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فخري صالح* 

فلسطين يف مرايا ُأخرى: أصوات جديدة 

يف الرواية والقصة يف فلسطين

أنور حامد: استعادة فلسطين سرديًا

يسعى أنور حامد يف روايته "يافا تعّد 

قهوة الصباح" الستعادة قطاٍع من 

العيش الفلسطيني قبل النكبة، أي إلعادة 

بناء اجملتمع الذي جرى اقتالعه ونفيه يف 

سائر جنبات األرض. وهي تستخدم شكل 

امليتارواية، كاشفًة عن برناجمها وغاياتها 

األيديولوجية عبر املقدمة التي تشدد على 

ضرورة إحياء فلسطين يف الكتابة السردية، 

وتثبيت اللحظات الغاربة يف سيرة فلسطين، 

بوصف ذلك وسيلة ناجعة ملقارعة احلكاية 

باحلكاية، والرواية بالرواية؛ أي روايتنا  * ناقد فلسطيني، أردين اجلنسية.

ما هي مآالت السرد الفلسطيني، روايًة وقصة؟ على ماذا يركز هذا السرد؟ وما هي اخليارات 

األسلوبية التي يسلكها للتعبير عن الشرط الوجودي والتاريخي للفلسطينيين، داخل فلسطين 

وخارجها، يف الوطن املمنوع من أن يصبح وطنًا، ويف املنايف املتعددة واملتكاثرة التي 

يرحتل إليها الفلسطيني؟ واألهم من هذا كله كيف تبني األصوات اجلديدة يف الرواية والقصة 

الفلسطينيتين صورة فلسطين يف متخّيلها السردي؟

التي  اجلديدة  الفلسطينية  الكتابة  إىل  النظر  صلب  يف  غيرها   
ٌ
وكثير األسئلة  هذه  تبدو 

تتشابك مع ميراثها الفلسطيني والعربي الذي يواصل فيه بعض ممثليها ما بدأه أسالفهم، 

كما يسعون يف الوقت نفسه لالنشقاق عن هؤالء األسالف، والنبش يف تاريخ فلسطين، وثيقًة 

التعرف  الواقع واملتخّيل. وهذا ما حاولت  وأرشيفًا، فيما هو حاضر وفيما هو غائب، يف 

التي  اجلديدة  الفلسطينية  القصصية  واجملموعات  الروايات  بعض  قراءة  خالل  من  إليه 

تركز عدستها السردية على مواضع خافية أحيانًا، ومتخيلة أحيانًا أُخرى، ومعادٍ تركيبها 

وتشكيلها على نحو خمتلف، من التجربة الفلسطينية مل يتطّرق إليها الروائيون والقاّصون 

الفلسطينيون من األجيال السابقة.



043 مقاالت

استناداً إىل هذا الوعي بأهمية احلكاية، 

وضرورة توظيف السرد، التاريخي أو 

التخييلي سواء بسواء، يف معركة حضور 

فلسطين، اجلغرافيا والتاريخ، واالجتماع 

اإلنساين، والفكرة التي تتكوكب حولها 

معاين صراع البشر على األرض والتاريخ، 

يبني أنور حامد معمار روايته "يافا تعّد 

قهوة الصباح". وهو يشركنا معه، نحن 

القراء، يف التفّكر يف خيوط احلكاية، سارداً 

لنا كيف جتمعت هذه اخليوط بين يديه، 

وكيف سافر من اململكة املتحدة إىل عّمان، 

ثم إىل تل أبيب، وصواًل إىل يافا والقرى 

الدارسة حولها، كي يستعيد من قبضة 

النسيان تفاصيل عشق جارف غفل عنه 

الزمن بين طبيب ينتمي إىل عائلة إقطاعية 

فلسطينية وابنة ناطور العائلة يف يافا. 

وتتواىل فصول الرواية، بدءاً من وصوله 

إىل عّمان وحصوله على يومّيات الطبيب 

الراحل من حفيده الشاب، مروراً باملعشوقة 

التي بلغت أرذل العمر وتعيش اآلن يف 

بلدة الشونة بغور األردن وهي غارقة يف 

ذكرياتها احلزينة مع بحر يافا وحبيبها 

الذي فّرقت بينها وبينه التقاليد اجملتمعية 

الصارمة، واحلوائط العالية التي تفصل 

الطبقات، وكذلك الهجرة الفلسطينية القسرية. 

يحضر الطبيب الفلسطيني فؤاد أواًل عبر 

يومياته التي توّفر للروائي بيانًا بسعي ابن 

اإلقطاعي لالنشقاق عن طبقته وااللتصاق 

بجوهره اإلنساين من خالل االنضمام إىل 

حزب قومي اجتماعي، واألهم من ذلك عبر 

حكاية حّب عاصف يقوم بينه وبين ابنة 

ناطور بيارة والده اإلقطاعي الذي يقيم 

عالقات مصلحية متوازنة مع سلطات 

االحتالل البريطاين، والثوار الفلسطينيين، 

ومع مكونات اجملتمع الفلسطيني املتنوعة: 

مسلمين ومسيحيين ويهوداً، كما أنه يمّثل 

يف مقابل روايتهم: رواية اجملتمع املدين 

الفلسطيني الذي كان قائمًا يف مقابل الرواية 

الصهيونية الشائعة التي تقول إن "فلسطين 

نحت لشعب بال أرض." 
ُ
هي أرض بال شعب م

يقول الكاتب يف مقدمته متهكمًا أو متحسراً: 

"املوضوع ال يؤرق حممود عباس، على ما 

يبدو، وال يقّض مضجع النمر الذي دّوخ 

فرقة 'املستعِربين' يف االنتفاضة األوىل، ومل 

تستطع إلقاء القبض عليه... أّما أنا فلم أعد 

أحس أنني أقف على أرض صلبة، ليس فيما 

يتعلق بقناعتي الشخصية، بل بقدرتنا على 

إيصال احلقيقة لآلخرين، بقناعتنا وحدها" 

)ص 7(. تلك هما املقولتان، األيديولوجية 

واالستراتيجية السردية، اللتان تقومان يف 

أساس هذه الرواية التي تندرج يف سلسلة 

أعمال روائية فلسطينية وعربية تقوم على 

استعادة فلسطين وجمتمعها وفضائها 

املكاين والزماين وتاريخها البعيد والقريب 

وجغرافّيتها )التي قامت إسرائيل بتغييرها 

وتسعى جاهدة الستئصالها تمامًا كي 

يصبح ممكنًا يف النهاية أن تنتصر احلكاية 

على احلكاية وتهزم الرواية الرواية(. 

يعمل أنور حامد على استكمال املشروع 

الذي بدأه إميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا 

وغسان كنفاين يف ستينيات القرن املاضي، 

وواصله إلياس خوري ويحيى يخلف ورشاد 

أبو شاور وتوفيق فياض وسحر خليفة 

وليانة بدر وإبراهيم نصرالله، وغيرهم 

من الروائيين الفلسطينيين والعرب الذين 

أعادوا كتابة فلسطين يف الرواية كشكل من 

أشكال جمابهة املشروع الصهيوين الذي 

وضع يف أساس استراتيجيته حمو فلسطين 

من جغرافيا الوعي، وعمل جاهداً إلقناع 

ن 
َ
العامل بأن فلسطين مل توجد قط، وأن م

كانوا يسكنونها قبل سنة 1948 ليسوا سوى 

جمموعة من الرعاة والفالحين!
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اليومية ألبناء مدينة يافا املزدهرة، 

واملتمدنة، التي يفد إليها مشاهير الفنانين 

والراقصات من مصر، وكذلك على السعي 

اليومي للفالحين يف القرى اجملاورة التي 

تكمل مشهد اجملتمع الفلسطيني املنقسم 

انقساما طبقيا حاداً، والذي يقترب يف 

صورته من ثنائية اإلقطاعيين / والفالحين 

األقنان )!(. وتلك يف احلقيقة قسمة حتتاج 

إىل أسانيد تاريخية فعلية، وإاّل فإنها تندرج 

يف خانة اصطناع جمتمع متخلف يبرر 

الهزيمة والسقوط أواًل، ويشير إىل االستقطاب 

احلاد يف التشكيل االجتماعي ثانيًا، ويسعى 

أيضًا لتقديم صورة عجيبة غرائبية مثيرة 

للخيال )إكزوتيكية( للمجتمع الفلسطيني 

قبل النكبة كي يكون يف إمكان القارئ 

الغربي )إن قّيض للعمل أن يترجم إىل اللغات 

األوروبية( االستمتاع بالصور النمطية 

االستشراقية التي تغّذى عليها اخمليال 

الغربي عن الشرق خالل قرون من الزمان 

منذ بدء احلمالت الصليبية على العامل 

العربي اإلسالمي الذي تقع فلسطين يف قلبه 

تمامًا بصفتها ملتقى الديانات السماوية 

الثالث، وحمور الصراع على مدار قرون من 

الزمن.

يف مقابل هذه الصورة النمطية التي 

ترسمها الرواية للمجتمع الفلسطيني قبل 

النكبة، فإن الفصول العديدة التي ترّكز 

على تفاصيل احلياة اليومية، واالحتفاالت 

والطقوس، واألعياد واملناسبات والعادات 

والتقاليد، ومفردات املطبخ الفلسطيني، 

واألغاين واألهازيج الشعبية التي يرددها 

احملتفلون يف األعراس ويف مواكب احلج، 

تنسجم مع الفكرة األساسية التي يسعى 

العمل لتجسيدها سرديًا من خالل صيغة 

اليوميات التي شّكلت البذرة التي تقول 

الرواية إنها انطلقت منها )وهذه طبعًا حيلة 

صورة الرجل اإلقطاعي الذي يضطهد املرأة 

ويلهو بها ما شاء له اللهو، ويحافظ على 

ثبات العالقات الطبقية الهرمية بينه وبين 

الفالحين الذين يعملون يف أرضه. من جهة 

أُخرى، ويف مقابل شخصية الطبيب العاشق 

ابن اإلقطاعي الذي أتّم دراسته يف اجلامعة 

األميركية يف بيروت بعد النكبة بعام واحد 

فقط، نقع يف القطب املقابل للحكاية، على 

شخصية بهية ابنة الناطور اجلميلة والذكية 

واملتعلمة والقوية الشخصية واحلاملة 

وعاشقة البحر، فتتكشف لنا عيوب اجملتمع 

الفلسطيني التي أّدت، بين عوامل ُأخرى 

كثيرة، إىل ضياع البلد يف سنة 1948.

هكذا، ويف الفصول القصيرة املقتصدة 

لعمله، يقّدم الروائي صورة اجملتمع 

الفلسطيني قبل هبوب العاصفة؛ أي أنه 

يحرص على جتنب ذكر عالمات الصراع 

التي كانت واضحة يف املرحلة الزمنية التي 

تتحرك يف إطارها شخصيات الرواية وتقع 

فيها أحداثها. ال يخبرنا الراوي عن التوترات 

التي سبقت االنفجار، وال يشير، إاّل ملامًا، 

إىل مظاهر اخلوف الفلسطيني مّما كان يدور 

يف اخلفاء لتسليم فلسطين لليهود من قبل 

االنتداب البريطاين. ثمة إشارات إىل احلب 

الذي تّكنه هالة ابنة اإلقطاعي للثائر أبي 

الفوز، وإشارات يف الفصول األخيرة إىل قيام 

اخلواجا اليهودي إسحق، صديق اإلقطاعي، 

بتهريب اليهود من أوروبا على ظهر سفنه 

التي تذهب إىل الغرب حمّملة ببرتقال يافا 

فتعود يف اخلفاء مزدحمة باملهاجرين 

اجلدد.

ما تشدد عليه احلكايات إذاً هو اللوحة 

اجملتمعية التي تتشّكل من اجلغرافيا 

الفلسطينية الساكنة يف مرحلة ما من 

أربعينيات القرن املاضي، أي قبل السقوط 

بقليل، حيث تقع عينا القارئ على احلياة 



045 مقاالت فلسطين يف مرايا ُأخرى

تتعلق بسينمائيين فلسطينيين كانوا قد 

بدأوا تصوير أفالمهم األوىل يف فلسطين 

قبل النكبة. وهكذا حتضر شخصيات املفتي 

احلاج أمين احلسيني والضابط ذي الكفل عبد 

اللطيف وعدد من السينمائيين الفلسطينيين 

من أبناء مدينة يافا الذين يلعبون أدوارهم 

يف رواية تستقي مادتها من الوثائقي 

واألرشيفي لتضيء مساحات غائبة ومنسّية 

من التاريخ الفلسطيني.

تقوم الرواية، بصورة أساسية، بسرد 

حيوات اثنين من السينمائيين الفلسطينيين، 

هما إبراهيم حسن سرحان وحممد صالح 

الكيايل، معّرجة على لقطات من حياة 

سينمائيَّين آخرين هما إبراهيم وبدر الما، 

مرّكزة على تقاطع دروب هذه الشخصيات 

مع مسيرة حياة املفتي وارحتاله إىل 

روما وبرلين للقاء القائد األملاين النازي 

أدولف هتلر والقائد اإليطايل الفاشي بنيتو 

موسوليني، آماًل بأن يعقد معاهدات معهما 

ملساعدة الفلسطينيين يف التخلص من 

شبح الدولة الصهيونية الذي كان يقترب 

بخطى مسرعة من األرض الفلسطينية. لكن 

هذا الشطر من حياة احلاج أمين احلسيني 

ال يتجلى إاّل يف اشتباكه مع حياة هؤالء 

السينمائيين الفلسطينيين الذين يصورون 

أفالمًا وثائقية لزياراته لبعض املدن 

الفلسطينية، أو أن واحداً منهم، هو حممد 

صالح الكيايل، يشارك يف تصوير لقائه 

بموسوليني، وتقوم بينه وبين املفتي عالقة 

وثيقة، سواء يف مرحتله األوروبي أو خالل 

جلوئه يف األعوام األوىل من النكبة إىل 

القاهرة. ومع أن حياة املفتي تبدو للوهلة 

األوىل مركز العمل الروائي إاّل إن مدار السرد 

يتركز حول حياة السينمائيين الفلسطينيين، 

وغروب أحالمهم بإنتاج أفالم عظيمة لدى 

حلول النكبة وتشردهم يف جنبات األرض. 

سردية لتوفير التشويق واملتعة للقارئ(، 

وصواًل إىل الوصف التفصيلي لألحداث 

واملمارسات اليومية، أو ما يمكن أن نطلق 

عليه اسم القراءة األنثروبولوجية للمجتمع 

الفلسطيني يف فترة زمنية حمددة. أي 

أن الرواية، عبر استعادة متخيلة ملقطع 

من احلياة واجلغرافيا الفلسطينيتين، 

حتقق الغاية التي رسمتها لنفسها، وهي 

وضع فلسطين املدنية، النابضة باحلياة، 

واملزدهرة يف أربعينيات القرن املاضية يف 

بؤرة املشهد، وذلك قبل أن تنوء "إسرائيل" 

بثقلها فوق جغرافيا فلسطين وتاريخها 

وبشرها وجمتمعها ومكوناتها الطبيعية. إن 

حضور فلسطين الكامل غير القابل للدحض، 

أو النفي، أو الطرد من الوجود الفيزيائي، كما 

من اجلغرافيا والتاريخ، حقيقي وملموس يف 

هذه الفصول الوصفية القصيرة.

ما تريد الرواية أن تقوله يف النهاية هو 

أن فلسطين مقيمة حتت خريطة إسرائيل، 

وإذا تمكّنا من زحزحة هذه اخلريطة 

اجلديدة )!(، فإننا سنعثر على فلسطين يف 

كامل أوصافها. وهو ما سيمّكن احلكاية من 

مقارعة احلكاية، ويجعل التخييل الروائي 

سالحًا ناجعًا ملقاومة عملية احملو املمنهج 

لفلسطين، والتي يعمل املشروع الصهيوين 

على جعلها واقعًا يصعب التغلب عليه. من 

هذه البؤرة بالذات تنبع أهمية هذا العمل 

الروائي.

لها تيسير خلف: واقع فلسطين وُمتخيَّ

على غرار أنور حامد يعمل تيسير خلف 

يف روايته "موفيوال" على إحياء التاريخ 

الفلسطيني، معتمداً مواّد وثائقية ومذكرات 

وأرشيفات شخصية وعامة تخّص عدداً 

من الشخصيات الوطنية الفلسطينية، أو 
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أرض" فحسب، بل إنها تعمل كمجاز وتقنية 

شكلية أيضًا؛ أقصد أنها تنبهنا منذ البداية 

إىل األسلوبية التي يتبعها تيسير خلف يف 

تقديم مادته السردية والتاريخية، والتي 

جتعل العمل ينوس متحركًا ما بين الوثيقة 

واملتخّيل. فالكاتب يستخدم أسلوب املونتاج 

والتقطيع السينمائيين يف الرواية، متنقاًل 

بشخصياته يف فضاء مكاين ممتد وواسع، 

كما أنه يعتمد على ضبط زمانه السردي 

من خالل اإلشارة يف بداية الفصول إىل 

تواريخ األحداث، بادئًا من أحداث صبرا 

وشاتيال يف 18 أيلول / سبتمبر 1982، 

ومنتهيًا يف يوم ممطر بشاتيال يف سنة 

1987، عائداً ما بين هذين التاريخين 

إىل زمان فلسطيني طواه النسيان، وصار 

حبيس األرشيف والوثيقة. وهو بذلك يبرر، 

أواًل، جماز آلة املوفيوال ودورها يف تعيين 

األسلوبية التي تنبني الرواية عليها، كما أنه 

يسمح له بتقديم مساحة واسعة من التاريخ 

الفلسطيني قبل النكبة وبعدها، ويمّكنه 

من إلقاء ضوء غامر على الكارثة الوطنية 

العامة التي انعكست على حياة الشخصيات 

التي تتمرأى، يف ضوء تقنية املونتاج 

والقطع واللصق والتركيب، ككائنات حقيقية 

وخيالية يف اآلن نفسه، كمجاز للتاريخ 

وتعبير عن سخريته ومكره باألوطان 

واألشخاص، وقدرته على التحّول إىل شبح 

حلم أو كابوس. هذا ما يحدث مع إبراهيم 

سرحان وهو يحاول استعادة املاضي حلظة 

اقتحام خمّيم شاتيال بعد خروج مقاتلي 

منظمة التحرير من بيروت يف صيف سنة 

1982. إنه يتذكر اللحظات البعيدة قبل أربع 

وأربعين عامًا متشككًا مبلبل احلواس يف 

وقت يتداعى العامل من حوله، ويتكّسر كل 

شيء، ويخبو جميع األحالم، القديم واجلديد 

منها:

ي 
َ
صحيح أن نضال املفتي ولقاءاته بزعيم

دول احملور يف احلرب العاملية الثانية يحتل 

معظم املادة السردية، غير أن ذلك ال يتّم، 

يف أغلبه، إاّل من خالل تتبع عدسَتي حممد 

صالح الكيايل وإبراهيم حسن سرحان.

تنطلق الرواية من حدث حموري يف حياة 

إبراهيم حسن سرحان الذي يغادر احلياة يف 

يوم ممطر من سنة 1987 فُيدفن جمهواًل، 

ومنسّيًا، وخامل الذكر يف خمّيم شاتيال 

)ص 201(. ويتمّثل هذا احلدث يف صناعة 

سرحان للموفيوال، أو آلة التحرير السينمائي 

)املونتاج( "التي ظهرت ألول مرة يف هوليود 

عام 1924 وكانت تكلفتها يف ذلك الوقت 

600 دوالر أميركي، أي ما يعادل 20 ألف 

دوالر يف أيامنا هذه" )ص 5(. ويف سنة 

1938، يقوم سرحان الذي مل يتلّق تعليمًا 

أكاديميًا ومل يرحتل إىل أوروبا ليدرس الفن 

السينمائي، بصناعة "موفيوال خاصة به، 

بتكلفة منخفضة جداً، وبحلول ميكانيكية 

مبتكرة، وظل يحرر أفالمه فيها حتى أيار 

]مايو[ من عام 1948."

تأخذ الرواية عنوانها من هذه اآللة، ومن 

قدرة ابن سمكري فلسطيني على صناعة 

آلة املونتاج السينمائي التي أحدثت نقلة 

نوعية يف تاريخ السينما، بسبب عشقه 

لفنَّي التصوير والسينما، وحلمه بإجناز 

باكورته السينمائية التي مل تتحقق )بسبب 

حلول النكبة(، وكان خمطط السيناريو 

الذي وضعه لها يحكي حكاية جمازية 

عن سرقة احلركة الصهيونية لألرض 

الفلسطينية. لكن آلة املوفيوال التي يفتتح 

الكاتب روايته بتلخيص تاريخ صناعتها، 

ال تشير إىل براعة الفلسطيني قبل النكبة 

يف الصناعة أو االبتكار، وال تدلل على 

الوجود املدين الفلسطيني قبل النكبة، أو 

تدحض مقولة "أرض بال شعب لشعب بال 
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فبرلين، فالقدس، فالقاهرة، ثم طرابلس 

الغرب. ومن الواضح أن استراتيجيا الكاتب 

إلدخال شخصية احلاج أمين احلسيني، 

كجزء أساسي من احلبكة السردية، هي التي 

دفعته إىل التركيز على شخصية الكيايل 

الذي تبدو حياته أكثر غنى وتداخاًل بتحوالت 

القضية الفلسطينية وتطوراتها وانكساراتها، 

وكذلك أكثر عمقًا ومعرفة بفن السينما، وأهم 

إجنازاً على صعيد املنجز السينمائي، بينما 

يحضر إبراهيم الما يف مشاهد قليلة يف 

الرواية خالل عمله يف السينما املصرية، ثم 

قتله زوجته اإليطالية وانتحاره بعد ذلك.

يف هذا السياق تبدو حياة إبراهيم 

سرحان، كأنها حلم، كما يشير يف حواره 

مع نفسه ذات ليلة كابوسية يف خمّيم 

شاتيال. لقد وّفر جماز الرواية من خالل 

صنعه آلة املونتاج السينمائي، ثم اختفى، 

يف معظم صفحات الرواية، كي يتيح احلّيز 

السردي ألحداث حياة حممد صالح الكيايل، 

وتداخل تلك احلياة بمسيرة املفتي السياسية 

وأحالمه بإنقاذ فلسطين عبر التعاون مع 

هتلر وموسوليني؛ ويظهر سرحان يف نهاية 

الرواية حممواًل يف تابوت يخترق شوارع 

ّويت بيوته ومبانيه باألرض 
ُ

اخملّيم الذي س

يف أثناء حرب اخمليمات، ويسير خلفه ثالثة 

أشخاص فقط: ابنه، وزوجة ابنه، وابنته، يف 

إشارة شديدة البالغة إىل االندراج يف عامل 

النسيان وتراجيديا العيش الفلسطيني يف 

أرض صارت، أكثر فأكثر، عدوة وغريبة.

سامية عيسى: زمن الفلسطيني 

إذ يتداعى

تسعى رواية سامية عيسى "حليب التين" 

لتصوير ما هو مسكوت عنه يف املدّونة 

السردية الفلسطينية، وكشف اخملبوء يف 

يلقي الصورة، ويلتقط أمتارًا 

مقصوصة من أشرطة سينمائية، 

ويبدأ النظر إىل لقطاتها املتتابعة، 

مستعينًا بعدسة مكّبرة وضوء 

املصباح.

يا الله.. كم مضى على هذه 

اللقطات؟ ليس أقّل من أربعين 

عامًا مضت كأنها حلم! عن أي حلم 

يتحدث؟ قل إنها كابوس طويل ال 

ينتهي!

حاول أن يقول للمخرج حممد 

ملص، قبل عام، وهو يحّفزه على 

تذكر منام مميز ليرويه أمام الكاميرا، 

بأنه مل يعد يميز، منذ سنوات طويلة، 

بين احلقيقة واملنام. وقائع كثيرة 

كان يظنها حقيقية تبّين له أنها 

أضغاث أحالم، وكثير مّما كان يظنها 

منامات مزعجة، تبين له بالدالئل 

القطعية أنها حدثت معه حقًا! 

)...( هو واثق، تمام الثقة، من أنه رأى 

يف طفولته األخوين، إبراهيم وبدر 

الما، يف يافا، يصّوران كورنيش 

املنشية، ولكن اجملالت والكتب 

التي حتدثت عنهما تؤكد أنهما مل 

يصال مطلقًا إىل فلسطين. توقفا يف 

اإلسكندرية وبقيا هناك. كيف ذلك 

وهو رآهما بعينيه، وحتدث معهما، 

وتلّمس بيديه الكاميرا التي كانا 

يصوران بها؟! )ص 9 ـ 10(.

يف سرد مواٍز تنطلق رواية موفيوال يف 

عرض تفاصيل متقاطعة من حياة إبراهيم 

سرحان وحممد صالح الكيايل، مركزة أكثر 

على األخير، من خالل تتبع مسيرة حياته 

الدراسية والعملية يف باريس، فيافا، فروما، 
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رجل ستينّي من أبناء اخملّيم. ومن خالل 

هذا احلّب غير املتوقع، تقوم سامية عيسى 

بتصعيد هذه الواقعية اخلشنة القاسية التي 

تصّور، بجرأة نادرة يف السرد الفلسطيني، 

عاملًا خمفيًا وصادمًا ومؤملًا يف الوقت 

نفسه. فالفضاء املكاين اخلانق الذي يمثله 

اخملّيم، واحلصار املمتد الذي يحّتم على 

ابن اخملّيم أن يقضي حاجته كاحليوان، 

يجري فتحهما على أفق احلّب، تلك العاطفة 

اإلنسانية النبيلة التي تبدد بعضًا من شعور 

القهر والذل، واخليبة واخلسران، وافتقاد 

الطريق وانغالق األفق، وهزيمة الفرد 

واجلماعة. "لطاملا أحست أن هناك شيئًا 

ما ينقصها. يوم اكتشفت جسدها داخل 

املرحاض.. وشعرت باالمتالء واخلّفة، أحست 

بالبالهة أيضًا. لكن مع الوقت ال.. ال مل تعد 

املتعة اجلسدية وحدها تكفيها. كان هنالك 

شيء ما ينقصها. ربما..؟ تساءلت ثم أجابت: 

ال ليس احلب. ليس احلب ما ينقصني؛ بل 

الشخص الذي أمنحه إّياه" )ص 33 ـ 34(. 

لوال هذه االنفراجة التي فتحتها الكاتبة يف 

الرواية لتحّول العمل إىل نوع من التصوير 

البورنوغرايف املبتذل ملمارسة امرأة 

أربعينية حمرومة العادة السرية وسط ركام 

من الفضالت البشرية. صحيح أن لغة التأمل 

والرواقية التي تنضح بها كلمات فاطمة، 

املرأة األّمية التي ال تتقن القراءة والكتابة، 

والتي تبدو مسكينة مهيضة اجلناح يف عيون 

َقطة من اخلارج وتنتسب إىل 
ْ
س أهل اخمليم، مُ

لغة الراوي أكثر من أن تكون لغة الشخصية 

)وهو الشيء نفسه الذي يسم تأمالت 

"صديقة" بشأن املكان وكوزموبوليتية مدينة 

دبّي، ص 121 ـ 122(، غير أن ذلك ال يقلل 

من أهمية هذه النافذة التي تفتحها الرواية 

لتنتشل الشخصية من وهدة االبتذال والتحلل 

يف شرطها الواقعي اخلانق واملبتذل.

التجربة الفلسطينية املّرة. فال بطوالت هنا 

وال حضور للبطل الفلسطيني القادر على 

االنتصار على عار الهزائم واخلسارات 

الدائمة، وإنما سقوط حر متواصل يف 

غياهب العار وذّل الروح واجلسد. فهذا النص 

الصادم، وعلى النقيض مّما عودتنا عليه 

الرواية الفلسطينية، ممثلة يف أعمال جيل 

كنفاين وجبرا وحبيبي، وحتى يف أعمال 

اجليل التايل لهم من الكّتاب والكاتبات، ال 

يخجل من حتويل فضالت جسد الفلسطيني 

وقاذوراته إىل جماز تمثيلي يعّبر عن حال 

الذل واالنسحاق التي وصل إليها أبناء 

اخمليمات الفلسطينية يف لبنان بعد هزيمة 

بيروت يف سنة 1982. وهو ال يحجم كذلك 

عن تصوير أشواق الروح واجلسد الطالعة من 

خضّم هذه القذارة وفضالت اجلسد اإلنساين 

التي تزكم األنوف وتغوص فيها األقدام وهي 

تتراكم يف القنوات املكشوفة يف خمّيم أوزو، 

وكذلك يف املرحاضين اليتيمين اخملصصين 

جلميع سكان اخملّيم من الرجال والنساء.

تنطلق "حليب التين" من اكتشاف فاطمة، 

األرملة التي فقدت معظم أبنائها يف حروب 

اخمليمات، جلسدها يف املرحاض العمومي 

الذي تقضي فيه نساء خمّيم أوزو )الذي كان 

فيما مضى جمرد معسكر تدريب ملقاتلي 

"فتح"( حاجاتهن. هكذا، ووسط فضالته 

وإفرازاته، يشهق اجلسد بأشواقه على مسمع 

من مدير اخملّيم املتلصص الذي يفد إىل 

املكان كل يوم ليستمع إىل لهاث املرأة 

وغلمتها، فيلهث معها، من دون أن يكون 

قادراً على التحقق من هويتها، يف مرحاض 

الرجال اجملاور. وإذ تواصل فاطمة اجمليء 

إىل املرحاض كي تداعب جسدها وتصعد يف 

مدارج النشوة والرغبة، وتنسى الفقر والذل 

اللذين تعيشهما مع أحفادها وزوجة ابنها 

الشهيد، تتولد عالقة حّب غريبة بينها وبين 
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لكم". ثمة خيط رفيع خفّي يصل الروايتين 

معًا، بحيث تبدوان جتسيداً لشعور العار 

الذي يشعر به الفلسطيني لضياع وطنه. 

لكن غسان يحّول اإلحساس بالعار، الذي 

يصوره من خالل عالقة مريم بزكريا، إىل 

جماز يجري حّله من خالل مصرع زكريا 

على يدي مريم، وكذلك من خالل فتح أفق 

الصراع على املستقبل عبر النهاية املفتوحة 

التي يتعارك فيها مع اجلندي اإلسرائيلي. 

أّما شعور العار الذي تلهمه حقبة ومآل 

تاريخيان خمتلفان، وإحساس عميق 

بانغالق األفق وهزيمة الروح واجلسد معًا، 

فال يبدده أو يخفف منه، يف رواية "حليب 

التين"، سوى العودة إىل الطفولة، إىل البراءة 

األوىل حيث "شجرة التين الكبيرة أمام بيت 

والدتها التي كانت تتفّيأ بظاللها ساعات 

الظهيرة وتقطف أكوازها املنّداة باحلليب 

التينّي. تمّنت لو تذهب إليها، وتمسح 

باحلليب عينيها وأذنيها وأنفها وجسدها 

ولسانها بحيث تفقد بصرها وسمعها 

وقدرتها على تنّشق رائحة اللزوجة، ويفقد 

جسدها القدرة على اإلحساس.." )ص 115(.

زياد بركات: عقدة الذنب

تنطلق رواية زياد بركات القصيرة "نسيًا 

منسيًا" من عقدة الذنب املستحكمة يف 

الكتابة الفلسطينية. وتبدو، مثلها مثل رواية 

"حليب التين"، كأنها تقيم حواراً ضمنيًا 

مع "ما تبّقى لكم" لغسان كنفاين، ناقلة 

اإلحساس بعقدة الذنب إىل حقبة تالية، 

أي إىل الفترة التي أعقبت رحيل املقاتلين 

الفلسطينيين من بيروت، ثم اقتتال الفصائل 

الفلسطينية وانشقاق منظمة التحرير. ومع 

أن الرواية تعود إىل زمن نكسة 1967، 

والرحيل الفلسطيني اجلديد بعد احتالل 

لكن حكاية فاطمة ال تكتمل إاّل من خالل 

ربطها بحكاية زوجة ابنها الشهيد الفائقة 

اجلمال، التي تدعى "صديقة"، والتي تهرب 

من مراودة قادة التنظيمات الفدائية لها عن 

جسدها، لتتحول يف مدينة دبّي إىل مومس 

تبيع جسدها مَلن يشتري. وإذا كانت حكاية 

فاطمة جمازاً لضياع الفلسطيني وهزيمته 

الداخلية، فإن حكاية صديقة تمّثل وصواًل 

بهذا اجملاز إىل ذروته، أي إىل السقوط التاّم 

والهزيمة املدوّية، يف زمان تداعى فيه كل 

شيء من حول الفلسطيني. إن ما دفعها إىل 

الرحيل إىل دبّي هو عكس ما انتهت إليه. 

"اعتقدت أنها قد تستطيع أن تعمل خادمة 

يف بيروت عند أناس ال يعرفونها وتؤمن 

ألوالدها ولفاطمة ولوالدتها ما يحتاجونه 

ليبقوا على قيد احلياة. مل تعد تطيق أن 

يعيش أوالدها كالكالب، ومل تستطع أن 

تستكلب كاآلخرين وتبيع نفسها لثورة 

كان يجب أن حتررها ال أن تبيع وتشتري 

بأبنائها وبناتها. خافت إن هي صارت كلبة 

تعيش على عظام 'ثورة' خذلتها أن يترعرع 

أبناؤها كالكالب" )ص 67(. لقد حاولت 

الهرب من ذلك املصير لكن الشرط الوجودي 

املذّل، املنهك للروح واجلسد، وانسداد األفق 

الذي ترسمه الرواية، ال يتركان أمامها 

سوى السقوط احلّر يف الهاوية، إىل أن 

تقرر الرحيل، برفقة فاطمة وأبنائها الذين 

كانت تركتهم معها يف بيروت، إىل واحدة 

من الدول اإلسكندنافية بعيداً عن عارها 

الشخصي، والثورة التي أكلت أبناءها 

وبناتها، والوطن الذي أذّلها وانتهك روحها 

وجسدها.

تذّكرنا احللول التي تقدمها سامية 

عيسى لشعور العار والدنس بالهروب 

والرحيل بعيداً عن فضاء اخملّيم الضيق 

اخلانق، برواية غسان كنفاين "ما تبّقى 
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تعّد بحثًا عن العادات والتقاليد االجتماعية 

املتخلفة يف اجملتمع الفلسطيني، والتي 

اتهمها بعض أعضاء التنظيمات الفلسطينية 

املعارضة لياسر عرفات باجلاسوسية 

فقتلوها ونقلوا جثتها إىل لبنان كي يخفوا 

جريمتهم. إنه يماهي بين احلادثتين، وبين 

عائشة وماري، ويضع وجه الواحدة مكان 

اأُلخرى، األمر الذي يجعل القارئ يشك يف 

أصل احلكايتين اللتين تمثالن نوعًا من 

الوسواس التسّلطي الذي يميط اللثام عن 

الشعور املقيم بالذنب لدى الراوي الذي 

يرى يف موت )!( كل من عائشة وماري 

داللة ساطعة على الهزيمة املدّوية، وعلى 

تداعي الوجود الفلسطيني وتخلخل املعايير 

األخالقية للمشروع الوطني. ففيما يبدو أنه 

رسالة مكتوبة وموجهة إىل حممود، للتخلص 

من ثقل الذنب والشعور اخلانق بتأنيب 

الضمير، يقول الراوي: 

أي صديقي،

سأخبرك سرًا آخر يف حياتي، هل 

تذكر تلك األيام التي أعقبت خروج 

املقاتلين الفلسطينيين من بيروت، 

هل تذكر أولئك الذين انشقوا على 

عرفات وقتالهم مع رجاله يف دمشق 

وبيروت وغيرهما من مدن، هل تذكر 

تلك األيام دون غيرها؟

آنذاك، يا صديقي حدث ما حدث، 

حدث ما كنت أحتايل عليه يف 

الصفحات املاضية وأجتّنب ذكره، 

فلقد قتلوا ماري آرثر أمام عيني، 

قتلوا حبي املستحيل والطّيب )...( 

قالوا إنها جاسوسة وقتلوها ).....(.

هل تعلم؟ كتبت هذا لك ومن 

أجلك، عّلك تقرأه يومًا فتلتفت بوجهك 

إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، إاّل إن 

الهاجس املقيم يف ثنايا السرد هو ما يحدث 

بعد انشقاق منظمة التحرير، وما أدى إليه 

من افتقاد طريق، وتقاتل وضعف وهزيمة، 

وتراجع القضية الفلسطينية، ويأس وخذالن 

يشعر بهما الراوي اآلتي من خميم غزة )يف 

جرش يف األردن( كي يتابع دراسته يف 

دمشق. وعلى الرغم من انخراط الراوي، الذي 

يكتب رسائل إىل أهله يف األردن لكنه ال 

يرسلها، يف احلياة السياسية الفلسطينية يف 

سورية، فإنه يبدو أسير كابوس بعيد يعود 

إىل الطفولة، ويتمثل يف اعتقاده أن ابنة عّمه 

عائشة، اجلميلة والذكية والشجاعة واخملتلفة 

والتي ضاعت يف أثناء النزوح وأصبحت 

نسيًا منسيًا، قد ُقتلت خنقًا على يدي ابن 

عمها حممود، بتواطؤ من رجال العائلة يف 

اخمليم، ويف حضور الراوي عندما كان طفاًل. 

ليس الراوي متأكداً من مصرع عائشة، كما 

ن فيهم أّمه وابن 
َ
أن أحداً من العائلة، بم

عمه حممود )الذي يتهمه الراوي بارتكاب 

اجلريمة(، ال يوافقه على روايته هذه. ما 

يتذّكره الراوي، الغارق يف إحساسه بالذنب، 

هو أنها ُقتلت أمام عينيه يف خميم غزة، إذ 

"انحنى حممود وأطبق يديه على رقبتها وظل 

يضغط حتى ماتت، كان جسدها ينتفض 

حتى والرجال يقبضون على يديها وقدميها، 

كانت تقاوم قبل أن ينطفئ ذلك البريق الذي 

يف العينين..." )ص 14(. لكن أمه تتحسس 

رأسه عندما يعود من رحلة الدراسة يف 

دمشق، كي تطمئن إىل أنه ليس مريضًا، 

وتخبره أنه يتخّيل أشياء مل حتدث، كعادته 

منذ أيام الطفولة. لقد ضاعت عائشة وظل 

ابن عمها حممود يبحث عنها طوال حياته. 

هذا هو الوجه اآلخر من احلقيقة!

تختلط هذه احلكاية، يف ذهن الراوي، 

بحكاية حبيبته األميركية ماري آرثر، التي 



051 مقاالت فلسطين يف مرايا ُأخرى

ن ُيحكمون قبضتهم على ذلك 
َ
باملكان وم

املكان.

يف قصة "حب الوطن أو ثالث وجبات 

يوميًا " نعثر على تشخيص للحاالت 

االكتئابية التي تصّورها اجملموعة، كما نعثر 

على األسباب التي تقيم يف أساس كوابيس 

الشخصية القصصية وحالة االرتياب التي 

تعيشها، والشكوك التي تتلّبسها حيال ما 

تدبره لها قوة خفية حتوم حولها القصص، 

لكنها ال تقوم بتعيينها. ومع أن الشخصية 

تستعيض عن الطعام بوجبات ثالث من 

العقاقير املستخدمة يف معاجلة حاالت 

االكتئاب والسوداء، والشكوك االرتيابية 

)األمر الذي يؤدي إىل عدم القدرة على النوم(، 

إاّل إن أكثر هذه العقاقير فتكًا وجناعة ال 

يفضي إىل الشفاء من هذه املشاعر والظنون 

والهالوس العصابية، بسبب االعتقاد الراسخ 

املقيم يف أعماق الشخصية بـ "أنهم" يقفون 

"باملرصاد" لها، "هم وصغارهم وأنذالهم 

وكالبهم" )ص 24(. وال يفسر هذا "اخللل"، 

بتعبير الشخصية نفسها، وعدم جناعة 

العالج وتفاقم حالة االكتئاب وازدياد 

الهالوس، إاّل وجود مؤثر خارجي يبعث 

بالكوابيس إىل الشخصية بسبب "حب الوطن 

بعجره وبجره" )ص 25(.

تمثل اجلملة السابقة إزاء حب الوطن 

مفتاحًا لهذه النصوص املستغلقة على 

الفهم، إذ من دونها يصعب أن نحدد ما 

تسعى اجملموعة للتشديد عليه. إن الشخصية 

احملورية، وربما الوحيدة يف هذه القصص، 

تشعر بضغط الشرطين التاريخي والوجودي 

اللذين يدفعانها إىل التحّول إىل حالة 

اكتئابية مستعصية على العالج، ألن فضاء 

الوطن مغلق باآلخر الذي يزحم املكان، 

ويخنق األنفاس، ويشّن حرب كوابيسه على 

الشخصية، ويراقبها ويعاقبها، لدرجة أن 

الطّيب وحتّدثني، فأنا ال أكاد أصدق، 

وحده صوتك احلقيقة، وحدك القاتل 

واملقتول.. )ص 36 ـ 37(.

هكذا تتعقد خيوط احلكاية التي ال جتد حاًل 

أو جالء لغموضها يف السرد، وخصوصًا 

أن الراوي نفسه يبحث عن احلقيقة يف 

ثنايا روايات اآلخرين الذين يتهمونه 

بالهلوسة واصطناع احلكاية األوىل، وربما 

الثانية، بسبب الشعور الثقيل بذنب الهزائم 

والنكبات والنكسات واالنقسامات السياسية، 

واإلدراك العميق للتخلف الذي يسم اجملتمع 

الفلسطيني ويمنعه من حتقيق أي انتصار.

رياض بيدس: الكابوس اإلسرائيلي 

تقوم أغلبية قصص جمموعة "السقف" 

للقاّص رياض بيدس على تصوير عدد من 

احلاالت االكتئابية والشخصيات التي تعاين 

أمراض السوداء واالرتياب والكوابيس التي 

تتخلل ثنايا السرد وتضاعيفه، بحيث تبدو 

املشاعر االكتئابية التي تعانيها الشخصية 

ضًا لشيء آخر مقيم يف فضاء 
َ
القصصية، َعر

املكان. ولهذا ليس من املستغرب أن تبدأ 

اجملموعة بقصة "السقف" التي ُتتَخذ عنوانًا 

للمجموعة، يف حماولة لرسم اجلغرافيا 

النفسية التي تتحرك فيها الشخصيات 

القصصية، والتي يتجادل الزوجان فيها 

بشأن الطريقة األمثل إلصالح سقف البيت 

الذي يستمر يف تسريب مياه األمطار على 

الرغم من إصالحه أكثر من مرة. لقد كان 

من الضروري خفض السقف، سقف البيت، 

وكذلك التوقعات!

ثمة شيء غلط يقيم يف أساس اجلغرافيا 

النفسية للشخصيات التي تتحرك يف هذه 

النصوص القصصية؛ شيء يتعلق بعالقتها 
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اسم لها يف هذه اجملموعة. فعندما يرصد 

تيمورلنك رجاًل يحلم باحلرية واالنفالت 

من عامل العبودية والقهر يأمر بإحضاره 

واستئصال "ذاكرته ومنطقة األحالم يف 

دماغه" )ص 69(.

حزامة حبايب: تفاصيل إنسانية 

صغيرة 

ثّمة تنويع آخر يف الكتابة القصصية 

الفلسطينية ينحو إىل رصد التفاصيل 

واجلرأة يف تعرية الواقع اليومي لإلنسان 

العربي عامة، والفلسطيني خاصة. ويمكن 

أن نعثر على هذا التنويع يف قصص 

القاّصة والروائية الفلسطينية حزامة حبايب 

التي تتميز قصصها بالقدرة على التقاط 

التفاصيل اإلنسانية الصغيرة. إن قصص 

جمموعتها "الرجل الذي يتكرر" تلتفت 

لتفاصيل يف حياة امرأة شابة أو ذكرياتها 

يف الطفولة، فضاًل عن عدد أقل من القصص 

ُيروى عن شخصيات ذكورية تعاين الوحدة 

أو العجز أو تشابه األحداث إىل درجة اّمحاء 

الفارق بين األزمنة وتكرر األحداث بصورة 

كابوسية. قصة "لفافة ورق"، على سبيل 

املثال، حتكي عن معلمة شابة تندمج يف 

العمل الروتيني إىل احلد الذي يجعلها غائبة 

عن مالحظة تفاصيل صغيرة هي ما يعطي 

احلياة معنى ويجعل فعل الوجود مبرراً. 

وعندما تكتشف املعلمة غيابها عن التفاصيل 

حولها تقرر أن تعيد النظر يف أسلوب حياتها، 

أن تعيش حياتها بشكل آخر يضفي عليها 

معنى الوجود واالشتباك مع التفاصيل 

الصغيرة. ويف قصة "اإلصبع" نكتشف من 

خالل ذاكرة الطفولة أن األسرار الفعلية ال 

تميط اللثام عن وجهها إاّل يف اللحظات 

األخيرة وأن التُّقى، كما الفسق، هي أشياء 

جدران البيوت التي تسكنها الشخصية 

)شقق شاغرة للكالم، ص 53(، والكراسي 

التي يجلس عليها )حديث املقاعد املتعبة، 

ص 31(، تتداعى وتتهالك للتعب النفسي 

الذي تشعر به هذه الشخصية االكتئابية.

يتحدث أحد املقاعد فيقول:

أرتعب عندما أراه قادمًا صوبنا. 

أخاف أن يقع اختياره علّي. لكنه 

يختارين مّرات. يرتاح إىل لوين 

األسود ـ هذا ما يقوله. عندما يجلس 

علّي أشعر أن هموم الدنيا كلها قعدت 

علّي. أكاد أصرخ لكن أخاف. وليس 

هذا كل ما يف األمر، بل إن التعب 

الذي فيه ينتقل يف احلال إىل خشبّي، 

يسري فيه، فأشعر أن اخلشب يكاد 

يتفتت. )...( أغلب الظن أنه مصاب 

باكتئاب مزمن. هذا االكتئاب ينتقل 

إيّل عندما يقتعدين فيجعلني سوداويًا 

)ص: 33 ـ 34(.

إن عدوى الكآبة، وقدرتها على غزو األحياء 

واجلمادات، احلجر واخلشب، البيوت 

واملقاعد، تتأّتى من شعور الشخصية 

باملراقبة، والتهديد الدائم، وحماولة اجلهة 

اخلفية )التي تدّبر لها املكائد والكوابيس( 

االّطالع على أحالمها وهواجسها الداخلية. 

وتمّدنا قصة "الكابوس" التي تقوم بتلخيص 

إحدى حكايات جحا ونوادره، باملعنى 

الضمني الذي تنطوي عليه قصص رياض 

بيدس يف هذه اجملموعة: املطلوب هو 

استئصال الذاكرة واألحالم يف مملكة 

تيمورلنك، أو احلاكم الغريب الذي يزحم 

املكان ويشن حربًا شعواء بكوابيسه التي 

تهجم على الشخصية االكتئابية التي ال 
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ألسلوب القاّصة وطريقتها يف توظيف 

مادتها القصصية، إذ إنها تدمج بفاعلية بين 

امللغز يف الشخصية والبعد الرمزي واللحظة 

التنويرية. إن قصة "طافش طفش" تعتمد 

ذاكرة طفلة تعيد بناء شخصية معقدة حلّفار 

قبور صغير )شخصية منبوذة ومرهوبة 

وحمبوبة من قبل األطفال الذين يرون يف 

قسوة قلب هذا الصبي املنبوذ سّراً غامضًا 

يرغبون يف الكشف عنه(. تتتّبع الطفلة، 

التي تروي، مشاهد الدفن بطريقة تبني من 

خاللها شخصية حّفار القبور بصورة مغايرة 

ملا ستكشف عنه نهاية القصة. وهذه الطريقة 

يف بناء العمل منسجمة تمامّا مع ميل 

القاّصة إىل إنهاء قصتها بلحظة تنويرية 

كاشفٍة تميط اللثام عن حقيقة مغايرة ملا 

سبق أن فهمه القارئ من جمموع املشاهد 

التي تسبق املشهد النهائي للقصة. 

نسبية. إن املقام الذي يبنيه الناس للويّل 

يتحول إىل مكان ملمارسة احلب يوم العيد يف 

ترجيع لسر حياة الويل نفسه. ومع أن "الرجل 

الصالح" كشف بنفسه عن هذا السر اخلفي يف 

حياته، إاّل إن رغبة الناس يف عدم فهم البعد 

الرمزي لتآكل إصبع الويل جتعلهم غائبين 

عن املعنى الفعلي حلقيقة السر.

فيما يتعلق باجلانب األسلوبي، فإن 

قصص حزامة حبايب تعتمد حلظة التنوير 

الكاشفة أو تكثيف املشهد القصصي 

لبناء بعد رمزي، أو إقامة توازيات بين 

األحداث للكشف عن حقيقة غائبة يف وعي 

الشخصيات، وهذه تقنيات دارجة يف 

النماذج املتطورة من القصة الواقعية )نعثر 

عليها يف قصص غوغول وتشيخوف ويوسف 

إدريس وغسان كنفاين وآخرين(. ثمة قصة 

أوىل يف "الرجل الذي يتكرر" ُتعّد تتويجًا 
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