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  امليراث (رواية)
  سحر خليفة

  بيروت: دار اآلداب،
  صفحة. ٣١٧. ١٩٩٧

  
ملاذا مل يدقوا جدُر    صـــــــــــرخة "أبو اخليزران" يف "رجال يف الشـــــــــــمس":ربما كانت 

اخلزان؟ تبريراً ســـــــــــــاذجــاً لعجزه الكلي. فمــا أدراه أنهم مل يــدقوا جــدُر اخلزان وهو بعيــد 
عنهم، منهمك مع رجال احلدود يف حديث عن الراقصـــــــة؟ وحتى لو فعلوا ذلك، فهل كان 

  يف استطاعته أن يجنبهم تلك الفاجعة؟
ك يغطي معرفته املسبقة باحلقيقة، ومن يدري، فلربما كان أبو اخليزران بسؤاله ذا

تكفي ملوت الرجــال يف اخلزان... وهــذا  -		وربمـا أقـل -		والتي تؤكــد أن الــدقــائق التســـــــــــع
أن غســــــــــان كنفاين كان يكذب ليقول احلقيقة.. فهل    يعني، كما يشــــــــــير الياس خوري،

  ؟ وهل أجابت عن السؤال الواضح؟"امليراث"فعلت سحر خليفة ذلك يف روايتها، 
ن أبطال غسان كنفاين خارجين من الوطن، ذاهبين إىل املنفى، ممتلئين بأحالم كا

  وتصورات خاصة تعيدهم إىل احلياة، لكن النهاية املعروفة كانت يف انتظارهم.
أمّا أبطال ســــــــحر خليفة، فهم عائدون إىل الوطن من منافٍ متعددة. بعضــــــــهم يعود 

م اآلخر يعود من أعوام ه، وبعضـــــــــــزينــة ونهلــة ومــازن وكمــال واحملــافظ -	من اخلــارج
  .فتنة وفيوليت وسعيد وعبد الهادي وأبو سامل وسعدو وأميرة -		االحتالل والقمع

هؤالء جميعــاً يعودون ليشـــــــــــكلوا انطالقــة جــديــدة لوادي الريحــان. لكنهــا بــالتــأكيــد 
انطالقة خاصـــــــة بكل منهم، حتددها شـــــــخصـــــــية فردية متميزة، لها ماضـــــــيها اخملتلف، 

اخملتلف، وأحالمهـــــا اخملتلفـــــة، وطموحـــــاتهـــــا اخملتلفـــــة. وهـــــذا التبـــــاين يف وموقعهـــــا 
الشــــخوص يجعل من وادي الريحان، يف ذهن كل منهم، مدينة خمتلفة بأنماط إنتاجها 

  وبعالقاتها االجتماعية والسياسية.
 " لكن احلقيقة التي يتناساها اجلميع هي أن وادي الريحان أصبحت تُعرف "رسمياً

احيل".. هذه احلقيقة ال يتم اكتشافها إالّ يف وقت متأخر جداً، وبالتحديد باسم "كريات ر
عندما اشـــــــــــترك اجلميع يف نظرة واحدة إىل املدينة، وعندما حاول اجلميع ترميم القلعة 

  وحتويلها إىل مركز ثقايف، أي عندما وصل األمر إىل مسألة الهوية!
منها، باختصـــــــــــار، عن حياة  ولاجلزء األمن ثالثة أجزاء. يتحدث  "امليراث"تتكون 

                                                            
   ،١٩٨٠غسان كنفاين، "رجال يف الشمس" (بيروت: مؤسسة الدراسات العربية، الطبعة الثانية.( 
  ّ١٩٨٨ان، الياس خوري، "أفق التحوالت يف الرواية العربية: دراسة وشهادات" (عم.( 
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) يف أميركا، موزعة بين ذاكرة بعيدة وحاضـــــــرٍ عار. "وادي الريحان كانت زينةالراوية (
أبداً يف ذاكرتي عكس نيويورك. بلدة صـــــــــــغيرة، بلدة نقية، أهلها بســـــــــــطاء يحبون اخلير 

مل حت"تعلمت أكل الساندويشات وأنا أركض، تعلمت أن أ		والطبيعة." أمّا يف نيويورك فــــــ
الصــــمت وأن أمضــــي األيام بدون رفاق. تعلمت أن أجلس بالســــاعات يف اجلمعات بدون 
أغــان وبــدون طرب.... كــانوا طيبين، صـــــــــــحيح، لكن الواحــد للمفرد. وكــل يــدور يف الفلــك 

  نفسه."
وزينة ابنة مهاجر فلسطيني إىل الواليات املتحدة، يحمل معه إرثه وثقافته، فيهدر 

هي مراهقـــة. وتنقطع العالقـــة بين األب وابنتـــه لتـــأتيهـــا، بعـــد دمهـــا حين تقيم عالقـــة و
فترة طويلة جداً، رســالة قصــيرة من عمها يف وادي الريحان يطلب فيها أن حتضــر فورًا 
من أجل امليراث ألن والدها، الذي كان رجع إىل فلســـــــــــطين يف هذه األثناء، على وشـــــــــــك 

  املوت.
ا فيه تلتقي زينة الناس الذين كانوالعصـــــب الرئيســـــي للرواية. ف اجلزء الثاينيشـــــكل 

يف الذاكرة، وتعيش الواقع احلقيقي، لتكتشــف أن ما حلمت به وما تخيلته وما تصــورته 
وما اختزنته يف الذاكرة مل يكن أكثر من صــــــــورة مزيفة. "اكتشــــــــفتُ أن إحســــــــاس األفراد 

د جمر ببعضـــــــهم بعضـــــــاً ليس قوياً كما كنتُ أظن أو كما يحبون الظن. فالعالقات بينهم
صـــلة الدم فهم أحبائي وهم  ارموز أو تقليد. هذا أخي وهذا أبي وهذه أُختي. وألن صـــلتن

  بالضرورة أغلى الناس. أمّا التطبيق، أمّا الواقع، فكل يعيش يف فلكه، وله دنياه."
يف هذا اجلزء يتعرى كل شــيء من خالل شــبكة العالقات التي تنســجها املؤلفة بين 

ل األهمية الكبرى للرواية تتمثل يف قدرتها على أن ترينا شـــــــــــخوصـــــــــــها اخملتلفين، ولع
الواقع من زاوية أُخرى غير مألوفة، أو ربما الوجه الذي ال نحب أن نراه، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً 
أننا أمام وطن حمتل وتاريخ نضــــــايل وســــــلطة وطنية وانتفاضــــــة وما شــــــابه ذلك، حيث 

ورة الفتى الذي يرمي ســــيطرت على خميالتنا صــــورة الفدائي املزنّر بحزام ناســــف، وصــــ
.   دبابة العدو باحلجر ويتلقى الرصاص بصدرٍ عارٍ

تلتقي زينة جمموعة من األشـــــــخاص، وجتد نفســـــــها على تماسّ مباشـــــــر مع أحداث 
  متالحقة تؤكد رؤية املؤلفة للمجتمع والهزيمة والنصر.

، اخلبير بشـــــــــــؤون البيئـــة يف أملـــانيـــا، مـــدفوعـــاً كمـــالومثـــل زينـــة يـــأتي ابن عمهـــا 
نين من جهة، وبالرغبة يف بناء شــــــيء حضــــــاري يتمثل يف حمطة التنقية من جهة باحل

أُخرى. لكن "كمال" أيضـــــاً يجابه بأطماع اآلخرين الشـــــخصـــــية يف املشـــــروع، بمن فيهم 
ب يف حشـــقيقه ســـعيد، ويجابه بواقع حضـــاري متخلف يشـــل تفكيره تماماً ويجعله ينســـ

  النهاية عائداً إىل أملانيا.
ان وبيروت ، يعود بعد رحلة نضــــــــــال طويلة أمضــــــــــاها بين عمّ، شــــــــــقيق كمالمازن

  وتونس، لكنه يعود مصاباً يف جسده وروحه، وال يبقى منه سوى االسم (مازن غيفارا).
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، شـــــقيقة كمال ومازن وســـــعيد، تعود بســـــبب أزمة اخلليج من الكويت إىل وادي نهلة
شمة يف الوقت نفسه، الريحان، لتجد نفسها عانساً يف اخلمسين من العمر، مهمشة ومه

بعد أن كانت هي البقرة احللوب التي قاتت العائلةَ ســـــــــنوات طويلة. وحين حتاول إيجاد 
  موقع لقدميها كامرأة، تهب عليها نار الشرف واألخوة.

، املرأة الواقعية واحملدودة ثقافياً، تدرك أن زوجها، والد زينة الذي تزوجها فتنة
عمره، فتذهب إىل مســـــــــتشـــــــــفى هداســـــــــا، وجتري عملية بعد عودته من أميركا، يف أواخر 

تلقيح صناعي إلجناب ولد يحصل على امليراث كله، على الرغم من كونها سليلة عائلة 
  عريقة يف القدس.

، االبن الفاشــل دراســياً، الذي يفتتح مصــنعاً للحلويات، يتحالف مع البلطجي ســعيد
ســــــــــامل زوج نهلة والبيك (عبد  (ســــــــــعدو) للســــــــــيطرة على حمطة التنقية، بالتعاون مع أبو

الهــادي الشـــــــــــــايــب)، حتى تكــاد حمطــة التنقيــة تنســـــــــــحــب على الوطن وتصـــــــــــبح معــادالً 
  موضوعياً له.

، أحد أبناء العائالت العريقة يف القدس، وجَدُّ فتنة ألمها أميرة، عبد الهادي الشايب
  يغرق يف ماضيه ويتكئ عليه ليجد له موقعاً يف القيادة اجلديدة.

، أحد رجاالت الثورة، يعود من املنفى ليتســــــــلم موقعاً قيادياً يف الســــــــلطة، احملافظ
  ويصبح واقعياً إىل درجة االستسالم واخلنوع يف نهاية الرواية.

، الفتــاة املتحضـــــــــــرة إىل حــد مــا، تعجز عن العثور على مكــان لهــا فتختــار فيوليــت
  املنفى.

ملقبلة يف الوطن، إضـــــــــــافة هؤالء هم الذين تلتقيهم زينة، ويشـــــــــــكلون نواة حياتها ا
إىل بعض الشـــــــــــخوص األُخرى، كــالعم وزوجتــه، وســـــــــــعــدو (البلطجي) الــذي ركــب مركــب 

  االنتفاضة، و"أبو سامل"، وأميرة، وآخرين.
تشــــــــكّل نهلة أول صــــــــدمة لزينة، فهي تقوم، وبضــــــــربة واحدة، بتعرية األُســــــــرة التي 

  أصبحت زينة فرداً من أفرادها.
اإلخوة الذين عاشوا على هباتها املتوالية من الكويت، تكشف نهلة، بمرارة، حقيقة 

من دون أن يفكروا فيها كإنســــان ولو مرة واحدة، فكان أن وجدت نفســــها "بقرة منســــية 
  يف املاخور بعد ما نشفوا حليباتها."

يف عتمة املاخور، تفكر نهلة يف نفســـــــــــها ألول مرة، فتقيم عالقة برجل متقدم يف 
بذلك تســـــــتمطر قوى الشـــــــر كلها على األســـــــرة التي ســـــــرعان ما  العمر (أبو ســـــــامل)، كأنها

تتخلخـل وتتهـاوى. وتثور دمـاء الشـــــــــــرف يف عروق اإلخوة الـذين يـدركون اآلن أن نهلـة 
هي شـــــــقيقتهم. فقد تذكروها اآلن، لكن كشـــــــرّ يحط عليهم، إالّ إنها تنجح يف اإلفالت من 

قها ويتخلى اإلخوة بعد املوت، وتُصــــيب أحد اإلخوة، ســــعيد، برصــــاصــــها. وتتزوج عشــــي
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ذلك عن حقوقها الشــــرعية حتت ضــــغط "زمل" االنتفاضــــة. ولعل مونولوغات نهلة يف هذا 
  اجلزء من الرواية تُعد بحق من أكثر أجزاء الرواية حرارة وقوة يف التعبير والتأثير.

أمّا مازن غيفارا فهو "ســــــــــلمى بيروت... ســــــــــلمى لبنان والســــــــــبعينات. راحت بيروت 
لبنان وصــرنا اليوم بالتســعينات، ورجع غيفارا لقاع الواد يحمل صــخرة  ســلمى وراحت

حملها سيزيف وتعب منها. ورجعنا هون لوادي الريحان... وبكرة بتشويف مثل ما شفت 
  روق وإنُّه السبعين غير التسعين وإحنا كبرنا."ساألحالم ضاعت منّا يف سوق مإنُّه 

ا فيوليــت فتقول عنــه: "مــازن عمره مــا بي تغير. مــازن مهزوم وبيهزمني." ومــازن أمــّ
واالســــتماع إىل "أطالل" أم كلثوم، والتنقل من مكان إىل مكان  بيمضــــي أيامه يف الشــــر

من دون عمل، ومن دون عالقة إنســــــــــــانية واضـــــــــــحة بأحد، ال من أفراد أســـــــــــرته وال من 
د ى. اآلخرين.. إنه حالة الضــــــــياع املطلق.. أو واحد من املليون شــــــــهيد الذين ســــــــقطوا ســــــــُ

  "هاي آخرتي. طيارة ورق وأخذها الريح. هاي آخرتي."
، حيث فتنة تضــــــع اجلزء الثالثومازن العاجز هو الذي يقود ســــــيارة اإلســــــعاف يف 

مولودهـــا وتنزف بين يـــدي أمهـــا أميرة، وإىل جوار مـــازن، يف األمـــام، يجلس احملـــافظ 
  الذي عاد مع السلطة بعد أوسلو. "الواقعي"

حتفــال بــافتتــاح القلعــة إىل مشـــــــــــهــد كــاريكــاتوري أســـــــــــود. يف هــذا اجلزء يتحول اال
فالطقس هيّج اجلرذان يف حمطة التنقية التي حتولت إىل مكرهة صــحية عامة، ويتســلل 
أحد هذه اجلرذان إىل غيتار فيوليت التي ما أن تتناوله لتغني حتى ترجتف وتصـــــــــــرخ: 

  "فار".
ضــــــــى ويدب الذعر ويفر فتســــــــود الفو "ثار"أو "نار" لكن البعض ظن أنه ســــــــمع كلمة 

الرصــــــاص فوق الرؤوس. يف هذه األجواء يجيء فتنة اخملاضُ، وتضــــــع مولودها وتبدأ 
رحلة النزف مع رحلة ســـــــــــيارة اإلســـــــــــعاف: إىل هداســـــــــــا أم إىل نابلس؟ وعبر أي طريق؟ 

هي احلل، لكنه يتراجع خوفاً مما ســـــــــيقوله  "كريات راحيل"بالنســـــــــبة إىل احملافظ، فإن 
. وحتـــت إحلـــاح األم يترجـــل احملـــافظ اإلســـــــــــرائيليرة عنـــد احلـــاجز النـــاس. تقف الســـــــــــيـــا

ويحاول الوصــــول إىل اجلندي ليقول له كلمة واحدة علّه ينقذ املرأة وابنها، لكن اجلندي 
يعيده بحزم فيستكين. ويلجأ إىل ذكرياته النضالية التي تفشل يف حتريك السيارة متراً 

، وال يتبقى ســـــــــــوى الوليد الفلســـــــــــطينيةاألم  واحداً، وهكذا تكون النهاية حتمية، فتموت
  يف هداسا، ليكون الوارث الوحيد!! يهوديةمن نطفة  فلسطينيةاجلديد املكوّن يف رحم 

      
شـــــــل أبو اخليزران يف قيادة الرجال الثالثة يف املنفى، كما فشـــــــل عبد الهادي فلقد 
 الثالث يفشل يف قيادة املسيرةاحملافظة على القدس. وها هو اجليل ، يف البيكالشايب، 

  مرة أُخرى. والسؤال هو: ملاذا؟ ملاذا تفشل القيادات دائماً؟
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لعل اإلجابة موجودة يف الرواية. فاملســـــــــــيرة كل ال يتجزأ، وهي مســـــــــــيرة التحرير 
والتحرر والرقي والتحضـــر. إن جمتمعاً ذكورياً متخلفاً تســـوده ثقافة ماضـــوية وســـلفية 

از مشــــــــروعه املتمثل يف التحرير وبناء الوطن، ذلك بأن قيم يعجز، بالضــــــــرورة، عن إجن
املاضـــــي تظل تشـــــده إىل الوراء، على الرغم من الصـــــورة الســـــطحية الظاهرة التي توحي 

  بعكس ذلك.
إن جمتمعاً ينظر إىل نهلة تلك النظرة الهامشـــــــــــية على الرغم من نعمتها التي تمس 

صــــيداً ســــهالً لكل من يريد، بمن فيهم  اجلميع، وينظر إىل فيوليت املتحضــــرة باعتبارها
البيك العجوز، وينظر إىل مشـــروع حمطة التنقية باعتباره مصـــدراً جديداً للربح، ســـيعجز 
بــالتــأكيــد عن تنظيم احتفــال يتعلق بــالهويــة الثقــافيــة للشـــــــــــعــب، فيتحول االحتفــال إىل 

يادة مناســـــــبة للطبل والزمر وعرض الرموز أمام اجلماهير، وســـــــيعجز بالضـــــــرورة عن ق
  املسيرة يف شتى مراحلها.

. والروايــة، أســـــــــــــاســـــــــــــاً، هي جمموعــة من  لكن الروايــة ال تقول ذلــك مبــاشـــــــــــرة طبعــاً
الشـخوص الذين تنشـأ بينهم شـبكة من العالقات االجتماعية والسـياسـية واالقتصـادية، 
تســــــمح للقارئ بالدخول إليها والتنقل بين شــــــعابها. ولعل من أكثر العناصــــــر أهمية يف 

هو هــذا البنــاء الهــادي للشـــــــــــخوص وقيــادتهــا فنيــاً، بحيــث تؤدي البــدايــات إىل  الروايــة
ة، وبحيث يمكن تلمس خط التطور الطبيعي لهذه الشـــــــخوص من دون يخاتماتها املنطق

إحماءات أو بهوت، يف ســـــــــــرد زمني أفقي تتخلله مونولوغات شـــــــــــخصـــــــــــية قوية وحارة 
  عن جوهرها العميق. ومؤثرة تكمن مهمتها يف تعرية النفس البشرية والكشف

ا بعد االنتفاضة، وبعد التسوية، لكنه الفلسطيني"امليراث" صورة بانورامية للواقع 
صـــــورة عمودية ال أفقية. فهي تنفذ إىل أعماق الواقع، إىل ما هو غير مرئي وغير حمبّب. 

  وهي رواية البحث عن أسباب الهزائم، ال رواية الهزائم ذاتها.
  يوسف ضمره
  عمّان/األردن
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