
 

 

 اسمي جوقة ألننا كثيرون 
 ألسامة العيسة" قراءة في رواية "المسكوبية: فصول من سيرة العذاب

 
 *موسى م. خوري 

 
، 2010حمل أسامة العيسة في روايته "المسكوبية: فصول من سيرة العذاب"، الصادرة عن مركز أوغاريت 

متالزمتين أدبيتين فلسطينيتين:  هّم كنس أزقة مدينة القدس بفرشاة أسنان، ونجح في أن يحرر روايته من
البطل الشاطري، والسجن/ النفق. أقف، قبل مقاربة هذه األطروحة الثالثية، على ثالث عتبات من عتبات 
الكتاب لها دالالت ملحوظة مخطط لها. العتبتان األولى والثانية تلتحمان لتبسطا، باإلحاالت المضمنة فيهما، 

بة مشاكسة تمتلك كموَن حيرة، ويمكن أن تخّلق دهشة من عيار ثقيل، تحسب جاِمَع النص، والعتبة الثالثة عت
  .لشكل الكتاب ومضمونه معا

الصورة على عتبة الغالف األمامي، والممتدة لتتداخل مع صورة/صور عتبة الغالف الخلفي، تنبئ بالتحول 
صار ثيمة ضابطة لتفريعات  الذي طرأ على المكان المعّين في عتبة العنوان الرئيسي "المسكوبية"، الذي

االعتقال والتعذيب واإلكراه، وصوال إلى السجن الكبير الذي هو االحتالل اإلسرائيلي. والرواية، من صفحتها 
األولى التي تغطيها صفحة الغالف األمامية  إلى صفحتها األخيرة التي تغطيها صفحُة الغالف الخلفية، تظل 

باعتباره المكان الصغير المتناهي في الكبر )مع كل دالالت الصغر سياحة في تغير المشهد/ المسكوبية، 
في روايته  ةالعيستنفتح على المكان األرحب الذي أحال  -ة يتبلغة مايكروسوف -والكبر(، وباعتباره أيقونة 

  .مدينة القدس  -على مداميكه األصغر التي تتالحم لتحقيق كبره 
فقد خربطت في البدء مياهي الجوفية بالمعنى السلبي للخربطة، ثم  كان لعتبة الخطبة أثر ليس بسيطا علّي،

عند قراءتي لعتبة الخطبة أنها  ما فاق حد اإلزعاج .مياهي الجوفية بالمعنى اإليجابي -الحقا -خربطت 
مدفوعا بال براءتي التي يسوغها غياب براءة فعل  -قدمت مسردا لسجناء النخبة في فلسطين، وصرت أحسب 

أن الكاتب مهووس باالنتماء إلى طبقة خطط منذ جيل مبكر، وهو الفتى القابع في سجن  - أصالالكتابة 
طبقة الكتاب. صارت القدس في الخطبة قدَس النخبة التي تقدمها كتب مقرر  -المسكوبية، أن ينتمي إليها 

ألني طويل أناة عندما  اللغة العربية وكتب التاريخ، وبدأت أحسب أن هذه العتبة/البوابة ستؤدي إلى خرابة.
يصير األمر متعلقا بالقراءة، وألني أحاول أن أكون القارئ الذي اشتهيه عندما أكتب أنا نصا، تابعت القراءة 
واكتشفت أنني أمام كاتب مهووس بالخلخلة وينتمي إلى الرصيفيين، ويزاحمني على ذلك وأحب مزاحمته. 
                                                           

 .فلسطيني وكاتب أكاديمي *



 

 

اعية هي قراءة مقارنة بالضرورة( هي النص الذي أراد الكاتب صارت الخطبة بعد قراءة الرواية )وأي قراءة و 
في جوانب كثيرة من روايته، التي تنتمي إلى أدب السجون، أن يخرقه وبتدبير مسبق. ما أتى في الرواية، بعد 
مسرد النخبة في الخطبة،  توثيق لحياة المهمشين والرصيفيين الذين، وإن ظلوا في ذاكراتنا، يظلون أرقاما أو 
أسماء تراكم سجلنا الوطني في خانة السجن أو النضال أو االستشهاد، ودون احتفاء بتفاصيل اليوميات التي 

 .توثق لحقيقة أنهم كانوا، قبل أي شيء، وحتى قبل رصيفيتهم، أناسا من لحم ودم
اديمي في قراءة له يعيد فيها اكتشاف الشاعر الفلسطيني الرصيفي طه محمد علي، استثمر الكاتب واألك

والمترجم الفلسطيني أنطون شماس عبارة مجهولة السياق لشاعر يوناني )أركيلوكس( عاش في القرن السابع 
قبل الميالد، والعبارة هي:  "الثعلب يعرف أمورا كثيرة، أما القنفذ فيعرف أمرا واحد كبير الشأن". يقول أنطون 

توي الحرب والسالم لكاتب وأكاديمي ثعلب هو شماس في اتكاء على تأويل للعبارة ورد في دراسة عن تولس
يمكن أن يصّنفوا بين عالمين: عالم القنافذ  -وال فضل ألحد على أحد إال بالموهبة  -إشعيا برلين : "الكّتاب 

وعالم الثعالب، بين أولئك الذين يرّدون األمور إلى منظومة واحدة تهيمن على كل شيء، إلى فكرة كبرى تنظم 
يطاردون أمورا شتى قد تبدو في غالب  نلها يدركون األشياء فكريا وعاطفيا، وبين أولئك الذيالعالم ومن خال

األحيان متناقضة للناظر، ال عالقة ظاهرة بينها وال تنضوي تحت مبدأ أخالقي أو جمالي واحد". أسامة 
ف في عمله هذا وفي أعماله العيسه، في متتالية استثمارية للعبارة اليونانية، قنفذ مغرق في قنفذيته،  فهو يعر 

األخرى وفي كثير من تلفظاته التي ترد في نصوصه الموازية، يعرف شيئا واحدا عظيم الشأن، يعرف أنه 
  .صاحب مشروع روائي لتقديم الزمان والمكان الفلسطينيين سرديا

الزاوية في ذاكرتنا ليس الذي شّدني في قنفذة الكاتب تركيزه  على القدس باعتبارها المكان الذي يشغل حجر 
المكانية فقط، بل باعتبارها "المكان قيد الصيرورة"، المكان الذي نسهم جميعا، البدو واألحباش واألقباط 
واليونان والنور والعرب المسلمون والمسيحيون، بنسج عالماته الفارقة، لكن كل بخيطه ومسلته. في نص غير 

للصف السادس تصير اإلحالة على كنيسة القيامة، مثال،  بصير يرد في مقرر اللغة العربية الفلسطيني
باعتبارها الـ )مكان( الذي يحوي تمثاال مرصعا بالجواهر للسيدة العذراء، وفيه مصابيح ثمينة. تظل الكنيسة، 
بما تحويه، مشّلحة من اسمها )القيامة( الذي يحيل، بكل دالالته الميثولوجية، والوطنية، واألدبية االستعارية، 
على الذي يحيل عليه. صك دولوز وجواتري، في دراستهما ألدب كافكا، التشيكي اليهودي الذي كتب 
باأللمانية، مصطلَح "الماينور ليتيرتشر"، أو األدب الذي تنتجه األقلية بلغة األكثرية والذي يمتاز بطابع 

ة؛ وكتب أسامة العيسة نصا ينتمي تفكيكي لصيغ األكثرية ومروياتها الشرعية والمشرعنة التي ترعاها الـ "سلط
إلى هذا التصنيف ألنه نأى بالقدس عن مقرر اللغة العربية الذي يجعل المدينة مدينة يتعهد "مؤرخوها الجدد" 

 .مجزوِء مقدساتهم ومروياتهم التي أسهمت قطعا في تشكيل راقات وتراكمات ثقافة المكان للـ "أقليات" بذكر



 

 

بدفع من وعيه القائم بتنميط  -ي نص المسكوبية، وذكر الذين ذكرهم وقدم أمياال إضافية ف ةمشى العيس 
وعيا ممكنا أساسه رؤية لعالم المدينة باعتبارها نصا يقتات على نصوص كثيرة. قدس العيسة، التي  -المكان 

ية في يكنسها بفرشاة أسنان، تظل في الرواية لوحة فسيفساء شّكلها تراص مداميك حجارتها الصغيرة المتناه
الكبر، حجارتها  المختلفة بانسجام والمنسجمة باختالف. تذكرني قدسه بمروية القديس مرقس حين أحال على 
حادثة السيد المسيح الذي قبل أن يطرد األرواح الشريرة من ساكن المقبرة سأله: ما اسمك؟ فأجاب: اسمي 

ا تبرز التفاصيل الصغيرة التي حذرنا درويش جوقة ألننا كثيرون. القدس في الرواية جوقة ألنها كثيرون، وفيه
من إسقاطها في سطره البصير: "سنصير شعبا حين ننسى ما تقول لنا القبيلة، حين يعلي الفرد من شأن 

  ."التفاصيل الصغيرة
من العالمات الفارقة األخرى لهذه الرواية تبطيل البطل. أبطال الرواية يعرفون وال يعرفون، أو ال يوسمون 

بفضيلة المعرفة. ظلت فضيلة الالمعرفة سمة في مواقف كثيرة لهم، ما جعل الرواية رواية مشغولة   دائما
بالسؤال أكثر من انشغالها بالجواب. في السياق ذاته، تخلت الرواية عن الشاطرية بالمفهوم الشعبي، فالبطل 

اجين ليسوا فوق الحزن واأللم، فيها ليس شاطرا حسنا يوهب البطولَة وال يصنعها، وشخوص الرواية من المس
  ا".كالعصتنهّد، فـ"األم أم حين تثكل طفلها تذوي وتيبس   -إن ماتوا  -وأمهم 

وهنا  -احتفت الرواية، وهي تبطل البطل، بالحميم واليومي والرصيفي كذلك، فيها نرى العالم السفلي، وفيها 
النفق الذي سيفضي، وإن بعد كثير من  نعيش تجربة السجن في اليومي، وال نعيشها في عتمة -األهم 

التأبيدات، إلى النور. لم نعش في الرواية حالة الوطان التي يعيشها كثير من العرب في مهاجرهم حين 
يعلقون اليومي ويعلقون معه دوران أضراس الحياة والعمر ألنهم سيعودون يوما ليشربوا حليب البالد. اعتنت 

ي تصير فيه ال تقل أهمية عن النور الذي في آخره؛ فهو ساعة يضج بالحياة الرواية بالنفق ألن التجربة الت
يصير منيرا بفعل أنسنة المقيمين )السجناء والسجانين( الذين ال تصير حياتهم فيه مع وقف التنفيذ انتظارا 

 .لخالص مفترض
ها محدودية حركة الحدث أغلب المقاالت التي تناولت هذه الرواية في صحافتنا المحلية أو العربية عابت علي
في، لكن أحدا من كتاب االدرامي، أو وسمتها بالتشظي الذي أحدثته كثافة االلتجاء إلى صيغة التحقيق الصح

هذه المقاالت لم يشر إلى أننا يمكن أن ننظر إلى شكل الرواية، في بندوليته المراوحة بين الحيرة والمعرفة 
فية والتنظير، باعتباره شكال مماثال لحالة الالثبات في الواقع اواالستباق واالسترجاع والتقريرية الصح

الفلسطيني، ليصير شكل الرواية، والحال، مضمونا. يمكن لقارئ مخلص أن يضع الرواية في زنازين كثيرة، 
بل يمكن أن يشبحها، بلغة السجن، ويضع على رأسها كيس خيش معشقا برائحة ما، ويمكن أن يثير أسئلة 

برر بروز "حصون تارجت" في خطبة الكتاب )السجون التي بناها البريطانيون( على حساب كثيرة حول م



 

 

مكانا وعنوان نص، ويمكن أن يشار  إلى مواقع كثيرة يحتاج فيها النص لتحرير أسلوبي ولغوي  -المسكوبية 
الثقافي عن فئة  من عيار معقول. يبقى، مع كل ذلك، أن هذه الرواية التي استحقت الجائزة العربية لإلبداع

( حققت، مع غيرها من األعمال بالضرورة، خرقا ثالثيا: انتصرت للتفاصيل الصغيرة المتناهية 2013الرواية )
في الكبر، ونزعت سمة الشاطرية عن بطل السجون وانحازت ألنسنته بطال يصنع البطولة وال تهبها له بنائية 

اماتيكية في كتابه مورفولجيا الحكاية الخرافية(، وأنارت فالديميرية )نسبة إلى وظائف فالديمير بروب الدر 
سدنة  النفق )الزنازين وغرف التحقيق وغرف الحبس( الذي يضج بحياة آدميين يتحدون حياًة أرادها

  .المسكوبية، وغيرهم، حياًة مع وقف التنفيذ
 


