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من عالمة توحي باأن رو�ية �إليا�س خوري ''�أوالد �لغيتو''، بجز�أَيها، ت�ستوحي ماأ�ساة فل�سطين، �أكثر 

معظم  على  �لم�سلحة  �ل�سهيونية  �لع�سابات  ��ستيالء  بعد  �الأولى،  مرحلتها  في  وخ�سو�سًا 

�الأر��سي �لفل�سطينية وتهجير �سكانها، و�الإمعان في �لتقتيل و�لتعذيب، وفر�س �لح�سار د�خل ''�لغيتو'' 

�سعرنا باأن 
ُ
على نحو ما فعلو� في مدينة �للد )تموز/يوليو 1948(. �إاّل �إن �لم�سي في �لقر�ءة �سرعان ما ي

�لكاتب ال يتق�سد رو�ية �سمن �ل�سكل �لماألوف في ن�سو�سه �ل�سابقة غير �لخا�سعة لل�سرد �لكال�سيكي، 

و�إنما يتوخى في �الآن نف�سه، �أن يعيد �لنظر في م�ساألة ماهية �الأدب وغايته وبنية �لرو�ية و�سكلها في 

�لماأ�ساة  وطرح  جذريًا،  �ل�سكل  تجديد  بين  �لعالقة  هذه  �إبر�ز  �لقر�ءة  ت�ستدعي  ثم،  �لق�سوى.  حدودها 

�لفل�سطينية من ز�وية مغايرة لما ُطرحت عليه في رو�يات عربية. الأجل ذلك، �ساأتناول ''�أوالد �لغيتو'' في 

�لمعنى  ذ�ت  �لداللة  ثم  و�ل�سكل،  �لبنية  عن�سرين:  خالل  من  �لبحر''،  و''نجمة  �آدم''،  ''��سمي  جز�أَيها: 

''�لمعلق''.

البنية وال�شكل

ن كتب ن�س �لرو�ية، بل �آدم 
َ
منذ �ل�سفحات �الأولى من ''��سمي �آدم'' ينبهنا �لكاتب �إلى �أنه لي�س هو م

دّنون �لفل�سطيني ذو �لحياة �لغريبة، �لذي ولد د�خل غيتو �للد وعا�س في �أكثر من مدينة فل�سطينية محتلة، 

ودر�س �لعبرية و�آد�بها، و�لتقى د�لية �ليهودية �لتي عا�س معها حبه �لكبير، ثم �سافر �إلى �أميركا للعمل 

�لكر��سات تحوي  �نتحاره هناك تاركًا مجموعة من  �أو  �لفالفل، وبعد ذلك موته  في مطعم �سغير يقدم 
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�إذ�ً،  �الأمر  يتعلق  �لفرعية...  عناوينها  وو�سع  بمر�جعتها  �لكاتب  �كتفى  �لتي  �لغيتو''  ''�أوالد  ن�سو�س 

ل ما جرى في �للد في �أثناء محا�سرة �ل�سكان وتجويعهم، وهي �لتي 
ّ
ب�سخ�سية متخيلة هي �لتي تعيد تخي

متنوعة  ف�ساء�ت  عبر  �لكهولة،  وبد�ية  و�ل�سباب  �لمر�هقة  �إلى  �لوالدة  من  حياتها  م�سار  عن  تحدثنا 

�ل�ساعر  ق�سة  على  �لبد�ية  في  ي�ستمل  �لرو�ية  من  �الأول  �لجزء  لكن  متخيلة.  و�أُخرى  و�قعية  و�سخو�س 

و�ساح �ليمن �لذي مات د�خل �سندوق ع�سيقته زوجة �لملك �الأموي من دون �أن يعلن وجوده �أو يعتر�س 

�لتعبير عن  �إلى  �ل�سيغة ال ترتقي  �أن هذه  �لمفتر�س وجد  �لكاتب  �أن  فاأودى به �سمته. غير  على قتله؛ 

تجربته: ''فاأنا �أردت كتابة ��ستعارة كبرى، ��ستعارة كونية �سنعها �ساعر عربي مغمور عا�س في �لع�سر 

�الأموي، ومات كما يموت �الأبطال. وفجاأة �كت�سفُت �أن �ال�ستعار�ت ال ُتجدي'' )ج 1، �س 23(. عندئذ، �ختار 

�آدم �أن يروي حياته كما عا�سها في فل�سطين و�لمهجر �الأميركي. وخالل هذ� �ل�سرد ب�سمير �لمتكلم في 

�لجزء �الأول، ثم �سمير �لغائب في �لجزء �لثاني من �لرو�ية، تتدخل �أ�سو�ت عدة �سخ�سيات ر�فقت حياة 

�ِس �لغيتو على �للد، و�أ�سو�ت ماأمون �الأعمى وغيره 
ْ
�آدم، مثل �سوت منال �لمر�أة �لتي �لتقطته خالل فر

ن �سهد وعا�س محنة �لغيتو، و''رفقة'' �بنة غابرييل �ليهودي �ساحب �لكر�ج، وحو�ر�ت �آدم مع ع�سيقاته 
ّ
مم

�إاّل �إن �سوت �آدم يظل هو �الأقوى، وخ�سو�سًا  �إلى بحر �لحب �لعميق...  �لعابر�ت، ومع د�لية �لتي قادته 

ي�سمى ما  �سفة  يكت�سي  �لذي  �لجانب  وهذ�  �لرو�ية.  و�سكل  لالأدب  تنظير�ته  ِط 
ْ
بب�س �الأمر  يتعلق   عندما 

ع �ل�سرد، وتنبيه �لقارئ �إلى �ل�سكل 
ُ
ز� ال ي�ستهان به، وي�سطلع بدوِر تك�سيِر تتاب

ّ
'' يحتل حي

ّ
''�لميتا ــ ن�س

به �إليا�س خوري من خالل �لكاتب �آدم �لذي �بتدعه ون�سب �إليه جميع �لت�سور�ت �لنظرية 
ّ
�لجديد �لذي يجر

و�لتاأمالت �لفكرية: ''لو ي�ستطيع �أبطال �لرو�يات �أن يك�سرو� جدر�ن �ل�سفحات ويتكلمو� مبا�سرة، وبال �أي 

لته �لتي ر�سمت 
ّ
و�سيط، لروى �آدم حكايته لي�س كاإن�سان المرئي، بل كرجل �سنعه �لخيال. �آدم هو �بن مخي

ذّكرنا �لكاتب 
ُ
له �سخ�سية ملت�سقة ب�سخ�سيته، لكنها مختلفة عنها'' )ج 2، �س 80(. في هذه �الإ�سارة، ي

 ب�سلة 
ّ
باأن �آدم يمار�س في �سرده ''تخييل �لذ�ت''، �أي �أن ي�سع �لكاتب نف�سه في مو�قف وحكايات ال تمت

ن خلق �سخ�سية 
َ
�إلى حياته �لو�قعية، كي ي�سيء جو�نب المرئية منها. لكننا نجد �أن �إليا�س خوري هو م

و�أحد�ثًا تتقاطع مع فترة من تاريخ فل�سطين، �الأمر  �للد، وتخيل لها م�سار�ً  �آدم دّنون في ف�ساء مدينة 

ـ ذ�تي''، ال�ستعادة �النفعاالت  �سَطلح عليه، منذ ب�سعة �أعو�م، بـ ''�لتخييل �لخارجـ 
ُ
�لذي يجعله يمار�س ما ي

�لزمان طو�ه  ما  لكتابة  �لمخيلة  �بتدعتها  �أو  �لتاريخ،  في  عا�ست  �سخ�سيات  لدى  �لمن�سية   و�لم�ساهد 

.)exofiction(

على هذ� �لنحو، تتخذ ''�أوالد �لغيتو'' في جز�أَيها �سكاًل ديناميًا تتجاور د�خله عدة عنا�سر تتحدر من 

تقاطع �لو�قعي ــ �لتاريخي بالمتخيل، وتتج�سد في �لميتا ــ ن�س، و�ال�ستطر�د، و�لت�سكيك في �لمحكيات، 

و�لتخييل �لذ�تي، و�لتخييل �لخارج ذ�تي، ف�ساًل عن �ل�سخرية و��ستثمار عن�سر �للعب و�لذ�كرة �الأدبية. 

وهذه �لعنا�سر مجتمعة �أو متفرقة، نجدها في تجارب رو�ئية عالمية وعربية �سعت للخروج عن �ل�سكل 

هذ�  تربط  �لغيتو''  ''�أوالد  في  خوري  �إليا�س  محاولة  �إن  �إاّل  بالو�قع؛  �الإيهام  �إلى  �لم�سدود  �لكال�سيكي 

�إذ�  ا 
ّ
�إعادة �لنظر في مفهوم �الأدب ووظيفته؛ و�لت�ساوؤل عم �أو�سع يتمثل في م�ساألتين:  �لتجديد بغر�س 

كانت رو�يته تنتمي �إلى جن�س �أدبي له ��سم معروف. بالن�سبة �إلى مفهوم �الأدب، يقول على ل�سان �آدم في 

محاولة  هي  رو�ية،  ��سم  موؤلفها  عليها  يطلق  لن  �لتي  �لن�سو�س  هذه  �أن  ''و�لحقيقة  �لبحر'':  ''نجمة 

�عتر��سية على �الأدب �أكثر مما هي عمل �أدبي. �سحيح �أن �آدم حاول �أن يروي تجربته �ل�سخ�سية، لكنه 
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�أكثر من  �الأدب �سيتكرر في  �أي �سيء'' )ج 2، �س 259(. وهذ� �العتر��س على مفهوم  لي�س متاأكد�ً من 

ر عن 
ّ
 من �لمعنى لي�سبح ك�سفًا لخلجات �لروح �الإن�سانية �لتي تعب

ّ
مو�سع، ليوؤكد �أنه يقترن عنده بالخلو

نف�سها بعيد�ً عن تبليغ �لر�سائل، �أو �لتقيد بالحدود �لمو�سوعة لتمييز �أجنا�س �لتعبير، ثم نجد تلك �لحرية 

به  تجي�س  ما  مع  تت�سادى  وحديثة  قديمة  ون�سو�س  محكيات  ��ستدعاء  في  لنف�سه  �آدم  �أباحها  �لتي 

�أو  للقارئ  ت�سليل  من  �لذ�كرة  �أ�سيجة  تحطيم  عن  ينجم  قد  بما  وال  �ل�سرد،  بتفكك  مباٍل  غير  م�ساعره، 

�أرمم  �أن  ''�أحاول  �آدم:  �لرو�ية، يقول  �إلى جن�س  �لغيتو'' تنتمي  ''�أوالد  �لت�سكيك في كون  �إرباكه. وب�ساأن 

 �لعجمي في يافا، و�نتهى 
ّ
�سورة �ل�سحافي و�لمثقف �لهام�سي و�الإن�سان �لبوهيمي �لذي �سكن في حي

به �لمطاف �إلى �إقامة �سبه د�ئمة في �لحي �ليمني في تل �أبيب، فاأجدها مقطعة �الأو�سال، و�إلى �آخره... 

و�سواًل �إلى زمني �لجديد في نيويورك، حيث �أقوم بم�ساعدة غير مبا�سرة من �سار�نغ لي باإقناع نف�سي 

باأنني �أكتب رو�ية ال ت�سبه �لرو�يات، الأنها تنتمي �إلى جن�س �أدبي ال �أعرف له ��سمًا، ول�ست متاأكد�ً من 

وجوده �أ�ساًل'' )ج 1، �س 290(.

''�أوالد  لـ  �لمفتر�س  �لكاتب  �آدم  خالل  من  خوري  �إليا�س  يطرحها  �لتي  �الإ�سكالية  هذه  �لو�قع،  في 

�لتي  �الأدبي''  ''�لمطلق  م�ساألة  �إلى  مثاًل،  ن�سير،  متنوعة.  بطر�ئق  قبل  من  ُطرحت  �إ�سكالية  هي  �لغيتو''، 

�إز�لة  �إلى  ''�الأتينيوم'' في �سنة 1800، د�عين  طرحها �الأخو�ن �سبيغل و�أ�سدقاوؤهما باألمانيا في مجلة 

�لخا�سة،  لنظريته  �إنتاجًا  ب�سفته  لالأدب  تد�سينية  لبلورة لحظة  و�ل�سعي  و�الأدب،  �لفل�سفة  بين  �لحدود 

ل �لنظرية تفكر في نف�سها على �أنها �أدب. وفي �لتنظير �لمتناثر عبر ''�أوالد �لغيتو'' ما يجعلنا 
ْ
ع

َ
و�أي�سًا ج

�الأدبي  �لن�س  ِملكية  �إلغاء  حد  �إلى  ذهبو�  �لذين  �الألمانيين  �الأدبي''  ''�لمطلق  دعاة  محاولة  ن�ستح�سر 

وجعله منتوجًا جماعيًا، كما �أننا نجد �أن �لخروج عن �ل�سكل �لرو�ئي ذي �ل�سرد �لمنطقي و�لمتر�بط، قد 

تحقق في ن�سو�س كثيرة منذ رو�ية ''عولي�س'' لجوي�س، ثم في جماعة �لرو�ية �لجديدة في فرن�سا و�سواًل 

جميع  يمت�س  الأن  قابل  مفتوح  �سكل  �لرو�ية  �أن  مقولة  ج�سدت  �لتي  �لالتينية  �أميركا  في  �لرو�ية  �إلى 

�ل�سمني،  �لكاتب  �سخ�سية  و�ختالق  �لرو�ئي  �لن�س  �سمن  �سرد  ــ  �لميتا  �إدماج  خالل  من  �لخطابات 

وتوظيف �لخطاب �الأ�سطوري و�لوثائقي لبناء ف�ساء �لتخييل. من هذه �لز�وية، نالحظ �أن هذ� �لتجريب 

�لمتعدد �لوجوه، لم يمنع من �للجوء �إلى �ل�سكل �ل�سردي ''�لمتر�بط''، على �لرغم من ��ستفادته من تقنيات 

تك�سير �لبناء �لرو�ئي، على نحو ما الحظه بع�س �لنقاد في فرن�سا من عودة لدى �أغلبية حفدة فولتير، 

�الإيحاء  بق�سد  ملمو�سة  �إ�سكاليات  لمعالجة  ف  يوظَّ �سكله،  في  ''منتظم''  �سرد  �إلى  �لقرن 21،  بد�ية  منذ 

ب�سرورة ''�إ�سالح �لعالم''. غير �أننا، في �لوقت نف�سه، نجد �أن �ل�سياق �لمجتمعي في �لف�ساء �لعربي، مثاًل، 

رة، يحيالن على و�قع مت�سّظ، فاقد لت�سنيف �جتماعي متبلور 
ّ
ي�ستدعي �سكاًل رو�ئيًا مت�سظيًا ولغة متفج

�لمفتوح  �لتجريب  �إن باب  �لديمقر�طي. بتعبير ثاٍن،  �ل�سر�ع  �أيديولوجية فاعلة في �ساحة  ومرجعيات 

با�ستمر�ر �أمام �لكّتاب، ال يمكن �أن يتجاهل �لداللة �أو �لروؤية �لتي يحملها �ل�سكل ليكت�سفها �لقارئ. و�إذ� 

كان �لرو�ئيون يبحثون عن �سكل �آخر غير ما تبلور عبر قرون من �الإبد�ع و�لتجريب، فذلك الأنهم يظنون 

خ�سو�سيته.  وتحت�سن  ت�ستوعبه  �أن  �لمتوفرة  �الأ�سكال  ت�ستطيع  ال  عنه  �لتعبير  �إلى  يتطلعون  ما  �أن 

�نطالقًا من هذه �لمالحظة، نعود �إلى م�ساألة عالقة �ل�سكل بالداللة في �لرو�ية �لتجريبية ''�أوالد �لغيتو'' 

�لتو�سيف، بل  تِنّد عن  �أنه ال يكتفي بتقديم �سكل مغاير ذي بنيٍة  �لنظر،  �أول ما يلفت  الإليا�س خوري. 

�لبحث  م�سبوق، وعالقة هذ�  �سكل غير  �لبحث عن  دو�فع  ل�سرح  �أي�سًا، خطابًا   
ّ

ن�س ــ  �لميتا  يجعل من 
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�لخال�سة.  �أو ر�سالة تبدد متعته  بمفهوم خا�س لالأدب يكون متحرر�ً من كل تجني�س، ومن كل معنى 

ن جزء�ً من �لرو�ية، ذلك باأن �لرو�يتين ''��سمي �آدم'' 
ّ
وهنا م�سدر �اللتبا�س في �لخطاب �ل�سارح �لذي يكو

ر عنها على 
ّ
عد �إن�ساني م�ستوحى من ماأ�ساة فل�سطين يعب

ُ
و''نجمة �لبحر'' ت�ستمالن على روؤية داللية ذ�ت ب

تاريخ  هي  �لحكاية  تكون  كي  �لمعادلة،  هذه  بقلب  يقوم  �أن  هي  �الأولى  �الأدب  ''فمهمة  �لنحو:  هذ� 

�لمهزومين �لذي ال يجروؤ �لموؤرخون على كتابته'' )ج 1، �س 88(. وهذه �لفكرة ي�ستوحيها في ر�سم م�سار 

لبت منه هويته. وبالتالي، عند تحليلي للداللة 
ُ

�آدم دّنون وبحثه عن موقع له د�خل وطنه �لمحتل حيث �س

�لر�سائل في  �أنه ال ي�ست�سيغ  ــ �سرد من  �أتقيد بما ردده �لكاتب في �لميتا  ''�أوالد �لغيتو''، فاإنني لن  في 

�الأدب الأنه يفقد معناه �إذ� �سار و�سيلة ل�سيء �آخر؛ �ساأتخطى ذلك الأجد له تاأوياًل مغاير�ً �أرى �أنه تحقق 

في �لن�س على �لرغم من ''ت�سريح �لنو�يا'' �لمتعلق بمفهوم �الأدب و�سكل �لرو�ية غير �لم�سبوق.

حدث 
ُ
بعد تو�سيح هذ� �الإطار �لفكري، �لنقدي و�لتنظيري �لذي ت�ستند �إليه ''�أوالد �لغيتو''، و�لذي ربما ي

ت�سوي�سًا لدى �لقارئ، �ساأو��سل تحليل �لرو�ية باعتبارها �سكاًل �سرديًا ي�سع نف�سه مو�سع ت�ساوؤل، ويجعل 

من �ال�ستطر�د�ت و�لت�سكيكات جزء�ً ال ينف�سل عن �ل�سرد وتركيب �لم�ساهد و�لف�سول. ولذلك، �ساأعتبر �أن 

�لخطاب  �أي  �لرو�يتين،   
ّ

لن�س �لمكونين  معًا  �لخطابين  في  قائمتان  �لعالم  �إلى  وروؤيتها  �لرو�ية  داللة 

�ل�سردي، �لتخييلي ــ �لتاريخي؛ و�لخطاب �لميتا ــ �سردي �لذي يتخلل بع�س ف�سول �لرو�يتين.

نب�س احلياة بداًل من حتنيط الذاكرة

�لحب'' )ج 1، �س 29(، وهو م�سروع رو�ية ب�سيغته  ''�سندوق  �عتبار  تاأ�سي�سًا على ما �سبق، يمكن 

�الأولى، بمثابة ر�سٍد مر�آوي ق�سد �لكاتب من ور�ئه �أن يلفت �لنظر �إلى م�ساألة �ال�ستعارة �لكونية �لتي 

.)mise en abîme( أوحت له بها ق�سة �ل�ساعر و�ساح �ليمن�

لقد جرب �لكاتب/دّنون �أن يبني على هذه �لق�سة رو�يته �لم�ستوحاة من عالقته بماأ�ساة فل�سطين، 

�إاّل �إنه عدل عن ذلك، الأنه  هو �لمولود في مدينة �للد في �أثناء �حتاللها ومحا�سرتها في �سنة 1948، 

وجد هذه �ال�ستعارة م�سرفة في �لتجريد ال تنقل �لنب�س �لد�خلي لم�ساعره، �الأمر �لذي جعله يتخلى عن 

�إلى فكرة  لم تقنعه. لكنه مع ذلك �سيظل م�سدود�ً  �أولى  �أنها �سيغة  �إلى  ق�سة و�ساح مكتفيًا باالإ�سارة 

ن نحب، �لتي ج�سدها و�ساح بموته د�خل �سندوق ع�سيقته، و�سي�سير �إليها �أكثر 
َ
�لموت �سمتًا من �أجل م

من مرة وهو ما�ٍس في كتابة ق�سة حياته.

لد مع بد�ية 
ُ
ين، و�لذي و

َّ
�بة �لداللة، هو �آدم دّنون �لمتعدد �الآباء، و�لمنت�سب �إلى �أم

ّ
ما يقودنا �إلى بو

�لمحتلة،  فل�سطين  بين مدن  متنقاًل  م�سرد�ً،  �لنكبة  بعد  ما  �أعو�م  وو�جه  �للد،  مدينة  �لغيتو على  �ِس 
ْ
فر

�إلى �أميركا حيث ي�سبح بائعًا للفالفل في  منتحاًل ��سمًا يهوديًا بعد در��سته �الأدب �لعبري، ثم مهاجر�ً 

خرجون �أفالمًا عن فل�سطين هم �أبعد 
ُ
ن يتحدثون �أو يكتبون �أو ي

َ
مطعم �سغير. وفي نيويورك، �سيجد �أن م

ما يكون عن �القتر�ب من جوهر �لماأ�ساة، مثلما يح�سها هو �لفل�سطيني �للقيط �لذي ت�سكنه �لغربة �أينما 

يكن، حتى وهو في �أميركا �لم�سلية و�ل�ساحكة على ذقون �ل�سعوب. هناك تر�وده فكرة كتابة رو�ية عن 

ر �لحياة في ظل �الحتالل �الإ�سر�ئيلي، و�أن�سجته تجاربه في �لحب 
َ
تجربته، ب�سفته �بن �لغيتو �لذي خب

و�لمحرقة  و�لماأ�ساة  و�لنكبة  و�لذ�كرة  �لهوية  عن  تعذبه  الأ�سئلة  حا�سنًا  و�أ�سبح  و�لتعليم،  و�ل�سحافة 

و�لغيتو و�لموت... لم يكن د�فعه �إلى كتابة رو�ية ت�ستوحي حياته هو ت�سجيل تف�سيالت �لنكبة وف�سح 
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وح�سية �لهاغاناه، و�إنما محاولة فهم �لماأ�ساة �لملت�سقة بجلده و�أحالمه في �سياق حا�سره، بعيد�ً عن 

قف�س �جتر�ر ذكريات �لنكبة و�آالم ما�ٍس وّلى �إلى �الأبد. وهذ� �الختيار لمنظور كتابة �لرو�ية ال يعني 

ين 
َ
لالأدب در��سته  باأن  ذلك  و�لفقد�ن،  و�الأحز�ن  بالدم  �لمدموغ  وتاريخها  فل�سطينيته  من  �آدم  ل 

ّ
تن�س

�نطالقًا من  �الأدب،  و�لهوية ومفهوم  �لذ�كرة  �أ�سئلة  ��ستح�سار ومحاورة  �إلى  �ستقوده  و�لعبري  �لعربي 

�لنوعية. من هنا جاءت  �لبحث عن �سكل رو�ئي مختلف ي�ستوعب م�ساعره  �إليها  م�ساءلة مغايرة قاده 

�لبد�ية �لتجريبية �الأولى م�ستوحاة من ق�سة و�ساح �ليمن، غير �أن ''�لكاتب'' يتحرر من هذه �ال�ستعارة 

عطي لـ ''�أوالد �لغيتو'' م�سار�ً لولبيًا تتنا�سل مكوناته �ل�سردية بالتدريج لتتج�سد 
ُ
�لم�سرفة في �لتجريد لي

في �سكل د�ئري ودالالت مت�سابكة ال تكاد ت�ستقر عند محطة ثابتة: ينطلق �لن�س �الأول من قر�ر �آدم دّنون 

كتابة رو�ية بعد �أن �أ�سبح مقيمًا في نيويورك، عقب ح�سوره مناق�سة لفيلم �إ�سر�ئيلي �سارك فيها كاتب 

�أن  فيها  يزعم  �آدم''،  ''��سمي  لـ  تو�سيحية''  ''مقدمة  �سيكتب  �لذي  خوري  �إليا�س  �ل�سم�س''،  ''باب  رو�ية 

 �لرو�ية �لتي كتبها �آدم دّنون قبل 
ّ

ن �أعطته دفاتر تحتوي على ن�س
َ
�لطالبة �لكورية ''�سار�نغ لي'' هي م

�أن يموت محترقًا في بيته. وهو )�إليا�س(، �كتفى ب�سبط �للغة وو�سع عناوين �لف�سول، من دون �أن يغير 

�سيئًا، بما في ذلك �النتقاد�ت �لتي ي�سوغها �لكاتب �آدم في �سلب رو�يته �سد كاتب ''باب �ل�سم�س''.

من هذ� �لمنظور �لذي يقترحه �لكاتب �ل�سمني )�إليا�س(، ال منا�س من �أن نقر�أ ''�أوالد �لغيتو'' ب�سفتها 

�ساحة  فل�سطين  ف�ساء  من  تتخذ  ذ�ته  �لوقت  وفي  و�لغر�بة؛  بالتخييل  �سخو�سه  تتدثر  متخياًل،  ًا 
ّ

ن�س

ي�سطلع فيها �لتاريخ بدور �لخلفية �لماأ�سوية �لتي يعيد �لكاتب د�خلها خْلق �سخ�سيات محتملة تنت�سب 

فل�سطين  ي�ستوحي  �أنه  �أي  �رتبطت بما�ٍس متجمد.  �لتي  فل�سطين/�لنكبة  �إلى  فل�سطين/�لماأ�ساة، ال  �إلى 

�لتي �ختارتها �لحركة �ل�سهيونية ف�ساء لتكرر فيها �سيرورة �لغيتو و�لت�سريد و�لتقتيل و�ال�ستعمار. من 

من  جو�نب  �إلى  تحيل  �إن�سانية  �أبعاد  على  �لغيتو''  ''�أوالد  تنفتح  و�لداللة،  و�لبناء  �لتركيب  هذ�  خالل 

�لماأ�ساة �لتي تتعر�س لها ذخيرة �لقيم �لكونية �لتي �سبق �أن عا�ست �النتهاك و�لتدمير على يد �لنازية 

�لتي د�سنت �لهولوك�ست )�لمحرقة( خالل �لحرب �لعالمية �لثانية.

''ف�ساء رو�ئي'' ال  �أُخرى، لـ  نًا �سمن مكونات 
ّ
''�أوالد �لغيتو'' مكو على هذ� �لنحو، تغدو فل�سطين في 

يتق�سد �لتاأريخ لماأ�ساة فل�سطين، وال ف�سح جر�ئم م�ستعمريها، و�إنما هو ف�ساء تتحقق د�خله مغامرة 

ل �ل�سخو�س، بدء�ً من 
ّ
تخييلية تعفي �لكاتب من �اللتز�م ب�سدقية �لموؤرخ، وتجعله مطلقًا �لعنان في تخي

�آدم �لفل�سطيني، و�سواًل �إلى ع�سيقاته و�آبائه �لعديدين. وال �سك في �أن هذ� �لتحلل من �إرغامات �لتاريخ 

هو ما �أتاح للكاتب �أن يعانق مفهومه �لنوعي لالأدب �لذي تحدث عنه ��ستطر�د�ً في �سفحات متعددة من 

�لن�س، وهو مفهوم نّظر من خالله لرو�ية مفتوحة على جميع �لتخيالت و�لم�ساعر، تبني �سكلها �لرحر�ح 

منبر�ً  ال  �لمتعة،  لتحقيق  مجااًل  �الأدب/�لرو�ية  تعتبر  لروؤية  وفقًا  �الأدبية  �لمقروء�ت  �سوغ  �إعادة  من 

لتبليغ �لر�سائل.

ر ي�سعى 
ّ
و��سح �أن هذ� �لت�سور �لذي يوؤكده �إليا�س خوري على ل�سان �آدم �لكاتب �لمفتر�س، هو ت�سو

ين على ربط �الأدب بالدفاع 
َ

ي �اللتز�م �أو �لو�قعية �ال�ستر�كية، �لحري�س
َ
لو�سع م�سافة بينه وبين مفهوم

عن ق�سية، �أو بال�سعي لتطوير وعي �لمتلقي. غير �أن �الإ�سكال �لمت�سل بمثل هذ� �لت�سور �لحري�س على 

ز 
ّ
''تحرير'' �الأدب من �لت�سخير، هو �أن جميع تحّققات �لن�س توؤول في �لنهاية �إلى ت�سمين روؤية، �أو �لتحي

�إلى وجهة نظر، وهو �أمر ر�جع �إلى �الأد�ة �لتي يتو�سل بها �الإبد�ع �الأدبي؛ فاللغة لي�ست �أد�ة ''محايدة''، 
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مثل �للحن �أو �لنغم في �لمو�سيقى، و�الألو�ن و�لخطوط في �لر�سم، بل �إنها �أد�ة م�ستركة بين جميع �أفر�د 

 �لمبدع لنحت قامو�سه �لخا�س، فاإنه يظل منت�سبًا �إلى 
َ
ع

ْ
�لمجتمع في ��ستعماالتها �لمتد�ولة؛ ومهما ي�س

لدالالت م�ستركة. من هذه  �لرغم من خ�سو�سيتها، حاملة  �ل�سائد، وتظل كتابته، على  �للغوي  �لمعجم 

�لكاتب  روؤية  �عتبرناها  �سو�ء  �لقارئ،  ت�سائل  روؤية  على  م�ستملة  تظل  �لغيتو''  ''�أوالد  �أن  �أرى  �لز�وية، 

�ل�سريح، �أو روؤية �لكاتب �لمفتر�س �آدم دّنون. الأجل ذلك، �أجد �أن ''�أوالد �لغيتو'' ��ستطاعت �أن تحقق �سيئًا 

وم�ساعر  �أفكار  عن  �لمبا�سر  �لتعبير  تحا�سي  وهو  �ل�سارح،  �لكاتب في خطابه  عنه  �أف�سح  ما  غير  �آخر 

ــ �سرد، وعلى �ال�ستطر�د وتعديد �الأ�سو�ت،  �سخ�سيات �لرو�ية. بعبارة ثانية، �عتماد �ل�سرد على �لميتا 

جعلت  عنا�سر  وكلها  �لمحكيات،  في  و�لت�سكيك  ومنطقه،  �لو�قع  حرفية  ك�سر  في  �لتخييل  و��ستثمار 

�لداللة تتعدد وتفقد مبا�سرتها ويقينها. وفي �التجاه نف�سه، يلجاأ �لكاتب �إلى توظيف عن�سر �للعب من 

في  موؤكد�ً  يبدو  ما  ب�ساأن  �اللتبا�س  و�ختالق  �أّكدها،  �أن  �سبق  �آر�ء  عن  و�لتر�جع  �الأقو�ل،  نق�س  خالل 

�لتاريخ �أو �لدوغما �ل�سائدة.

لكن، �إذ� لم تنجح ''�أوالد �لغيتو'' في �لتخل�س من �لداللة ذ�ت �لروؤية مثلما كان يتمنى كاتباها، فاإنها 

�لرو�ية قابلة  �أن تجعل داللة  �آنفًا،  �إليها  �أ�سرنا  �لتي  و�ل�سكلية  �ل�سردية  ��ستطاعت من خالل مكوناتها 

الأكثر من تاأويل، ومحّفزة للقارئ على ��ستنطاق ذ�كرته ومخزوناته �لمعرفية و�لوجد�نية. وبالن�سبة �إلى 

ت�ستوحي  �لتي  �لن�سو�س  �أي�سًا في  توجد  باأنها  نذّكرهم  �لرو�ية،  �لخال�سة'' في  ''�لمتعة  �لباحثين عن 

ز �لممتع 
ّ
مو�سوعات حياتية �أو تاريخية موّلدة �أ�سئلة ت�ستدعي �لتفكير و�لتاأمل. ما من حدود قاطعة تمي

ا عد�ه.
ّ
مم

لم �أتوقف، في هذه �لقر�ء، عند �لمحكيات �لكثيرة �لتي توؤثث حياة �آدم دّنون �لمتخيلة، وخ�سو�سًا 

تلك �لتي ت�سرد عالقاته �لغر�مية �لعابرة قبل �أن يلتقي د�لية �لتي ''ر�أت �لفل�سطيني �لكامن في روح �آدم''، 

ون�ساء  يرويها رجال  �لتي  و�لق�س�س  �لم�ساهد  عند  �أتوقف  ولم  ماأ�ساة؛  �إلى  �سيوؤول  �لذي  ه 
ّ
و�ألهبت حب

ن �لرحم �لمولد لالأنفا�س 
ّ
�كتوو� بنير�ن �لمحرقة في و�ر�سو وعذ�بات �لغيتو في �للد، الأنها �سرديات ُتكو

بغاللته  متدثر�ً  �لن�س  ليتدفق  �ل�سارحة،  �لتاأمالت  وتمت�س  �لرو�يتين،  ف�سول  تْقِمط  �لتي  �لملحمية 

كي  �الأليمة  و�للحظات  و�لذكريات  �الأ�سالء  تلملم  و�إنما  �لبطوالت،  تمجيد  �إلى  تهدف  ال  �لتي  �لملحمية 

تحيل على ماأ�ساة �لمهزومين �لذين فقدو� وطنًا، و�أ�سبحو� م�سردين �أو محتلين، مهانين د�خل �أر�سهم. 

وفي هذ� �لم�ستوى، ن�سجل �أن ''�أوالد �لغيتو'' تتميز ب�سال�سة في �لتعبير، وبلغة رقر�قة من�سابة، تجمع بين 

�لف�سحى ولغة �لكالم في زو�ج موفق، وتلتحف بال�سعرية �لوجد�نية كلما تعلق �الأمر با�ستكناه �لعو�طف، 

�أو و�سف �الأمكنة �لجميلة، مثل مدينة حيفا.

�لكاتب،  عليها   
ّ
�ألح �لتي  �لمتعة  تلك  �لبحر'' حققت  و''نجمة  �آدم''  ''��سمي  بجز�أَيها:  �لغيتو''  ''�أوالد  �إن 

وجعلها في طليعة ما يبتغيه من ور�ء مغامرته �لحري�سة على تجديد �ل�سكل، ونْزع �لحدود بين �الأجنا�س 

�لوجد�نية  و�للمحات  �لفكرية  باالأ�سئلة  �لتي حقَقتها، في نظري، تظل م�سحونة  �لمتعة  لكن  �لتعبيرية؛ 

�لتي تقنع �لقارئ باأن معانقة نب�س �لحياة هو �ل�سبيل �إلى رف�س �لذ�كرة �لمحنطة، و�لمر�هنة على �أفق 

�لقيم �لكونية �ل�سرورية ال�ستمر�ر �الإن�سان في �لوجود.  


