر أية واحدة من سلس��لة 

املحن التي ال تنتهي خرجوا فرادى وجامعات وأضافوا إىل تصنيف الالجئني 

تصنيفات أخرى. وحني هّب الفلس��طينيون ميارس��ون الحق الطبيعي لكل 

الش��عوب يف الكفاح املس��لح صاروا يف قاموس ال��دول الباغية )إرهابيني(.. 

وحني يعيش الفلس��طينيون كام يعيش اإلنسان عىل سطح األرض فيأكلون 

ويرس��لون أوالدهم إىل املدارس يقولون: الفلس��طينيون واقعون يف الرخاء 

وهم ال يريدون فلس��طني وغري ذلك وغري ذلك. ويظل أعجب ما يف س��جل 

املعاناة الفلس��طينية أن��ه كلام ارتفع ص��وت القضية، وضجي��ج القرارات 

الدولية، وصخب الخالفات )األخوية(، وعنف الجدل حول املستقبل البعيد 

واملصري غري املريئ، وباختصار كلام ازدادت وتأثر كفاح السياس��ة أو سياسة 

الكفاح، قبع يف الظّل ونيَُس الش��عب املعني بكل هذه الجداالت والنزاعات 

والتقربات والتباعدات واملساعي الحميدة وغري الحميدة.

ذلكم هو الشعب الذي يعاين، والذي يُذبح، والذي يُهّجر ويُظلم ويُستباح، 

وتس��تمر مأس��اته س��واء تحت ظل خيمة القامش أو الجلد أو الصفيح، أم 

91   تعليق عىل مجموعة “فواصل” ألحمد عودة. 
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تح��ت ظل الخيمة املعنوية من الذل والع��ار واحتامل األذى ورؤية جانيه. 

حتى صارت هذه الحالة هي األصل وس��واها هو االستثناء، فإذا نعم فرد أو 

مجموعة من شعب املعاناة – ولو إىل حني ويف ظل ظرف طارئ – أثار ذلك 

عجباً رمبا حتى من ط��رف )صاحب العالقة( كام يقولون يف لغة الدواوين، 

واملس��ألة كلها أوالً وأخراً )دواوين( بدواوين، وتبقى الحقيقة األساسية هي 

اكتواء هذا الش��عب عىل الدوام بجمر املصري املكتوب يف ملفات الدواوين. 

تلك شقش��قة ال بد أن تهدر، وال يستطيع أن يحجزها حاجز، عندما تخوض 

النف��س عمقاً يف تجربة »الفواصل« التي يقدمها أحمد عودة بني كل )جيل 

تجربة( وآخر.

ههنا صوت املعاناة الحقيقية التي تجاوزت مفهوم الجيل الواحد، وتكاد 

تبل��غ الجيل��ني، وتكاد تصبح ق��دراً مكتوباً يف اللوح املحفوظ ال س��بيل إىل 

زحزحته.

أن��اس كانوا أع��زاء يف ديارهم، أو نص��ف أعزاء، أو ربع أع��زاء، أو حتى 

مسحوقني، ولكن يف وطنهم، وأرضهم، يجدون أنفسهم بني عشية وضحاها، 

ب��ل بني رفة عني ورفة، الجئني مرشدي��ن منبوذين، ويختارون أقرب املواقع 

إىل مساقط رؤوسهم، ويحملون معهم مفاتيح بيوتهم، ويسمحون لقلوبهم 

أال تنفطر، ذلك ألن )العودة( مس��ألة وقت والغّمة غيمة صيف عام قريب 

تنجيل. وتطول األيام والليايل، ويش��يخ الش��بان، وميوت الش��يوخ، ويتوالد 

األطفال، وتنبجس األحفاد، وينحُل خيال الوطن ويبتعد، ويستحيل إىل رمز 

بعد أن كان واقعاً ملموساً، وتستمر األيام كام هي والليايل، ال بل تنتقل من 

يسٍء إىل أس��وأ وتلوح خياالت الحرب والثورة والتس��وية والعدالة الدولية، 

ولك��ن يف الحقيق��ة ال يشء يتغ��ري اللهم أال بضع مذابح هن��ا وهناك، وبني 

كل مذبحة ومذبحة، قم��ع وتضييق وبطش وضبط وربط، وتتقدم القضية 

إىل األم��ام، وأحياناً تنتكس، ويبقى الوجع املركزي يف املأس��اة أّن لها بداية 

وليس لها نهاية. ال يس��تطيع أي شاب متحمس، أو أم مهووسة بالخرافة، ال 

يس��تطيع ملك أو رئيس أو قائد، ال يستطيع مكافح أو بائع جرائد أو فدايئ 
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أو س��فري، ال يس��تطيع أحد، وال العرّاف، أن يقول لهؤالء الناس متى تنتهي 

مأساتهم وتبدأ حياتهم.. واألنىك من ذلك واألسوأ واألشد فجيعية أنه، حتى 

ل��و انتهت )القضية( نرصاً أو صفقة، أو بقدرة قادر، فمنذا الذي يجرؤ عىل 

إعطاء بصيص وعد بأن مأساة أصحابها تنتهي اليوم أو غدا أو بعد االستقالل 

أو م��ع الفيديرالية أو م��ع الدميقراطية أو مع الس��لطة الوطنية أو يف ظل 

الرعاية الدولية. أين س��يذهب هؤالء الناس؟ أين س��يقيمون؟ ماذا سيحل 

بهم؟ وكيف س��تُلغى العقود األربعة أو الخمس��ة أو الستة أو السبعة من 

السنني التي فككت ارتباطهم اليومي بالحياة الطبيعية يف الوطن؟؟

*  *  *

ما كان هذا كله مقدمة مرهلة ملجموعة قصصية عن فلس��طني، أو عىل 

األصح عن )الفلس��طينيني(، فمرة أخرى قضية الفلس��طينيني، إنسانياً، يشء 

وقضية )فلسطني( يشء آخر. هل هذه هرطقة؟

إذاً، الح��ق عىل )أبو عزيز( يف قصة )قهوة املدفع( الذي يلعب مع أقرانه 

يف املخيم لعبة )السيجة( شكالً، و)يلعب( خياله )مضموناً( يف قهوة املدفع 

بياف��ا، وي��أكل برتقالة يف املخيم )كل بضعة أش��هر( فيضح��ك عليه خياله 

وتك��ون الربتقال��ة من يافا، هن��اك يشء واحد ال )يلعب( ب��ه أبو عزيز وال 

يتالع��ب وهو معرفت��ه أن )العمر انتهى(، وإن كل ما بعد حياة فلس��طني 

هو قصة دوستويفس��كية عن الرسداب أو حياة املوىت: يتطامن رأسه فتبدو 

ذؤابتا شاربه كجناحي دوري بات يرتعش من الربد. يغمغم: 

-  إيه. كانت أياماً.

ويرفع وجهه مربّداً.

-  هناك انتهى العمر.

يقل��ب عينيه يف الخيام ومنازل الصفيح وهي تهتز وتتوجع لكل نس��مة 

شاردة، يقول بصوت كأمنا هو صاعد من قعر برئ مظلمة أو هابط إليها: 

-  نحن أموات: صدقوين يا جامعة أننا أموات. 

وعندما يصيح الالعب الخصم بفرح طفويل: 
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-  َجْروك مات. 

يحدق إىل رقعة امللعب ببله كأمنا يراها ألول مرة، ثم يرمي الرجل بنظرة 

اش��تعلت فتائلها. ميد يداً عصبية إىل الرقعة يبعرثها، وينهض نافضاً قمبازه 

من ال��راب. يلقي القبض عىل يدي ويجرين وراءه بغلظة، ثم يتوقف فجأة 

ويتف��رس يب فأبح��ر يف عينيه تدفعني نس��ائم طرية عط��رة، يأخذ بإبطي 

ويحملني برفق وحذر كأمنا يحمل برميالً من البارود92«.

هذا املوقف يخترص قضية املجموعة كلها: منازل الصفيح أو الخيام التي 

، النفوس التي نشف أملها بقعر املعاناة، اللعب الذي  ال تقي من قرٍّ أو حرٍّ

ال يسيل – يا وياله حني تصبح لعبة )السيجة( التي يتقاتل من أجلها الناس 

وينسون أنفسهم، حني تصبح اللعبة نفسها مادة لغري التسلية. 

وف��وق ذلك هناك يشء نفيس عند )أبو عزيز( كبري جداً ومثني يف التجربة 

اإلنس��انية وهو الش��جاعة يف مواجهة الذات، عدم االلتفاف عىل األزمة أو 

الهرب منها أو حتى االحتيال لنسيانها. 

إن��ه يذكّرنا بتل��ك الحكمة اإلنكليزية التي تناس��اها كث��ري من الناس يف 

مجتمع الزيف وأنها لتستحق أن تنقش بأحرف من ذهب: 

»مهام لعبت بنا األالعيب فال يصح أن نلعب أية أالعيب مع أنفسنا، وإمنا 

يجب، إذ نخلو إىل أنفسنا أن نتعامل معها مبنتهى األمانة والصدق.

Whatever games are played with us. we must play no games 

with ourselves. But deal in our privacy with the last honesty 

and truth.“

كل هذا يقوله أبو عزيز أو ينبئ به أو يترصفه مبنتهى البساطة كأنه أكرث 

االشياء طبيعية يف الدنيا. ولوال أن يظن باملقالة الحالية أو بصاحبها استخفافاً 

باملجموعة املدروس��ة أو بصاحبها أو بقارئها لوقفن��ا عند هذا الحد وقلنا: 

“إىل هنا انتهت املقالة وانتهت املجموعة وانتهى العمر الفلسطيني”.

*  *  *

92   عودة، أحمد: الفواصل، قصص قصرية، اتحاد الكتاب العرب، 1983، ص32. 
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إن هذا الكالم املستوحى من املجموعة ليس افتئاتاً عىل النهوض الوطني 

وال عىل الكف��اح، وال هو انهزام، ونرجو ونأم��ل ونتمنى أال يكون موضوعاً 

النتهازيّي املناقشات أو ملزايدة املزايدين. إن مجموعة أحمد عودة تقول – 

عفواً يا أحمد إنها ال تقول، إن عيني تقرأ فيها عىل مسؤوليتي الكاملة وحق 

أحمد عودة يف التنصل من كل اس��تنتاج – إنها تقول أن هناك شيئاً ما دمر 

أو اخرق أو اس��تلب من عمر الفلس��طيني، ومرت األيام فاصبح “معطًى” 

كام��الً كأنه جزء من الطبيعة أو ناموس الكون. ويزيد املرء عىل ما ميكن أن 

يكون ما تقوله املجموعة: إن كل فلسطيني ينجو – ولو إىل حني – من هذا 

الق��در املحتوم كأن يتعلم أو يرثي أو يلمع، فإن��ه يفعل ذلك ضمن قانون 

الحالة املؤقتة، ويكون ال عذابُه عىل حس��اب مزيد من عذاب الفلسطينيني 

الحقيقيني، سكان الخيام الذين ليسوا بروليتاريا فقط، وال كادحني، وال طبقة 

مسحوقة وال مس��تَغلني )بفتح الغني( ولكنهم الجئون أبديون، وهي طبقة 

تأيت تحت )الربوليتاريا الرثّة sous proletariat( يف املصطلح االجتامعي. 

كيف يعيش هؤالء ويفكرون؟ 

نع��م مجموع��ة أحمد عودة تح��اول أن تنق��ل لنا صورة عن عيش��هم 

وتفكريهم أي معاناتهم، ألن العيش عندهم كلمة واحدة هي املعاناة. 

أم��ا كيف يحلمون؟ وينظرون إىل املس��تقبل، فاملجموع��ة بكل أمانة ال 

تتطرق إىل هذا الجانب، رمبا ألنها ال تريد أن تقول برصاحة أنهم ال يحلمون 

وال يشيمون املستقبل. 

ويف املجموع��ة كلها، متاماً كالبيان الرسيايل لعام 1920، ال يوجد ملكيون 

وال جمهوريون، وال دول وال حكومات، وال رس��امون وال نحاتون، وال جنود، 

وال فدائيون، وال قمر وال كواكب، وال أوسمة وال عظامء.. وإمنا توجد سلسلة 

مفاتيح حياة ال مناص منها وال مفر، وكل من ينظر إىل أبعد من أرنبة أنف 

هذه املفاتيح فإنه يكابر ويجعل من نفسه أمام نفسه هزؤاً وسخرية. 

ما هي هذه املفاتيح يا أحمد عودة؟ 

- الخيمة أو الكوخ الصفيح أو غرفة الطني. 
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- الرشطي واملختار والعصا ملن عىص.

- الشمس املحرقة يف الصيف والريح املزمجرة يف الشتاء.

- وكالة اإلغاثة وطحينها و)بقجها( وموظفوها القادمون من عليائهم. 

- األوالد الذين يتكاثرون كلام اشتدت رحى التعاسة.

- اآلباء املفجوعون واألمهات الالئبات.

املذي��اع ال وجود ل��ه، العامل الخارجي ال وجود ل��ه، العدو املبارش أو غري 

ص( باستمرار. الحارض  املبارش ال وجود له. املايض موجود ولكنه طبيخ )يحمِّ

موجود ولكنه جحيم. املستقبل، ما لنا وله.

هل يتعمد أحمد هذه الصورة املقطوعة من شجرة يابسة؟

هل وصلت حياة هؤالء املعذبني يف األرض إىل هذا املستوى؟

هل متنع أحمد أمانته من أن يقدح رشارة األمل؟

يا وياله، أنظروا كيف يصور أحمد عودة األمل.

يُْت املجموعة، أي يجب أو يفرض  يف قصة )الفواصل( التي باس��مها ُسمِّ

أن تك��ون بيت القصيد أو واس��طة العق��د، يقدم لنا أحم��د عودة منوذج 

الفلسطيني الصابر العاقل املتزن، حالّل املشكالت، يف أقل من صفحتني من 

الكالم املركز يقيض أحمد عىل هذا النموذج يف سبيل قطعة لحم، يراه أهل 

املخيم راكضاً يف األزقة صارخاً بصوت هادر..

- سأقتله، اتركوين، سأقتله.

ويحاولون ثنيه عن عزمه ويتس��اءلون م��ا الذي أخرج الحليم عن طوره. 

وهذه خالصة الصفحة األوىل من القصة، أما الصفحة الثانية فتقول: 

- »تبع��وه الهثني تثري قدماه املتس��ارعتان الغب��ار يف حقولهم، وانوفهم، 

وهو بدوره يثري زوبعة اخ��رى تركض أمامه، فيام رصاخه الهادر يجعل من 

املخيم زورقاً يرنح يف بحر متالطم األمواج. 

انجلت الزوبعة األوىل عن كلبه الرمادي الضخم، اس��تبعدوا أن يكون هو 

املعن��ي بالقتل. يعرفون مدى حبه له وتفضيله إياه عىل أوالده. .دامئاً يلهج 

بوفاء الكالب، وكلبه بالذات.
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اس��تبعدوا ذلك، وحني عال نباح الكلب رشس��اً متحدياً رأوهام من خالل 

الغبار يتصارعان، ثم رأوه من املعمعة بقمباز ممزق، ووجه ينضح بالعرق، 

في��ام يده القابضة عىل قطعة لحم قد تجرَّح��ت وتفصد منه الدم، توقعوا 

أن يس��قط عىل األرض مغش��ياً عليه، إال أنه لدهشتهم، راح يبتسم يف وجه 

صغاره، قبل أن يركهم يزفونه إىل الخيمة...”93.

ف��إذا كل وقار املخي��م وحلمه وتفهمه وحدبه ع��ىل رشكائه من الكالب 

وصربه وهدوئه واتزانه كل ذلك ذهب أيدي سبأ، أو متزق إرباً إرباً، أو تبخر، 

حني رأى الفلسطيني النموذج قطعة اللحم الوحيدة التي حصل عليها –رمبا 

للم��رة األوىل منذ ش��هر أو أك��رث – بني أنياب كلبه العزي��ز. وعندها انقضَّ 

النموذج وحشاً كارساً وضّحى بلحم يديه ودم قلبه، ليفك قطعة اللحم من 

انياب األرس )وليبتسم يف وجه صغاره قبل أن يركهم يزفونه إىل الخيمة(. يف 

مثل هذا املوقف تطيب البسمة املفجوعة. لقد نيُس هؤالء الناس متاماً، ويف 

الطبع��ات الجديدة لقاموس القضية الذي يبدأ بالثورة وينتهي بالصفقة، ال 

يش��كل هؤالء أية مادة، فهم لغة تاريخية مهجورةarchaic  هنا أيضاً ميكن 

أن تنتهي املقالة وتنتهي املجموعة وينتهي العمر. 

*  *  *

ولك��ن كات��ب املجموعة قد يحتج ويقول هناك عن��ارص أمل مل يالحظها 

القارئ. 

ال والله. يف وس��ط هذا الظ��الم ال يخفى بصيص، ولك��ن البصيص مجرد 

بصيص ال أكرث. هناك مثالً املرأة الجميلة محاسن التي كان ينبغي أن تسمى 

قصتها يف )املعادلة الصعبة(، أن تس��مى )محاس��ن( وكفى، فالقصة قصتها 

وال��درس درس��ها، ولكن يف حالتنا، ماذا يهم العنوان: محاس��ن؟ مس��اوئ؟ 

معادالت؟ تسويات؟ حلقات مفرغة؟ ال يهم.

املهم أن زوج محاس��ن الش��اب يغ��ار عليها من النس��يم، وحني كان يف 

فلس��طني بذل الغايل والرخيص ليتزوجها، ولكن بعد ش��هر العسل غري املّر 

93   املصدر السابق، ص112. 
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وجد نفسه يف خيمة مع محاسن، واشتغل عامالً، بعد أن كان يشتغل عنده 

العامل – وما أحس��ن ما بنى أحمد كل التحول الدرامي يف ش��خصية الزوج 

ع��ىل هذه النقطة – وظّل يراقب محاس��ن، يخاف عليها من الرشطي ومن 

املختار ومن موظف الوكالة. أخرياً يراها رب العمل فيؤخذ بها، ويرفع الزوج 

إىل رتبة مراقب عىل العمل، أي يعيده إىل وضع نفيس شبيه بوضعه السابق 

يف الف��ردوس املفقود. وههنا يحدث التحول فيأمر ال��زوج حبيبة عمره أن 

تطبخ لرب العمل وأن تس��هر عىل خدمته... ويعمى قلبه عن رؤية اللعاب 

يسيل من فم الغنّي الغادر. 

وتحاول محاس��ن أن تهز وجدان الحبيب الوله��ان وأن تفتح عينيه عىل 

ع��واء ضمري الذئب ولكن��ه يتعامى متاماً ويف يده )كرباج( الس��لطة. أخرياً، 

ودامئاً نهاي��ات مجموعة )الفواصل( تحمل الرضب��ة القاضية )أو blow يف 

املصطل��ح النقدي للقصة القصرية(، ها هي محاس��ن تخ��رج من كوخ رب 

العمل بعد أن قتلته: 

“... تص��ّور أنه قائد لجيش لجب، وهذه العصا الفضية هي عصا القيادة، 

إىل أن اقتحمته تلك الرصخة وذلك الطلق الناري املفعم بالحقد..

التفت فرأى محاسن خارجة من الكوخ ركضاً والبندقية يف يدها. رأى من 

بعيد الرشر يف عينيها، تأكد أنها تركض نحوه لتفرغ فيه الرصاصات الباقية. 

وإذا ذاك القى النظارة والعصا ووىل هارباً وس��ؤال ملحاح يطارده. إذ كيف 

سيعود إىل خيمته، وبأي وجٍه يقابل محاسن؟”94.

هل هي نهاية ملودرامية؟ هناك شبهة قوية. ولكن سرنى بعد هنيهة أن 

 hollow men ًأحم��د رمبا كان يقصد أن رجال املخي��م أصبحوا رجاالً ُجوفا

وال خري فيهم، فلرُنجِّ الخري – رمبا يف النساء واألطفال.

إن األطفال يف قصص املجموعة مل يفس��دوا بعد. وهم يعانون ويصربون 

ويحتجون، ويعاملون مثل البهائم أو أدىن. واآلباء قس��اة غالظ مع اس��تثناء 

لحظات رحامنية معينة. 

94   املصدر السابق، قصة )املعادلة صعبة(، ص66. 
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فف��ي قصة )مولد الفرح( مثالً يتمك��ن الطفل الصغري من زحزحة تجّهم 

املعلم الفظ ألنه تجرأ أن ينتقده يف الصميم.

“- استاذ؟ مل تعلمنا كيف نقرأ أو نكتب فلسطني.

فغر االس��تاذ فمه واس��تباحت وجهه خيول الدهش��ة. ما لبث أن فرت 

هارب��ة من وجهه ابتس��امة عريضة أضاءت وجهه كله. ن��اداه وربّت عىل 

كتفه مبودة: 

- سيأيت دورها. ال تتعجل.

حمله االس��تاذ وأجلس��ه مكانه تزفه ابتسامات الدهش��ة والعجب من 

الصبي��ة، وق��د متكن واحد منهم أخ��رياً أن يجرب هذا االس��تاذ املتجهم عىل 

الدوام أن يبتسم95. 

وهكذا، )األمور بخوامتها(، عن��د أحمد عودة. وهكذا لعله مل ينتِه العمر 

الفلسطيني. 

*  *  *

كذلك يص��ور لنا أحمد أمل الفتى الصغري بطل قص��ة )املعطف( ألن أباه 

يدفعه إىل رسقة )بقجة( صديقه معزوز ويجربه عىل التالعب والغش. 

إن الولد يرفض ويحاول التمرد وينقم وال يجد مخرجاً. والنتيجة أن اآلباء 

انته��وا، ورمبا كانت هناك فضلة م��ن خري يف بعض األمهات ويف أكرث االبناء، 

ولكن ما الفائدة. 

هل هذا االس��تنتاج صحيح، وهل هو موجود يف واجهة وعي الكاتب أم 

أنه خبيء يف ال شعوره؟ أم أنه ينكره كل اإلنكار؟

وإىل هنا ميكن أن تنتهي املقالة، وتنتهي املجموعة، وينتهي العمر. ولكن 

بقيت همسة من حق كل محكوم أن ينفثها يف ثانية. 

بعد كل هذا الذي قيل، بعد كل هذا اليأس الذي خيّم، ماذا يجدي النقد 

أن يقول أن قصص أحمد عودة رش��يقة جذابة مبارشة مقتطعة من لحظة 

انطب��اع، محبوك��ة بحيث توصل إىل )الرضبة( أو القفل��ة، مخترصة، مركزة، 

95   املصدر السابق، قصة )مولد الفرح(، ص99. 
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مقتصدة العبارة، سلسة الجملة، نابضة بالصدق واإلخالص؟

ماذا يجدي أن نقول إنه يف معظم القصص كان أحمد يقاوم ميالً متأصالً 

لدي��ه باتجاه امللودراما، وكان أحيان��اً يغلب ذلك امليل، وأحياناً يغلبه امليل، 

وأحياناً تكون الحرب سجاالً؟

وماذا يجدي أن نقول إنه عىل الرغم من امليل امللودرامي فإن رغبة أحمد 

يف توفري مبدأ االقتصاد واالختصار ووحدة االنطباع، وهي مبادئ مقدسة يف 

مملكة القصة القصرية، قادت��ه إىل التعجل وحرمته من جلب خواص كثرية 

من املش��اهد املؤس��ية التي نجح يف التقاطها، كام حرمت��ه من النظر فوق 

الس��ور الذي أدخل نفس��ه يف إس��اره  مختاراً فجاء األفق محدوداً، إن كان 

هناك من أفق؟

كف��ى. كفى. تخىش النفس أن يط��ول حديث الفن وأن تجد مصطلحات 

النقد الباردة سبيلها إىل التسلل إىل هذه املقالة، التي أبعدت عنها الفذلكات 

النقدية عن عمد متعمد ليبقى يف الصدارة جوهر تجربة أهل القضية التي 

هي جوهر الرصاع يف قضية الرصاع يف الرشق األوسط، عىل الرغم من عبث 

العابثني وكيد الكائدين، وهلوسات املصطلحات اليومية للسالم. 

وعىل أمل أالّ يضيع اللب تحت بهرج األغلفة والقشور املذهبة، وأال تحّل 

)الفواصل( محّل العبارات. 
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غيض من فيض أيب سلمى

أ-  أبو سلمى يف منظمة التحرير

مل تكن صلة الش��اعر املناضل عبد الكريم الكرمي )أبو س��لمى( مبنظمة 

التحرير الفلسطينية صلة وظيفة أوجاه أو توسل إىل مآرب أخرى، بل كانت 

استمراراً أصيالً وافياً لسنوات طوال من النضال والكفاح تناوبت بني دمشق 

والقدس، وأىب عليها أبو سلمى أن تخرج عن هذا الخط، وكانت طريقه التي 

التزمها طول حياته هي: القدس – دمشق –القدس. ويذكر العارفون أنه يف 

عام 1972 عني نائباً لرئيس اللجنة الفلس��طينية املوحدة للسلم والتضامن، 

وكان عليه أن يقيم يف القاهرة ليؤدي واجبات منصب أثري إىل نفسه، ولكنه 

رفض ذلك وأرص عىل اإلقامة بدمش��ق ال كرها بالقاهرة وال ِقىًل وال عزوفاً، 

ولك��ن التزاماً بطرف الطريق الذي كان أبو س��لمى مقتنعاً دامئاً أن القدس 

تقع يف الطرف اآلخر منه. 

كانت منظمة التحرير الفلس��طينية عند )أيب سلمى( مجاالً جديداً رحباً 

لنشاطه السيايس بل فرصة ملضاعفة هذا النشاط بأسلوب أقوى وأقدر وأكرث 

تنظيامً وأكرث متثيالً. ذلك أن )أبا سلمى( كائن سيايس، كان همه األول وطنه 

فلس��طني، سواء يف عهد االنتداب أم يف عهد االغتصاب والترشد، وكان همه 

الث��اين وطنه العريب األكرب يف معركته من أج��ل الحرية والتحرر، وكان همه 

الثالث الوطن اإلنس��اين األرحب يف س��عيه إىل التآخ��ي والتعاضد ويف توقه 

إىل الس��لم واألمن واالستقرار. ومل يكن أبو سلمى يضع حداً فاصالً بني هذه 

الحلق��ات الثالث من مفهوم الوطن بل كانت لديه متش��ابكة متداخلة إىل 

حد أنها تس��ببت يف انتش��ار فهم غري دقيق لطبيعة والئه القومي، وأثارت 

عليه يف بعض الحاالت ش��يئاً من التساؤل. كام أن )أبا سلمى( مل يكن يضع 



279

حداً فاصالً أو غري فاصل بني مس��لكه اليومي وبني عامله الفني، فأىت ش��عره 

شاهد صدق واضحاً عىل نصاعة معتقده ونضاله، وأىت عمله اليومي تجسيداً 

لصفاء شعره املناضل وتثبيتاً لقوافيه يف عامل السعي والعمل والكفاح.

وقد ُعرف ذلك عنه وهو بعد يف مطلع شبابه، ينرش جناحاً من خافقه يف 

سامء القدس وجناحاً آخر يف سامء دمشق، وما أن بلغ الخامسة والعرشين 

حتى كان له جناح ثالث من قلبه يف القاهرة، وليس بغريب أن يكون لقلبه 

جن��اح ثالث ورابع وخامس، فقد كان ي��وزع قلبه يف قلوب كثرية. ويحدثنا 

الدكتور زيك مب��ارك عن زيارته للقاهرة عام 1934 مبا هو كاف ملعرفة نوع 

االنطباع الذي بلغه الكرمي الش��اب يف نفوس أقرانه من أهل األدب، هكذا 

يصفه زيك مبارك:

“يف أواخر رمضان قدم مرص أديب فلسطيني له يف الشعر والنرث واالسامر 

بدائع، وله من وفائه الخوانه ومن صدق وطنيته ونبل نفسه شامئل سامية 

تعزُّ عىل من رامها وتطول. هذا األديب هو االستاذ أبو سلمى، عبد الكريم 

الكرمي”.

)صحيفة البالغ، يف مس��اء يوم الجمعة 3 شوال سنة 1352 ه� - 19 يناير 

1934م(.

هناك أش��ياء كثرية غريَّها كرُّ الس��نني يف مظهر أيب س��لمى ويف شخصيته، 

ولك��ن جذوة التعلق بفلس��طني والعروبة واإلنس��انية مل تخُب يوماً ما، ومل 

تضعف، ومل تهن. وحني عاد ثانية إىل دمش��ق يف عام النكبة األوىل، انخرط 

قبل أن يلتقط أنفاس��ه وقبل أي فلس��طيني آخر – رمبا – يف العمل النضايل 

والس��يايس، وملع اسمه – بوجه خاص- يف حركة أنصار السلم، وكان يذهب 

إىل مؤمترات الس��لم مع عدد من الشخصيات العربية السورية، ومل تكن له 

أية صف��ة متثيلية – عىل نحو ما يعرف باملصطلح الرس��مي، ولكن كل ذرة 

يف جس��مه كان تنطق باس��م فلس��طني، وكان هو الذي لفت انظار زمالئه 

يف حركة انصار الس��لم إىل مأساة شعب فلس��طني وخطورة قضية فلسطني 

وعالقة ذلك كله مبسعى السالم العاملي.
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وحني انبثقت منظمة التحرير الفلسطينية يف عام 1964 كان عبد الكريم 

الكرم��ي عض��واً يف أول مؤمتر له��ا: املؤمتر الفلس��طيني األول – القدس يف 

1964/5/28، وحاف��ظ عىل عضويته يف املجالس الوطنية املتعاقبة ومل يغب 

إال عن املجل��س األخري ابتداء من املجلس الخامس عرش )1981/4/11( بل 

كان حارضاً بالروح ال بالجس��د، ونعاه رئيس املجلس الوطني الفلسطيني يف 

مستهل الجلسة مع رفيقيه يف النضال زهري محسن ومحمد الخرضاء. 

وليس يف س��جالت املجلس الوطني الفلس��طيني وال يف ذاكرة كثريين من 

اعضائه، مبن فيهم كاتب هذه الس��طور، ما يوح��ي بأن الكرمي كان عضواً 

نش��طاً يف املجلس، وليس هذا مس��تغرباً عند من يعرف��ون طبيعة تركيب 

املجالس الوطنية الفلس��طينية وأصول التح��رك فيها، وأغلب الظن أنه كان 

يحفظ مقولة أبن املقفع فال يشكو إال ملن عنده الربء، ولعله كان يتأمل كثرياً 

ويتكلم قليالً، عىل أنه بوجه عام مل يكن من املواظبني عىل حضور املجالس 

واالجتامع��ات، وكانت عادت��ه أن ينتظر – رمبا ليس عىل قليل من الجمر – 

إىل أن ي��أيت موع��د كلمته – وما أكرث ما كانت ل��ه كلمته يف مجالس األدباء 

ومجالس الس��الم – ثم ينرصف إىل شأنه مع الصحب واألقران، يجاذبهم يف 

أروق��ة االجتامعات أطراف الحديث، ويضح��ك ويحزن ويتذكر ويروي نتفاً 

من الش��عر وطرفاً من األدب ومقاطع م��ن الذكريات، ومل يكن ليغيب أبداً 

عن لسانه ذكر فلسطني. 

ومن باب الحديث عن عضوية الكرمي يف املجالس الوطنية ميكن أن يذكر 

امل��رء أن��ه كان واحداً من بني بضعة أعض��اء يف املجلس الوطني الثاين عرش 

)القاه��رة يف 1974/6/1( اعرض��وا عىل برنامج النق��اط العرش الذي أُقر يف 

ذلك املجلس وأصبح اساساً للسياسة املرحلية ملنظمة التحرير الفلسطينية، 

إذ كان أبو س��لمى يرف��ض املرحلية والتدرج ومق��والت الواقعية يف العمل 

الثوري وكان يريد فلسطني صافية كاملة متاماً مثلام تركها قبل ربع قرن من 

ذلك التاريخ.

هذا ش��أن أيب س��لمى مع املجالس الوطنية الفلس��طينية، أما ش��أنه مع 
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منظمة التحرير الفلس��طينية فقد كان مختلفاً بعض اليشء، فمنذ أن قامت 

أجهزة املنظمة رغب إليه رئيسها األول االستاذ أحمد الشقريي أن ينخرط يف 

صفوفها ويتفرغ للعمل به. وكانت تربط الرجلني مودة وصداقة س��محت 

أليب سلمى أال يكون أسري قيود الوظيفة والدوام الرسمي البليد، وأن يستمر 

يف التغريد كيفام كان يحلو له، متاماً مثلام كان يفعل يف وظائفه السابقة يف 

الحكومة السورية قبل أن يحال عىل املعاش ويلتحق نهائياً مبنظمة التحرير 

عام 1965.

ع��ىل اي حال عمل أبو س��لمى يف منظمة التحرير س��فرياً متجوالً ينتقل 

من بلد إىل بلد لحضور املؤمترات، وقد عني مس��ؤوالً عن التضامن اآلسيوي 

اإلفريق��ي واتخ��ذ لنفس��ه غرف��ة متواضعة يف مكت��ب منظم��ة التحرير 

الفلسطينية بدمش��ق. ومن هناك كان يذهب إىل مؤمترات التضامن ممثالً 

رس��مياً للمنظمة وكان يذهب إىل مؤمترات السلم العاملي بوصفه شخصية 

فلسطينية وطنية مرموقة وبرىض منظمة التحرير غري املدوَّن عىل األوراق.

ومثلام حرض أبو س��لمى املؤمتر الفلس��طيني األول ح��رض كذلك املؤمتر 

التأس��ييس للتضامن اآلس��يوي اإلفريق��ي يف القاهرة ع��ام 1965 مع زميله 

املرحوم خريي حامد، الكاتب واملرجم املعروف. وقد شارك االثنان بتكليف 

رس��مي من منظمة التحرير ومنهام تش��كل الوفد الفلس��طيني، وشاركا يف 

وضع النظام األسايس ملنظمة التضامن التي ولدت يف القاهرة عىل أثر اتفاق 

بني الرئيس الراحل جامل عبد النارص واملس��ؤولني الس��وفييت، وكان رئيس 

الوف��د املرصي آنذاك – وال بد من ذكر ماليس من ذكره بد – رجل اس��مه 

أنور الس��ادات. وظل السادات رئيساً للجنة املرصية للتضامن إىل أن أصبح 

رئيس��اً للجمهوري��ة املرصية يف مطلع الس��بعينات، وكان من جملة أعامله 

املشّهرة أنه اتجه بالتضامن تلك الوجهة العجيبة التي صريته نقضاً للتضامن 

املفرض مع األهل والصديق.

وبالتدريج ازداد اهتامم منظمة التحرير الفلس��طينية بش��ؤون الس��لم 

والتضامن، وال س��يام بعد أن أصبحت مجالس��ها منابر دولية رحبة يردد يف 
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ارجائها الصوت الفلسطيني الحر ويحمل نداء الثورة والتحرر وارادة النرص 

إىل جميع الشعوب املحبة للسالم. 

يف عام 1969 كُلف األخ خالد الفاهوم – الذي يعود له الفضل يف تدقيق 

كث��ري من املعلومات الواردة يف هذه الكلمة – رئاس��ة الوفود الفلس��طينية 

إىل التضام��ن والس��لم بوصفه عض��واً يف مجلس التخطيط وعضواً س��ابقاً 

يف اللجنة التنفيذية. ويف س��نة 1970 أنش��ئت اللجنة الفلس��طينية للسلم 

واللجنة الفلس��طينية للتضامن، وبدأ يأخذ اإلس��هام الفلسطيني يف املجالني 

ش��كالً منظامً، ويف عام 1971 حرض وفد فلس��طيني مؤمتر الس��لم العاملي 

يف بودابس��ت وكان لحض��وره ص��دى طيب، وقد تألف من الس��ادة: خالد 

الفاهوم، عبد الكريم الكرمي، يارس عمرو. 

ويف ع��ام 1972 تم توحي��د اللجنتني يف لجنة واحدة للس��لم والتضامن، 

واختري أبو س��لمى نائب رئيس للجنة املوحدة التي كان مقرها القاهرة، ومل 

يش��أ أبو سلمى أن يس��تقر يف القاهرة فتوىل األمر منذ ذلك التاريخ السيد 

محمد صبيح. 

ويف عام 1976 عني األخ عبد املحسن أبو ميزر رئيساً للجنة املوحدة واألخ 

عبد الله حوراين نائب رئيس، ومل ترس الريح رخاء مع أيب س��لمى – كام هو 

الش��أن مع كل من ينخرط من أهل األدب يف العمل السيايس – ولكنه ظل 

متعلقاً بالس��لم والتضام��ن وواظب عىل حضور املؤمت��رات بصفة عضو يف 

الوفد. 

*  *  *

ما أكرث ما حرض أبو س��لمى من مؤمترات، وما أكرث ما عال صداحه مغنياً 

لفلسطني وشعبها. ومن أوائل هذه املؤمترات: 

مهرجان الشباب، موسكو، آب 1957.

مؤمتر السالم ستوكهومل، ثم موسكو، متوز 1958.

مؤمتر كتاب آسية وافريقية، طشقند، ترشين األول 1958.

ويف س��نة 1966 حرض مؤمترات للكتاب وللسلم، يف هافانا وبكني والقاهرة، 
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وحرض مهرجان الشعر العريب كذلك يف كانون األول من السنة نفسها. 

ويف س��نة 1967 حرض مؤمترات يف نيقوس��يا ودمش��ق والقاهرة وبريوت 

ونيودلهي وغزة )حيث التقى مع س��ارتر وس��يمون دوبوفوار والنزمان من 

10-1967/3/11، ويف عام 1968 ح��رض مؤمترات بيونغ يانغ والقاهرة. ويف 

ع��ام 1969 حرض ثالثة مؤمترات يف الخرطوم ومؤمترين يف القاهرة ومجلس 

الس��لم العامل��ي يف برلني الدميقراطي��ة. ويف عام 1970 ح��رض مؤمترين يف 

القاهرة، ومؤمترين يف موس��كو، ومؤمت��راً يف كل من روما وبغداد ونيودلهي 

وطرابلس الغرب وس��توكهومل. ويف عام 1971 حرض مجلس الس��الم العاملي 

يف بودابس��ت، واللجنة التنفيذية يف دمشق للتضامن. ويف عام 1972 حرض 

املؤمتر الخامس للتضامن يف القاهرة، ومؤمترات للس��لم العاملي يف هلسنيك 

وبرل��ني الدميقراطية، ويف عام 1973 حرض ثالثة مؤمترات ولقاءات للس��لم 

اثنني يف موس��كو وواحداً يف هلسنيك، ويف عام 1974 حرض مؤمترين للسالم 

يف صوفي��ا وموس��كو، ويف عام 1975 ح��رض مؤمترين للتضام��ن يف بغداد 

وسمرقند، ويف عام 1976 حرض جلسة مجلس األمن يف واشنطن، ومؤمترين 

أدبيني يف موسكو وتونس. 

وهكذا كانت املؤمترات وسيلة أيب سلمى للعناق الدائم مع العامل الرحب 

ما كان أبو  ال��ذي تبادل معه حباً صافياً رائعاً مثل عس��ل الرباري، وما أش��دَّ

س��لمى يفرح يف فرة التهيؤ للس��فر، وكانت تطيب نفسه للسفر، وتتوهج 

وتعطي، وقد زاد حبه للسفر بعد وفاة أم سعيد يف أخريات أيامه وبعد أن 

أصبح بيته موحشاً بدون رشيكة العمر. 

وكان أبو س��لمى خري وجه لخري قضيّة. زرع يف كل مكان صداقات كبذر 

الس��نابل كانت تزهر وتنبت، وكان يحسن مخاطبة اآلخرين ويتكلم معهم 

لغ��ة العدالة والحق واالعتدال. وكان ط��وال عمره بعيداً عن الخطابية مام 

يس��اعده عىل حس��ن مخاطبة العامل وال سيام يف املراحل األوىل من إسهامه 

يف املؤمت��رات حني كان الصوت العريب مثقالً بالعاطفة والحامس��ة ومخنوقاً 

باللفظية والتكلف. 



284

وفيام ييل مقطع من كلمة له يف عام 1969: 

“ إن الس��الم يف منطقتنا مرتبط بتحرير األرايض العربية املحتلة وبعودة 

الش��عب الفلسطيني إىل وطنه واس��تعادته لكامل حقوقه املغتصبة، وهذا 

م��ا يؤكده محبو الس��الم والحرية يف كل مكان والذي��ن يناضلون من أجل 

س��الم دائم وعادل..! إن كفاح ش��عبنا من أجل العودة إىل الوطن هو كفاح 

من أجل س��الم دائم وعادل. إن كل عون ومس��اعدة تق��دم للنضال املرير 

الذي يخوضه ش��عبنا هو دعم لقضية الس��لم والحرية، وكل انتصار يحققه 

ش��عبنا ضد الغزو االس��تعامري واإلمربيالية والصهيونية هو انتصار للسالم 

الحقيقي...”.

مبثل هذا الكالم البسيط املخلص اإلنساين الواضح املصمم كان أبو سلمى 

يس��هم يف خدمة قضيته ممثالً ملنظمته وش��عبه، ومبثل أيب س��لمى الودود 

العذب اللطيف يف غري ضعف، القوي يف غري غلظة، استطاع الشعب العريب 

الفلس��طيني، أن يعود إىل الحياة وأن يحمل أمل التحرير والنرص والس��الم 

ألمته وللعامل.

ولقد أدرك أبو سلمى، قبل غريه من إخوانه بكثري، أهمية الصوت الدويل 

يف القضية الفلسطينية، ومرت عليه تجارب صعبة كان أشدها إيذاء ملشاعره 

مرحلة اللجوء والش��تات التي ضاعت فيها ش��خصية الفلس��طيني وهوية 

ش��عبه أو كادت، ويف شعره صور كثرية دقيقة لهذه املرحلة الكالحة. وفيام 

بعد قرَّت عينه بشهود مرحلة ذوبان الجليد من حول القضية الفلسطينية، 

وش��عبها، ولق��د قىض نحبه والقضية يف مرحلة حرجة ج��داً، ولكنه كان قد 

اطأمن إىل أن االسري انتفض من اساره وإىل أن معامل الطريق بانت، وإىل أن 

شعبه يتوهج من خالل التضحية والنضال.

وإذا كان قد ودًّع الدنيا قبل أن تكتحل عينه ثانية برؤية فلس��طني96 فال 

ش��ك أن الراب ال��ذي واراه حريص عىل أن يعوضه ع��ن حنان األم بحنان 

الخالة الثكىل، وأن دمش��ق التي كانت له أماً ثانية واختاً لقدس��ه الحبيبة، 

96   تويف أبو سلمى بتاريخ 1980/10/11
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ما كانت لتش��عره بالغربة حياً أو ميتاً إال أن يكون لها من وراء ذلك غرض 

واحد نبيل، هو أن تحفزه للعمل عىل اس��تعادة األم األوىل، وكان أبو سلمى 

يعرف، أكرث من أي إنسان آخر، أن الشعب العريب الفلسطيني لن يرىض عن 

أمه األرض بديالً.

*  *  *

»أين منظمة التحرير يف شعره!«

عىل أن كل هذا الذي رأيناه من إقبال أيب س��لمى عىل العمل الس��يايس 

والدويل من أجل القضية الفلس��طينية مل يكن يف الواقع إال نشاطاً بديالً عن 

النشاط األس��ايس الذي كان أبو سلمى متأكداً أنه الس��بيل الوحيد لتحرير 

فلسطني، وهو العمل الثوري الحريب الكفاحي يف ساحة الرصاع امليدانية. إن 

كل زمالء أيب سلمى الذين اشركوا معه يف بعض املؤمترات العربية والدولية 

يعرفون أنه مل يكن ينظر نظرة جدية إىل حصيلتها وكان يداوي س��أمه منها 

بتجاذب أطراف الحديث مع أحبائه والتسابق يف رواية بعض الطرف. 

ولع��ل يف غياب هذه التجربة من نتاجه الش��عري دلي��الً آخر عىل عدم 

تغلغلها يف وجدانه، ذلك أن شعر أيب سلمى كان دامئاً املرآة املجلوة لروحه 

املتوثبة أبداً، وإغفاله ذكر كل هذه الجوانب من الكفاح الس��يايس مس��ألة 

تلفت النظ��ر يف حني أنه خلَّد معظم جزئيات العم��ل الثوري الكفاحي يف 

ش��عره، وال ن��كاد نجد بيتاً واح��داً يف ديوانه املطبوع يش��ري من قريب أو 

م��ن بعيد إىل أٍي م��ن املؤمترات التي حرضها، أو إىل أي��ة واقعة ما متصلة 

بهذه املؤمترات، فكأنَّ هذا الصنف من النشاط السيايس ظل بعيداً عن لُبِّ 

وجدانه. 

كذلك يفتقد اإلنس��ان يف شعره ذكر منظمة التحرير الفلسطينية والثورة 

الفلس��طينية مبصطلحهام املحدد. وهو يش��ري دامئا إشارات عريضة إىل إباء 
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الش��عب الفلس��طيني ونضاله وثورته وتضحياته، ولكننا قليالً ما نجد عنده 

إش��ارات عينية إىل واقعة معينة أو موقف محدد. ومبا أن ش��عر أيب سلمى 

كان دامئ��اً ش��عراً مبارشاً مرتبط��اً باملوقف والواقعة لذل��ك ميكن أن يكون 

مباحاً أيضاً االس��تنتاج بأن صورة الثورة الت��ي ورثها من فرة الكفاح العريب 

الفلسطيني قبل النكبة الكربى )1948( مل تكن مطابقة لصورة ثورة التحرير 

)1965(. وب��دا يف ش��عره إرصار عىل ب��راءة الص��ورة األوىل وعظمتها. وإذا 

س��مح املرء لنفس��ه أن يعتمد عىل معلوماته الخاصة فإن أبا سلمى مل يكن 

مس��ريحاً إىل التطورات التي طرأت عىل عمل املنظمة خالل الس��بعينات، 

وإن كان املوق��ف ب��دأ يختل��ف يف أواخر هذه الفرة حني ارتفعت أس��هم 

املنظمة عربياً ودولياً من جهة وحني اخذت املنظمة من جهة أخرى تحتفل 

بأيب س��لمى وتعلن تقديرها لدوره النضايل واألديب، ومتثل ذلك بوجه خاص 

يف واقعه محددة س��بقت وفاة أيب س��لمى بأش��هر معدودات فقط، وهي 

إرصار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة عىل اختيار أيب س��لمى )أو انتخابه( 

رئيس��اً التحاد الكتاب والصحافيني الفلس��طينيني أثناء انعقاد املؤمتر العام 

الخام��س لالتحاد يف بريوت )19-22 نيس��ان 1980( وكان��ت تلك الواقعة 

ومالبس��اتها من أبرز األزمات التي عصفت بذلك املؤمتر وأشاعت التوتر يف 

جنبات��ه. وواضح أن قيادة املنظمة كانت حريصة يف تلك الفرة عىل تكريم 

أيب س��لمى رسمياً وتتويج جهود عمره بتنصيبه رئيساً لالتحاد العام للكتاب 

والصحافيني الفلس��طينيني، وكان ذلك يقتيض تعديل النظام الداخيل بحيث 

يحدث منصب رئيس )فوق( منصب األمني العام املنصوص عليه يف النظام، 

وكانت هناك خش��ية من أن فتح باب التعدي��الت )برصف النظر أيضاً عن 

املالبس��ات القانونية التي مل تكن مواتية( قد يؤدي إىل الدخول يف مس��ائل 

كث��رية ميكن أن تزيد األمور تعقيداً. ع��ىل أي حال أدى إرصار رئيس اللجنة 

التنفيذية عىل التعديل إىل نش��وب مسائل خالفية كثرية مل يكن أليب سلمى 

يٌد فيها، كام مل يكن الخالف ناجامً عن اعراض عىل شخصه. 

ومن املؤس��ف أن التاريخ الفلسطيني يف هذا املجال وغريه من املجاالت 
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الت��ي تطرقت إليها هذه املقالة مش��وب باالضطراب وغري مدوَّن من خالل 

املحارض والوثائق املعتمدة.

»جيش التحرير ومعركة التحرير يف إشارات عابرة«

وعىل أي حال يبقى صحيحاً أن وجدان أيب س��لمى ظل متعلقاً بالثورات 

الفلس��طينية يف عه��د االنتداب، إذ رأى فيها مس��تودع البطول��ة والرجولة 

وال��رشف. ويف أوائل عهد الثورة، بل ع��ىل األصح يف املرحلة التي تلت قيام 

منظمة التحرير الفلس��طينية )أواسط الستينات( أقبل أبو سلمى عىل عمل 

املنظم��ة بقلب متحم��س وأمل متج��دد، وبدأت تظهر يف اش��عاره بعض 

املصطلح��ات الثوري��ة الجديدة مثل مصطلح )معرك��ة التحرير( الذي ورد 

يف قصيدة »فلس��طينية« التي أنش��دها يف غزة بتاريخ 1966/11/29 )رمبا 

مبناسبة ذكرى تقسيم فلسطني(، وهذا هو املقطع األخري منها:
ت�زك�و يف أرض�ن�ا امل�ع�ط�اريا أحب�اّي، إن معركة الت�ح�ري�ر  
كل رجٍس فوق األديم وعاريوم نس�ري عىل اللهي�ب ومنحو

ت��اري��خ ث�ورة وان��ت��ص�اروتخط السيوف جنباً مع األقالم
واألرض بعد خ�وض الغامرومييل الصب�اح يعتن�ق األبط�ال

بني أغ�ىل أهٍل وأح�ىل ديارويع�ود الش�عب الش�ريد عزيزاً  

والجدي��د هنا ه��و مصطل��ح )معركة التحري��ر(، أما مصطلح��ا )الثورة 

والعودة( فهام مس��تخدمان يف شعره السابق بكرثة، ومصطلح الثورة بوجه 

خاص يس��تعمل عنده مبعنى ع��ام جداً وليس مبعنى مح��دد عىل نحو ما 

يقص��د مبصطلح )الثورة الفلس��طينية(. ها هو يف قصي��دة “احببتك أكرث” 

يستعمل هذا املصطلح مبعناه العام:
شعبك يف أروع منظريا فلسط�ني..... انظ�ري

ل�ل��ع��ال�م ي���ث����أربلظى الثورة والترشيد   

إذا ال�ش��ع�ب تح�ررمل ي��ح��رَّْر وط��ٌن إال       
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ومام يلفت النظر أن أبا س��لمى، حت��ى يف مرحلة منظمة التحرير األوىل 

التي مل تكن تخفى إيجابية موقفه منها، مل يقف مواقف نوعية من منظمة 

التحري��ر ومل يرش إليه��ا أبداً أو إىل ما يدل عليه��ا، إال يف حاالت نادرة جداً 

كإشارته إىل جيش التحرير يف قصيدته “األحرف الحمر”:
ت�ن�ادت آس��اده والن�س��ورإن جيش التحرير شعب فلسطني     
وع�ىل غ�زة الج�ن�اح األث�ي�روج��ن�اح��اه، يف ال�ش���آم ج�ن�اح  
اليوم فقد آن أن تُوىف النذورج�ي�ش ح�ط�ي�ن جيشنا... يزحف

ويعود أبو س��لمى إىل جيش التحرير مرة أخرى يف قصيدته الهائجة “من 

فلس��طني ريش��تي” التي القاه��ا يف القاهرة )آذار 1968( مش��اركة منه يف 

مهرجان الش��عر الثامن الذي عقد يف القاهرة بعد انعقاد املؤمتر الس��ادس 

لألدب��اء العرب. ويف هذه القصيدة يصب نقمته – كالعادة – عىل الساس��ة 

املتخاذلني والقادة املزدانة برامجهم بالش��عارات، ويقرر أن جيش التحرير 

هو جيش شعب، وعليه تعقد اآلمال:

ي�خ�وض�ون ه�ول ك�ل ع�وانوف�لس�طني لن تضيع وأهل�وها     

من جيوش الحرير والطيلسانإن جيش الشعب املرشد أقوى

غري جيش الكريس والصولجانإن جيشاً يُرجى لتحرير شعب

        

»غياب كامل لقيمة العمل الفدايئ«
وإذا كانت مرحلة الستينات بالنسبة ملنظمة التحرير هي مرحلة )جيش 

التحرير( فإن الس��بعينات ه��ي مرحلة العمل الفدايئ.. ويس��أل املرء: أين 

العمل الفدايئ يف ش��عر أيب س��لمى وهو الذي واكب نضال الشعب العريب 

الفلس��طيني وغنى له، وهو الذي جعل من آالم شعب فلسطني سيمفونية 

كفاح وبطولة وصمود واس��تمرار. وننقب يف اش��عار أيب سلمى فال نجد أثراً 

نوعياً يدل ع��ىل هذه املرحلة. والقصيدة الوحي��دة التي ميجد فيها بطولة 

فردية معينة هي قصيدته يف رجاء عامشة، وهي قصيدة غري مرتبطة مبقولة 
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العمل الفدايئ، وال نجد فيها أي أثر للفدايئ بطل مرحلة السبعينات.

واملؤكد أن أبا س��لمى كان شديد الحامس��ة لنضال شعبه يف كل مرحلة، 

وكان أبعد ما يكون عن الس��لبية أو التش��كيك أواالنسحاب. وقد أسهم يف 

عمل املنظمة الس��يايس يف فرة الس��بعينات، كام أوضحنا يف القس��م األول 

من هذه املقالة، واس��تمر يف إنشاد الش��عر الوطني الذي جمع بني النقمة 

الشديدة عىل التخاذل الرسمي العريب والتأكيد الشديد أن املستقبل مرهون 

بالكفاح املستمر للشعب العريب الفلسطيني.

فهل ظلت مقولة )العمل الفدايئ( غريبة عن وجدان ش��اعر فلس��طني؟ 

وحتى لو افرضنا أنه مل يكن مقتنعاً بوجهة املرحلة أو بأسلوب إدارتها أو ما 

كان ييإمكانه التغني مبفهوم الفداء املجرد؟

وهل كان موقف أيب سلمى جيليّاً، أي أنه حرص البطولة بأبناء جيله ورمبا 

العظم��ة واإلخالص، ومل يَر يف نض��ال الجيل الجديد مواقف تضارع مواقف 

الرواد األوائل.

ه��ل كان موقف أيب س��لمى طبقي��اً يف جانب منه، ف��رأى مثالً أن هذه 

املجموعات الجديدة التي تس��لمت زمام الثورة ابتداء من نهاية الستينات 

)1968( ليس��ت يف مس��توى عراقة القيادات السابقة التي كان يكنُّ لها أبو 

سلمى كل احرام؟

أسئلة كثرية من هذا النوع ميكن أن يثريها إحجام شاعر فلسطني الواضح 

عن اإلش��ارة إىل العم��ل الفدايئ، وهي ال تنتقص م��ن وفائه املطلق لوطنه 

واخالصه الال متناهي لقضية شعبه، إال أنها تظل أسئلة مرشوعة وليس من 

الرضوري أن تتطلب جواباً محدداً.
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ب-  ملاذا أبو سلمى؟

مل يكن أبو س��لمى مطلق إنسان عريب فلسطيني ابدع يف الشعر وبرز يف 

النضال، ولكن��ه كان ظاهرة حيّة ذات طابع وش��خصية وتعبري وتأثري... إن 

أمة العرب أمة قول وش��عر، وقد عرف سجل الشعر العريب الحديث مئات 

من األس��امء الالمعة، ولكنه يكون ظل��امً لعبد الكريم الكرمي وانتقاصاً من 

)ظاهرته( لو أنه قّدم من خالل هذه الصفة فحس��ب، بل لو أن شعره أخذ 

من حيث هو شعر فحسب. 

وإذاً، ه��ل نق��ول أنه كان رج��الً يف أمة وأمة يف رج��ل؟ إن هذه العبارة 

تبدو يل مفّخمة أكرث مام ينبغي، كام أنها تبدو متآكلة من الداخل لكرثة ما 

أطلقت عىل أناس وقيلت يف مناس��بات. ومع ذلك فإن )ظاهرة( أيب سلمى 

ال تختلف يف جوهرها عن هذه املقولة. كان أبو س��لمى رمزاً لروح الشعب 

العريب الفلس��طيني و)بارومراً( لكل التطورات املؤسية التي ورط فيها هذا 

الشعب الصغري، الذي ما زالت تقتله حتى اليوم كربياؤه. بل كان أبو سلمى 

– اإلنس��ان والش��اعر – قبس��اً من هذا الروح العريب الفلسطيني رمبا بقدر 

ما كانه دوستويفس��يك وتولستوي بالنسبة للشعب الرويس، أو عىل األرجح 

– بقدر ما كانه ولت ويتامن بالنس��بة للش��عب األمري��يك )قبل أن تصبح 

الواليات املتحدة الغول االمربيايل املفرس(. 

ولي��س املجال الحايل مج��ال التنظري لهذا املصطلح )الروح الفلس��طيني 

العريب(، ولكن مجرد استعراض جوانب )الظاهرة الكرمية( ميكن أن يساعد 

عىل جالء املقصود منه. إن ابا س��لمى، قبل أن كان ش��اعراً أو أديباً أو فناناً، 

كان إنس��اناً عربياً فلس��طينياً متطابقاً كل التطابق مع مصري شعبه حتى أن 

مصريه الشخيص ومصري شعبه كانا شيئاً واحداً غري قابل للتجزؤ. وكان سهالً 
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ع��ىل كل من عرفه يف مختلف مراحل حيات��ه أن يدرك منذ أن يراه للوهلة 

األوىل أنه مستبرش مثالً ألن الثوار انزلوا بالعدو الربيطاين أو الصهيوين رضبة 

محكمة، أو ألن الفدائيني، يف مرحلة الش��تات، نصبوا كميناً للعدو أو دّمروا 

له مصعناً. وكان سهالً عىل كل من القاه أن يعرف أنه مكتئب أشّد االكتئاب 

مثالً ألن الطائرات اإلرسائيلية متكنت من إصابة عدد من الالجئني يف مخيّم 

أو ألن فدائياً استشهد أو وقع يف األرس... أو يف أبسط األحوال ألن خالفاً دّب 

بني منظمتني أو ألن ش��خصية فلس��طينية مثالً فاهت مبا قد ييسء... ونحن 

بالطب��ع نرك هنا األح��داث املهولة الكربى التي هزّت وجدان أيب س��لمى 

وزلزلته من الداخل مثل قرار تقس��يم فلس��طني ع��ام 1947، وقيام الدولة 

الصهيونية عام 1948، وهزمية الع��رب الكربى عام 1967، وجولة الثأر عام 

1973، وزي��ارة العار والخيانة للقدس عام 1977، وغري ذلك مام ال حرص له 

وال عّد.

وكان أب��و س��لمى ينّصب نفس��ه يف كل مجلس، ويف كل قصي��دة أيضاً، 

محامياً عن شعبه الذي عاىن من سوء الفهم بقدر ما عاىن من سوط الظلم، 

وكان يذود عن حياض قبيلته الفلسطينية، ويذكر بأمجادها ويدحض حجة 

ثالبيها. 

وكان قلبه قلب فلسطني ولسانه لسانها وجبهته جبهتها التي تشع – دون 

ر نفسها – حتى لو كان الجسم كله معفراً بالراب وما أكرث ما عّفر.  أن تصعَّ

ومع ذلك، مل تكن )فلسطينية( الكرمي انغالقية وال اقليمية وال شوفينية. 

كان أبو س��لمى دامئاً الفتى العريب الذي يشعر بشعور أمته العربية ويحزن 

لحزنه��ا ويفرح لفرحها ويأىس دامئاً ألن��ه يريدها عىل صورة معيّنة والرياح 

تشّدها إىل اتجاه معاكس ال تشتهيها سفينة وال زورق. ومن الناحية القومية 

حقق أبو س��لمى حياة قومية خالصة حني استطاع أن يكون يف وقت واحد 

– نظري��اً وعملياً – فلس��طينياً إىل أقىص حد وس��وريا إىل أقىص حد. ولقد 

عاش تاريخ س��ورية وفلسطني وعاش مجتمع فلسطني وسورية، وسّجل كل 

التط��ورات التي عرضت لهذا املجتمع ولهذا التاريخ وعاش��ها وأس��هم فيها 
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إىل أبعد حد، وكان دامئاً يربطها بإطارها العريب األوس��ع، وبإطارها اإلنساين 

األش��مل كذلك، وأىت ش��عره مطابقاً لحياته ووقائعها، حتى تحسب نفسك 

وأنت تتحدث عن ش��خصيته أنك تتذوق ش��عره، وتحس��ب نفسك وأنت 

ترسح يف رياض ش��عره أنك تعايش��ه يف منتدى الق��وم أو يف مركز عمله أو 

يف باح��ة منزل��ه. وبعد هذا كل��ه، ما قيمة أن يقول املرء أن ش��عره كان يف 

الطبق��ة األوىل أو الثانية أو أن يصنفه بني االتباعيني الجدد أو بني الواقعيني 

االش��راكيني أو بني املجددين؟ لقد كان أبو س��لمى ظاهرة إنسانية وطنية 

قومية ش��عرية لغوية. وسوف يحاول الدارس��ون أن يدرسوه يف املستقبل، 

وأفدح مام ميكن أن يرتكبوه من خطأ هو أن يتناولوا هذه الظاهرة باملفرّق 

ال بالجملة.

وإن ه��ذا الكت��اب الذي بني أيدين��ا يحاول أن يضع ب��ني أيدي الباحثني 

املادة األساسية التي تعني الدارسني يف املستقبل عىل إغناء جوانب الظاهرة 

الكرمي��ة وكان هذا العمل املتقن يف األصل رس��الة جامعية اعدتها الباحثة 

غادة أحمد بيلتو بإرشايف، وأش��هد أنها أخلصت أليب س��لمى وتراثه إخالصاً 

منقطع النظري وكرّس��ت األي��ام والليايل لجمع وقائ��ع حياته ومخطوطات 

شعره ورسائله، وكانت تعكف عىل البحث عكوفاً أشبه بعكوف من يبحث 

باملجه��ر عن تركِة قريب له لريثها؟ فهي ال تريد أن ترك ش��اردة وال واردة. 

تريد لكل واقعة دقيقة، ولكل تفصيل، ولكل بيت شعر تسىّل به أبو سلمى 

يف لحظة ش��عرية أو غري ش��عرية أن يدّون ويظهر للم��أل، ومل أكن مطمئناً 

متام��اً إىل ص��واب هذا االتجاه ال��ذي ال تنفرد به غ��ادة وحدها بل ينحوه 

الكثريون ع��ن وعي فرويدي أو غي فرويدي. واع��رف أنه االتجاه الغالب 

عىل الدراس��ات األدبي��ة اليوم، وميزان صوابه عن��دي ليس مبقدرة الباحث 

عىل االستقصاء فحسب، وإمنا مقدرته عىل تحليل األحداث والوقائع وربطها 

وتوظيفها لخدمة هدف محدد، وهو ما ال اراه يف الدراسات السائدة.

عىل أن ما يجده القارئ يف الصفحات التالية من وقائع وتفصيالت، أو من 

أش��عار مل تنرش من قبل، أو من إضافات عىل قصائد حذف منها أبو سلمى 
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بنفس��ه ما رآه واجب الحذف، إمنا هو )اجتهاد( قصد به أن يخدم الدارسني 

وإن يشفي غليلهم، وأن يستويف املوضوع استيفاء علمياً تاماً. 

فشكراً للباحثة املجدة. 
وسالم عىل أيب سلمى97

1984

ج-  إطاللة عى الديوان اآلخر

يف البلدان املتحرضة يعتربون تراث الش��اعر الخ��اص، وأوراقه، وتجاربه، 

كن��وزاً مثينة، وينّقبون عنه��ا ويتابعونها، ال ألنها أص��دق تعبري عن مراحل 

تطور الش��اعر النفس��ية والفكرية والفنية فحس��ب، ولكن أيضاً النها ملك 

عام للشعب الذي ارتضاه شاعراً ولالنسانية التي قبلته يف مصاف املبدعني.

وعىل الرغم من أن مس��ألة نرش مسودات الشاعر )أو األديب بوجه عام( 

وتجارب��ه املبكرة وبعض ابداعاته، التي آث��ر أن يخفيها يف مرحلة ما، تبقى 

مس��ألة خالفية ألن هناك من يحت��ج بان إرادة صاح��ب اإلبداع يجب أن 

تح��رم، فإن حرمان القراء الش��غوفني من فرصة اإلط��الع عىل هذا الديوان 

اآلخر للش��اعر، ينطوي عىل قسوة وتصلب. ومن الناحية العملية الخالصة، 

إذا احجم باحث عن نرش مكتش��فاته من ه��ذا النوع فإنه ال يأمن أن يأيت 

باح��ث آخر ليكتش��فها وينرشها ويعدها فتحاً بيّناً وال س��يام حني تراخى 

املدة ومييض الزمن عىل طريقته. 

عىل أن نرش “الديوان اآلخر” أليب س��لمى، ال يحتاج إىل مس��ّوغات كثرية، 

فليس فيه ما يضري الش��اعر أو ميسُّ صورته الش��عبية. بل، عىل العكس من 

ذلك، ينبئ كل بيت ش��عر للكرمي عن موهبة متأصلة وقريحة ثرَّة، وطنية 

إنسانية، ووطنية طيبة األعراق.

وم��ن هن��ا كان ترحيبنا بهذا العم��ل الجاد الذي تقدم��ه للقارئ العريب 

97   مقدمة كتاب: أبو سلمى، حياته وشعره، غادة أحمد بيلتو، دار طالس، دمشق 1987. 
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الباحث��ة غادة بيلتو، والذي يعدُّ بحق – خطوة ثانية ذات ش��أن، تأيت تالية 

لدراستها املدققة عن شعر أيب سلمى، وتكمل رسم مالمح الصورة الشخصية 

واإلبداعية لذلك االبن البار املتفاين يف حب فلسطني وسورية والعروبة98.

أم��ا الجهد ال��ذي بذلته الباحثة يف التنقيب عن ه��ذه األوراق وتدقيقها 

وجمعها وتبويبها، فمن نافلة القول اإلش��ارة إليه. وأن املتمرسني مبثل هذه 

األمور أقدر الناس عىل تقديره99. 

98   مقدمة )الديوان اآلخر أليب سلمى( – جمع وإعداد غادة بيلتو، دار طالس، دمشق 

 .1987

99   هذان العمالن املتعلقان بأيب سلمى )الدراسة والديوان اآلخر( كانا يف األصل رسالة 

ماجستري أُعّدْت بإرشايف. وبأىًس شديد أشري إىل أن يد املنون أخرمت السيدة غادة بيلتو 

أواخر عام 1988 وهي يف ريعان ش��بابها، وكان من باب الوفاء أليب س��لمى ولها إثبات 

املقدمتني يف الكتاب الحايل. 
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الشعر العريب والقضية الفلسطينية100

يق��ع هذا الكتي��ب يف مئة وعرش صفحات من قطع متوس��ط، ويتضمن 

عرضاً ملواقف الش��عراء العرب من القضية الفلس��طينية ابتداء بوعد بلفور 

وانتهاء بشعر النكسة )1967(.

ويبدأ العرض باستهاللة عامة قصرية من صفحتني اثنتني. ثم ينتقل الكالم 

بعد ذلك إىل ذكر وعد بلفور وكيف تناوله شعراء األقطار العربية املختلفة، 

م��ع تعليقات رسيعة عىل النامذج الش��عرية التي يقتطفها املؤلف من هنا 

وهن��اك لتخدم أمثلة لبعض ما يقدم��ه من أفكار، ثم يقف املؤلف وقفات 

متفاوتة الطول عند بعض املناس��بات التاريخية مثل مولد الجامعة العربية 

ونكبة عام 1948، ويأيت بنامذج مقتطفة من قصائد للش��عراء العرب الذين 

هزتهم املأس��اة وأدل��وا بدلوهم فيها. ويختم كالمه هن��ا بفقرة قصرية عن 

الشعر الشعبي ودوره النضايل. 

وبعد ذلك ينتقل املؤلف إىل موضوع آخر يضع له عنواناً واضحاً هو: 

)شعر األرض املحتلة وشعراء النكسة(.

ويقدم له��ذا املوضوع مبحاولة لتمديد بعض الفروق بني ما اصطلح عىل 

تس��ميته بش��عر النكبة وبني ش��عر األرض املحتلة ويقف بوجه خاص عند 

ش��اعرين من أبرز ش��عراء املقاومة وهام: محمود درويش وسميح القاسم 

ويعطي مناذج لتعلقهام باألرض والوطن والعروبة. 

ويختت��م الكتي��ب مبقارنة ب��ني قصيدت��ني: أحداهام )خليلي��ة( والثانية 

100   عرض لكتاب “الشعر العريب والقضية الفلسطينية”، أحمد سليامن األحمد، اتحاد 

الكتاب العرب، دمشق 1973. 
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)قصيدة تفعيلية( كام يش��اء املؤلف أن يسميها. ويتبني القارئ بعد ألي أن 

القصيدة األوىل لبدوي الجبل يف وصف النكبة والثانية لنزار قباين )هوامش 

عىل دفر النكس��ة(. وتتخذ املقارنة خطأ تفريقياً صارماً يقوم عىل التفضيل 

املطلق جملة وتفصيالً لقصيدة بدوي الجبل، والتفنيد القايس لقصيدة نزار 

قب��اين. وينتهي الكتيب بفقرة خاص��ة تنتصب فجأة يف آخر البحث وتحمل 

عنوان )املس��لمة النضالية( التي رمبا عنت: التقاء الشاعر املناضل بالفدايئ 

وم��ن عجب أن هذه الفقرة التي يخيل للقارئ أنها بيت القصيد ال تتجاوز 

أكرث من عرشة أس��طر من كالم املؤلف مفرّقة بني أثني عرش بيتاً من الشعر 

يفرض فيها أن تقّدم نفسها شواهد حق عىل ما يذهب إليه املؤلف. 

ميتاز هذا العرض للشعر العريب والقضية الفلسطينية مبيزة ظاهرة، وهي 

أن صاحب��ه ذواقة مرهف. وإنه ليحس��ن اختيار الش��واهد كام يعرف من 

أية زاوية يحس��ن أن يتم التعلي��ق عليها. ثم إن تعليقات��ه ومختاراته معاً 

تشّف عن عاطفة قومية متأصلة يف نفسه وتأثر صادق مبآيس النكبة وآالمها. 

يضاف إىل ذلك ما كان للنفس الشاعري الذي يرف عىل العرض كله من أثر 

يف اجت��ذاب القارئ ويف اس��تثارة اهتاممه واس��رضاء نوازعه. عىل أن هذه 

امليزات نفس��ها كانت ذات حّدين وحملت معها مخاطر كربى عىل صميم 

م��ادة الكتيّب، ومالت به من الدراس��ة إىل الع��رض أو االنطباع، وذلك من 

حيث مل يرد صاحبه فيام أعتقد. 

فمنذ البدء يكتش��ف قارئ الكتاب، خالفاً ملا توحي به الفقرة األوىل التي 

يستهل بها، أنه ليس إزاء دراسة بأي معنى من املعاين، فليس هناك تبويب 

واضح للامدة املعروضة، ويخيل لالنسان أن املؤلف حائر بني اثبات التبويب 

الشكيل أو تجاوزه، وهي مس��ألة تحري القارئ أيضاً، ففي الصفحة التاسعة 

م��ن الكتيب يعرث عىل عن��وان صغري )وعد بلفور( ثم متيض املادة بعد ذلك 

دون أي عن��وان ويتجاوز الكتيب نصفه ويزيد وفجأة يطالعنا عنوان فاصل 

نسبياً: »شعر األرض املحتلة وشعراء النكسة«. ص62.

ولكن املس��ألة ليس��ت مس��ألة تبويب فحس��ب، ولو كانت كذلك لهان 
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األمر. إذ أن القارئ ينتهي بعد ألي إىل االقتناع بأن العنارص األساس��ية التي 

تش��كل مقومات الدراسة غري متوافرة أيضاً. ويتساءل ، أين استقصاء املادة 

املدروس��ة؟ أين تصنيفها؟ أين التحليل واملناقشة؟ أين الربط بني املواقف؟ 

أين االستنتاج؟ الخ. 

وإن القارئ ليتابع ما يورده املؤلف بش��غف واهتامم ولكن لس��ان حاله 

ط��وال الوقت يقول بيشء م��ن الحرسة: ملاذا آثر الكات��ب االنطباع اللامح 

ع��ىل التحليل الدقي��ق؟ ملاذا أضاع الكاتب الفرص الكث��رية التي أتيحت له 

للربط واملناقش��ة؟. ملاذا كانت تعليقاته تقفز باس��تمرار بني قطبي الشكل 

واملضم��ون دون أن تبدو من وراء ذل��ك أية هدفية معقولة؟ ويف األصل، مل 

كل هذه العجلة. أو ليس من األفضل أن يريّث اإلنسان ويستقيص ويدقق 

حتى تصفو أفكاره وتصح استنتاجاته. 

عىل أن كل هذه األسئلة تذوب يف القسم الثاين من العرض ليقفز مكانها 

س��ؤال من الدهش��ة كبري وُملٌح ح��ول رشعية املقارنة ب��ني قصيديت بدوي 

الجب��ل ونزار قباين من جهة ورشعية القفز من جهة أخرى إىل اس��تنتاجات 

حول الفرق بني الش��عر القديم والشعر الحديث، هكذا بالجملة، وإن هذه 

االس��تنتاجات وي��ا للغرابة – ال تتفق مع النفس املتفتح الذي س��يطر عىل 

الدراس��ة مبجملها. أيكون يف األمر سبب مس��قط من خارج إطار الدراسة؟ 

نتمنى أالّ يكون ذلك كذلك. 

وإن امل��رء قد يتفق وقد يختلف مع النتيجة الحاس��مة التي انتهى إليها 

املؤل��ف إذ رف��ع قصيدة بدوي الجب��ل إىل القمة وخف��ض قصيدة نزار إىل 

الحضيض، فاملس��ألة مس��ألة أذواق. ولكن يصعب عىل املرء أن يقبل بخط 

املقارنة الذي اتبعه املؤلف وهو خط مس��تقيم فاصل حاد بني ش��قّي كرة، 

أحدهام أس��ود مظلم متهافت والثاين أّغر أكح��ل متألق. ولقد كان دخول 

املؤلف يف التفاصي��ل كفيالً أن يلفت املؤلف ولو إىل رفّة واحدة يف قصيدة 

نزار قباين التي نفذ فيها حكم الش��نق عىل املقصلة بعد أن جرّدت من أي 

فضيلة فكرية أو فنية.
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وأن هناك الكثري الكثري مام ميكن أن يقال حول متاس��ك أفكار املؤلف أو 

ال متاسكها، وحول وجود منهج أو ال وجود، وحول دقة الكاتب أو مزاجيته، 

وح��ول نجاح الكات��ب يف تجاوز الطرائق املدرس��ية يف البحث أوال تجاوزه، 

ولكن يبدو للمرء احياناً أن كل هذه املسائل غري واردة إذا قبل هذا الجهد 

الذي قدمه املؤلف عىل انه عرض انطباعي جميل للش��عر العريب والقضية 

الفلس��طينية، ال يدعي لنفس��ه صالب��ة البحث وص��ربه، ومنهجيته. ولكن 

املؤلف – عىل أي حال – يس��تطيع أن ينس��ب إىل نفس��ه رشف التعريف 

به��ذه الظاهرة املهمة من ظواهر الحي��اة األدبية العربية املعارصة وجامل 

تقدميها ولطف التعليق عليها ورهافة الحس الذي يرّف عليها ورقّة العبارة 

التي تكسوها. 

وإذا نحن تغاضينا عن بعض ما س��مح املؤلف به لنفس��ه من الرخص يف 

العبارة101 أمكننا أن نقول: إن هذا الجهد الذي قدمه رمبا كان تزكية لصالح 

احمد س��ليامن األحمد الشاعر األديب أكرث مام كان شهادة للدكتور األحمد 

الدارس الباحث. 

101   م��ن مث��ل العبارة التالية: “قد يكون وصول ش��عر األرض املحتلة إلينا قد تأخر”. 

ص62. 
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الفصل الرابع

نداء الهوية من تحت الرماد

الرواية الفلسطينية أواخر الثامنينات.	 

رواية )عربسك( واالنتامء الحائر. 	 
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الرواية الفلسطينية أواخر الثامنينات

الحياة – الثورة – الخروج- املصري

1-  الرواية الفلسطينية هي الحياة الفلسطينية:

»الرواية هي الحياة« تنس��ب هذه املقول��ة إىل الكاتب االنكليزي د. ه� 

لورنس مثلام تنسب قولة »األسلوب هو الرجل« إىل األديب الفرنيس بيفون. 

ولكن من املحتمل أن يكون لينني قد قال ش��يئاً من ذلك، أو مكسيم غوريك 

أوأناتويل لوناتشارس��يك. فقوله »الرواية هي الحياة«. ش��أن قوله »األسلوب 

هو الرجل«، رسعان ما اكتس��بت سريورتها الخاصة، ومل يبق مهام أن تستند 

إىل قائله��ا. وه��ي من نوع ذلك الكالم الذي يق��ول للمرء – عىل ذمة ي.م. 

فورس��ر، التي باركها ت.س. اليوت: »... أنا املوج��ود يف الواقع ال مؤلفي«. 

عىل أية حال، ميكن لالنس��ان أن يش��ك يف نس��بة مثل ه��ذه املقوالت إىل 

اصحابها، ولكن يصعب أن يش��ك يف صحتها، وإذا حدث أن ش��ك أحد فإن 

تجربة الرواية الفلس��طينية يف الثامنينات، وقبلها يف الس��بعينات، وقبلها يف 

الس��تينات – ونقف هنا فقبل ذلك كان الشعر هو الحياة – تكفي وحدها 

لتبديد سحب الشك ودرء الشبهات.

ومن أراد أن يتأكد – ولو من باب طأمنة القلب – فال يأخذْن رواية معينة 

براق��ة، او روايتني أو ثالثاً، ليقرأ روايات فرة محددة، ولينَس فذلكات النقد 

وهلوس��ات التذوق – وعليه أحياناً أن ينىس الفاعل واملفعول102 - وليسأْل 

نفس��ه بعد إمتام الختمة ع��ن ذلك اليشء الذي تقدم��ه جمهرة الروايات، 

أميكن أن يكون س��وى مش��اهد حية من تجربة الش��عب املعاين، فيها من 

102   ذلك ألن بعض الروايات ال متيز الواحد من اآلخر. 
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التفصي��ل والصدق والتمثيل لوجه��ي الحقيقة الخارجي والداخيل أكرث مام 

ميكن أن تقدمه أية وثائق تاريخية أو حتى تقارير استخباراتية. 

وه��ذه الش��هادة الراهنة – التي نضعها بني ي��دي القارئ – هي حصيلة 

قراءة أكرب عدد ممكن من الروايات الفلسطينية، أي التي كتبها فلسطينيون 

يف دار اإلقامة أو يف ديار الش��تات، خالل النصف الثاين من مثانينات القرن، 

أي السنوات الخمس األخرية )1989-1985(.

وإن��ه لرشيط حي مثري ذلك الذي تعرضه س��ينام الرواية الفلس��طينية، 

وإنه لرشيط دوار مس��تمر موص��ول األول باآلخر واآلخر باألول كأفالم دور 

الع��رض يف مراكز املدن الخاصة بالس��كان وإنه لرشي��ط متعدد األصوات، 

متنوع األلوان، متجدد التقنيات، وإنه فضالً عن ذلك كله رشيط من األدب 

املكش��وف، ليس لديه – بعد كل الذي حدث وكل الذي صار – ما يخفيه، 

وإنه ليس��مي أو يكاد يسمي األشياء واملخلوقات بأسامئها حني يتصل األمر 

بالشأن الفلس��طيني، ويختلف األمر حني يتوسع الش��أن إىل إطاره العريب، 

ية ع��ن املواجهة،  فعن��د ذل��ك يحل التلمي��ح محل الترصيح، وتن��وب التقَّ

وتختبئ اللفظة وراء اللفظة وتؤثر السالمة حتى – عىل األقل – تستطيع أن 

ترى النور وتصافح العيون. 

2-  غزارة يف اإلنتاج الروايئ أما النوعية فرمبا كانت مؤجلة 

يف وضع كالوضع الفلس��طيني مبتىل بالش��تات والال اس��تقرار، ليس من 

الس��هل عىل الباحث أن يقدم ببلوغرافيا دقيقة لالنت��اج قريب العهد. بل 

حتى اإلنتاج األقدم ما زال مستعصياً عىل الحرص، وما أكرث ما عانت القوائم 

الفهرسية التي قدمت حتى اآلن من اإلسقاط، وااللتباس يف األسامء، والعجز 

ع��ن متييز املؤلف الفلس��طيني من إخوانه املؤلفني الع��رب الذين يكتبون 

يف املوضوع الفلس��طيني ويظهرون من صنوف الحامس��ة ما يدفع مصنفي 

القوائ��م إىل اعتبارهم من الفلس��طينيني واألمثلة عىل ذل��ك كثرية متكررة. 

لذل��ك يبدو من املبكر الحديث عن ببلوغرافيا دقيقة لروايات العقد الحايل 
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)الثامنينات( من السنني. ومن أجل الغرض النوعي لهذه الدراسة يكفي أن 

نؤكد أنه تم جمع أكرث من عرشين عنواناً لروايات ظهرت يف الوطن املحتل 

وخارجه، وأنه من املؤكد وجود حوايل خمس أو سبع روايات أخرى مل تبلغ 

عل��م املؤلف، وبذلك يكون مجموع روايات النص��ف الثاين من الثامنينات 

م��ن 25-30 رواية وهي نس��بة انتاجية عالية حقاً، تؤك��د أن األدب العريب 

الفلسطيني يدخل العرص من خالل تركيزه عىل الرواية التي أصبحت املركبة 

الذهبية لالدب يف العامل املعارص. ومام هو مثري ومبرش، أدبياً عىل األقل، أن 

االتجاه إىل الرواية متزايد يف األرض املحتلة، كلام اقربنا من نهاية الثامنينات 

تزايدت نس��بة اإلنتاج الروايئ حتى تكاد تبلغ ثالث روايات يف السنة، وهذه 

نسبة عالية يف مجتمع صغري واقع تحت وطأة ظروف االستعامر االستيطاين 

)الكولوني��ايل( ومعرض ملسلس��ل يوم��ي من القمع واالضطه��اد واإلرهاب 

البولي��يس والفكري والضغ��ط االقتصادي واالنقط��اع العضوي عن محيطه 

الع��ريب، أما مجتمع الش��تات فهو اآلخر يعاين من املش��كالت الناجمة عن 

االنقطاع االتصايل والالاس��تقرار، وفيام يتعلق باملوض��وع املركزي للتجربة 

الفلسطينية وهو الثورة كانت الظروف دامئاً مضادة لالستقرار، وكان الكتاب 

انفسهم املنغمس��ون يف التجربة هم األقل استقراراً واألكرث عرضة للتيه بني 

املن��ايف )من كت��اب الرواية دامئي التنقل: يحيى يخلف، رش��اد أبو ش��اور، 

أفنان القاس��م(. عىل أن هذه الحالة من الترشد والتحفز واملعاناة واملنافحة 

والتعرض والتغيري بوجه عام ليست ذات وجه واحد سلبي فقط، إذ أنها يف 

مقياس تجربة التفاعل األديب مع مامرس��ات الحياة ذات وجه آخر ميكن أن 

يك��ون حفزياً وايجابي��اً، وإن كان – والحق يقال – أكرث مواتاة للفنون ذات 

النفس القصري نس��بياً كالش��عر والقصة القصرية وأق��ل مواتاة للرواية. وإن 

أي تفح��ص رسيع لإلنتاج األديب الفلس��طيني املع��ارص ميكن أن يؤكد هذه 

الظاهرة، وهي غزارة االنتاج يف حقيل الش��عر والقصة القصرية وتوسطه يف 

حقل الرواية. وهناك اس��باب اخرى له��ذه الظاهرة تتصل بطبيعة التجربة 

األدبية العربية، نرضب عنها صفحاً لئال تبعد الدراس��ة الحالية عن أهدافها 
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الخاصة. 

ومام يؤيد الحكم السابق أن الرواية الفلسطينية املعارصة تبقى بوجه عام 

رواية قصرية النف��س، وهي غالباً يف منزلة بني املنزلتني وأقرب إىل أن تكون 

قصة Nouvella ويالحظ أن معظم الروايات الصادرة يف األرض املحتلة تقع 

يف املنطق��ة املحرمة بني القصة القصرية والرواية ولو طبقت عليها املقاييس 

األمريكي��ة الدقيقة لعدد الكلامت )ابتداء من أي��ام ادغار إلن بو( لوقعت 

قريب��اً من مصطل��ح القصة القصرية الطويل��ة long short story. عىل أية 

حال ليس��ت الرواية الطويلة املمتدة هي النمط الفلس��طيني، وباس��تثناء 

روايات كاتبني معينني هام جربا ابراهيم جربا وأفنان قاسم ومجدداً محمود 

ش��اهني، ميكن القول أن الرواية الفلسطينية تنبثق من موقف متأزم صارخ 

الهث، وتركز حول جوانب محددة من موضوعاتها الكبرية، وتخىش مغامرة 

االمت��داد املكاين والزماين والقويل. وبذلك تظ��ل خفيفة الوطأة عىل القارئ 

وتتامىش مع املناخ املتعارف عليه عاملياً فيام يتعلق بالجنوح إىل االعتدال يف 

حجم الرواية الحديثة )خالفاً أليام تولستوي ودوستويفسيك وتشارلز ديكنز 

ومارسيل بروست(، وتحاول أن تحافظ عىل صلة القرىب مع القصة القصرية، 

ورمبا الش��عر. والحديث هن��ا يدور حول ظاهرة أدبي��ة وليس حول رواية 

مبدعة أو إبداع روايئ، وبذلك تدخل فيه كل أصناف تجربة الكتابة الروائية، 

بل كل كتاب ادعى صاحبه أنه عمل روايئ. ومن حق القارئ عىل الكاتب أن 

يجري التنبيه برصيح العبارة إىل أن الروايات التي تشملها الدراسة مل تدخل 

غربال الزمن بعد، وهي متفاوتة تفاوتاً ش��ديداً من حيث سويَتَْي املعالجة 

الفكري��ة والفن، ويبدو بعضها – وال س��يام روايات االرض املحتلة – مبتدئاً 

ِغ��رّاً وعاجزاً عن تحوي��ل التجربة اليومية إىل قامش��ة فنية، يف حني يحاول 

بع��ض آخر – وهو قليل – أن يناطح أفضل التج��ارب الروائية الفنية عربياً 

وعاملياً. وإذا كان يقفز إىل الذهن هنا فوراً أسم جربا ابراهيم جربا وهو اسم 

اختّط طريقه وطريقته وأخذ يس��ري من فتح إىل فتح يف عامل اإلبداع الروايئ 

فإن هناك أس��امء اخرى ذات طم��وح ينبغي أن يأخذها اإلنس��ان بجدية 
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كامل��ة، بعضها بفضل ما تأىّت له م��ن عالمات امتالك أدوات التجربة الفنية 

مثل محمود ش��اهني يف “األرض الحرام”، واألرض املغتصبة”، والياس فركوح 

يف “قام��ات الزب��د”، وبعضها بفضل عمق التجرب��ة الثوريّة وزخم الصدق 

يف الفعل والتناول، ورمبا كاد رش��اد أبو ش��اور يف “الرب مل يس��رح يف اليوم 

السابع” أبرز ممثل لهذا االتجاه.

وإذا تناولن��ا املوضوع من ناحية الطموح الفني واإلرصار عىل التجديد يف 

اإلبداع فإنه ال بد من االعراف بوجود مفاجأتني ابداعيتني يف النصف الثاين 

من الثامنينات، أوالهام رواية “عربس��ك” النطون ش��امس التي ألفت أصالً 

بالعربية وترجمت إىل االنكليزية والفرنس��ية، والثانية رواية “قامات الزبد” 

إللي��اس فركوح التي تتألق بالعربية تألقاً الفتاً للنظر. وكلتا الروايتني تبرشان 

بوالدة موهبتني جديدتني صارختني يف ساحة الرواية الفلسطينية، التي هي 

اش��به بجبهة حرب مملوءة بالخنادق واالستحكامات والتالل والوهاد منها 

بحديقة غناء ناعمة بالطأمنينة والهناءة.

عىل أنه مقاب��ل اإلطالالت اإلبداعية غري القليلة يف الرواية الفلس��طينية 

املعارصة هناك محاوالت كثرية باهتة املظهر واملخرب، مل تس��تطع أن تحقق 

حّداً ادىن من رشوط اإلبداع أو من س��وية تفهم التجربة املعالجة، يصعب 

أن يقف نبل املوضوع الذي تطرقه أو صدق نوايا املؤلف املخلص ش��فيعني 

لتسطح الفهم ورداءة العرض وانحدار اللغة وانتفاء االشعاع. وهذه األعامل 

ال تصم��د لرياح الزمن عىل أية حال، وإن كانت تبقى ش��واهد عىل طبيعة 

املرحل��ة وخارطة همومها، ورمبا ايضاً عىل اجتهاد أصحابها الذين ال بد من 

أن يكون لهم من اجتهادهم نصيب عىل أساس ما أكده الفقهاء.

3-  أي عامل وأية تجربة؟ 

ليست الليايل الفلس��طينية وحدها هي الحباىل التي ال يُدرى ما تلد، بل 

كذلك األيام الفلس��طينية تلقح كل دقيقة من صبح أو ظهر أو عرص وتنتج 

وتتئ��م عىل الطريقة الزهريي��ة فتلد كل يوم نكبة أو نكس��ة أو مصيبة أو 
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مج��زرة أو خروجاً أو ترشي��داً أو حصاراً أو نفياً أو ابع��اداً أو قمعاً، وحبل 

األفعى ال يفتأ يجر. ومع غلامن اشأم الذين يلدهم الليل والنهار حيثام حل 

الفلس��طيني، هناك إرادة الحياة، وهناك البطولة والصمود، وهناك الرفض 

والتضحية، وهناك الدأب واملحاولة وهناك – بل يف أول القامئة – اس��تقبال 

الشهيد بالزغاريد، وانتصاب قامة أم الشهيد وتهليل وجهها كلام ضحى ولد 

بحياته يف لعبة محو العار. هذا العامل الصاخب الدامي املتقلب املنطوي كل 

ثانية عىل مفاجأة، استوىل دامئاً عىل األدب العريب الفلسطيني واألدب العريب 

الذي كتبه عرب كثريون كانوا أش��د انتامء والتصاقاً بالقيمة الفلسطينية من 

كث��ري من أبناء الدم واألرض. هذا العامل الصخاب أقوى من أي فن. إنه بحد 

ذاته رواية جويس��ية أو بوليسية ذات فصول متداخلة، يفيض كل فصل إىل 

آخ��ر، وليس بني الفصول نقطة أو فراغ أو فاصل��ة، وليس للصفحات أرقام 

وال أش��كال. إنها رواية تكتبها األيام مبداد الدم وبحجارة األنقاض وبأنفاس 

الحرسات، فمنذا الذي يس��تطيع أن يسل نفسه خارج التجربة برفع نصف 

إله، )كام كان يقول جميس جويس عن الروايئ املس��يطر عىل موضوعه( إن 

املوضوع الفلسطيني أقوى من أي روايئ ومن أي فنان، ويكفي أنه ال يسمح 

ألي عم��ل فني أن ينته��ي إىل نهاية مقنعة، س��لبية أم إيجابية أم محايدة 

أم مفتوحة للتأويل والتكهن. وهكذا ينيخ املوضوع الفلس��طيني عىل بنية 

األع��امل الروائية فإذا قصارى جهدها أن تقتط��ف منه وهي تحت وطأته 

ركن��اً م��ن هنا أو زاوية من هناك أو حجراً س��اقطاً أو حجراً منقضاً أو زفرة 

الهثة باليأس أو نفحة عامرة بالثقة أو مشهداً عاماً... أو... ويف أكرث األحيان، 

ومبا أن كل لحظة تأيت هي أقىس مام سبق وأدهى وأّمر، فإن ايقاع اللحظة 

الراهنة هو الذي يفرض نفسه.

ال حاج��ة باملرء ألن يعود إىل الوراء كثرياً فينكأ جراح الس��بعينات، وقبله 

جراح الس��تينات وقبله مصائب الخمسينات، وقبله كارثة سقوط 48 وهي 

أم الكوارث، ومنها بدأ سفر الال تكوين.

لنقل إذاً باختصار ش��ديد أن لب املوضوع الفلس��طيني يف النصف الثاين 
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م��ن الثامنينات هو الخروج من بريوت، فذاك الخروج )1982( األس��طوري 

الذي س��بق خي��ال كل عبقرية أدبية، أىت موضوعاً مقلوباً بالنس��بة للرواية 

الفلسطينية، فهو الرواية والرواية هي الواقع، والكالم هنا مقصود بحرفيته. 

إن ق��راءة اي��ة رواية متأثرة به��ذا املوضوع ال تثري أية مش��كلة من ناحية 

املصداقي��ة، ولكن ق��راءة وقائع تاريخ الخروج وظروفه تثري كل مش��كالت 

املصداقية )ما قولك بثورة ترحل يف سفينة تحميها منشآت يف البحر كاألعالم 

وترفع شارة النرص. ليس من الرضوري أن تكون هذه التجربة فلسطينية أو 

عربية أو أفريقية أو غري ذلك. لتكن أية حالة إنسانية يف زمن ال معطى(.

ه��ذه الحقيقة- الرواية تفرس لنا مل��اذا يتكرر موضوع الخروج يف الرواية 

الفلس��طينية ومل��اذا ايضاً يبدو باهت��اً وكأنه لعبة قدر الهي��ة من أالعيب 

ديونيسيوس أو ديانا أو نبتون؟

حتى اآلن لي��س يف الرواية موضوع خروج فلس��طيني ملحمي ميكن أن 

ينج��ح يف اي امتحان بس��يط )للمحاكاة( عىل الطريقة االرس��طوطالية، قد 

يحت��اج األمر إىل بع��ض الوقت. وهناك روايات ب��ادرت وقدمت ارهاصات 

رسيعة. فيها إطالالت والتقاطات مأساوية ولكن الخروج الروايئ الراجيدي 

ما زال يف بطون اإلبداع. 

أكرث هذه الروايات حرارة ورصاحة وجرأة ومبارشة وإحساس��اً وإخالصاً، 

رواية رش��اد أبو شاور “الرب مل يس��رح يف اليوم السابع”، 1986، إنها رواية 

الخروج بعينه وهي رؤية س��اخنة م��ن داخل التجربة، تقدم عملية تكوين 

الخروج يف س��بعة أيام – وتنىس يوم الراحة – عىل ش��كل حلقات ملحمية 

متالحق��ة. يتخللها حزن كثري ونقد ج��ارح ونقمة ورهبة، وروح مرحة أيضاً 

فكأنها مشاهد التفريغ الهومرية أو الشكسبريية.

“ويف الي��وم الثال��ث... ويف اليوم الثالث خلق الرب اس��امك القرش، التي 

اندفعت لتالحق الفلسطينيني، وكانت سريسة تراقبهم، وتدفع باملاء ليكرب يك 

تغرق س��فينة الفلسطينيني فتتلقفهم أسامك القرش..”103، وفيام بعد يصبح 

103   رشاد أبو شاور: الرب مل يسرح يف اليوم السابع، 1986، ص15. 
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منظر أسامك القرش التي تالحق سفينة الثورة موضوع تفكه لطيف يؤنسن 

املأساة ورمبا يقوي من مصداقيتها. 

ه��ذه الرواي��ة التي تنتهي بنزول الثورة يف تونس تن��زٌّ حزناً وأىس ونقمة 

ورهبة. فيها لقطات اقوى من أي تعيري. حسبنا هنا بعض االلتقاطات، حني 

يس��ألون إىل أين تسري السفينة يجيب صوت بأنه ال يهم وال ينبغي أن يهم، 

ذل��ك أن »الرحيل إىل كل البالد متش��ابه ما دمت غري عائد إىل فلس��طني« 

)ص28(. وحني تزداد مرارة رشيد وتطفو عىل السطح يعمل الدكتور جميل 

عىل تنفيسها. 

»... دامئاً تحولها جد.. إنَس يا رجل .. إنَس .. الفلس��طيني يجب أن ينىس 

أحيان��اً وإال فقد عقله« )ص70( إنهم يبك��ون ويضحكون، أولئك املبحرون 

عىل سفينة التغريبة الهاللية. ويخيل إليهم أحياناً أنها رحلة بحرية إىل عامل 

الجزر اليونانية، الرحلة التي طاملا حلم بها كثريون ومل يس��تطيعوا تحقيقها، 

وأخرياً يفطنون إىل الواقع الجارح.

»متى يكون للفلسطيني زورق حب ال زورق منفى؟« ص64.

وهناك روايات أخرى غري رواية رش��اد من مصلحتها ومصلحة التجربة أال 

يتوقف عندها املرء، رش��اد التقط التقاطات بديعة، وفاتته اللوحة الكربى، 

رت املوضوع حتى بدا مثل رحلة الحامة من بيتها  ولك��ن تلك الروايات صغَّ

إىل بي��ت كن��ة لها يف حارة مج��اورة وقد تكون رواية عوض س��عود عوض 

»ال��وداع« 1987 أكرث هذه الروايات تركي��زاً عىل املوضوع ولكن بينها وبني 

أبعاده امللحمية مسافة ما بني اليومي واملأساوي. 

وم��ن الصعب فص��ل موضوع الخروج عن موضوع الث��ورة، ليس ألنه – 

صوري��اً – لوال الثورة ملا كان خروج. ولكن ألن جميع الروايات التي طرقت 

موضوع الخروج بش��كل مبارش أو غري مبارش جعلت له أس��باباً داخلية يف 

عمق تجربة الثورة االيديولوجية والتنظيمية، كام أقرت بأس��بابه الخارجية 

العاتية، س��واء يف اإلطار الصديق الذي يحيط بها إحاطة السوار باملعصم أم 

باإلطار الرهيب األوسع الذي يتحكم بوضعية الكرة األرضية عىل قرن الثور 
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األسطوري. 

إال أن موض��وع الثورة ليس موضوعاً الحق��اً بالخروج أو ملحقاً به. فمنذ 

الس��بعينات كان موضوع التجربة الثورية الفلس��طينية موضوعاً أساس��ياً. 

ويفيد األدب العريب الفلس��طيني منذ الس��بعينات حتى الي��وم أن الثيمة 

املركزية لتجربة الحياة الفلسطينية هي الثورة. وخالفاً للشعر تتعرى الرواية 

الفلس��طينية من األوهام وتخلع عنها الزين��ات الرومنتية وتحاول مواجهة 

الواقع الجاثم بجانبي��ه املرشق واملظلم. لذلك ينطوي عامل روايات التجربة 

الثوري��ة عىل إميان عميق ال يتزعزع بالثورة وباملس��تقبل، وكذلك عىل نقد 

جارح لبنية الثورة وال س��يام من الناحية التنظيمية، وكذلك عىل هجوم مر 

عىل اإلطار الرسمي من حولها. ويف رواية الثورة جدلية ورصاع وتردد وحيوية، 

كلها تكش��ف عن روح الربية الدميقراطي��ة- الثورية التي متيزت بها تجربة 

الشعب املنكوب عىل مدى عقود القرن املايض. وتعد رواية »قامات الزبد« 

إللياس فرك��وح هي األقرب إىل التقاط روح التجربة الثورية الفلس��طينية، 

وإطارها املكاين بريوت ولبنان، والزماين السنوات األوىل من الحرب األهلية. 

وتق��دم التجربة من ثالث زوايا للرؤي��ة عىل األقل هي زوايا األبطال الثالثة 

الفدائيني: زاهر النابليس )من فلسطني املقيمة – نابلس(، خالد الطيب )من 

مواليد 1948 ومن فلس��طني املهاجرة(، ونذير الحلبي )من حلب، من إطار 

الثورة القريب(. وترصد الرواية ترصفاتهم أثناء الحرب األهلية، وخواطرهم 

ومخاطره��م وخياالته��م ومخاوفهم وذبذبات والئه��م وغموض مصريهم. 

وترس��م من حولهم جو األحقاد والتدمري والقنص واالنتحار املجاين ملنطقة 

بأرسه��ا. وينتقد األبط��ال ولكنهم ال يضخمون الس��لبيات وال يحيدون عن 

الطريق ألنهم يعرفون أنه باألصل طريق مفروش باأللغام ال بالورود، وأنهم 

ليواجهون قدرهم املحتوم بعراقة ثورية وباستسالم مأساوي كذلك. 

إنهم ليس��وا بالضبط أوالد )حكمة( وال أبناء )عيش��ة(، وليس��وا واقعيني 

باملعنى الفج للكلمة. إنهم أوالد تجربة متداخلة وهم يف السويداء من مركز 

التجربة متاماً، ولذلك تدوخ بهم التيارات وتعصف، ويدوخون ويتفاوتون يف 
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ردود أفعاله��م، ولكن يبقون دامئاً يف قلب الدوامة وهذا هو رسُّهم الخاص. 

ويتس��اقطون ويتجرجرون وتسيل دماؤهم عىل أش��واك الحياة، وكل يشء 

م��ن حولهم يوحي باليأس والثبور واله��الك والعدمية، ولكنهم ال يحرقون 

فانا الس��لبية. بل حتى اللحظة األخرية يحاولون أن يرفعوا رؤوسهم ليك  بالرنِّ

)يكون��وا(. وصحيح أن قاماتهم يف النهاية ال تك��ون إال زبداً، وصحيح أنهم 

يغرق��ون يف النجيع ويف الضب��اب، ولكنهم موجودون حتى الس��طر األخري 

م��ن التجربة، موج��ودون باملعنى الوجودي، مبعنى املعان��اة، دون خطابة 

ودون زيف، واألفق أصفر والسامء كالحة. ولكنهم هناك، وحتى حني يبقى 

أحدهم وح��ده ويتلمس اآلخرين الذين خلفوه ومض��وا فإنه ال يفنى. إنه 

يس��تمر يف معانات��ه الوجودية ويناطح بقامته الزبدي��ة. هكذا يأيت الصدى 

األخري للمعاناة يف نهاية الرواية: 

»أنا بني املرحاض واملغسلة.

أرى ه��ذا جيداً ولكن ال صوت. أنا ما بني الش��يئني األبيضني املغس��ولني 

بدمي. بني األزيز وبني الس��كون املترسب إىل رأيس. بيني وبينهم، هم الكرث 

الذي��ن ذهب��وا وبقيت. بقيت بعدهم ألرث كل ما ترك��وه. لكنني ال أقبض 

عىل يشء. تفرُّ األشياء مني. يركونني بعدهم وحيداً مع دمي بني املرحاض 

واملغس��لة. دمي لي��س األول. كان مروان هو األول. وه��ا نذير ليس الثاين 

وليس األخري، فهل أبقى األخري!.. يا إلهي!.. أش��عر بس��كون وعذاب. ال. لن 

أكون ش��اهدهم عيّل لن أبقى ألكون الش��اهد عيّل. ل��ن انتظر. هل يرىض 

م��روان. هل يرض نذي��ر. هل يرىض أبو الحكم، وزاه��ر، والعجوز، واملدام، 

وأمي!!

هل يرضون!

أرفُع عينّي ألرى أن كانت السامء تعلو هامتي، أرى بياضاً وأرى وجوههم 

مت��رُّ من وراء زجاج. تع��رُب دون أن تقول كلمة. ال صوت س��وى خطواتهم 

املكتوم��ة املاضية يف الهواء. اس��مُع صوتاً يّف يتك��رّسُ يف أذيّن وينترثُ. ميألين. 

يدفعني نحوهم. يهمُّ يب إليهم. يجذبني إىل السكون الذي خلّفوه يل فأنظُر 
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يف االبيض وال أرى سواي سواي سواي سو..«104.

ويف الرواية وصف رائعِ داخيل وخارجي. وتتداخل فيها األزمنة واملشاعر 

والوقائ��ع واملصائر، وتتطابق بنيتها الفنية مع بنيته��ا الحياتية لتقدم عمالً 

عضوياً متكامالً له شخصيته املتميزة. 

عىل أن »قامات الزبد« تعاين – وال سيام يف القسم األول – من بطء الحركة 

)الداخلي��ة والخارجية(، ومن الرتابة وضعف الداف��ع، وكثرياً ما تنحدر إىل 

حافة اإلمالل، ويف القسم الثاين يجري التعويض نسبياً عن رتابة اإليقاع بقوة 

املفاجآت يف مصائر األبطال الثالثة وانعكاساتها يف ذبذبات عواملهم الداخلية. 

وبني ح��ني وآخر تبدو وطأة الع��امل الخارجي ش��ديدة الوقع عىل العامل 

ه��ا األول ومناخها الرئييس،  الداخ��يل ال��ذي هو موضع تركي��ز الرواية وهمُّ

وتش��تدُّ هذه الوطأة حتى يصعب عىل الكالم الخارجي أن يستعار للداخيل 

أو يُ��ذاب يف ضبابيت��ه ماّم يدفع بالرواية إىل االس��تعانة بحيلة تقنية بدأت 

خالل العقد األخري من الس��نني تذر قرونها يف الكتابة اإلبداعية العربية من 

رواية وش��عر )قصيدة »اسامعيل« ألدونيس(، وهذه الحيلة هي استحداث 

مس��توى إضايف لتحرك العم��ل الفنّي، يُفصل عن املن بفاصل تش��كييل أو 

مج��رد خط ويتحرك عىل طريقة رشيط األخب��ار امليضء الذي يزين أكاليل 

الع��امرات العالية يف مراك��ز العواصم العالية. ها هو ذا أمنوذج للتس��اوق 

الجيد بني مستوى املن ومستوى السند:

104   إلياس فركوح: قامات الزبد، 1987، الصفحة األخرية، 266. 

يفي��د املطلع��ون عىل أحداث تلك الفرة، أن تش��ديداً أمنياً قد ت��م فرضه عىل املدن 	 

بأرسها، خوفاً من احتامالت وقوع اصطدامات مس��لحة، تزيد من حدة التوتر، وتؤدي 

إىل سقوط ضحايا جدد، باإلضافة إىل أولئك الذين سقطوا. 

ويؤكد هؤالء أن حظر التجّول بعد الس��اعة الثامنة ليالً كان ش��كالً من أش��كال هذا 	 

التش��ديد األمني. كام يُح��ىك أن عديدين قد وقعوا ضحاي��ا لغفلتهم، أو غري غفلتهم، 

واملث��ال عىل هذا قصة الحام��ل التي ألقى بها والدها يف منطقة وس��ط بني الفريقني 

املشتبكني، آمالً أن تلقى مرصعها بالرصاص املتبادل، ويتخلّص من عارها!...”. )ص222 

من الرواية(. 
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»أتلفُت ألتبني الجهة، فألفي البطون غاشمة يف انغالقها املعتم – الكتوم. 

ألقى وخزة القلب خوفاً يهّم يب. يركُض الدُم صاخباً. أركض.. تسبقني سيارة 

جيب حربية. اتباط��أ. الحُظ تباطئها املتوج. أُصّفر: هكذا أنَت ال تُريب فال 

يأخذونك باملظّنة!.

فات أواُن السامح وأزف وقُت الحظر. أصدر الحاكم العسكري بياناً لهذا 

الي��وم الثالثاء األول من الش��هر العارش من الس��نة امليالدية صفر عىل ميني 

الع��دد...! أُحيص بعد البي��ت الثاين الذي طالؤه أخرض والذي يقع عىل ميني 

طري��ق املحاجر مس��بوقاً بخندق عىل ميينه أيضاً في��ه بقايا »كلس« تلطخ 

بياض��ه بعكرة ماء آس��ن أغرق مجموع��ة من الجثث التي ش��الوا ودفنوا، 

واحدة – اثنتان – ثالث – أربع – خمس – ست – سب.. ها هو املاثل اآلن 

يف عتمة السفح ببصيص نوره.

ويف الرواي��ة الفلس��طينية املع��ارصة موضوع��ات أخرى تعد اس��تمراراً 

للموضوعات الس��ابقة، ولكنها هذه املرة تتص��ف بانتقادية أوضح وتفهم 

أعم��ق لركيبية العوامل الداخلية يف صنع املأس��اة املتج��ددة باإلضافة إىل 

جن��وح نحو الاليقينية بالنس��بة للمص��ري. وتتفاوت هذه الرواي��ات تفاوتاً 

ش��ديداً، وتتصدرها تجربة محم��ود ش��اهني يف »األرض املغتصبة – عودة 

العاش��ق« إذ تقدم التجربة الثورية الفلسطينية، أي تجربة القتال والكفاح 

املس��لح، يف إطار التجربة األوسع للش��عب الذي يريد أن يصمد وأن يبقى، 

وهو يدرك بالتدريج عوام��ل الحّت الداخلية وعوامل الهدم املحيطة، التي 

تعد أكرب مساعد لهجمة العدو املربص.

وهن��اك رواية يحيى يخلف »نش��يد الحي��اة«، التي تختلف عن س��ائر 

رواي��ات املرحلة مب��ا تحتفظ به من إميان ال يتزع��زع وروح معنوية عالية، 

وتقدم العمل الفلس��طيني تقدمياً انتقادياً ولكنه��ا تضع األبطال أمام خيار 

وحيد هو الصمود، ولذلك يبدو املوت مامرسة عادية، وكل فلسطيني هو يف 

حال نضال وتربص حتى تحني س��اعة عطائه أو حتفه. فالفقد )فقد اآلخر(، 

وامل��وت )اختفاء األنا(، قطبان تجول بينهام حياة الفلس��طيني، فهو إما أن 
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يكون ميتاً أو عىل وش��ك املوت، وإما أن يك��ون يف حالة حداد لفقد الزوج 

أو األخ أو اإلبن أو البيت. والحرب كام الس��لم، والسلم كام الحرب. إشكال 

ممتد عند الفلس��طيني. ففي وقت الحرب تكون مشكلته من يغسله ومن 

يحنو عليه ويندب وأخرياً من يدفنه وأين؟ ويف وقت السلم يكون موزعاً بني 

مقتضيات كس��ب الرزق ومصافحة الحياة اليومية وبني مسؤوليات الدفاع 

عن موقع القدم واالس��تعداد للمخاطر املربص��ة والبحث عن الطريق إىل 

فلسطني )غالباً باالنتامء إىل التنظيامت الفدائية(.

أخ��رياً، يف كل م��ا يكتبه يحي��ى يخلف هناك رقة إحس��اس، هناك نفس 

رومنتية تتش��بث بالحلم حتى يف أحلك س��اعات الغلس. عنوان الرواية هو 

»نش��يد الحياة«، وهو عنوان امللحمة الش��عرية التي كان )ش��يل( منهمكاً 

يف نظمه��ا قبيل غرقه يف خليج )س��بترنيا(. ويف خامت��ة الرواية يكون مصري 

الفدائي��ني األبطال غامضاً وع��ىل كف عفريت، ولكن هن��اك املرأة وهناك 

الطفل وهناك الحياة التي تأىب إال أن تستمر. ومثلام يقفل مرسح )هملت( 

عىل مشهد فورتنرباس وقد دق طبول الحياة، تقفل رواية يحيى عىل شمس 

الشموسة تبزغ من سن الطفل الفلسطيني: 

»تحت النافذة صاح الديك صيحته األوىل...

فتح الطفل عينيه كأّن قرصاً من عباد الش��مس قد ازهر وتفتح... ش��عر 

بخمول وكسل فأغمض عينيه وواصل النوم. 

صاح الديك صيحته الثاني��ة.. ففتح الطفل عينيه مرة ثانية كأن عصفوراً 

يطري من عشه ويرشع يف الطريان ألول مرة..

فتح عينيه جيداً، مل تكن أمه تنام إىل جانبه، فأزاح الغطاء جانباً. ووقف.. 

وعند ذلك أحّس بأن السن عىل وشك السقوط كام أحّس بطعم الدم املالح 

يف فمه.. خرج من الغرفة.. فتح الباب املطل عىل البس��تان وخرج، فشاهد 

النساء يشعلن النار ويخبزن األرغفة. 

اقرب من امه، كانت الكآبة قد زالت عن محياها، وحل محلها ابتس��امة 

مل يشاهد مثلها من قبل...
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وكانت زليخة ترق العجني والشايب يغذي النار بالعيدان.

أما الس��نيورة فقد انهمكت يف كنس املمرات. في��ام كان الحصان يرعى 

قرب العربة.

قال الطفل ألمه: - إن سني عىل وشك السقوط.

قرصته من خده وقالت: إذهب والعب ولكن حذار من أن توقظهم..

وأشارت إىل الطرف اآلخر، هناك، تحت أشجار التفاح..

كانوا ينامون. األس��لحة تنام إىل جانبهم. ينام��ون بكامل ثيابهم، ينامون 

بأحذيتهم.. كانوا خمس��ة. مل يس��تطع أن مييز مالمحه��م يف البداية، ولكنه 

استطاع فيام بعد أن يعرفهم..

صاح الديك مرة ثالثة...

صعد الطفل إىل س��طح املنزل.. كان س��نه قد س��قط فأخذ يرقب بزوغ 

الشمس..

كانت أمه قد قالت له عام يتعني عليه أن يفعل عندما يس��قط س��نه.. مل 

يطل انتظاره، بزغت الخيوط األوىل من وراء الجبال البعيدة.. امسك بالسن 

ورفع يده عالياً وألقى به يف وجه الشمس وقال مبا يشبه الهمس:

يا شمس يا شموسة

خذي سن األطفال 

وأعطيني سن الرجال«105.

وهناك أيضاً موضوع حياة املخيم، وهو اس��تمرار لتيار س��ابق، وقد برز 

مجدداً موضوع متبلور له جذور يف املايض ولكنه ينبئ بغنى فني وتاريخي 

كبريين ه��و موضوع املدينة الفلس��طينية بني امل��ايض والحارض )االحتالل 

وتغي��ري الهوية(. ومتكن اإلش��ارة هنا إىل تجربة إمي��ل حبيبي الحيفاوية يف 

روايته أخطية 1985، إذ تدور الرواية حول مدينة حيفا بني املايض والحارض 

من خالل خواطر البطل أثناء توقف س��يارته بس��بب »جلطة سري« نجمت 

عن مالحقة ملثم يركض يف الشارع. وهناك الرواية العكاوية »عكا والرحيل« 

105   يحيى يخلف: “نشيد الحياة” الفصل األخري، 33، ص ص 203-202. 
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م��ن تأليف الياس أنيس خوري، 1989، وهي سلس��لة مذكرات كتبها بطل 

الرواي��ة يف نيويورك وارخ فيها لتغريات الحياة يف عكا وتجربتها مع موجات 

تغي��ري هويتها. وم��ن هذا القبيل بعض محاوالت رصد مأس��اة الخروج من 

فلس��طني من خالل تجربة منطقة محددة مثل رواية »السواد: الخروج من 

البقارة«، لحسن حميد )1988(. ويعالج هذا املوضوع اليوم بوعي متجدد. 

ويس��ود رواي��ات األرض املحتلة هاجس مواجه��ة االحتالل والبحث عن 

أفضل الس��بل لتحقيق الصمود يف وجه الطغيان )رواية »اسامعيل« ألحمد 

حرب(. كذلك يس��تأثر موضوع الهوية واملصري باهتامم الكتاب الش��باب يف 

األرض املحتلة وال س��يام يف أرض 1948. وأوضح مثل لذلك التجربة الفريدة 

التي قدمها انطون ش��امس يف رواية »عربس��ك« الت��ي حاولت أن تتفحص 

املصري الفلسطيني املتعرج والهوية الفلسطينية الحائرة تحت وطأة الكلكل 

االس��تيطاين املنيخ بكل قوته. وترقى هذه الرواية إىل مستوى رفيع وتلتحم 

فيه��ا التجرب��ة الحياتية م��ع التجربة الفني��ة لتقدم لنا رؤي��ة فكرية فنية 

متعرجة متداخلة متحرية محرية106 تنجح يف أنس��نة املوضوع الفلس��طيني 

وانضاجه، وتنأى عن الخطابية واملجانية. 

وأخرياً هناك روايات فلسطينية خرجت من إطار الهم الفلسطيني املبارش 

وعانق��ت القضايا الوجودية – االجتامعية لالنس��ان مثل »الغرف األخرى« 

لجربا إبراهيم ج��ربا )1986(، أو قضايا خاصة متصلة بهموم الحياة كقضية 

االس��تقرار املكاين يف رواية جامل ناجي »مخلف��ات الزوابع األخرية« 1988، 

أو قضاي��ا قومية مثل الوحدة العربية واملصري الع��ريب كام يف رواية »حافة 

النه��ر« لعيل حس��ني خلف )مطلع ع��ام 1990( أو قضايا نس��ائية يف إطار 

الحياة الفلس��طينية مثل رواية س��حر خليفة »مذكرات امرأة غري واقعية«، 

106   قدم كاتب هذه السطور رواية “عربسك” يف مجاالت مختلفة. وقدم دراسة وافية 

لها يف: حسام الخطيب: “عربسك وبعض إضاءة إلشكالية الهوية الفلسطينية”. 

األداب األجنبية، دمشق، ع58-59، شتاء وربيع 1989، ص ص7-25، وهذه هي الدراسة 

املثبتة يف الكتاب الحايل يف القسم التايل مبارشة. 
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1986107، وهي استمرار لخّط سحر السابق يف الركيز عىل موضوع املرأة يف 

إط��اري كفاحها الوطني واالجتامعي. عىل أن القضية النس��ائية هنا تحظى 

بالنصيب األوفر من الركيز، ويبدو الكالم النس��ايئ شديد املرارة، والحق أن 

لهذه الرواية األخرية نكهة خاصة، فهي تعالج قضية املرأة الثائرة التي ترفض 

الطوق االجتامعي املرضوب من حولها، وتعمل عىل أن تكون إنس��اناً سوياً، 

وتبحث عن الحقيقي والجوهري والش��خيص يف مجتمع يرين عليه الزيف 

والببغاوي��ة والتمييز ضد املرأة. وتدفع البطلة عف��اف الثمن غالياً وتصبح 

مضغة يف األفواه ولكنها تس��تمر يف التحدي )غري الواقعي ألن الوضع يبدو 

ميؤوساً منه( والجرح أعمق بكثري من أية وصفة عالج: 

»ويف ختام الجلسة كنا قد وصلنا إىل أمرين، األمر األول هو أن ثورة املرأة 

ال بد منها حتى تتحقق الثورة الش��املة. واألم��ر الثاين هو أن عىل الثوريني 

أن يقوموا بتثوير املرأة. قلت وأنا أهتز من شدة االستيعاب: وكيف يثورون 

املرأة؟ يقولون لها: ثوري. ثوري؟ ومل تجبني بل حملقت«108.

4-  ختام العقد:

رحلة عذاب أخرى:

وهكذا يسدل ستار الثامنينات الفلسطينية عىل العذاب والقتامة والترشد 

البحري بعد الترشد الربي. ولكن الفلسطيني ال ينطوي عىل عذابه فحسب، 

فهناك العذاب العريب من حول��ه، وتقدم لنا رواية »عىل حافة النهر« لعيل 

حس��ني خلف رحلة عذاب أخرى يف زمن صعب، تداخل فيه الخيط األبيض 

مع الخيط األس��ود والت��ف الواحد عىل اآلخر رمبا – ك��ام يقولون – مثلام 

يلتف الحنش عىل جس��د األفع��ى، فضاعت كل حقيق��ة، صغرية كانت أم 

كب��رية، وضاع معها كل مقّوٍم – صغ��رياً كان أم كبرياً – من مقومات الكيان 

107   انظر دراس��ة مفصلة لهذه الرواية يف: د. بثينة ش��عبان: “سحر خليفة وامرأة غري 

واقعية”، املوقف األديب، ع212-213، ك1 88-ك2 89، ص ص 41-31. 

108   سحر خليفة: مذكرات امرأة غري واقعية، 1986، ص96. 
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اإلنس��اين. فاإلنس��ان الحر املختار الس��عيد اآلمن املتآخ��ي أصبح أندر من 

قط��رة م��اء يف الصحراء. إنه��م هناك، مجموع��ة من الطغاة والس��فاحني 

الصغار واملأجورين والحانقني عىل اإلنسانية، يحوكون املؤامرات، ويهتكون 

الحرمات، ويعتقلون األبرياء، ويعذبون، ويتلذذون يف تفكيك جسد اإلنسان 

وتفتيت روحه. وهم أنفس��هم خارسون قبل غريهم ألنهم فقدوا إنسانيتهم 

وحارضهم ومستقبلهم، فكل جربوتهم عريض ومعرّض لالنهيار. يف أية لحظة 

معطاة من هذا الزمن املوبوء. 

وهناك أش��خاص طيبون ومؤمنون وصامدون ومستمرون، ولكن بأي مثن 

أو بأية معاناة؟ وبأي أفق؟ 

يكتب عيل حس��ني خلف عن معاناة إنسان هذا الزمن العريب بامللموس 

وباملحس��وس. وإنه لرج��ل عجيب، فلديه من القدرة أن يركز الريش��ة بني 

اإلبهام والسبابة مبنتهى الدقة وأن يغمسها بالنجيع، وأن يرك للنجيع القاين 

أن يخط السطور، دون أن تتأوه الريشة أو صاحبها. فهي، أي الريشة، تصف 

بل تنقل مبداد الدم صورة محسوس��ة ملا يجري، ولكن يحرص صاحبها عىل 

أال تنّد عنه أو عنها أية آهة، أية سحبة مبالغة، أية رصخة خطابية. إنه يؤملنا 

باملجس��م وال يقول لنا تأملوا، وإنه لحري��ص حرصاً ماهراً عىل أال يفعل كام 

يفعل اآلخرون فيتلوى من األمل ويرصخ ويخطب ويقف ويس��توقف ويبيك 

ويس��تبيك. إنه يفعل كل ذلك وال يفعله يف وقت واحد. ومثلام قال جورج 

لوكاتش عن مكسيم غوريك أنه: 

»ال يقدم أبداً النتيجة العارية ملا ينهار يف عامل الرأس��املية وبس��ببها، بل 

يعم��ل بالعكس عىل صياغة ما ينهار وكيف ينه��ار وبأي كفاح يتم القضاء 

عليه«. 

وملَ ال يفع��ل ذل��ك وتجربت��ه – أي تجربة عيل – مثل تجربة مكس��يم 

حقيقية حاّدة حارة مغمس��ة بعرق العذاب والترشد واملعاناة. ومل ال يفعل 

ذلك وخربته يف الكتابة تجاوزت مراحل املحاولة والخطأ وبدأت تنتقل، بعد 

كل هذا اإلنتاج القصيص املتالحق، إىل مرحلة النضج، وأحياناً – كام يف رواية 
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»حافة النهر« إىل مرحلة التجريب الواعي.

ك كام لو كنت تقرأ رواية بوليس��ية من  م��ن أول حرف يف الرواية يش��دُّ

آخره��ا إىل أولها. ويس��تمر التش��ويق عن طري��ق الحدث، تس��تمر دراما 

األحداث س��اخنة مثرية مؤس��ية، وتستمر مس��يطرة عىل الساحة الخارجية 

للرواية، وال تسمح لدراما األفكار أو املواقف أن تطفو عىل السطح، إال أنها 

يف الوقت نفس��ه تدفعها دفعاً ألن تدور يف الداخل، فيام وراء أسوار البنيان 

الخارج��ي، وأن تصطخب وأن تتوالد، وأن تقول بطريقتها الحديثة ما ميكن 

أن يكون الكاتب قد أراد أن يقوله. 

وبالطب��ع لوال دق��ة الوصف وحّدة املش��اهد ونوعيّ��ة التالوين وضبط 

الريش��ة ملا كان ممكناً للحدث أن ينوب عن معن��اه وللفكرة أن تتمثل يف 

ش��كل لفِظ وقائعي س��ويِّ يقول بطريقة غري مب��ارشة أضعاف ما ميكن أن 

يق��ول بطريقة مبارشة. وأنه ليزيد من تقديرنا )ألدبية( رواية عيل حس��ني 

خلف أنها سياس��ية وأنها مرهونة برشطني محددين من زمان ومكان، وأنها 

قابلة لالس��قاط ع��ىل الواقع الراهن، ومن يعرف الف��ن الروايئ جيداً يعرف 

أية إعاقة تش��كلها هذه العوامل يف وجه صياغة دراما روائية تبني ما ينهار 

وكيف ينهار. 

لنقدم مثاالً لذلك: من هي )ياسمني( هذه التي فتك املجرمون بجسدها 

فتكاً عجزت عن فعل مثله زبانية الجحيم يف الكتب الدينية؟ أي رمز مفتوح 

تحمله؟ هل هي )الوحدة( العربية املشتهاة؟ هل هي )الحرية( التي تتأوه 

القل��وب لذكرها؟ هل ميكن أن تكون هي )فلس��طني(؟ هل ميكن أن تكون 

)األم��ل(؟ إنها ميكن أن تكون كل أولئك وأكرث وأكرث. وإن هذا الرمز املفتوح 

لحسنة كربى من حسنات الفن الروايئ. 

وهن��اك حس��نة أخرى ال بد م��ن ذكرها، وهي أن س��امء الرواية امللبّدة 

باعتى الغيوم ليس��ت س��امء جامدة. إنها )فضاء( يظه��ر يف البدء مكفهراً 

مقطباً قمطريراً. ولكنه يتحرك بعد ألي ويحدث فيه ما يش��به املطاردة بني 

الغيوم الس��وداء والغيوم البيضاء، رمبا تتي��ح للخيط األبيض أن يبدأ بتمييز 
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نفسه عن الخيط األسود. 

وما دمنا يف معرض الحديث عن الحسنات فلنقف قبل أن تلطف لجلجة 

اللسان إىل ضّفة السيئات. وما من عمل إال له حسناته وسيئاته، مثل إنسان 

الكتب املقدسة وغري املقدسة. 

ويف كل ما قدمته هذه الخالصة من عرض للرواية الفلس��طينية يف نهاية 

العقد التاس��ع من ه��ذا الق��رن كان مدفوعاً بالحب ع��ىل طريقة ريلكه، 

فبالح��ب ومعه يحلو كل مذاق حتى م��ذاق النقد، والحب ميكن أن يكون 

وجهاً آخر للنقد، أحياناً!!
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»عربسك«109

واالنتامء الحائر

»عربسك« وبعض إضاءة إلشكالية الهوية الفلسطينية

إذا كانت املعاناة الفلس��طينية متعددة الوج��وه والطبقات، وموغلة يف 

رساديب األمل اإلنس��اين ومحكومة بامتداد له أول وليس له آخر، فإن الظل 

األديب لهذه التجربة املتفردة يف التاريخ املعارص ينتظر أن يكون كذلك وارفاً، 

متباين الكثافات، متعدد الطبقات، ال نهايئ األفق.

وحتى اآلن تجاوب الظّل األديب للتجربة الفلس��طينية مع عدة تضاريس 

من هذه التجربة، فكانت هناك – بعد النكبة مبارشة – رّدة الفعل العاطفية 

املفعمة باألحزان واألش��جان والندم لفراق الديار، ثم تبعت ذلك الش��كوى 

من اإلذالل والغربة ومشاق العيش يف الشتات العريب والعاملي، ويف منتصف 

الس��تينات س��اد خط التغني الفخور بالحركة الفدائي��ة جنباً إىل جنب مع 

أصوات الن��دب والنعي التي رافقت هزمية ع��ام 1967، ويف حرب ترشين 

األول 1973 كان��ت هناك املناداة بالنرص وعودة الثقة بالعمل القومي، ولو 

إىل حني. ثم كان تجّدد األحزان والتفجع لفراق بريوت وضياع لبنان عىل اثر 

االجتياح اإلرسائييل عام 1982. 

وه��ا هي اآلفاق تعود إىل الصحو ويعود الوجدان األديب إىل تباش��ريه مع 

ثبوت مصداقية االنتفاضة خالل عام 1988 وإعالن االس��تقالل الفلسطيني 

يف نهاية العام نفسه. 

ومن بني كل األبعاد التي كانت لها ظاللها يف التجربة األدبية، تربز مشكلة 

 Anton shammas,Harper النطون ش��امس )Arabesques( 109   جول��ة مع رواية

.and Row, New York, 1988
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الهوية الفلسطينية بوصفها األشّد تعقيداً واألغنى إنسانية، واألعمق قومية، 

يف التمثي��ل األديب، وذل��ك لعوامل عديدة من أخطره��ا املؤامرة الصهيونية 

املخططة لتذويب الهوية الفلسطينية العربية. 

وك��ام هو املألوف يف تاريخ الكولونيالية يف بلدان آس��يا وافريقيا، عملت 

الحرك��ة الصهيونية قب��ل قيام إرسائيل عام 1948 عىل إن��كار وجود الهوية 

العربي��ة الفلس��طينية، ب��ل عىل إنكار وجود ش��عب عىل أرض فلس��طني، 

وصّورْت لزعامء االس��تعامر االس��تيطاين يف الغرب منذ نهاية القرن التاس��ع 

عرش أن فلس��طني – بكلامت إرسائيل زانغويل – أرض بال شعب ويجب أن 

تعطي للشعب الذي ليس له أرض. 

وبعد قيام الدولة استخدمت الس��لطة اإلرسائيلية الكولونيالية كل أنواع 

التخطي��ط والقمع ملح��و هوية العرب الفلس��طينيني، س��واء الذين وقعوا 

تحت االحتالل األول )إرسائي��ل عام 1948( أم الذين وقعوا تحت االحتالل 

الث��اين )1967(، وكذل��ك ش��نت االمربيالية األمريكية حمل��ة متواصلة ضد 

الفلس��طينيني املهجرين وعرضت مشاريع كثرية ملحو اسم فلسطني وطمس 

هوية شعبها الوطنية والثقافية.

وخالل الس��نوات األربعني املاضية، تتابعت موجات )عودة وعي الهوية( 

لدى الفلس��طينيني تبع��اً لظروفهم السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتامعية، 

وكان��ت هذه املوج��ات هي التي تخل��ق تحركاتهم الثوري��ة داخل األرض 

املحتلة وخارجها، وكانت القمة األوىل لعودة الوعي هذه هي إعالن الثورة 

الفلس��طينية )الفدائي��ة( مطلع عام 1965 من خارج األرض الفلس��طينية. 

وكانت القمة الثانية الكربى يف بدء االنتفاضة من داخل األرض الفلسطينية. 

وكانت القمة الثانية الكربى يف بدء االنتفاضة من داخل األرض الفلسطينية 

يف نهاي��ة عام 1987، وبعد ذلك بس��نة واحدة فق��ط )1988/11/15( أتت 

القمة الكربى كحصيلة تركيبية للقمتني السابقتني، وتعانق الداخل والخارج 

يف إعالن اس��تقالل فلس��طني وإقامة الدولة الفلس��طينية، وكان ذلك ايذاناً 

باستكامل عنارص الهوية ومقوماتها.
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ولك��ن تبقى زاوية من هذه الهوية، لها جانب س��يايس )تتعرض له هذه 

الدراس��ة( وجانب إنس��اين أديب )سيشكل موضوع الدراس��ة الحالية( وهو 

هوية الفلس��طينيني الع��رب يف ارسائيل، الذين حاول��ت إرسائيل امتصاص 

هويتهم متاماً وجعلهم مواطنني فيها ولكن من الدرجة العارشة، مام يتطابق 

مع تجربة جنوب افريقيا )بريتوريا(. 

وتقدم الدراس��ة الحالية لرواية »عربسك«110   النطون شامس جانباً من 

جوانب االشكالية املعقدة لهذه الهوية. 

م��ن بني كل ما قرأته من روايات يف هذه الدنيا الواس��عة، مل أجد عنواناً 

موفقاً مثل هذا العنوان )عربس��ك(، س��واء يف إيحائيته أو يف مطابقته لكل 

مش��هد من مش��اهد الرواية. ويف العادة يصعب الجمع ب��ني االيحاء ودقة 

املطابق��ة، ويف الروائيني من يغلِّ��ب اإليحاء فيبعد بالعن��وان عن املقصود 

ومنهم من يغلِّب الدقة فيفقد شيئاً من إشعاع العنوان. 

وتش��ري املعاجم وكتب الفن إىل أن كلمة Arabesque باللغات األوروبية 

املختلف��ة تعني فن الزخرفة العريب، وال س��يام ذلك الف��ن الذي ينبثق من 

تعرجات الخط الع��ريب وامتداداته، كام تعني أي��ة مجموعة من الزخارف 

فت بطريقة بديعة غريبة  التي تتصل باألزهار والثامر )ال اإلنسان( وقد نُسِّ

خارق��ة للأملوف، وينطبق ذلك عىل بعض أوض��اع )الباليه( الغربية وبعض 

القطع املوسيقية كذلك.

وإذن، فالعنوان غن��ي اإليحاءات واالرتباطات باللغة اإلنكليزية وس��ائر 

اللغ��ات األوروبية، والعارفون بفن الرواية يعرفون أن للعنوان نس��بة تأثري 

عالي��ة يف جاذبية العمل الفني، وم��ا أكرث ما عامت روايات وراجت اعتامداً 

عىل جاذبية عنوانها، يف البدء عىل األقل. 

هذا عن اإليحاء، أما بشأن املطابقة فكل ما سيأيت من تعليق عىل الرواية 

س��يكون بالرضورة مرتبطاً بقضي��ة املطابقة، عىل أن ذلك ال يُعفي املرء من 

110   اعتمدنا يف النسخة اإلنكليزية:

.Anton Shammas, Arabesques, Harper and Row, New York, 1988
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التأكيد منذ اآلن أن مناخ الرواية ومعناها ومغزاها، كلها تُفيد )أي ال توحي 

فق��ط بل ت��كاد تنصُّ نصاً( أن حي��اة الراوي وحياة قومه وقريته ووس��طه 

ودنياه كلها إمنا هي زخرف متداخل تعبث به يٌد راسمة، تقطع هنا وتصل 

د،  هناك، ومتّد هنا وتثني هناك، وتنسج وتنكث، وتبني وتهدم، وتسريِّ وتجمِّ

وتس��هِّل وتعرقل، وتفرح وتبيك، ومتيت وتحيي عىل نحو يتيح لها أن تصنع 

تسلية أو جامالً أو ادهاشاً أو اغراباً أو ايغاالً، أو بالنتيجة زخرفاً يثري عرشات 

من عالمات التعجب، ومئاٍت وراءها من احتامالت التأويل والتخمني.

ولكن هذا الجانب من املطابقة يتصل برسالة الرواية، أي الجانب الفكري 

أو املضموين أو الفلسفي للرواية، فامذا عن الجانب الفني؟

ان أنطون ش��امس مهندس معامري موهوب، إنه يصمم جامليات البناء 

من خالل وظيفيّته ولكنه يحتفظ لكل جاملية بحقها الخاص. وهو ال يلوي 

عنق املدخل، وال ميدُّ الرشفات بناء عىل مواصفات سنتمرية. ولكنه يصالب 

ويعاك��س ويداخل ويعّرج ويتالع��ب َمْوجيّاً باألبعاد، فتصب��ح النافذة باباً 

مرشف��اً والرشفة دهليزاً والجدار س��طحاً مائالً، وكل به��و يف الدار الصغرية 

ي��ؤدي إىل اآلخر بل يدخل فيه، هذا الفن الزخريف البديع املدهش مقصود 

لذاته مثلام هو مقصود لوظيفت��ه. وصاحبه املهندس يعرف بالضبط كيف 

وملاذا؟ وكعادته ال يقول ش��يئاً مبارشاً عن خواطره ومقاصده ولكنه يس��ّخر 

أية ش��خصية واردة يف املش��هد لتقول عنه ش��يئاً جزئياً أو كلي��اً. يف الحالة 

الح��ارضة، حالة )العنوان والتقنية( كان العم يوس��ف هو الذي عىل كاهله 

تُعلَّق الرس��الة. وإنه ليصف طريقة العم يف القّص فإذا هي )عربس��ك(، ال 

راحت وال جاءت كام يقول املثل الفلسطيني:

“كان��ت قصص��ه مطليَّة الواح��دة باألخ��رى، تتعانق وتنفص��ل، تلتوي 

وتتزاوج، يف تعارج العربسك )الزخرفية( الالنهائية للذاكرة، وكان يعيد كثرياً 

م��ن قصصه م��رًة بعد أخرى، مع تغي��ريات طفيفة فيام يب��دو، يف حني أن 

ع��دداً آخر من القصص أُعطي فرصت��ني أو ثالثاً لريوى خالل حياته، وكانت 

جمي��ع القصص، عىل أي حال، تنثال من حوله يف تياٍر زوبعي وهمي، يصل 
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النهايات بالبدايات، والداخل بالخارج، والواقع بالحكاية”.

ويالحظ أن العنوان )عربس��ك( متضّمن يف النص، ورمبا ورد يف الرواية يف 

أكرث من مناسبة.

تقنية

كان املقص��ود هنا، ورمبا الذي يتوقعه القارئ أيض��اً، أن يأيت الكالم عىل 

العن��وان يف فق��رة أو فقرتني، ول��و كان لكل كالم عىل عن��وان نص أديب أن 

يستغرق صفحتني أو ثالثاً لكان للقارئ أن يخىش امتداد العرض إىل ما ليس 

له نهاية. 

ولك��ْن هل يخف��ى عىل القارئ النجي��ب، ومن فيهم لي��س نجيباً؟ - أن 

العنوان أفىض إىل الرسالة واملضمون كام عّرج عىل رّس الفن والتقنية؟ ومرة 

أخرى إنه عنوان بديع ذلك الذي من خالله يقودك بالرضورة إىل تلمّس رّس 

الرسالة وموطن اإلبداع يف البنيان.

ومثلام قال الراوي – الذي هو انطون ش��امس – عن قصص عمه يوسف 

كان��ت هناك دامئاً يف املادة القصصية التي منها ُصنعت »عربس��ك« عالقة 

زوبعي��ة غري منقطعة بني الوهم والحقيق��ة، وهذه العالقة )لّفت( بطريقة 

فنية، رمبا س��حرية وال تخلو أحياناً من سبحة شعوذة، كل العنارص الحياتية 

التي من حولها دارت انثناءات الرواية، ومن أبرزها: 

-  هوية الراوي ورهطه.

-  حياة قرية فسوطة وما جاورها من قرى الجليل بني الوهم والواقع.

-  عالقة فلسطني املقيمة بفلسطني املهاجرة من خالل عالقة الجليل بلبنان. 

-  الفلس��طيني العريب مقاب��ل اإلرسائييل اليهودي، ال��راوي مقابل الكاتب 

.)Bar- on اإلرسائييل )بار – أون

-  الفلس��طيني واإلرسائييل يف إطار العامل )مش��اهد باريس وايوا “الواليات 

املتحدة(.
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-  الش��عب العريب الفلس��طيني يف مس��توياته املختلفة: العريب االرسائييل، 

الع��ريب يف الضف��ة الغربية، العريب يف الش��تات، العريب يف الع��امل، وطبيعة 

املطابقة بني هذه املستويات.

-  تطور الحياة املسيحية العربية يف ظل الحكم االرسائييل اليهودي.

-  تداخ��ل املايض القريب والحارض واملس��تقبل وتداخل الديني والعلامين، 

وتداخل الواقع والخرافة، يف حياة قرية فس��وطة وأرسة شامس واألرس التي 

متتٌّ إليها بصلة القرابة.

-  موضوعات اخرى متداخلة مثل ثورة 1936، والخروج الفلسطيني 1948، 

وملحات من املوضوع الثوري الفلسطيني ومنظمة التحرير. 

وبالطب��ع هذه املوضوعات، أو املواد الخ��ام للرواية، ميكن أن تعالج من 

خالل رواية بحجم »الحرب والسالم« لو كان كل منها مقصوداً لذاته، ولكنها 

ليست كذلك. إنها مادة روائية مؤنسنة موظفة بذكاء لخدمة موضوع واحد 

هو الهوي��ة، وحتى املصري الذي هو ال بد مرتب��ط بالهوية ال يحظى بركيز 

كاٍف. من خالل اللمح واللقطات الرسيعة واإلشارة التي تفهم اللبيب صنع 

انط��ون )بني��ة( روائية متجانس��ة. كان كل يشء يكم��ل كل يشء ويفرّسه، 

وكان��ت عالق��ة كل جزيء من ه��ذه املوضوعات تفرسَّ م��ن خالل موقعه 

م��ن الجزيء اآلخر. إنها )بنية( ت��رّس الناقد البنيوي وتغريه. ولو أن )بروب 

prop( تناوله��ا كام تناول )حكاي��ات كانر بري( لكتب فيها مجلدات، فهي 

أوالً وآخراً رواية عالقات. 

وتكمن الرباعة طبعاً يف تس��ديد متطلبات هذه العالقات املتشابكة، ويف 

الوقت نفس��ه ضامن تحرك الرسد الروايئ إىل األمام أو إىل غاية محّددة، ولو 

بايقاع بطيء أو غري متواتر كام هو متوقع. إن الرسد ينتقل بنا من مش��هد 

إىل مش��هد ومن مس��توى زمن��ي أو مكاين إىل آخ��ر، دون أن يُحس القارئ 

بالتقطع وإن كان يحسُّ بالتقاطع، وعند الراوي ال يشء يفنى يف الرواية، كام 

عند الفوازيه ال يشء يفنى يف الطبيعة، فهناك دامئاً أسامء تطفو عىل السطح 

ثم تغرق ثم تظهر من حيث ال يتوقع أي إنس��ان، وحني تظهر ثانية ينتقل 
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إليها الرسد بعفوية عجيبة تخفي صنعة ماهرة. وقد تؤّدي كلمة واحدة يف 

نهاي��ة فقرة معينة إىل االنتقال من قصة فرد إىل قصة فرد آخر، أو من قصة 

لحظة إىل قصة لحظة س��ابقة أو الحقة، أو من قصة مصري جامعة إىل قصة 

مص��ري قطة أو حامر أو مدخل دار! ويف كل ذلك يس��تعني الراوي مبؤرشات 

تتعلق مبصائر الش��خصيات، وليس بهواجس��ها أو أعامقها النفسية إال حني 

يتصل األمر بالرواي نفس��ه. وتخدم عنده الش��خصيات كوسيلة من وسائل 

تحريك املادة القصصية خالفاً للروايات النفسية التي تكون فيها الشخصية 

حجر الزاوية، وهذه الش��خصيات كلها مرموزة أي متثل شيئاً ما أو فكرة أو 

موقف��اً، ولكن – كام يالحظ بحق مراجع الرواي��ة يف ملحق نيويورك تاميز، 

وليام غاس – مل يكن الرمز يبتعد عن األصل وظلت الشخصيات دامئاً قريبة 

م��ن القارئ. ويف الرواية بالطبع مختلف أنواع الش��خصيات، ولكنها جميعاً 

سواء يف مقدرتها عىل أن تخدم كأسالك ناقلة ملقاطع الرواية املتناوبة. ومن 

أطراف أش��كال الوصل يف الرواية مش��هد احتفال مدرس��ة القرية باملفتش 

اإلرسائييل، إذ بينام كان األطفال يقدمون فقرات االحتفال عىل املرسح ومن 

ورائه��م باقات الزهور وأش��كال الزينة تقتحم املرسح فت��اة قروية وتتلف 

الزين��ات، وتح��ول االحتفال إىل مهزلة لع��ني املراقب ومأس��اة لعني مدير 

املدرس��ة وخوري القرية. ويف السطر األخري من املشهد يكتشف القارئ أن 

الفتاة املقتحمة ليس��ت إال فتاة القرية املجنونة، التي سبق أن روى املؤلف 

قصته��ا دون أن يأخذ لها القارئ كبري اعتبار، وهكذا ينجح املؤلف يف إعادة 

التذكري بالفتاة وإعادة ربط مصريها مبصري الجامعة، ولو بشكل مقلوب، أي 

بتقديم صورة مفزعة من جنون الفتاة القروية. 

شخصيات

وم��ا دام الحدي��ث قد تطرق إىل الش��خصيات )وكذلك اقت��داًء بطريقة 

املؤلف يف اإلنتقال( فال بأس بأن نش��ري إىل أن الرواية، عىل قرصها إذا تبلغ 
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262 صفحة فقط، تعّج بأنواع الشخصيات، ومعظمها شخصيات فلسطينية 

قروية، وتكرث فيها الش��خصيات النس��ائية بش��كل الفت للنظ��ر، رمبا ألنها 

األكرث تعبرياً عن العادات واملعتقدات االجتامعية واألكرث احتفاظاً مبسلس��ل 

الخرافات واملعتقدات الغيبية التي مألت أجواء الرواية. وتقل الش��خصيات 

اإلرسائيلي��ة بش��كل يثري التس��اؤل فع��الً، ورمبا يوح��ي ذلك ب��أن العريب 

الفلس��طيني، عىل الرغم من وطأة املجتمع االس��تيطاين الصهيوين الضاغطة 

عليه، يرفض يف أعامقه االعراف بوجود أشخاص هذا املجتمع، ويزيلهم من 

س��احة وعيه، اللهم إال أن يكون لترصفاتهم تأثري ملموس ومبارش يف وقائع 

(، و)ش��لوميت( عش��يقة الراوي، و)أمرية(  حياته، مثل ش��خصية )بار – أُنَّ

اليهودية املرصية، وبوجه عام ميكن أن تقسم الشخصيات إىل قسمني:

-  القس��م األول: ش��خصيات أساس��ية متثل أركاناً ح��ادة يف الرواية، بل 

ه��ي يف الحقيق��ة الدعامات الراس��خة الوحيدة يف هذه البني��ة املعامرية، 

ولواله��ا مل��ا أدرك القارئ كيف تتجه الس��فينة وأي بحار تخوض. ويف رأس 

قامئة الش��خصيات الراوي الذي يح��اول أن يوهمن��ا أن الرواية مجرد بّث 

أوتوبيوغرايف مس��لح بالواقعية، وهناك توأمه أو نظريه أو صورته يف الغربة 

أو وهم��ه أو حقيقته، ميش��يل أبي��ض، الذي ميكن أن يحمل اس��م الراوي 

انطون ش��امس نفسه، والذي ميكن أيضاً أن يكون هو نفسه الراوي األصيل 

أو الحقيقي للرواية. ومن خالل أالعيب انطون ش��امس العربس��كية، ومن 

خ��الل مناخ الرواية الذي يوح��ي بأن العريب الفلس��طيني ليس له حقيقة 

قطعية، وال مصري مبتوت، وال مستقّر مطمنئ، تضعنا خامتة الرواية بقوة يف 

احتامل أن تكون الس��رية الذاتية هذه هي سرية اآلخر، سرية أنطون شامس 

ابن خالة انطون ش��امس األصيل واملكّني مبيشيل أبيض، العريب الفلسطيني 

املهاج��ر يف ب��ريوت ثم يف أمريكا، والعامل يف مرك��ز األبحاث التابع ملنظمة 

التحرير الفلس��طينية. فهنا تتطابق فلس��طني املقيمة وفلسطني املهاجرة يف 

حلولية رمزية مدهشة. 

من املفيد أن نتأمل يف الفقرة األخرية من الفصل األخري حيث يلتقي، بعد 
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ألي ِمطاٍل وتطورات، انطون ش��امس وصورته األخرى مايكل أبيض يف منزل 

بأمريكا، وسلم أبيض قرينه أنطون ملفاً فيه سريته الذاتية، وكل أرساره:

“ل��و أن مايكل كان ال��راوي، لكان أنهاها عىل هذا النح��و: “وفتح درجاً 

وأخرج من��ه قلامً وكتب عىل املل��ف- )حكايتي(. ثم عبس قليالً وأمس��ك 

مبمحاة وأبقى فقط كلمة واحدة )حكاية(. ويبدو أن هذا التدبري أراحه”.

ولك��ن أيضاً رمب��ا من خالل العجرفة املهذبة، يحتم��ل أن يكون قد ختم 

الكالم بجملة من بورخيس:

“ايِّ منا نحن االثنني قد كتب هذا الكتاب، لست أدري”. 

)ص259 من الرواية(.

هنا تتداخل خطوط الزخرف��ة، ويتداخل القائل والقول، وال يبقى مجال 

ألي حقيقة مطمئنة، رمبا س��وى اإلقرار العمومي بأن املصري واحد للش��ّقنْي 

املقيم واملهاجر.

ومن الش��خصيات املفصلي��ة الكاتب اإلرسائييل )ب��ار – أُّن( الذي يرافق 

ال��راوي مثل ظلّ��ه، ويزعم أنه يريد أن يس��تمد مادة روائي��ة للكتابة عن 

العرب الفلس��طينيني ولكنه يف كل دقيقة يثري اش��مئزاز الراوي ورفضه ألنه 

يحيط العريب اإلرسائييل بالحب – الكره، وبالرعاية – السيطرة، وبالشفقة – 

الشامتة، ويشعره يف كل دقيقة أنه خارج إطار الهوية.

ومن الشخصيات التي كان من حقها أن تكون مفصلية ألنها متثل ركناً من 

أركان املس��ألة )عىل األقل عىل نحو ما تبنّي من وقائع انتفاضة عام 1988( 

ش��خصية )باكو( الكاتب من الضفة الغربية الذي يش��ارك يف مؤمتر الكتاب 

ال��دويل يف والي��ة )أيوا( مع كل من أنطون ش��امس وب��ار – أُّن. إن أنطون 

ميس��حه مس��حاً وال يبقى له أية مالمح. هل لذلك من تفسري؟ هل السبب 

تركيز انطون عىل الجانب املس��يحي- اليهودي م��ن الرصاع دون غريه؟ أن 

يف الرواية ما يش��ري إىل أن منحى الرصاع اتخذ هذا الس��بيل، فكل يشء من 

حول انطون مس��يحي إىل األذقان حتى أن القارئ األجنبي ميكن أن يعتقد 

أن املش��كلة هي بني الفلس��طيني – اليهودي والفلسطيني – املسيحي، وال 
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وجود لغريهام. 

أمتّنى أن أكون مخطئاً يف هذا الحكم، ولكن مجرد احصاء بسيط لألسامء 

واملواق��ع وأماكن العب��ادة واملرددات الدينية والخرافي��ة ميكن أن يؤكد أن 

اإلطار األس��ايس الغالب عىل الرواية هو اإلطار املسيحي. وليس يف هذا من 

ضري سوى أن مسيحية فلسطني مل تكن طوال حياتها ال منعزلة وال انغالقية 

وال بعيدة عن روح الثورة الوطنية. ويخىش املرء أن تكون مداوالت محمود 

اإلبراهي��م مع أهايل )فس��وطة( من أقارب انطون ش��امس قد اوحت بأن 

املسيحيني كانوا يف واد والثورة يف واد آخر.

ولك��ن من هو محمود اإلبراهيم هذا؟ عىل طريقة )عربس��ك( به ننتقل 

إىل القس��م الثاين من ش��خصيات الرواية، بعد ان فرغنا من القس��م األول 

الذي يدور حول الشخصيات املفصلية. والقسم الثاين هذا يضم الشخصيات 

الطافية التي هي غري مقصودة بوصفها مفاصل رئيس��ية أو رموزاً حاس��مة 

وإمنا هي أقرب إىل أن تك��ون تلوينات طافية تغني اإلطار العام وتقربه ما 

أمكن م��ن صورته األصلية. من هذه الش��خصيات محمود اإلبراهيم، وهو 

قائد من ق��ادة ثورة 1936، يضع فيه املؤلف كل الصفات الس��لبية للثورة 

فهو متس��لط ومتفرد واناين، وهناك ش��ك عام يف أنه يعم��ل مع األخرين، 

انكليز أو يهود وغري ذلك. وهناك شخصيات ثريا سعيد، زوجة ابن ثائر آخر 

ه��و األصبح، وقد تكون يف األصل ليىل خ��وري معلمة الضيعة التي وفدت 

من لبنان. ومتثل ثريا س��عيد يف بعض جوانبها معاناة املرأة الفلسطينية من 

الترشد والفقر والقمع اإلرسائييل وكل أش��كال الحرمان التي ال تس��تحقها، 

فهي أوىل أن تكون شيئاً آخر متاماً.

ويدخ��ل يف نطاق هذا القس��م اقارب الراوي وأبو ش��اكر )عدو محمود 

اإلبراهيم( واألب جرمانوس ووجهاء الضيعة وغريهم. 

ومثلام أس��لفنا قب��ل قليل، متثل جميع هذه الش��خصيات رم��وزاً ملعاٍن 

وأوض��اع ومصائر، ولكن ه��ذا ال يعني أنها خالية من الحي��اة أو أنها رموز 

مجردة، فقد استطاعت يد الكاتب املاهرة أن تبقي لهذه الشخصيات حقها 
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من الحياة وأال تسمح لها باالنتقال إىل عامل األفكار والرموز. ويخيل إىل املرء 

أن شخصية الكاتب اإلرسائييل )بار – أُن( هي أنجح الشخصيات من الناحية 

الفنية ألنها اس��تطاعت أن تحمل مختلف تناقضات الحياة اإلرسائيلية وأن 

تشري إىل امتداد روح الغيتو املتعايل يف مثقف يحاول أن يلبس بعض لبوس 

التحرر. 

رواية أم سرية ذاتية!

يف كل م��ا مّر من عرض وأحكام جرت اإلش��ارة إىل »عربس��ك« عىل أنها 

رواي��ة مع أنها من خ��الل كل املظاهر الخارجية س��رية ذاتية ملؤلفها، فهي 

تروي بضمري املتكلم، والراوي يسمي نفسه باسم املؤلف انطون شامس، بل 

يعط��ي هذا األمر من اهتاممه اليشء الكثري، وكثري من الوقائع التي نعرفها 

ع��ن انطون ش��امس من والدته وقريته ونش��أته وس��فره إىل امريكا، هذه 

الوقائع تش��هد أن »عربسك« س��رية ذاتية، ولكن يف هذه )السرية الذاتية( 

يشء كث��ري غ��ري ذايت، وغري تاريخي، وغري موثق. ومناخه��ا مناخ رواية بكل 

معنى الكلمة. ومنذ البدء يزرع املؤلف )الس��احر( الشك يف نفوسنا فيصّدر 

الطبع��ة بالقول التايل لكاليف جيمس يف )مذك��رات غري موثوقة(: »معظم 

الروايات األوىل هي سري ذاتية متنكرة، وهذه السرية الذاتية رواية متنكرة«.

ويف خامتة الرواية – كام أوضحنا – يزرع املؤلف يف نفوسنا شيئاً من الشك 

يف هوية صاحب الس��رية الذاتية )ص258-259(. سوف يتعب الكثريون يف 

املس��تقبل يف محاول��ة تصنيف هذا العمل الفن��ي. ويف وهمنا أنه حتى لو 

أراد ل��ه صاحبه أن يكون س��رية ذاتية، وهذا الفرض غ��ري ممكن طبعاً ألن 

املؤل��ف، كام يبدو من الرواية، أبعد ما يك��ون عن أية تصنيفية أو قطعية، 

ومع ذلك لنفرض خطأ أن ذلك حدث فام أسهل ما يجاب بأن تلك األجواء 

املتداخلة املنفصلة املتصلة املائعة بني الحقيقة والخرافة هي أجواء روائية. 

ولكْن ايضاً يظل هذا الجواب عرضة للطعن. أليست مأساة فلسطني ووقائع 

حياتها منذ األربعينات عىل األقل )رواية( غريبة عجيبة يختلط فيها الواقع 

بالخيال ويس��بق )الوهمي( فيها خيال أي أدي��ب أو متنبئ. وما لنا ولهذا؟ 
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ملاذا ال نكتفي بتأكيدات وليام غاس حول جامل هذا العمل الفني:

»ل��يك تبلغ أعامق الفن، ليك تبلغ أعامق كتاب أو، يف حالتنا هذه، حياة، 

ينبغي – وياللتناقض – أن تركز عىل الس��طح. ألنه إذا مل يكن نس��يج النرث 

غنياً ولطيف اإلش��ارة، وقادراً عىل التحريك والكشف، ومتناوباً بني التدفق 

والسالس��ة فإنه ال يشء – سواء أكان سياسياً أم جنسياً أم دينياً أم جاملياً – 

ميكن أن يصل إىل القارئ من خالل كل مهارات الحبكة. إن فن العربس��ك 

يلتوي، ولك��ن أيضاً يحدث ذلك يف الكتابة. إن األرسار تقلب هنا من خالل 

مجرف��ة الكاتب، ولكْن لتذوب برسعة، كام لو كانت مصنوعة من ثلج، ثلج 

تشكل تحت األرض كام قد يتشكل نبت مقلوب111«. 

بقي أن نش��ري إىل أن كل املراجعات شهدت للمؤلف أنه يكتب بالعربية 

ن��رثاً فائق الجامل، وإن هذه الرواي��ة التي ترجمت إىل انكليزية متألقة إمنا 

جرى انجازه��ا بالتعاون بني املرجمة فيفيان ايدن Vivian Eden واملؤلف 

نفسه الذي يتمتع بزمالة من جامعة متشغن لعام 1988. 

)والهوية الضائعة .. أين(:

إذا كان صحيحاً افراضنا منذ البدء أن »عربس��ك« هي شكل من اشكال 

البحث عن الهوية،وبالتحديد هوية العريب الفلس��طيني الذي وجد نفس��ه 

بنتيج��ة تطور األحداث منذ عام 1948 جزءاً من املجتمع اإلرسائييل وحامالً 

لهويت��ه فمن الحق أن نس��أل إىل أين قاد هذا الس��عي؟ هل هناك فرصة 

لتحقي��ق هوي��ة؟ وأية هوية؟ وعىل أي مس��توى؟ وطني؟ ثق��ايف؟ فردي؟ 

اجتامعي؟ سيايس؟.

يف الرواية ال يشء نصل إليه س��وى لغز مس��تمر يلتف حول نفس��ه كام 

تلتف )كبكوبة( الصوف عند امتالئها. اللغز يتصاعد ويتكاثر والراوي يقبله 

مص��رياً وال يعمل للخروج منه. إنه خيط عنكبوت تدور دروب حياة الراوي 

وم��ن ميتُّ له بصلة يف نطاقه. والنتيجة يف النهاية – كام يف البداية – وحدة 

 Family and Fable in Galilee William Gass the New“ 111   انظر ويليام غاس

.York Times Book Review, April 17, 1988, pp, 1-5
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قاتلة ملن خرج من جلده ومل يستطع أن يدخل يف جلد اآلخرين. 

ها هو الراوي، ش��اب س��وي ذيك يتق��ن لغة مجتمعه ويب��دع يف عمله 

ويسافر إىل فرنسا وامريكا ويتألق عىل التلفاز. ولكْن:

»إنني أفكر يف ش��عار يلخص األمر كله. رأيت م��رة رشيطاً يبدأ بالجملة 

التالية: »إن ما يفوق وحدة النمر يف الغابة هي فقط وحدة الس��اموراي«. 

وتب��ني بعد ذلك أن ه��ذا القول مل يكن حكمة يابانية ك��ام جرى الزعم يف 

الرشي��ط، وإمنا كان اخراعاً م��ن املخرج الذي اس��تطاع أن يخدع به حتى 

اليابانيني أنفس��هم. سأكتب عن وحدة الفلس��طيني العريب اإلرسائييل التي 

هي أكرب من أية وحدة.. واآلن يخطر يل. سطر افتتاحي للفصل األول: 

»وإذا أىت إىل القدس من قريته يف الجليل تعلّم أن وحدة العريب، ش��أنها 

ش��أن الكفن، ال تتس��ع إال لش��خص واحد«. أش��ك إذا كان قرايئ أذىك من 

اليابانيني«

)ص93 – من الرواية(.

ويف ثنايا »عربســك« يش��ري الكاتب أكرث من مرة إىل عجزه عن التفاهم 

)مع بار – أُّن( وإىل أن )بار – أُّن( هذا دائم الريبة بالراوي ويشعر مبوجات 

من النفور تجاهه. كام يشري الراوي إىل أن ما بينهام من هوة »سوف تتسع 

حتى لن يكون هناك أية وسيلة لردمها«. 

)ص170 من الرواية(.

وما دامت املس��ألة بهذه الح��ّدة فلَم ال يبحث أنط��ون عن هوية. لقد 

أتته فرصة ميش��يل أبيض الفلس��طيني العريب اللبناين األمرييك الذي التحق 

مبنظمة التحرير الفلس��طينية )مركز األبحاث( وعاش مذابح صربا وش��اتيال 

متطوعاً يف املخيامت. ولكنه حّول هذه الفرصة إىل لغز. 

إن الرواية ال تقود إىل يشء. حتى أن مراجع )نيويورك تاميز( الذي أرشت 

إليه قبل قليل يثني عىل تجرد املؤلف وس��عة استيعابه للمشكلة بحيث ال 

يض��ع وزرها عىل جانب دون آخر وال يتحامل، مام س��اعد املراجع نفس��ه 

عىل أن يكتب عن »عربس��ك« خمس صفحات يف ص��دارة عدد من أعداد 
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مجلة مراجعة الكتب التابعة لنيويورك تاميز دون أن ميّس القمع اإلرسائييل 

بكلم��ة واحدة، ودون أن )يزلق( لس��انه بكلمة تعاطف واحدة مع معاناة 

الفلس��طيني التي تدور حولها أحداث هذا العمل الفني. يقول املراجع إنها 

عملي��ة بحث عن هوية. ولكن ما ه��ي هذه الهوية؟ ال ندري. كذلك يقول 

املراجع أن هناك عس��فاً واضطراباً وظلامً وهناك امرأة )ثريا سعيد( يقتحم 

الجنود بيتها وتبقى بعد االقتحام صورة طفليها التوأم وهام جاحظان فاقدا 

النطق والش��عور. ولكن م��ن أي كوكب هذه امل��رأة؟ إن املراجع ال يدري. 

ولك��ن من هم أولئك الجنود الذين اقتحموا بيت املرأة التي ال بعل لها، إن 

املراجع ال يعرف، رمبا ألن املؤلف سمح له أالّ يعرف. 

إن العمل يسمح لنا بهذه القراءة لهذا النص ذي الوجوه املتعددة. يسمح 

لنا بأن نفتقد الهوية، وأن ننتقد ضمور وجود الضفة الغربية، وغياب اإلطار 

العريب )ما عدا لبنان( عن اللغز الفلسطيني الذي يقدمه الراوي نفسه عىل 

أنه متعدد الجوانب. هل هذه املناقش��ة خارجة عن نطاق العمل نفس��ه؟ 

م��ا نظن، ألنها يف صلب هذا العم��ل وألن القارئ بعد أن يفرغ من الرواية 

ومتعها وجامالتها وإدهاشاتها وبدائعها، يتنفس قليالً ثم يفيق ويسأل: أية 

هوية؟ وملن؟ وملاذا يكرب اللغز؟ هل هو لغز حتمي؟ وأبدي؟.

ه��ذا كل��ه من داخل الرواية. أما حني يس��مح املرء لنفس��ه أن يطل من 

سطور الرواية إىل خارج عاملها فإنه يكفي أن يسمع هذا الجانب من تعليق 

آن سوزي عىل املؤلف يف العدد نفسه من ملحق »نيويورك تاميز«، بعنوان: 

قضيتي ميؤوس منها My Case is Hopeless بوصفه مس��يحياً فلس��طينياً  

Palestinian Christian ومواطناً يف دولة يهودية فإن السيد شامس يقول 

أنه بدأ يفهم مع مرور الزمن أن حكومته “ال تستطيع وال ترغب يف إعطايئ 

حقوقاً اجتامعية وسياسية متس��اوية”. ويف كتابه قال السيد شامس “كنت 

مبارشاً يف الطلب إىل الدولة أن تحدد نفس��ها وأن تحددين وفقاً لذلك، حتى 

تح��ررين من الهوية املزدوجة”. وأض��اف إن األمرييك اليهودي “له حصة يف 

دولت��ي أكرب م��ام يل. هل هذا طبيعي؟ هل هذا ما تس��عى له الصهيونية؟ 
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اليه��ود األمريكيون هم أمريكيون ويهود. هذا ما أس��عى إليه، الوصول إىل 

هذه املعادلة”. 

“إنه متشائم بإمكان حدوث ذلك رسيعاً: 

ال أظن أن حكومة إرسائيل سوف تقوم يوماً ما بتحديد نفسها من خالل 

تعريفات أخرى.. إن قضيتي ميؤوس منها”. 

)الصفحة األوىل(

وما دام األمر كذلك فقد كان حرياً بانطون شامس أن يبحث عن تحديد 

لنفسه. 

إننا هنا ال نخطب وال نزايد فلسطينياً أو عربياً، ولكننا نتابعه منطقياً. 

أخ��رياً أح��ب أن أضيف إن أنطون ش��امس نجح يف فتح قن��اة فنية )من 

خالل عربس��ك( وفكرية سياسية من خالل نشاطاته يف أمريكا، ومن خالل 

أس��لوب خاص يف الحوار. ملاذا ال يكون هذا النجاح طريقاً إىل مستوى آخر 

من تحديد الهوية واالنطالق منها عىل نحو ما فعل س��ميُّه وقرينه وصورته 

األخرى يف “عربسك” مايكل أبيض، نرجو أن يلتقط الرسالة. 

ومن الجدير بالذكر أن انطون شامس – مبناسبة ظهور الرجمة الفرنسية 

لروايته – أدىل فيام بعد بحديث ملجلة “نوفيل أوبزرفاتور” الفرنسية فأوضح 

أن كتاب��ه موجه بالدرج��ة األوىل إىل اإلرسائيليني، والح��ظ أنه يلعب لعبة 

خط��رية حني يحاول تجاوز حدود الثقافات. وه��ذا يوضح جزئياً عىل األقل 

ملاذا كتب روايته بالعربية وهو قادر عىل كتابتها بالعربية. ويف هذه املقابلة 

يخطو خطوة أبعد من مقابلته الس��ابقة مع “نيويورك تاميز” وتبدو قضيته 

اقّل يأس��اً. فهو يذكر يف خامتة املقابلة الفرنسية أن الدولة الفلسطينية هي 

األمل إن كان هناك من أمل: 

“إذا قامت دولة فلسطينية يف املستقبل املنظور، وهذا هو شعوري، فإن 

كتايب يصبح محاولة ال أكرث. أما إذا انتفى الحل الس��يايس واستمرّت ارسائيل 

يف تدمري الثقافة الفلسطينية كام تدمر منازل الفلسطينيني فإن كتايب يصبح 

املنزل الذي ال تس��تطيع ارسائيل تدمريه. الثقافة تبقى يف مثل هذه الحال. 
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أو – ع��ىل األقل – أنا أفكر بهذه الطريقة عندما أكون متفائالً. لكن العيش 

يف الرشق األوسط ال يدعو اإلنسان إىل التفاؤل112.

وال ش��ك أن هذا التغ��ري يف الرأي باتجاه االيجابي��ة يعكس حقيقة األمل 

ال��ذي فتحه اس��تمرار االنتفاضة وما بني عليه بع��د ذلك من إعالن الدولة 

الفلسطينية املستقلة. ولكن هذا الكالم كله يتعلق باملؤلف ال بروايته التي 

تبقي املسألة معلقة يف الهواء. 

112   ظه��رت ترجمة ه��ذه املقابلة يف مجلة “الجيل”، ترشي��ن الثاين )نوفمرب( 1988، 

ص106. 
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