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العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على 
الفلسطينيين

]Xر 5Mر * 
عن الرواية وتحوالت المجتمع الفلسطيني:

ما استمر من مضامين وما جّد وما غاب

*!"6< !"%W:

ــة الفلســطينية، وبشــيء موضوعــي،  ــن، ونضيــف لــدرس الرواي حتــى نكــون جادي
ــوالت  ــة أن التح ــى نتيج ــتقودنا إل ــا، س ــة وعنه ــي الرواي ــث ف ــة أي بح ــإن نتيج ف
واالجتاهــات فــي الروايــة الفلســطينية، لــم ترتــِق كتيــار روائــي، لألحــداث والزمــن، 
ولعــل الفتــرة الزمنيــة، موضــوع الدراســة، وهــي العقــدان األخيــران، ال تخــرج عــن 
ذلــك؛ فهنــاك روائيــون يتطــورون فعــالً، لكنهــم ميثلــون اســتثناء، فمــا زلنــا بحاجــة 
ــة تقــدم الصــوت اإلنســاني  ــة حقيقي ــاً حلركــة روائي ــاً وأدبّي ــاً وقومّي ــة وطنّي ماّس
ــرار  ــان تك ــل طغي ــي ظ ــة ف ــرر، خاص ــع، وال مك ــائد أو متوق ــو س ــا ه ــاص، ال م اخل
أســلوب التعبيــر عــن الهــم العــام والــرأي واحلكــم واملشــاعر واألفــكار، لكــن القــراء 
ــراً،  ــت بك ــا زال ــا م ــة هن ــإن أرض الرواي ــك، ف ــهم. لذل ــك بأنفس ــيجدون ذل ــا س هن
ــى  ــالً عل ــيطرة فع ــم أوالً، والس ــالك صوته ــرط امت ــداع، ش ــني اإلب ــكان الروائي وبإم
ــي  ــي والعامل ــز العرب ــى املنج ــاء عل ــاً، والبن ــة ثاني ــاً وتقني ــرود مضمون ــص املس الن

ثالثــاً.

لــم يخــرج الروائيــون/ات هنــا عمــا هــو كائــن فــي الســرديات الفلســطينية حــول 
الزمــان واملــكان أيضــاً؛ حيــث شــكل الزمــن التاريخــي والسياســي عبــر مرحلتــي 
ــا  ــى وم ــة األول ــوالً لالنتفاض ــداث وص ــن أح ــا م ــا بعدهم ــة، وم ــة والنكس النكب
تالهــا؛ خلفيــة ألحــداث الروايــات. كمــا جتلــى أكثــر مــن زمــن أيضــاً، قــدمي ووســيط، 
مت توظيفــه لربــط املاضــي باحلاضــر، حتــى ولــو كان املاضــي بعيــداً. وســيجد القــراء 

ذلــك مفصــالً فــي النصــوص النقديــة للروايــات املبحوثــة هنــا.

ــن«،  ــن األخيري ــالل العقدي ــطني خ ــي فلس ــي ف ــهد الروائ ــط »املش ــك، يرتب لذل
بشــكل خــاص باملشــهد الثقافــي بعــد أوســلو، أي ثمــة ربــط بــني العقديــن موضــع 
الدراســة، بالثالثــة عقــود، وأكثــر، مــروراً مبحطــة أوســلو 1993، ومدريــد 1991، بــل 
ــروت 1982   ــل رمبــا ســيأتي مــن يجعــل اخلــروج مــن بي ــى 1988، ب واالنتفاضــة األول
ســنة أخــرى لالســتناد. وهكــذا، ســتقترب احلقــب التــي مــا زالــت تلقــي أثــراً علينــا 

عن الرواية وتحوالت المجتمع الفلسطيني

K>"#%&' a<وأد a:)V *



ي ل

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

131

ــام 1948،  ــوالً لع ــم وص ــام 1967، ث ــة ع ــوالً لهزمي ــني، وص ــاب وفنان ــني وكت كمواطن
ونكبــة فلســطني.

ــن )2000-2021(؟  ــر عقدي ــه آخ ــا نعيش ــا زلن ــذي م ــي ال ــياق التاريخ ــا الس ــرى، م تُ
ومــا القضايــا التــي ظهــرت هنــا، تلــك التــي اشــتبك معهــا الــرواة- الروائيــون/ات؟ 

وكيــف كان ذلــك مثــالً علــى مســتوى املضمــون؟

ــب،  ــك عمــر الكات ــكان، وكذل ــق، وامل ــاً، تذكــر الزمــان احملــدد واملطل مــن املهــم دوم
حيــث إن الســرد الروائــي فــي فلســطني زاد علــى القــرن، جيــالً وراء جيــل؛ مبعنــى أنــه 
خــالل العقديــن األخيريــن، دخــل إلــى املشــهد الروائــي روائيــون جــدد، وخــرج آخــرون، 
أولئــك مــن غيبهــم الرحيــل، فيمــا اســتمر روائيــون ممــن كانــوا فــي الســابق، علــى 
ــوي  ــي أن حت ــة، ينبغ ــة والنقدي ــة البحثي ــر(. ولألمان ــاً للعم ــابق، تبع ــة الس )تعددي
الدراســة كل ذلــك، مميــزة بــني مــا اســتمر مــن مضامــني، ومــا جــد مــن مواضيــع 
أخــرى، وطنيــة وإنســانية، أتــى بهــا اجلــدد، أو عــرج عليهــا الســابقون. وبالطبــع فــإن 
موقــع الكاتــب، وبالتالــي منظــوره، يختلــف ويتشــابه تبعــاً للمقيــم فــي فلســطني 
التاريخيــة، علــى اختــالف التقســيمات: الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفلســطني 
احملتلــة عــام 1948، وكذلــك مــن هــم خــارج الوطــن، ولعلنــا هنــا نخــّص مــن هــم 

علــى ضفتــي النهــر أكثــر.

أثنــاء رصــد الباحــث للخصائــص والســمات العامــة فــي اجتاهــات الروايــة 
ــف اســتمر الوطــن حاضــراً  ــني، ســيجد كي ــن املاضي الفلســطينية خــالل العقدي
ومؤثــراً علــى األجيــال، وكيــف اشــتبك الروائيــون/ات أيضاً مــع التحوالت السياســية 

ــي. ــطيني والعرب ــارعني الفلس ــي الش ــة، ف ــة، والتكنولوجي واالقتصادي

اجتاهات املضمون

بدايــة، مــرت الروايــة والروائيــون بعــدة مراحــل واجتاهــات تأثــراً بالتاريــخ واألحــداث، 
بــل وتأثــراً بكتابــة النصــوص الروائيــة نفســها؛ فهــي حديثــة، وهــذا يجعــل رصدها 

أكثــر ســهولة، كذلــك مينــح الروائيــني اجلــدد الفرصــة للتجديــد أيضــاً.

ــد  ــي، وق ــب، فه ــه املذاه ــرت ب ــا م ــا، مب ــخصيات فيه ــل الش ــة، ب ــرت الرواي ــد م لق
ــكل  ــاً )بش ــاً ورمزي ــياً وواقعي ــرت رومانس ــر، تأث ــث واملعاص ــخ احلدي ــرت بالتاري تأث

ــاً.  ــة مع ــة واجلماعي ــرة الفردي ــياق النظ ــي س ــدود(، ف مح

إنــه مضمــون اإلنســان الفلســطيني كإنســان أوالً يعيــش هنــا، وكفلســطيني حتت 
ــاً،  ــي تأسســت حديث ــراد مبنظومــة احلكــم الت ــر اجملتمــع واألف ــالل، يجــرب تأث االحت

عن الرواية وتحوالت المجتمع الفلسطيني
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بتحوالتهــا. لكــن ذلــك أيضــاً لــم مينــع تأمــل آفــاق الصــراع هنــا.

ثمــة اهتمــام بخــالص اإلنســان هنــا علــى أكثــر مــن مســتوى، ومــدى. مــن هنــا، عاد 
الــرواة- الروائيــون إلــى الــوراء، لتفســير مــا آلــت إليــه مصائرهــم. لذلــك، لعلنــا معاً 

نلحــظ املظاهــر التالية:

االحتالل واللجوء
ظــل االحتــالل رمبــا مــن أهــم املواضيــع التــي حتــرك الكثيــر مــن أحــداث الروايــات، 
ــاب  ــن كّت ــي )م ــي صاف ــي صاف ــد أن الروائ ــث جن ــام 1948، حي ــذ ع ــدمي من ــو ق وه
ــة واحلــاج إســماعيل،  ــات، كاليســيرة والكورب ــب عــدة رواي ــذي كت ــات(، ال الثمانيني
ــة  ــي حال ــالّ ف ــن ظ ــن األم وابنهــا اللذي ــه«، 2019، يتحــدث ع ــة »تاي ــي رواي ــده ف جن
ــى  ــز إل ــا ترم ــي رمب ــام 1967، الت ــة ع ــوالً لهزمي ــام 1948، وص ــة ع ــد نكب ــار بع انتظ
ــة،  ــل دالل ــم البط ــن اس ــذ م ــث اتخ ــني، حي ــني هزميت ــطيني ب ــه الفلس ــة التي حال
وهــي هنــا داللــة حالــة اإلهمــال، وثمــة تنبــؤ ودعــوة إلعــادة االعتبــار للــذات، واالجتــاه 

ــى أهدافهــا.  ــة عل ــة الواعي نحــو املقاومــة الذكي

ــد، تناولــت  ــة الواقــع اآلن، فمــن اجليــل اجلدي ــي علــى رواي ــة اللجــوء لنأت نتــرك رواي
الكاتبــة الشــابة أماني إســماعيل فــي روايتهــا »هاملــت فلســطني«، 2017، االنتماء 
للوطــن كقضيــة كبــرى، وفــي ســياقها، تناولــت إجنــاب املعتقلــني عــن بعــد، حيــث 
ــن  ــتفادة م ــرى، باالس ــكاليات أخ ــارت إش ــا اخت ــاً، كم ــزة مكان ــاء غ ــارت فض اخت

مقاربــة مســرحية هاملــت.

وفــي روايــة »مقــاش« للروائيــة الفلســطينية ســهام أبو عــواد، الصــادرة عــام 2015، 
ــه  ــا ميثل ــألم، وم ــالل ل ــال االحت ــاً اعتق ــال، خصوص ــة االعتق ــة حلال ــرض الكاتب تتع
ــت مــن األمومــة،  ــى األســرة، بفقــد األمومــة، فيفــرغ البي ــات عل ــك مــن تداعي ذل
مــا يجعــل الطفلــة ســهام تنــوب عــن أمهــا فــي تربيــة إخوتهــا، فتفقــد بذلــك 
ــكل  ــير ش ــي تفس ــة ف ــص الرواي ــرة، وتتلخ ــة كبي ــاً لعائل ــح أّم ــا وتصب طفولته
انتظــار العائلــة خــروج األم مــن الســجن، ومعانــاة الزيــارة إليهــا وهــي فــي قبضــة 
ــه  ــالل. كمــا تتعــرض لقصــة استشــهاد شــقيقها »يوســف« بعــد أن زوّجت االحت
أّمــه فتــاة مــن داخــل الســجن، كمــا ذكــرت قصــة إصابــة شــقيقها »علــي« مــن 

قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي. 

ودارت فــي هــذا اجملــال روايــة »امــرأة عائــدة مــن املــوت«، 2011، لنافــز الرفاعــي، حيــث 
اإليحــاء بأســئلة التحــرر والوهــم واجلنــون واإلنســانية وســط صــراع ال يرحــم باجتــاه 
ــي  ــي، للروائ ــرد اإلبداع ــر الس ــت عنص ــي امتلك ــات الت ــن الرواي ــي م ــالص. وه اخل
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الطمــوح، حيــث قــّدم أســئلة التحــرر، كمضمــون جــاد، مــن خــالل قصــص النــاس 
العاديــني، مؤلفــاً فيمــا بــني مصائرهــم فــي التحــوالت اجلديــدة.

أمــا الكاتــب بهــاء رحــال، فــي روايتــه »ســبت إيــال«، 2019، فقــد اختــار بيــت حلــم 
ــخصية  ــالل ش ــن خ ــالل، م ــد االحت ــعبي ض ــراك الش ــث احل ــه، حي ــاً لروايت مكان
ــعب  ــع الش ــة م ــح متضامن ــة، تصب ــائحة أميركي ــع س ــط م ــذي يرتب ــل ال البط
ــر الشــخصيات والعالقــات، التــي  الفلســطيني. ويظهــر اجتــاه الكاتــب فــي تصوي
ــن  ــا ع ــاً م ــف نوع ــث متكل ــة حدي ــا، ثم ــالل. وهن ــاً باالحت ــا مرتبط ــل مصيره يظ
الهــم العــام، وخجــول ولكــن محــدود عــن الــذات، كان ميكــن أخــذه ملــدى إنســاني 

ــة.  ــر رحاب أكث

ــر  ــد ظه ــام 1948، فق ــة ع ــطني احملتل ــن فلس ــي م ــة، وه ــاء بكري ــة رج ــا الكاتب أم
الهــم النســوي فــي ظــل احلكــم الكولونيالــي باجتــاه اخلــالص، ضمتــه جوانــب رواية 
»امــرأة الرســالة«، 2004، حيــث كانــت مجــاالً للبــوح برســائل املــرأة اإلنســانة حــول 
احلــب والنفــس والصــراع والوجــود أيضــاً، وتنقلهــا خــارج وداخــل الوطــن، لكــن ثمــة 
خصوصيــة فــي التعبيــر عــن الكولونياليــة داخــل فلســطني عــام 1948، تختلــف 

وتتشــابه مــع خصوصيــة احلكــم العســكري فــي الضفــة وغــزة.

التحوالت

كان الكاتــب الصحفــي حافــظ البرغوثــي مــن أوائــل مــن تنــاول »الربيــع العربــي« 
فــي روايتــه »ســعيد الواحــد والعشــرون«، 2010، التــي جعــل املــكان فيهــا عربيــاً 
ــًى  ــا منح ــث نح ــاء؛ حي ــى باإليح ــم أو حت ــني باالس ــد مع ــارة لبل ــاً، دون إش معوم
ســاخراً فــي توصيــف حالــة احلكــم، والصــدف التــي حتكــم، مــن خــالل نص مشــوق.

ــر عــن  ــه، فهــي تعب ــور الشــاب ســرمد تاي ــني جنتــني«، 2018، للدكت ــة »ب أمــا رواي
ــوالت،  ــن حت ــر م ــا ظه ــة، وم ــالد العربي ــي الب ــاك ف ــا، وهن ــطيني هن ــة الفلس حال
ــي،  ــالص القوم ــكون باخل ــي مس ــام روائ ــا أم ــك، فإنن ــداد، وبذل ــقوط بغ ــة بس ممثل
وجــد فــي الروايــة مجالــه لطــرح أفــكاره، عبــر جماليــة اللغــة، وجماليــة العالقــات 
االجتماعيــة والقوميــة. ولعلــه مــن روائيــني آخريــن تناولــوا موضــوع التشــظي، ومــا 
آل اليــه مــن عنــف طائفــي واغتــراب، فــي العــراق خاصــة فــي الفتــرة األولــى، مــا 
يعنــي أن األدب دومــاً ينتصــر لإلنســانية، التــي يســطو عليهــا املتنازعــون جريــاً وراء 
املصالــح. لقــد اندفــع الكاتــب مــن مشــاعره، وفكــره، قادتــه األحــداث حينــاً، وقادها 
ــر الفلســطيني  ــر تركــه ملصي ــد، عب ــق مــن جدي ــاً آخــر، وصــوالً لتكــرار التعّل حين

مفتوحــاً فــي النهايــة.
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ــل  ــد، إذ متث ــوال هن ــابة ن ــك«، 2016، للش ــا وراء عيني ــى م ــي »إل ــال ف ــك احل كذل
املضمــون حــول اخلــالص الفــردي والوطنــي والقومــي، مــن النهايــة للبدايــات، ويظهر 
ــات  ــدى اجلامع ــي إح ــدرس ف ــذي ي ــوري، ال ــية، الس ــوم السياس ــب العل ــد طال ماج
فــي بيــروت، الــذي ابتعــد عــن احلــراك واحلــرب فــي ســوريا، يلتقــي املثقــف والثــوري 
ــى  ــوه إل ــث تدع ــزة، حي ــرب غ ــن ح ــة م ــني«، القادم ــة »أل ــون اجلميل ــة الفن بطالب
ــى  ــاً إل ــا مع ــاً، فيتعرف ــي أيض ــخصي وقوم ــر ش ــا مبصي ــي، ليرتبط ــا الفن معرضه
جتربــة الفقــد املشــترك، فهــو فقــد أخــاه الصغيــر قبــل ســنوات. أمــا »ألــني«، فهــي 
بعدمــا صــارت وحيــدة، اختــارت الســفر خــارج غــزة، عبــر األنفــاق، إلــى مصــر، حيــث 
احتضنتهــا أســرة مصريــة، ثــم لتحصــل علــى منحــة دراســة الفنــون فــي بيــروت. 

ــارت  ــد اخت ــروت، فق ــد بي ــداد، وهن ــه بغ ــاً، وتاي ــاً عام ــي مكان ــار البرغوث ــإذا اخت ف
ــع  ــى«، 2012، اجملتم ــن الفوض ــع م ــة »قط ــي رواي ــي ف ــة اهلل نابلس ــابة نعم الش
الطالبــي ووهــم احلــب والسياســة واأليديولوجيــا والبحــث عــن اخلــالص، فــي اجملتمع 
الفلســطيني، فــي ظــل الســلطة الوطنيــة، وفــي وجــود االحتــالل، أي حالــة غريبــة، 

ــة بتحــوالت اجتماعيــة لكــن حتــت االحتــالل.  متمثل

أمــا روايــة »كافــر ســبت«، 2012، للكاتــب عــارف احلســيني، فكانــت دعــوة للتفكيــر 
فــي هــذه احلالــة امللتبســة. وهــو مــن الروائيــني الذيــن لفتــوا النظــر منــذ عملهــم 
ــة عميقــة ملســتقبل  ــت رؤي ــة، حمل ــا قدمــه مــن ســرد عــادي بلغــة عادي األول، مب
ــون،  ــن مضم ــل م ــا حم ــي مب ــردي الطبيع ــكل الس ــى الش ــد ارتق ــراع. لق الص
ومصداقيــة كبيــرة واقعيــاً بعيــداً عــن ادعــاء وتكلــف البطولــة، باجتاهــات 
رومانســية فــي قــراءة املســتقبل. إنهــا تتحــدث عــن حتــوالت الباقــني فــي القــدس، 

ــل. ــر- احملت ــع اآلخ ــة م ــاة، والعالق ــع احلي ــف م ــرون للتكي ــف يضط وكي

ــة  ــي رواي ــياً، ف ــاً سياس ــًى نقدي ــة منح ــامة العيس ــب أس ــا الكات ــني نح ــي ح ف
»مجانــني بيــت حلــم«، 2013، )فــازت بجائــزة الشــيخ زايــد عــام 2015(، عبــر االنتصــار 
ــني،  ــني وإبداعي ــدأوا ناضج ــن ب ــني الذي ــؤالء الروائي ــن ه ــو م ــني. وه ــة املهمش لرواي
حيــث ربــط مصائــر مــن عرفهــم هنــا، فــي املصحــة واجملتمــع، وصــوالً إلــى خالصــة 
مهمــة، وهــي االلتــزام جتــاه املهمشــني، بقصصهــم املتقاطعــة فيــه ومعــه وفيــه. 

ــدٍّ  ــو حت ــي، وه ــردي واجلمع ــالص الف ــة اخل ــو حال ــا، نح ــاب هن ــرب الكت ــد اقت لق
لإلنســان والكاتــب املعبــر عــن رحلــة هــذا اإلنســان حتــت االحتــالل مــن جهــة، وحتــت 
ظــروف تأســيس كيانيــة وطنيــة، فيهــا نزعــة الســيادة علــى األفــراد ال علــى األرض، 
وردود أفعالنــا فــي التشــبث باملــكان. كمــا ميكــن أن نلمــح نقــد الروايــة للطبقيــة 
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الفلســطينية اجلديــدة بــل والســخرية منهــا، واالنحيــاز نحــو الشــعب، مــا يعني أن 
النقــد السياســي هنــا لــم يكــن لذاتــه فقــط، فللحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
دور فــي تشــكيل شــخصية اإلنســان، لذلــك، فــإن تأثيــرات مرحلــة أوســلو لــم تقف 
عنــد التأثيــر السياســي، بــل امتــدت عميقــاً فــي اجلــذور، فــكادت ســلوكيات تنتهي، 
لتحــل محلهــا ســلوكيات جديــدة، ارتبطــت بنخــب جديــدة، ذات دخــول اقتصاديــة 
ــا  ــر علين ــهالً أال تؤث ــن س ــم يك ــني. فل ــع املواطن ــى دواف ــراً عل ــرت كثي ــة، أث عالي
الليبراليــة اجلديــدة، ومــا تبعتهــا مــن ســوق حــرّة حتــت االحتــالل، جعلــت مالمــح 

الفقــر الباهتــة ظاهــرة للعيــان.  

الرواية التاريخية

ــن  ــد م ــوض، تع ــق ع ــد رفي ــي أحم ــر«، 2017، للروائ ــي والقص ــة »الصوف ــل رواي لع
الروايــات التاريخيــة، التــي متيــزت باإلســقاط علــى الواقــع العربــي اليــوم، مــن خــالل 
ــا مــن ُفرقــة تشــبه اليــوم،  اختيــار القرنــني الســادس والســابع الهجــري، مبــا حوي
وكيــف مت تســليم القــدس بعــد حتريرهــا 3 مــرات. لقــد اختــار الكاتب ســيرة الســيد 
أحمــد البــدوي، الصوفــي، ليكشــف مــن خاللهــا أيضــاً عــن عالقــة النخــب بأهــل 

احلكــم، وهــي عالقــة تنافــر.

ــة  أمــا الكاتبــة الشــابة ميرفــت جمعــة، فــي روايــة »ماميــال«، فقــد كانــت الرواي
تاريخيــة جزئيــاً، حيــث ســار خــط فــي القــدس، مســتعرضاً حادثــة تدميــر إســرائيل 
ــح  ــاً، وذب ــة قدمي ــزو الفرجن ــن غ ــا كان م ــع م ــن اهلل«، م ــالمية »مأم ــرة اإلس للمقب
املقدســيني، ودفنهــم باجلملــة هنــا. ظهــرت مدينــة القــدس اآلن ومــا تعانيــه مــن 

تهويــد، حيــث ربطــت احلاضــر باملاضــي، بجامــع التعــرض للغــزو.

وتوظيــف التاريــخ كان ظاهــراً فــي روايــة »اخلــواص«، 2005، حلافــظ البرغوثــي، حــني 
ــي  ــواص« ك ــم »اخل ــيخ إبراهي ــى الش ــة عل ــيرته الذاتي ــي س ــراوي ف ــب« ال »يطن
ــعبية  ــة والش ــدات الكنعاني ــف املعتق ــر توظي ــس، عب ــع البائ ــن الواق ــه م يخلص
والتاريــخ ملقاومــة الغــزاة والفســاد. وفيــه عــرض لــدور الريــف الفلســطيني قدميــاً 
ــخ، فــي ظــل ال جــدوى جهــود احلاضــر، حيــث  ــاً، الــذي أهملتــه كتــب التاري وحديث
تشــتبك األزمنــة واألمكنــة، بحثــا عــن اخلــالص، فــي ظــل مقاربــة ومقارنــة املاضــي 

واحلاضــر.
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النقد االجتماعي

ــوع  ــرس موض ــواد، ج ــو ع ــهام أب ــة س ــي«، 2017، للروائي ــت أب ــة »أغوي ــت رواي علق
ــتهجناً،  ــالً مس ــه فع ــالم بصفت ــاب واإلع ــه الكّت ــأى عن ــذي ين ــارم ال ــاب احمل اغتص
ــرير  ــى الس ــا عل ــا ووضعته ــت جديلته ــد أن قّص ــرمي بع ــت م ــة أن هرب والنتيج
الــذي متــت فوقــه اجلرميــة. القابلــة أم كمــال هــي مــن وجــد مــرمي اخملتبئــة، عرفــت 
قصتهــا فآوتهــا إلــى أن أجنبــت طفلهــا األبكــم. تتســارع األحــداث وينكشــف أمــر 
ــى احلقيقــة التــي  ــح يســتمع إل ــاً، فيمــا كان صال ــذي يســقط ميت ــح ال ــو صال أب
صدمتــه. فــي هــذه األثنــاء، تخــرج مــرمي مــن قبوهــا لتلقــي بجســدها داخــل بئــر 
مهجــورة. ثمــة رمــز فــي الطفــل األبكــم كثمــرة عالقــة مشــوهة، وثمــة داللــة فــي 

ــاب. ــراح بالغي ــة كاقت ــار املغتصب انتح

ــة  ــى دبابســة، حــول الصدمــة العاطفي ــى«، 2016، للبن ــة »ذاكــرة أنث وتركــزت رواي
ــدث  ــر ح ــة غي ــي الرواي ــس ف ــر. لي ــي التعبي ــي ف ــرد والوع ــوازي الس ــالل ت ــن خ م
رئيســي واحــد، وهــو تصويــر لقصــة حــب رومانســية ربطــت طالبــة حقــوق برجــل 
ــاً، دون أن  ــط، وعابث ــّياً فق ــه رومانس ــى تقدمي ــر عل ــة، اقتص ــح اجتماعي ــدون مالم ب

ــاً حــني انتقــل لفتــاة أخــرى. يظهــر العبــث ثاني

خــالل ذلــك، تربــط قضيتهــا الرومانســية لتجلــد الرجــل وتنتقــده ســلبياً لعــدم 
ــن  ــرة ع ــرات كثي ــص فق ــي الن ــذر ف ــني تب ــام، ح ــكل ع ــرأة بش ــة امل ــه، بقضي وفائ
األدوار النمطيــة للرجــل عاطفيــاً واجتماعيــاً، فــال اطمئنــان للرجــال، وال أمــان لهــم. 
والغريــب نوعــاً مــا أن الشــابة الروائيــة قــد اختــارت لبنــان مكانــاً ألحــداث الروايــة.

قضايــا الشــباب وهمومهــم، كانــت ظاهــرة فــي »30 رقمــاً ســرياً«، 2015، لســائد 
كــرزون، فهــي قصــة طويلــة، تنتمــي إلــى مضامــني أدب الشــباب الــذي يتبلــور اليوم 
ــاء  فــي فلســطني كمــا فــي البــالد العربيــة والعالــم، مبــا ينشــد مــن خاللــه األدب
الشــباب والشــابات مواجهــة عوامــل اإلحبــاط، وهــو أدب طمــوح يتلمــس طريقــه 

عبــر البنــاء علــى املنجــز مــن خــالل توظيــف ثقافــة العصــر وتقنيتــه.

الروايــة والعالــم االفتراضــي جتلــت فــي روايــة »تــاج الياســمني«، 2017،  لبشــرى أبــو 
شــرار، لعلهــا مــن أولــى الروايــات العربيــة، التــي تنطلــق مــن احملــدود فيزيقيــاً إلــى 
الالمحــدود، باالســتفادة مــن الفضــاء االفتراضــي، حيــث أحضــرت األمكنــة إليهــا، 
ــن  ــر ع ــكلي املعّب ــحر الش ــذا الس ــكان ه ــا؛ ف ــة أيض ــتدعائها األزمن ــة الس إضاف
ــر، أعــادت  ــورة خــالل النــص الكبي ــرة منث ــي. قصــص قصي مضمــون إنســاني وذات
الكاتبــة تركيبهــا مــن جديــد فــي شــكل روائــي معاصــر ومميــز أيضــاً. حتــى لكأنهم 
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جميعــا يكتبــون روايــة الكاتبــة كفــرد، وروايتهــا اجلمعيــة؛ فهــي علــى احلاســوب، 
ــة أخــرى.  ــه، مــن خــالل صندوقهــا املعدنــي، تنطلــق فــي صناديــق معنوي معــه وب
ــاً، حيــث تقــوم صاحبتــه بقيــادة بنيــة الروايــة  لقــد أصبــح احلاســوب هنــا مجازي
وتداعياتهــا، بســحرها، تقــود بشــكل غيــر مرئــي، تربــط بينهــا وبــني نفســها فــي 
أزمنــة وأمكنــة أخــرى، وبينهــا وبــني هــؤالء، ضمــن املصيــر الواحــد، وعبــر أســمى 

أشــكال التعبيــر: األدب والفــن.

اخلامتة 

أخيــراً، فقــد ســاعد تبلــور الروايــة بعــد عــام 1967، علــى أيــدي عــدد مــن روائيــي/
ات الثمانينيــات والتســعينيات، الذيــن اســتفادوا مــن املنجــز الفلســطيني والعربــي 
والعاملــي، فــي تبلــور الفكــر االجتماعــي والسياســي، والوعــي علــى املقاومــة، التــي 

اختلفــت وتنوعــت فــي العقديــن األخيريــن.

ــتطاعت  ــل اس ــط، ب ــة فق ــة الكتاب ــك موهب ــم متتل ــدة، ل ــال جدي ــن إزاء أجي نح
أنســنة الســياق النضالــي، فابتعــدت عــن املباشــرة والشــعار، مقتربــة مــن عوالــم 
النفــوس، التــي نظنهــا قــد وصلــت إلــى املنابــر واجلوائــز العامليــة ألنهــا قدمــت أدبــاً 
إنســانياً، وصــف رحلــة الفلســطيني كإنســان يعيــش جملــة همــوم واهتمامــات، 
جعلتــه يــرى بعمــق نفســه ومجتمعــه وقضيتــه. إنــه إذاً االجتــاه اجلديــد الــذي ينمو 
ويتطــور علــى أيــدي كتــاب وكاتبــات التســعينيات ومــا بعدهــا، وهــو األدب اجلديــد، 
الــذي يقــدم املــكان الفلســطيني املعاصــر، وال يقــف فقــط عنــد احلنــني مــن جهــة، 
والتــراث والفولكلــور مــن جهــة أخــرى، باجتــاه احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة. وهــو مــن 
ــر التحــوالت السياســية التــي واكبــت اتفاقيــة أوســلو  ناحيــة تاريخيــة يرصــد أث
ــاص،  ــكل خ ــة بش ــي الرواي ــت ف ــي جتل ــطينية الت ــاة الفلس ــى احلي ــام 1993، عل ع

حيــث يطمــح هــذا الكتــاب إلــى تســليط الضــوء عليــه. 

إنــه الفضــاء اإلنســاني للــراوي واملــروي عنهــم/ن، وهــو املؤهــل فعــالً ليقــوي أســباب 
البقــاء هنــا فــي ظــل كولونياليــة عســكرية تلغــي اإلنســان وتنفيــه مــن أرضــه.

ــاء  ــع االنتم ــا بدواف ــكان هن ــع امل ــني/ات م ــل الروائي ــى تفاع ــير إل ــك يش ــل ذل ولع
ــى هــذه  ــه مــن وجــود اإلنســان عل ــي فيمــا يعني ــذي يعن ــاء، ومــع الزمــان ال والوف

ــتمرار. ــل االس ــن أم ــك م ــه ذل ــا مينح األرض، وم

ولعــل القــراء والكتــاب معــاً، يتأملــون مبــا حضــر مــن مضامــني ومــا غــاب، مــن أجــل 
االكتمــال، أو النــزوع إليه.
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