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  كتب بالعربية

 ):5دروب املنفى (
  (أين بقية احلكاية؟)

  فيصل حوراين
  .صفحات 503 .2002بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 
، وهو اجلزء املوسوم "دروب املنفى"بصدور اجلزء األخير من خماسية فيصل حوراين 

، تنغلق دائرة هذا الكتاب الضـــــخم الذي تطاولت أعوام كتابته ونشـــــره، "أين بقية احلكاية؟"
وتوزعت جهات إصــــــــــداره على أماكن متعددة، إذ تنقلت بين دمشــــــــــق وعمّان وبيروت ورام 

 "الوطن يف الذاكرة"الله. وكانت األجزاء األربعة األوىل صـــــــــــدرت من قبل بعناوين فرعية: 
 "اجلري إىل الهزيمة")؛ 1998( "زمن األســـــــــئلة")؛ 1996( "الصـــــــــعود إىل الصـــــــــفر")؛ 1994(
)2001.(  

وباســـــــتكمال هذا الكتاب، تكون املكتبة الفلســـــــطينية قد وضـــــــعت على رفوفها الكتاب 
الفلســــــطينية. وربما يكون واحداً  "الســــــيرة"صــــــفحة) من جمموع كتب  2300األكبر حجماً (

  من أكبر الكتب الفلسطينية حجماً.
هذه اإلشـــــــــــارة العابرة ال تقصـــــــــــد إالّ جمرد التنويه باجلهد الكبير املبذول يف الكتابة، 
وحفز الذاكرة، واســـــــــــتقطار التفصـــــــــــيالت اخلاصـــــــــــة والعامة؛ وهي ميزة ال تتوفر إالّ لكاتب 

وفرادة، اندغم فيها الذاتي مع الهموم العامة، مواظب انطوت جتربته الشــــخصــــية على غنى 
وتوزعت كتابته بين الشــأن الســياســي املباشــر والكتابة الصــحافية والبحثية، وبين كتابة 

  إبداعية أنتجت عدداً من الروايات التي مل تغب عنها الهموم السياسية والوطنية.
في ه الضــــخم. فيتردد فيصــــل حوراين يف وصــــف اجلنس األدبي الذي ينتمي إليه كتاب

حين خال اجلزء األول من وصـــــــــــف اجلنس الكتـــابي للعمـــل، فـــإن األجزاء الثـــاين والثـــالـــث 
ــــــــــــ ، يف حين تفرّد اجلزء اخلامس باإلشــارة إىل أنه "شــهادة"	والرابع جاءت لتحمل وصــف الـ

  ذاتية. "سيرة"
 ،"جائزة فلســــــــطين للســــــــيرة"وربما يكون االختيار األخير قد حل بعد أن انتزع الكتاب 

وحتى قبل صـــــــــــدور اجلزأين الرابع واخلامس، إذ اعتبرته جلنة جوائز فلســـــــــــطين يف اآلداب 
والفنون والعلوم اإلنســـانية كتاباً يمتاز بالشـــمول ويتطرق إىل تفصـــيالت مرحلة تاريخية 

بلغة ســــــــردية متقنة، وبصــــــــدق يف رصــــــــد "فلســــــــطينية وعربية امتدت عدة عقود من الزمن، 
ه باألحداث الســـــــــــياســـــــــــية التي واكبها منذ البواكير األوىل تفاصـــــــــــيل حياة الكاتب وعالقت

وهي ســـــــــــابقة ربما مل حتدث من قبل، إذ ينال كتاب جائزة مهمة قبل أن يكتمل  "حلياته.
  صدوره.
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قد ينطوي كتاب فيصــــــل حوراين على مزايا أعظم مما أشــــــارت إليه اللجنة املتحمســــــة 
رأة يف دخوله إىل كثير من املناطق للكتاب؛ فهو كتاب املكاشــــفة والبوح األكثر صــــدقاً وج

اخلبيئة يف سرديات السيرة الفلسطينية، إذ يصل ذلك البوح، يف بعض املشاهد واللحظات 
  الدرامية املشحونة بالتوتر، وخصوصاً يف اجلزء األول منه، إىل حد األمل.

    
يواصـــــــــــــل يف اجلزء اخلــامس من الكتــاب، وهو الــذي يعنينــا حتــديــداً يف هــذه القراءة، 

  فيصل حوراين سردياته التي تابعناها يف األجزاء السابقة.
يشــرع يف عملية الســرد هنا من معركة الكرامة، وهي نقطة تاريخية مفصــلية تســتحق 
شرف االستهالل احلكائي املوضوعي، لينتهي بعد نحو عشرة أعوام من تاريخ هذه النقطة 

  التحولية.
اتية يف التقاط حلظة درامية هي األجمل بين غير أن النهاية، التي وجدت ذروتها الذ

كــل صـــــــــــفحــات هــذا اجلزء من الكتــاب، واملتمثلــة يف مرض اجلــد ورحيلــه، مل جتــد موازيــاً 
موضــــــــوعياً له قيمة تاريخية مفصــــــــلية يمكن اعتبارها نقطة حتول يتم التوقف عندها، إذ 

ام من اندالع حدث التوقف بعد خمســـــــــة أعوام من حرب تشـــــــــرين األول/أكتوبر، وثالثة أعو
احلرب األهلية يف لبنان، وقبل أربعة أعوام من احلرب اإلســـــــــــرائيلية على لبنان واجتياح 

؛ وهي نقاط تاريخية مفصــــلية كان يمكن اســــتثمار إحداها للتوقف 1982عاصــــمته ســــنة 
  عندها يف الرصد املوضوعي لألحداث.

ب لســـــرده، تمتد األحداث مهما يكن، فما بين تلك البداية والنهاية، التي اختارها الكات
على مســــــــاحة خمســــــــمئة صــــــــفحة، يتالصــــــــق فيها الذاتي باملوضــــــــوعي، واخلاص بالعام، 

  ويندغمان بال فكاك.
تتفرد أســـــــــلوبية فيصـــــــــل حوراين يف ســـــــــرده؛ فهو يســـــــــتغل قدرته الفائقة على الســـــــــرد 
الشفاهي ويستثمرها هنا يف أسلوبية بسيطة ومتفردة. ولعل هناك من اكتشف تلك امليزة 
الشــــفاهية لدى فيصــــل وهو يقص جتاربه، فلفت انتباهه إىل ضــــرورة كتابتها كما يرويها 
من دون فذلكة أو ادعاء، أو نزوع إىل حتويلها إىل أعمال روائية قد تمســـــــــــخ هذه التجربة 

  بدعوى اإلبداع الروائي.
ويبدو أن فيصل حوراين، الذي نشر من قبل ثالث روايات، ولديه غيرها مما مل يتح له 
النشـــــــــــر، التقط هذا االقتراح بذكاء وفّر له أن يكتب كما يروي تماماً، بما يتضـــــــــــمن حديثه 
اليومي العادي من طرائف، وحتليالت ســــــــياســــــــية جادة، ورؤى نقدية بعيدة النظر، ونمائم 

ل أنه يتقنها بمهارة فائقة يُحسد عليها. وهو يقول عن نفسه يف يشهد الذين يعرفون فيص
وقد كنت أنا معدوداً بين الذين يتقنون "هذا الصــــــــــدد، وبلغة تنطوي على شــــــــــيء من الفخر: 

االســــــــــتغابة ذات املســــــــــتوى الراقي ويل يف هذا رأي طاملا ســــــــــمعه أصــــــــــحابي مني وهو أن 
  .)339 - 338(ص  "نهااالستغابة وظيفة ممتعة من وظائف اجلسد ال غنى ع
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ومع هذه األهمية التي يوليها الكاتب لفعل النميمة وســــرديتها املتكئة على الســــخرية 
من اآلخر، بشـــــــــــكليها احملبب حيناً واجلارح أحياناً، وعلى الرغم من الدور الذي تؤديه يف 
التخفيف من عبء ســرد ســياســي يتطاول يف بعض احلاالت ليثير امللل لدى القارئ، فإنها 
تأتي يف بعض املواقف لتمنح ذات الســـــــــــارد تميزاً ال يخفيه الكاتب، وتؤدي إىل مزيد من 

  تضخم الذات الذي يتبدى كثيراً يف هذا العمل، وربما يف هذا اجلزء على وجه التحديد.
، الذي اســـــــــــتخدمته جلنة جائزة فلســـــــــــطين يف وصـــــــــــفها للغة "اللغة املتقنة"إن تعبير 

و على درجة كبيرة من الدقة، إذا كنا نفهم من اللغة املتقنة فيصل حوراين يف عمله هذا، ه
أنها تلك اللغة التي تقارب صـــــــــــوغ احلقيقة كما هي، وليســـــــــــت هي بالضـــــــــــرورة اللغة التي 

  تصوغ العمل اإلبداعي وحتلِّق مع خياالته اجلاحمة بجموح يقارب جنون اخليال.
فأعمال هذا الكاتب، التي  واحلقيقة أن مثل هذه اللغة أقرب إىل روح فيصـــــــل وكتابته.

تنتمي إىل حقل الرواية، هي كتابات صـــــــــــادرة عن كاتب متمكن تماماً من حرفة الكتابة.. 
كاتب يمتلك لغة متينة، واثقة.. لكنها ليســـــت صـــــادرة بالضـــــرورة عن فنان مبدع يتقن فن 

  الرواية ويشتعل مع اشتعاالت العملية اإلبداعية!
    

ية، بشــــكل عام، إىل انتباه دقيق لكل كلمة وإشــــارة وعبارة، حتتاج كتابة الســــيرة الذات
وإىل حذر ال يضــاهيه إالّ حذر الســير يف حقل األلغام، وإالّ فإن الســقوط يف الشــراك ســيكون 

  من نصيب كاتبها.
الشـــــــــــرك األول املتربص بالســـــــــــيرة الذاتية دائماً، يتمثل يف أن حمورية األنا يف هذا 

من احلاالت إىل تضــــــــــخُّم األنا الســــــــــاردة، وإىل تورُّمها  النوع من الســــــــــرد تفضــــــــــي يف كثير
  أحياناً بشكل مرضي ال يخفي جتلياته املعبَّر عنها بالكتابة.

قد ال تبلغ أنا الكاتب هنا مستوى التورُّم، وإن تبدت متضخمة يف الكثير من املواقف، 
تها، بية كتابالتي وإن كنا ال نشــــكك يف صــــدقيتها فإن املالحظة بشــــأنها تتركز على أســــلو

وهي األســــــلوبية التي مل تلتفت إىل ضــــــرورة قمع األنا يف نزوعها نحو التضــــــخم الذي يثير 
  الشك والريبة يف احلكاية املروية.

 (ص "املناصــــــب واملراتب وألقاب القيادة"فالكاتب يعبر عن ســــــعادته النصــــــرافه عن 
القادة، وبال اســــتثناء، . يتعامل مع "أخالق الفرســــان")، وهو يوحي بأن فيه شــــيئاً من 485

حدة وســـــــــــالطة  إليه بانتباه، بل إنهم يعرفون )، وهم يصـــــــــــغون19كلفة (ص  بندية وبغير
  .)116ويخشونهما (ص  لسانه

معاملة توحي يل بأنه يخصني ").. 124(ص  "يميزين بمعاملة خاصة"ياسر عرفات.. 
ملنفردة للبحــث يف ). فتكثر خلواتهمــا ا93(ص  "أنــا وحــدي بهــذه املعــاملــة وهــذا االحترام

ــــــــــ ما إن " القضايا الشائكة. ويحرص القائد على حضوره شاهداً يف االجتماعات املهمة، فـ
). وال ينتدبه القائد إالّ 383(ص  "وصــــــــــل عرفات إىل القاهرة حتى اســــــــــتدعاين واختلى بي
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اكتشــف عرفات يفّ خصــلة أُخرى "، إذ "كان يطلبها مني بصــيغة رجاء"للمهمات النظيفة، و
رصــي على أن يصــغي القادة إيلّ بانتباه، ويوســعوا صــدورهم النتقاداتي حتى حين هي ح

  .)93(ص  "تكون شديدة القسوة، فكان يتيح يل أتم الفرص
وبما يل على عرفات من دالّة شــــــخصــــــية صــــــرت "وبصــــــفته معارضــــــاً مزمناً للتهويل، 

   .)244(ص  "تعرفها [يخاطب القارئ]، أبحت لنفسي أن أعترض بشدة
غيض من فيض التميز ال يتوقف عنــــد يــــاســـــــــــر عرفــــات وحــــده. فخليــــل الوزير هــــذا ال

وكان فيصــــــل أفرغ ذات مرة أمام  "خصــــــني... بتحية متوددة... وأفرد يل مكاناً قريباً منه."
بما يف ذلك ســـــــــــخطي عليه. وما زاد أبو جهاد على أنه "خليل الوزير ســـــــــــخطه على أمر ما، 

م ). ويتكرر األمر، ترحيبـــاً وحفـــاوة، مع أبي إيـــاد. كمـــا أنـــه ال يتردد يف 011(ص  "تبســـــــــــّ
  .)446ممارسة حقه يف اقتحام خلوة بين عرفات وصالح خلف (ص 

وال يتوقف األمر عند القادة الفلســـــــــــطينيين. فالقائد الســـــــــــوري صـــــــــــالح جديد يســـــــــــعى 
عبد احلليم ). و116(ص  "عودين على اإلصـــــــــــغاء إىل انتقاداتي بصـــــــــــدر رحب"لرؤيته، وقد 

ني بعنايته وخاطبني بنبرة تشـــــــــــي برفع الكلفة"خدام  ). وهو ال يتوانى، 455(ص  "خصـــــــــــّ
ويف حلظة مصــــــــــيرية من عمر القائدين البعثيين يوســــــــــف زعيّن وصــــــــــالح جديد، املهددين 

ومــا إن أحيط "بزوال ســـــــــــلطتهمــا، عن أن يــدخــل عليهمــا يف خلوتهمــا يف اللحظــة احلرجــة، 
، ليصـــــــــــغيـــا إىل "علمـــاً بوجودي حتى أذنـــا يل بقطع خلوتهمـــا املشـــــــــــغوالن بـــالهم الثقيـــل

حظيت... كالعادة بحفاوة "). أمّا عند الســــــــــوفيات فقد 255(ص  "قرابة ســــــــــاعة"نصــــــــــائحه 
  .)301(ص  "ورعاية متميزتين

وال تتوقف مزايا شخصية أنا السارد عند هذا احلد، بل إنه يفرط يف احلديث عن أوجه 
إحتفظ "املزمن على التميز، وال يمل من خماطبة نفســـــــــــه  تميزها، وهو الذي يؤكد حرصـــــــــــه

و ل". حتى إن احملقق كان على علم ودراية بتميز الشـــــــــخص املســـــــــتفَز الذي أمامه، "بتميزك
  .)445(ص  "كنت شخصاً آخر لضغطنا عليك

لنقرأ املزيد من مزايا وسجايا وسمات هذه الشخصية املتميزة، بعناوينها العريضة، 
كما ترتســم بقلم صــاحبها. فهو ســاخر، خفيف الظل، يعمل على تأليف الطرائف وتوزيعها. 

 -  "نقاوة الضـــــــــمير"). يحرص على 459(ص  "وبســـــــــخريتي ملكت انتباه القدومي بكامله"
(ص  "على التنويـه بتعففي كلمـا جـاء على ذكري دأب"كمـا يصـــــــــــفـه يـاســـــــــــر عرفـات، الـذي 

يرفض منحة عالجية من احلزب الشيوعي  -  كما يصفه خالد بكداش - "طهراين")، و325
لكنــه "). أبيّ عنيــد، 440الســـــــــــوري ألن ثمــة حمتــاجين من الرفــاق هم أحق منــه فيهــا (ص 

). وطني 317 (ص "اإلباء العنيد وهو الذي يشـــــــــــعل عنادي حتى حين ال يكون للعناد لزوم
فلســـــــــــطيني يعــاقــب على وطنيتــه. زاهــد يف املنــاصــــــــــــب واملــال (على الرغم من تميزه عنــد 

عشــــــــــت مرفوع الرأس، أحصــــــــــل لقمة "القائد). يرفض غواية املال والعروض املالية دوماً، 
عيشـــــي وعيش أســـــرتي بكدي وأرضـــــى بأقل مما أســـــتحق كي ال يأســـــرين فضـــــل أحد عليّ أو 

). ال يحسب حساب األكالف، وال ينافس 315(ص  "ع باالمتيازاتيقيدين التعود على التمت
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التســـــلح باإلرادة ضـــــد "يف اســـــتضـــــافة الزعيم. وهو، إضـــــافة إىل كل ذلك، يمتلك الرغبة يف 
). يتميز من اآلخرين بأنه قادر 238(ص  "املشــــاعر الشــــخصــــية يف أوقات األزمات العامة

ر يف الرواية التي يســــــمعها،  (ص  "ل على خبير مثلي أن يميَّز... إلخوقد ســــــهّ"على أن يتبصــــــّ
258(.  

وهو، يف قضــــــــــــايــا الســـــــــــيــاســــــــــــة والفكر والرؤيــة الثــاقبــة، خبير بــالتمييز بين الرجــال 
 -  "يف التحليل الســــــياســــــي... معلِّم"). 384(ص  "صــــــحايف مدقق"واملواقف املتباينة. وهو 

الشـــــــــــهامة ومناصـــــــــــرة ميالً مزمناً إىل إظهار "كما يصـــــــــــفه عرفات. وهو يرى يف نفســــــــــــه 
). 336(ص  "خندق املظلومين وإىل الوطن املغدور")، واالنتماء إىل 260(ص  "الضـــــــــــعفاء

وهو كاتب يعتز باتباع هدي ضـــــميره، وال يجد راحة الضـــــمير إالّ بانحيازه إىل الضـــــحايا، 
  )490(ص  "حتى لو مل أكن واحداً منهم، فكيف وأنا كذلك!"

األهمية االســـــــتثنائية لعموده اليومي، وتميزه، وما  وال يتردد الكاتب يف اإلشـــــــارة إىل
وإذا كان عمودي متميزاً فمبعث "له من أهمية وشهرة وجذب للقراء. وعن هذا التميز يقول: 

التميز أين أســــــــتند إىل معلومات أســــــــتقيها عادة من أوثق املصــــــــادر وأقرأ الســــــــياســــــــة قراءة 
  .)246(ص  "متبصرة

(ص  "الذين مل تأكل املوجة الهائجة عقولهم"ىل يف الرؤية الســـياســـية ينتمي فيصـــل إ
خــدمــة ألي  242مل أر يف القبول بــالقرار ")، أي إىل االجتــاه الــذي يــدعو إىل التعقــل.. 202

). وهو االجتــاه 267(ص  "إمبريــاليــة. بــل رأيــت يف امليــل إىل التعقــل خطوة طيبــة وحبــذتهــا
ــــــــــــ يف وصـف نفسـه بأنه أحد جنوده السـياسـية. وفيصـل ال يتردد  "الواقعية"  الذي يوسـم بالـ

). أّما 434)، وأنه كان ســـــــــــبق عرفات يف الدعوة إىل التســـــــــــوية (ص 292(ص  "املقدامين"
الذين يحرضـــون ضـــد دعواته إىل التعقل، وعلى الرغم من افتتان أحدهم (رشـــاد أبو شـــاور) 

بالنقط وبالضـــــــــــربة "برياضـــــــــــة املالكمة وإتقانه لها، فما أســـــــــــهل أن يتغلب عليه فيصـــــــــــل 
)، وما على اآلخر إالّ االعتراف بهزيمته املاحقة أمام الواقعية 342(ص  "لقاضـــــــــــية معاًا

  السياسية املتعقلة!
وعلى امتداد الصـــــــــفحات اخلمســـــــــمئة، ال نكاد نعثر على حلظة يقف فيها املتميز أمام 

 كنت"ذاته، يســـــــــــائلها وينتزع منها اعترافاً باخلطأ، اللهم إالّ حين يقول يف أحد املواقف: 
)، ويف موضــعين آخرين يعترف بأن احلصــافة 226(ص  "قليل الصــبر. وها أنا أقر باخلطأ

  أعوزته.
قد يبدو احلضـــــور الكاســـــح لألنا مســـــألة مفهومة يف هذا النوع من الكتابة التي يكون 

هو الســارد نفســه. لكنها املبالغة يف بالغة الشــخصــية الراوية يف حديثها عن  "البطل"فيها 
لكاتب يف بطولة ال تتردد يف تضـــــــئيل اآلخر كي تبقى املســـــــاحة مفتوحة نفســـــــها، أوقعت ا

  حلركة الذات التي ال تنسى للحظة تميُّزها من اآلخرين.
    

  يف الكتاب ثالث حلظات درامية تستحق اإلشارة:
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األوىل، تمثلت يف لقاء الكاتب إخوته ألمه أول مرة وقد أصـــبحوا شـــباناً. وهنا يعترف 
فهل بإمكانك "الكاتب بعجز لغته عن وصــف املشــهد وما ينطوي عليه من مشــاعر جياشــة، 

أن تهديني إىل لغة تصــــــف هذه املشــــــاعر. كيف يصــــــف الكالم مزيج ما داهمني وما انفلت 
العجز عن الكالم ال شـــــــــــــك يف أنـــه ينزع عن اللحظـــة  ). ومثـــل هـــذا280(ص  "من خمزوين

الدرامية قدرتها على التأثير، فال يبقى من الكتابة ســـــــــــوى الرهان على ما يمتلكه القارئ 
  من خيال.

اللحظــة الثــانيــة تمثلــت يف جميء األم إىل دمشـــــــــــق ولقــائهــا االبن الــذي تركتــه طفالً 
فصــــــح الكاتب عن عجزه عن وصــــــف وأصــــــبح اآلن شــــــاباً، وهي حلظة غنية أُخرى، وإن مل ي

مشـــــاعره بلغة مؤثرة، فإنها وإن ارتقت فنياً عن حلظة لقاء اإلخوة إالّ إنها مل تصـــــل إىل أن 
 تكون حلظة إبداعية ثرية.

غير أن ذروة اإلبـــــداع جتلـــــت يف اللحظـــــة األخيرة التي تنتهي بنهـــــايـــــة اجلـــــد. ففي 
اقاته اخملزونة ليفجرها كما الصفحات العشر األخيرة من الكتاب يحشد فيصل حوراين ط

ينبغي للنهايات أن تكون.. نهايات البشـــــــــر ونهايات النص. وتبقى الســـــــــطور األهم واألكثر 
دروب "غنى يف الكتــاب، تتمثــل يف العودة الــذكيــة إىل قصــــــــــــة قرأنــاهــا يف اجلزء األول من 

قــاطعتــه مــا تزوج اجلــد هنــاك بــامرأة أُخرى . فعنــد"الوطن يف الــذاكرة"واملوســـــــــــوم  "املنفى
اجلدة بشـــكل صـــارم، وعبرت عن مشـــاعرها بعدم احلديث مع زوجها حتى آخر العمر. وهنا 
تعود املرأة إىل بيت العزاء من دون أن تتنازل عن موقفها الصـــــــــــارم يف املقاطعة؛ فهي ال 
جتلس مع نســاء األســرة الســتقبال املعزيات بزوجها الذي قاطعته منذ أعوام طويلة، وإنما 

غريبة.. تطرح تعزيتها وتمضـــــــــــي، ألن زوجها الذي كان، فقدته منذ عقود  حتل كأي امرأة
 من الزمن، ومن جاءت تعزي به يبدو شخصاً آخر ال يمت إليها بصلة.

  إنها اللحظة احلاضرة.. األكثر حرارة وغنى على امتداد الكتاب.
  فاروق وادي
 كاتب فلسطيني
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