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اإلهداء:
إلى ذلك النور املوجود بداخل كل منا..
واملسمى باألمل..
َّ
أرجوك ..اتقد
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سورة يوسف آية 76

-4-

ملخص باللغة العربية:
تناولت هذه الدراسة جماليات السرد في روايات املبدع "رائد غنيم" ،وقد
حاولت خاللها أن أقدم دراسة موضوعية لهذه الجماليات التي استخدمها غنيم
لتوصيل رؤية فكرية عميقة للواقع الفلسطيني.
ً
وقد جاءت الدراسة في ثالثة فصول يتقدمها تمهيد الذي جاء معرفا باملبدع
غنيم ،كما اشتمل عل تلخيص للروايات األربع  ،وذلك لتسهيل اإلفادة من الدراسة.
أما الفصل األول  :فقد تناول سيميائية عتبات النص ،حيث تطرق إى كل من
العنوان تعريفه وأنواعه الرئيس ي و الفرعي  ،كذلك اشتمل عل دالالت العنوان
املتنوعة ،كما تناول لوحة الغالف واإلهداء.
أما الفصل الثاني  :فقد تخصص للراوي والسرد ،فقد تناول الراوي مفهومه
ووظائفه وأنواع الرواة وبنية السرد في الروايات األربع.
ً
ً
أما الفصل الثالث  :فقد تناول الشخصية معرفا بها وبأنواعها ومفصال
ً
للشخصيات الرئيسية في الروايات األربع ،متناوال شخصية الشاب املثقف،
والشخصية اللوامة ،والظالم املظلوم ،والشاب الحيادي.
ومن ثم جاءت الخاتمة التي اشتملت عل أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،
ً
ً
كان من أبرزها توظيف غنيم لعتبات النص توظيفا إبداعيا؛ حيث إنه لم يعمل عل
إيصال فكرة من هذه العتبات فقط كما جرت العادة ،بل سع أحيانا إليصال فكرة
ومن ثم ضحدها في آخر الرواية كما هو في رواية " عندما خسرت أبي"  ،كما ّنوع في
ً
ً
بنية السرد موظفا الراوي بطريقة إبداعية و بتقنيات متنوعة ،وأخيرا رسم غنيم
ً
شخصياته بعناية ،ليوصل من خاللها أفكارا نبيلة تخدم وطنه وقضيته .
واختتمت هذه الدراسة بالتوصيات ،التي ركزت عل أهمية تسليط الضوء عل
أعمال املبدع غنيم ودراسة جماليات الزمان و املكان ،كذلك دراسة التعالقات
النصية ،و شعرية السرد في رواياته.

-5-

Abstract
This research examined the aesthetics of narration in the novels of Raed Ghoneim
and introduced an objective study of these aesthetics that Ghoneim used to convey a
deep vision of the Palestinian reality.
The study included three chapters preceded by a preface; which came to know the
novelist Ghoneim and included a summary of the four novels, in order to facilitate the
benefit of the study.
The first chapter discussed the semiotics of the text thresholds and touched upon the
definition of the title, its main and sub-types as well as the various title connotations.
Also, it dealt with the cover and dedication. The second chapter is devoted to the
narrator and the narrative.
It discussed the concept of narrator, its fuctions, types of narrators and narrative
structure in the four novels. The third chapter deals with the personality of the
character, types and details of the main characters in the four novels, and the
personality of the educated young man, the black person, the oppressed oppressor and
the neutral youth.
The conclusion; which included the most important findings of the study, was the
most prominent of Ghoneim utilized of the thresholds of the text creatively.
As Ghoneim did not aim to get the idea of these thresholds only as usual, but he
sometimes sought to convey an idea and then limited by the end of the novel as in the
novel "When I lost my father". Ghoneim used different types in the narrative structure of
the narrator in a creative manner and in a variety of techniques.
Finally, Ghoneim sketched his characters to convey noble messages that served his
cause and country carefully. The study concluded with recommendations that focused
on the importance of highlighting the works of the novelist Ghoneim and studying the
aesthetics of time and place, as well as studying the textual relations and the poetic
narratives in his novels.
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املقدمة :

ً
ً
ً ً
الحمد هلل الذي خلق في السماء بروجا ،وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا،

خلق اإلنسان ،وهداه للرشد والبيان ،الحمد هلل الذي بعث إلينا خير
ً
ً
األنام ،مبشرا ونذيرا ،محمد بن عبدهللا عليه وعل آله وصحبه أفضل
صالة وأجل تسليم ،أما بعد:
عل الرغم من أن الفن الروائي هو فن حديث في الوطن العربي عامة،
ً
ً
ً
وفي فلسطين خاصة؛ إال أن هذا الفن قد شهد عمقا وطنيا فكريا عند
املبدعين الفلسطينيين ،عل رأسهم غسان كنفاني ،حيث عبروا فيه عن
الواقع املأساوي لقضيتهم ،التي هي جديرة بالتخليد كعبرة للشعوب
املكافحة واملناضلة للحصول عل حرياتها ،وكما املناضل الذي يأخذ
فسحة لالستراحة واستجماع قوته ،ومراجعة نفسه ،كذلك األدب يضع
ً
ً
فيه األديب عواطفه جانبا؛ لينظر إى قضيته بشكل موضوعي ،معريا
ً
واقعه مبينا نقاط القوة لتمكينها ،ونقاط الضعف ملعالجتها.
عل الرغم من صعوبة محاسبة النفس ،إال أننا نجد مبدعين
فلسطينيين قد برعوا في ذلك ،متخطين حد الوصف التأثيري ،متغلغلين
إى أعماق النفس ،سابرين أغوارها ،ناظرين إى الحقيقة من كل جوانبها.
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ملا لم تنل الروايات الفلسطينية الحديثة حقها في الدراسة والنقد،
ارتأت الباحثة اختيار بحثها بعنوان :
" جماليات السرد في روايات رائد غنيم "
السرد هو الطريقة التي يقوم املبدع باختيارها لتقديم األحداث
ً
ً
ً
للمتلقي ،وال يجب أن يتبع املبدع تسلسال زمنيا محددا لتقديم األحداث،
إنما يختار ما يشاء منها ويقدمه أو يؤخره بالطريقة التي تخدم فكرته ،والتي
تشد املتلقي وتبقيه عل اندماج مع النص ،فاملبدع يقوم بإعادة تنظيم
ً ً ً
ً
معطيات روايته ،بما يعطيها شكال فنيا رائعا ومؤثرا في املتلقي.
ً
ويقوم الباحث تبعا للنظريات النقدية واملنهج الذي يتبعه باختيار
التقنيات السردية ،أو ما يعرف بجماليات السرد ،ويسلط الضوء عليها.
وهنا قامت الباحثة باختيار روايات رائد غنيم املبدع الفلسطيني؛ وذلك
ً
ً
ً
ألن روايات غنيم شكلت حالة فكرية راقية تستحق الدرس والتحليل.

أهمية الدراسة :
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم بالكشف عن جماليات السرد
في روايات رائد غنيم ،وكيفية توظيف هذه الجماليات إليصال املحتوى
ً
الفكري للمتلقي بطريقة فنية متقنة تبعا للمنهج التكاملي ،مع األخذ بعين
ً
ً
االعتبار أن روايات غنيم لم َ
تلق حظا وافرا من الدراسة والنقد ،بل تكاد
تكون هذه الدراسة هي األوى ألعمال املبدع.
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ً
و تأتي أهمية هذه الدراسة أيضا في تسليطها الضوء عل أعمال مبدع
فلسطيني خاض تجربة مميزة في مجال اإلبداع الفكري العميق ،وذلك في
حديثه عن الواقع الفلسطيني فقد تخل الكاتب عن عواطفه ونظر بعين
ً
موضوعية إى الواقع الفلسطيني؛ مبرزا بهذا ما يعتري الشعب الفلسطيني
من نقاط ضعف داخلية يجب عل املفكرين نشر الوعي بشأنها؛ وذلك
ً
ً
ليشتد عضد أبناء الشعب ويكونوا يدا واحدة في مواجهة العدو الحقيقي،
وهو االحتالل اإلسرائيلي.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إى كشف الجماليات التي اعتمدها املبدع غنيم
في رواياته األربع ،والتي عمد من خاللها إى التأثير في املتلقي ،وإيصال فكرة
عميقة حول الواقع الفلسطيني .
كما هدفت إى إثراء املكتبة النقدية الفلسطينية بمزيد من الدراسات
حول مبدع لم تتم دراسة أعماله من قبل.

أسباب اختيار املوضوع:
تميز أسلوب األديب رائد غنيم في السرد ،بحيث استخدم في رواياته
ً
ً
ً
ً
أسلوبا سرديا شعريا مليئا بالجوانب الجمالية والفنية مما شكل حالة
تحث عل التأمل والتحليل؛ ولكن الباحثة لم تعثر عل دراسات لروايات
الكاتب من قبل.
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تساؤالت الدراسة:
 ما هي أهم الجماليات التي استخدمها املبدع في هذه الروايات؟ّ
 كيف وظف املبدع هذه الجماليات للتأثير في املتلقي وإيصالالفكرة؟
 ملاذا استخدم املبدع هذه الجماليات التي تختلف من رواية إىأخرى؟

منهجية الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج التكاملي؛ ألهميته البالغة في استقصاء
جماليات السرد ،وقدرته عل اإلحاطة بالجماليات الفنية من جميع
جوانبها .
كما أن لهذا املنهج املقدرة عل إبراز جماليات السرد التي وظفها املبدع
في رواياته ،فهو منهج معني بعناصر العمل األدبي وتقنياته :كالسرد و
السارد والشخصيات وغيرها؛ لذا فقد اتبعت الباحثة في دراستها ملوضوع
جماليات السرد في روايات رائد غنيم املنهج التكاملي ،متخذة من النظرية
ً
األدبية الحديثة منطلقا لها في دراسة الروايات األدبية بطريقة موضوعية،
حيث تعد هذه الدراسة األوى لروايات الكاتب رائد غنيم ؛ لذا فمن
ً
ً
الضروري تغطية الجوانب املختلفة في هذه الدراسة التي تعد مهادا أصيال
للدراسات الالحقة .
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إن هذا املنهج يتيح الدراسة بطريقة موضوعية ودون األخذ باألحكام
املسبقة ،وال تخفى من مزايا هذا املنهج من حيث قدرته عل دراسة
املوضوع بشكل متكامل من كافة الجوانب ،ويعطي قاعدة واسعة أمام
الباحثين لالستفادة منها بشتى الوسائل .

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب في املكتبة النقدية لم تعثر الباحثة عل أية
دراسة سابقة تناولت أعمال املبدع غنيم بالدرس والتحليل .

خطة الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة عل تمهيد وثالثة فصول جاءت عل النحو
اآلتي:
 مقدمة وتشتمل عل دوافع الدراسة ،وأهميتها ،وأسباب اختياراملوضوع ،وأهدافها ،كما تشتمل عل منهجية الدراسة والدراسات
السابقة.
 التمهيد :ويشتمل عل املؤلف في سطور وتعريف بالروايات األربع الفصل األول  :سيميائية عتبات النص الروائي ويشتمل عل ثالثةمباحث هي:
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 املبحث األول  :العنوان ودالالته.
 املبحث الثاني :لوحة الغالف.
 املبحث الثالث :اإلهداء.
 الفصل الثاني :الراوي والسرد ويشتمل عل ثالثة مباحث هي: املبحث األول  :وظائف الراوي.
 املبحث الثاني :أنواع الرواة.
 املبحث الثالث :بنية السرد.
 الفصل الثالث :بنية الشخصية ويشتمل عل أربعة مباحث: املبحث األول  :شخصية الشاب املثقف.
 املبحث الثاني :الشخصية اللوامة.
 املبحث الثالث :شخصية املظلوم الظالم.
 املبحث الرابع :شخصية الشاب الحيادي.
 الخاتمة  :وفيها تم رصد النتائج والتوصيات.ً
وأخيرا لوال فضل هللا ومنته ما كان لهذه الدراسة أن تظهر بهذا
ً
الشكل ،فأسأله ّ
جل وعال أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم،
وأن ينفع به طالب العلم واملعرفة ،وأن يغفر ىي ما وقعت فيه من
زلل ،إنه عل كل ش يء قدير.
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التمهيد
املؤلف في سطور
تعريف بالروايات
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التمهيد
رائد غنيم نشأته ،ثقافته ،أهم أعماله :
تعد معرفة حياة األديب وظروفه االجتماعية التي عاشها ،والتي صقلت
شخصيته ،وشكلت ثقافته ،و أثرت في حياته ذات أهمية كبيرة؛ لفهم
ً
ً
ً
ً
النص فهما صحيحا ،فدراسة النص األدبي تكون قاصرة إذا تمت بعيدا
عن كاتبه .فالنص قد هيأت لكتابته عدة عوامل ال بد من التعريج عليها؛
لكي تعين عل التحليل الصحيح  ،وذلك ألن " السيرة الشخصية للروائي
هي من الروافد واملنابع األساسية لتشكيل التجربة الفنية للمبدع"

1

عل الرغم من أن األديب ال يظهر في النص بشكل مباشر ،إال أنه يبقى
ً
ً
مالزما للنص منذ بدايته لنهايته باثا فيه أيديولوجيته ،ورؤاه الفكرية
ً
والفلسفية" .املؤلف يظل حاضرا في العمل الروائي ،فهو الذي يهندسه وهو
الذي ينسجه "

2

ومن هنا ارتأت الباحثة ضرورة التعريج عل حياة الكاتب في سطور؛
ً
ً
توطئة للدراسة ،وإعانة في سبر جماليات السرد في هذه األعمال اإلبداعية.
1

الخواجة ،علي .عين السارد قراءات في أعمال أحمد رفيق عوض ،ط ،1البيرة ،مطبعة

أبوغوش ،2005 ،ص .13
2مرتاض ،عبد الملك .في نظرية الرواية( بحث في تقنيات السرد) ،الكويت ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،1998 ،ص.207
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م .رائد غنيم ولد في 1978/9/20م بمخيم النصيرات  -غزة -
فلسطين  ،نشأ في أسرة فلسطينية ّ
هجرت من قرية "وادي حنين" عام
 1948إى مخيم النصيرات ،هذه األسرة كانت محبة لألدب ،تمتلك مكتبة
أدبية متنوعة ،حيث ُ
يكبره أخواه محمد غنيم األديب القصص ي واملسرحي
والذي كان ينشر مقاالته في جريدتي القدس والفجر ،وكذلك أخوه الشاعر
ّ
األستاذ الدكتور كمال غنيم ،وفي تأثره بإخوته كتب رائد غنيم عل
صفحته تحت عنوان بدايات " وعل النقاشات الفكرية واألدبية التي
ً
ً
كانت تحصل بين االثنين ،تفتح وعيي ،ووجدتني أجلس مستمعا ومستمتعا
ً
ُ
كنت طفال يحبو عل صعيد األيام واألدب
لهما وبالنقاشات الدائرة.
والثقافة ،فيكتب محمد أخي قصصه في جريدتي القدس والفجر ،ويكتب
كمال أخي قصائده ،فأكون أنا  -وبعد أن سافر أخي محمد للواليات
املتحدة  -أول املستمعين لهذه القصائد ،أنصت لكمال وهو يقرأها،
يسألني بعدها عن رأيي ،فأجيبه بالذي يجيش في قلبي عند السماع ،فال
يكون فرحه بالقصيدة التي كتبها ،أكثر من فرحي بعبارات اإلطراء التي
يطريني بها كمال عل ذائقتي ،وقدرتي النقدية".

1

1

انظر صفحة الكاتب على فيس بوك أ .رائد غنيم

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479473775
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درس الهندسة املدنية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،ثم درس التربية
اإلسالمية بجامعة القدس املفتوحة بغزة ،وقد ظهر أثر ذلك في بطل أول
رواية كتبها غنيم " عندما خسرت أبي " في شخصية ( أحمد) الذي كان
ً
مهندسا وذلك ما يؤكد ما أسلفنا ذكره من تأثر الكاتب بحياته ثم درس
التربية اإلسالمية بجامعة القدس املفتوحة بغزة ،وهو حاصل عل درجة
املاجستير في العقيدة اإلسالمية واملذاهب الفكرية ،وذلك ما أثرى التنوع
الثقافي والعمق الفكري عند املبدع.
حاز عل عدة جوائز أدبية عل مستوى فلسطين ،والوطن العربي :
 .1جائزة األلوكة الكبرى لإلبداع الروائي عل رواية "أحالم برزخية "
اململكة العربية السعودية.
 .2جائزة فلسطين األوى للرواية عل رواية " عندما خسرت أبي "
وزارة الثقافة الفلسطينية.
 .3جائزة مسابقة القدس اإلبداعية عل املجموعة القصصية "
ً
بعيدا عن القدس" لجنة القدس عاصمة الثقافة العربية .2008
 .4جائزة نايف الحربي للقصة القصيرة عل قصة "لوحة فنية " .
اململكة العربية السعودية.
 .5جائزة مسابقة منتديات كسال الجمال للقصة القصيرة دورة
املرحوم األستاذ عمر أحمد عبد املاجد ،السودان.
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 .6جائزة القدس اإلبداعية للقصة القصيرة عن املجموعة
ً
القصصية" :بعيدا عن القدس" .لجنة القدس عاصمة الثقافة
العربية عام .2009
 .7جائزة القصة القصيرة ملسابقة الجامعات الفلسطينية ،عن قصة:
غريب في القدس ،املنتدى التربوي رفح ،ملف القدس عاصمة
الثقافة العربية عام .2009
 .8جائزة فلسطين األوى للرواية عن رواية "عندما خسرت أبي" عام
.2010
 .9جائزة ناجي نعمان األدبية للسرد القصص ي عن املجموعة
القصصية " ليس إال أنت اآلن" بلبنان عام . 2011
 .10جائزة فلسطين لإلبداع الشبابي عن رواية " سباق فوق سطح
البحر" .وزارة الثقافة الفلسطينية عام .2012
 -أعماله الروائية :

1

 .1بين اليوم والغد  -عندما خسرت أبي 2011
 .2يوم أعماني الدخان

1

2012

انظر موقع األلوكة /http://www.alukah.net

ترتيب الروايات السابق بحسب سنة النشر ،أما ترتيبها بحسب سنوات التأليف كالتالي  :عندما
خسرت أبي ،أحالم برزخية ،سباق فوق سطح البحر ،يوم أعماني الدخان .لمزيد من
المعلومات انظر بدايات على صفحة أ .رائد غنيم على فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479473775
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2013

 .3أحالم برزخية
 .4سباق فوق سطح البحر

2017

تعريف بالروايات األربع:
 .1عندما خسرت أبي :
ست وعشرين ومائتي صفحة،
هي رواية متوسطة مؤلفة من ٍ
لها عنوانان أحدهما رئيس ي ،وهو عندما خسرت أبي ،وهو الذي
ستعتمده الباحثة في هذه الدراسة ،واآلخر فرعي وهو بين اليوم
ً
ً
والغد ،وهي مقسمة في فصو ٍل يحمل كل منها عنوانا محوريا
ً
مختصرا عن الفصل (.في املستشفى ،إى حيث ألقت ،أحالم .)...
ً
يعرض غنيم في هذه الرواية جانبا من طبيعة اإلنسان ،وكيف
أنه يغتر بقوته وبنفسه ويتعقد أن بإمكانه فعل كل ش يء؛ ليجد
ً
يدا كبرى أقوى وأعظم منه ،وهي يد القدر .ويسلط الضوء فيها
عل الظلم االجتماعي وعواقبه عل الفرد واملجتمع.
ٌ
تتحدث الرواية عن رشدي ،وهو ٌ
متعمق
شاب نشأ في املخيم،

في القراءة الفلسفيةّ ،
كون وجهة نظره الخاصة عن الحرية ،عاش
ً
ً
شبابه مناضال عن أفكاره ،تزوج وكون عائلة ،زارعا فيها بذور
ً
أفكاره املستنيرة ،راجيا أن تنمو هذه البذور عل هواه ،وعل الرغم
من أنه كان يخطط لعائلة صغيرة ،إال أن حبه لألطفال قد غالبه ،
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وكبرت العائلة ،التي كانت مكونة منه ومن زوجته وابنه أحمد
وابنته أحالم ،لتشمل سمير وميساء وجميل وسارة وإبراهيم.
عندما كبرت املسؤوليات وتشعبت ،بدأ رشدي يشعر بامللل،
ً
وقد زاد ذلك عن حده عندما اتخذ كل من زوجته وأحمد مسارا
ً
ً
فكريا مخالفا له  -وعل الرغم من أن هذا ال يتعارض مع الحرية
كمبدأ  -إال أن رشدي حاول أن يثني ابنه عن الدرب الذي سلكه،
ّ
وهو درب التدين ،أو التشدد كما يسميه هو ،وقد ولد ذلك
ً
ً
صراعا حادا بين األب وابنه ،أنس ى كالهما مكانته عند اآلخر -كما
بدى ذلك.-
يقوم رشدي الذي يعمل في البلدية باستغالل موقع عمله
بطريقة غير شريفة؛ للتقرب من العقيد فيعمل عل توجيه خرائط
شق الطرق بما يتناسب مع األراض ي التي يشتريها العقيد .وينجح
رشدي في مسعاه ،ويصبح ذا حظوة عند العقيد ،فتتحسن
أوضاعه االقتصادية عل نحو ملحوظ وسريع.
يعمل بعدها عل توثيق العالقات األسرية مع العقيد ،ويقوم
ُ
بدعوة أسرته لوليمة في منزله ،ترد بدعوة من ذلك األخير ،وهناك
يختلف أحمد مع ابن العقيد في الرأي؛ ألن لكل منهما انتمائه
السياس ي املختلف ،فيعمد أحمد عل إبداء وجهة نظره املعارضة
ملذهب والده والعقيد ،مما زاد حنق األب عل ابنه.
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" وعاد االنفصام النكد يجوس في العائلة ،جملة واحدة قالها
رشدي ألحمد بمجرد أن عادا إى البيت :
 -لن أغفر لك الذي فعلت اليوم ما حييت"

1

ات ال تنتهي،
زاد الخالف بين األب وابنه ،وأنهكا األسرة بشجار ٍ
بلغت ذروتها عندما أعلن أحمد عن رغبته في االرتباط من ابنة
جيرانهم األرملة ،سعاد أخت صديقه الحميم نوح ،والتي ال يحب
أبوه أخوها النتمائه السياس ي ،والعتقاده خاصة في أنه هو من
ً
حرف أحمد فكريا عن مسار أبيه ،في حين يرغب األب في خطبة
ابنة العقيد البنه .يصر أحمد عل رأيه ويطرده الوالد من منزله
ليواجه الحياة الصعبة في غزة.
صعيد آخر تبدو ابنة رشدي أحالم ،التي تتبع فكر والدها
عل
ٍ
ً
املتحرر ،وذلك ما عمل جاهدا عل تمكينه وحمايته من خالل
عزلها عن تأثيرات أمها وأخيها ،فتنشأ متحررة كما شاء ،وتعجب
بابن جيرانهم نوح  -صديق أخوها أحمد وأخو سعاد  -فتصدم مع
فكر أبيها ألول مرة ،وتتقبل رأيه فتعدل عن إعجابها به؛ ألنها تكون
قد أعجبت بشخص آخر هو وديع عبد الوهاب ،مساعد أبيها في
عمله ،وذراع العقيد األيمن في شؤونه الخاصة.
1

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ط ،1غزة ،رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين ،ص.137
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يخطط رشدي لتزويج أحالم من ابن العقيد باالتفاق معه،
ترفض أحالم ذلك وتتعمق عالقتها بوديع؛ حتى أنهما يلتقيان في
شقته ،التي هي إحدى شقق اللهو واملجون التي يستخدمها العقيد
ورفاقه ورشدي من ضمنهم ،وبمحض املصادفة يتقدم كل من نوح
وابن العقيد لخطبة أحالم في اليوم نفسه فترفضهما ،وألن أباها
ً
يعتقد خطأ أن سبب الرفض هو رغبتها في الزواج من نوح؛ فإنه
ً
يستخدم سلطات العقيد العتقال نوح وتعذيبه بقسوة متذرعا
بانتمائه السياس ي.
وهنا يقوم غنيم بعرض صورة واضحة ومؤملة للشقاق
الفلسطيني ،حيث يظهر الحقد الكامن في تصرفات أبناء األحزاب
السياسية املختلفة مع بعضهم؛ ولكن هللا ليس بغافل عما
يعملون ،فال بد لكل ظالم من نهاية.
يتعرض رشدي العتداء في عمله من أبناء إحدى العائالت
ّ
املتنمرة ،ويمكث في املشفى فترة ،وهنا يقدم غنيم صورة
الكبيرة
ً
القتصاص القدر من الظالم ،ويظهر ذلك فجأة كعقاب إلهي
لرشدي عل ما فعله بنوح.

ً
ً
ثم يتقدم وديع لخطبة أحالم فيرفضه والدها رفضا مهينا،

يرد له وديع هذه اإلهانة بطريقة أشد ،عندما يطلب منه رشدي
جلب فتاة إليه ليلهو بها فيحضر له ابنته أحالم .
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" وبالفعل فقد ّ
غد رشدي املسير إى هناك ،سارع في خطاه ،ليبحث
عن املرأة املنتظرة ،وقد كانت بانتظاره امرأة مؤهلة ألن تأسر ّلبه،
ألن تجتثه من األساس  ..ألن تدوخه ..وتمنحه شعور الغثيان
املطلوب ..
لقد كانت في انتظاره أحالم"!!..

1

وهنا يصاب رشدي بصدمه تخرجه عن طوره فيأخذ ابنته
ً
للمنزل ،ويحاول خنقها ألنه اعتقد خاطئا أنها قد دنست شرف
العائلة؛ فينقلب هنا رشدي عل كل نظريات التحضر التي آمن بها
ويرتد إى ما فعله األسالف في قصص مشابه.
األم واإلخوة يحولون دون قتل أختهم ،يهيم بعدها رشدي في
الطرقات ويالقي حتفه ،ويظهر في ذلك استكمال غنيم لبث فكرة
ً
ً
االقتصاص اإللهي من الظلم والظالم تاركا الباب مواربا عل سؤال
حقيقي ،إذا كان من يعبث بأعراض الناس ال يقبل ذلك البنته
فكيف يتجرأ ويقدم عليه؟
أما أحمد فإنه يتزوج بسعاد أخت نوح سيف الدين عل
عكس إرادة والده ،ويعاني من سوء األوضاع االقتصادية كباقي
ً
ً
الشباب في غزة الذين يعانون كثيرا في شق حياتهم ،لكنه أخيرا
يحصل عل وظيفة جيدة .
1
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بعد وفاة رشدي مباشرة ُيطرد أحمد من عمله ويكتشف أنه
بأب
اآلن وبعد فوات األوان وخسارته ألبيه ،أنه قد كان يحظى ٍ
خفية عن ُبعد حتى بعد تركه
بأيد
محب ،قد يسر أمور توظيفه ٍ
ٍ
ٍ
للبيت وهجره ألبيه ،ليعود بنا غنيم إى عنوان الرواية عندما
خسرت أبي .
" وعندما سألته أمه :
 ماذا هل خسرت عملك؟أجابها وهو ينظر إى الصورة :
 -ولكنني ربحت أبي"..

1

 .2يوم أعماني الدخان:
سبع وسبعين ومائة
هي رواية متوسطة الحجم ،مؤلفة من ٍ
ٌ
صفحة ،مقسمة في ثالثة فصول ،هي ذكريات بمذاق الزمان ،عل هامش
األيام ،أنا وأنت .
يعرض غنيم في هذه الرواية صورة من واقع الداخل الفلسطيني عند
ً
احتالل الوطن ،وما هي األخطاء التي ارتكبت في تلك الفترة  ،واضعا
ً
الفلسطيني في صورة واضحة و صادقة أمام نفسه ،مشيرا إى أن الشعب
1
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الفلسطيني كباقي الشعوب فيه املناضل والعميل؛ لذا عليه أن ّ
يقوم بيته
الداخلي قبل مواجهة العدو الخارجي املتمثل باالحتالل االسرائيلي.
تبدأ الرواية بحدث جلل ،تبدأ بوفاة ابن الراوي في اليوم نفسه الذي
اكتشف فيه صحة أبوته له بعد طول إنكار.
ً
ً
يقف األب عل قبر ابنه نادما مسترجعا سيرة حياته منذ بدايتها ،حيث
إنه نشأ في عائلة الرفاعي الغنية ،التي تمتلك أكبر رصيد من األراض ي
والعمال في املنطقة ،مما منحه سلطة كبيرة في سن مبكرة ،ومكانة
ً
ً
مرموقة في وسطه ،فنشأ في رفاهية منحت شخصيته علوا وتكبرا فغدا
الناس في نظره من ضمن أمالكه الشخصية.
"األراض ي املتناثرة من حوىي  ،..أشجارها وأزهارها املتبارية في امتدادها عل
مرمى عيوني  ،..العمال واملزارعون املتبارون بدورهم لكسب رضاي ...
ويومها آمنت بحكمة مفادها  :لكي تشيد مملكة فأنت لست بحاجة إال
ملجموعة من العبيد"

1

والده بدد أمالك العائلة عل أهوائه الخاصة ،وسفرياته إى مصر
ً
ومأدباته بالغة اإلسراف ،وتم ذلك دون أن يكون قادرا عل فهم ما يحدث
ً
ً
حوله فهما صحيحا ،حيث سارت أمور البيع بطريقة سرية ،فتفاجأ بعد
ً
وفاة والده بأنه قد أصبح صفرا من كل ش يء ،حتى من بيت يأويه ،ومن
ّ
كان يدعي محبته ويخلص الوالء له تنكر له بعد فقره.
1

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان ،ص.20
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ً
ومما زاد األمر سوءا أن األب قد باع هذه األمالك لعائلة أبو
الياسمين ،التي كانت من العمال عندهم ،وقد تزامنت هذه األحداث مع
النكبة وتشرد آالف الفلسطينيين من ديارهم ،أخوه الوحيد تخل عنه –
من وجهة نظره  -عندما اعتبر ضياع الوطن هو الهم الحقيقي الذي يجب
ًّ
هما يستحق العناء والتضحية.
الدفاع عنه ،بينما لم يعتبر ضياع أمالكهم
ً
ً
بعكس أخيه رأى بطلنا هدفا واحدا في حياته ،وهو استعادة أمالك
ً
ً
أسرته مهما كلفه الثمن ،جاعال من غايته هذه مبررا ألية وسيلة
ستوصله لها ،فبينما كان يتخبط في ضياعه ،وبحثه عن آثار ماضيه ،كان
أخوه ُيغير عل حصون العدو ،يقاتل ويقتل جنده.
ً
وتصادف أن رأى أخاه يعود من إحدى معاركه مصابا ،ولكن في
َ
الوقت نفسه يكون قد غ ِنم بندقية رشاشة فيقف بجانب أخيه املصاب،
ً
ً
ال حبا للوطن ،بل حبا للبنادق التي كانت تساوي ثروة في ذلك الحين،
يمكن االرتكاز عليها الستعادة أمالك أسرته من جديد.
ويسمع فيما بعد عن البطل املجهول الذي قتل الجندي وأخذ
بندقيته وتصبح هذه البندقية ومثيالتها رمز الخالص له؛ ألن البنادق
ً
ً
ً
كانت سلعة ثمينة جدا في ذلك الوقت ،ويخوض مع التجار  -عديمي
الضمير -رحالت نبش القبور ،واستخراج بنادق الجيش العربي املهزوم،
التي دفنت مع جنده في ربوع الوطن ،قبل أن تستخدم للدفاع عنه ،ومن
ثم بيعها للمقاومة .
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ً
ً
تبقى البندقية الرشاشة ،التي يعرض العدو مبلغا طائال
مقابل املعلومات عنها أو عن مختطفها  ،هي الكنز الحقيقي الذي
يسع إليه ،إال أنه عجز عن التعاون مع االحتالل مباشرة ،وخيانة
ً
أخيه ،فقرر صديقه بالتجارة أن يفعل ذلك بالنيابة عنه ،واعدا
إياه أال ُيلحق الضرر بأخيه ،وعندما أخبره بمكان البندقية
الرشاشة ،هاجمت قوات االحتالل منزل أخيه بالطائرات واملدافع
فاستشهدت زوجة أخيه ،وابنه الوحيد ،وأسر هو وأخوه في
السجن نفسه بتهمة تستره عل املخربين ،ولم يعرف أحد بأمر
ً
خيانته إال أخوه ،واستمر اعتقاله خمسة عشر عاما خرج بعدها
ً
ً
من السجن بطال قوميا.
" كلما ازداد هيجان البحار ازداد الزبد املصاحب لها  ،وثورات
الرجال كما أمواج البحار ال تخلو من زبد بشري يعلو فوقها ،
والحكاية تبدأ دائما بثورة تعظم بالرجال  ،وتنتهي بأقزام
يتعملقون بجني ثمارها ،ومشكلتي كانت تكمن في استعجاىي لجني
الثمار وفي بحثي عن رفقاء درب أو زبد آخرين يشاركونني عملية
الحصاد املبكرة".

1

إال أنه في تلك الفترة – وهو أسير – يخسر زوجته ،التي أضناه
ً
ً
ً
حبها أعواما ،وسع سعيا حثيثا للزواج منها ،فقد طلقها أهلها منه
1

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان ،ص .50
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بعد أن أنجبت ابنه الوحيد ،وزوجوها البن ألد أعدائه ابن أبو
الياسمين ،ففقد الثقة بعدها بأي ش يء ،ومض ى للعمل داخل
األراض ي املحتلة ،فتاجر باملمنوعات ،وكسب الكثير من املال في فترة
وجيزة ،كانت جسره الستعادة أمالكه ،إال أنه كان ينقصه القوة
التي تمكنه من استرداد هذه األمالك من عائلة أبو الياسمين.
وعندما حلت االنتفاضة ،وضعفت موارد املقاومة ،أمد
املقاومة باألموال كدين ،وقد عزز ذلك من مكانته كبطل ،وقد
استغل ذلك في الوصول ملسعاه واستعادة أمالكه كاملة.
و تالحقه ظنونه وشكوكه فيشك في نسب ابنه له ،وذلك ألنه
ً
لم ينجب بعده أبدا رغم كثرة زيجاته ،وعند عودة ابنه من الخارج
يلمس شك والده في نسبه من إعراضه عنه ،وسوء معاملته له،
فيعرض عليه القيام بتحليل الحمض النووي في مصر إلثبات
صحة أبوته له.

ً
في يوم تتويجه ملكا عل كل ما اشتهى ،ويوم تظهر نتيجة

التحليل اإليجابية ،يفقد كل ما يعطي حياته معناها ،بوفاة ابنه
َ
ً
غرقا ،وظهور أخيه الذي لم يره منذ أسره ،ليصفعه بحقيقة
خيانته ،فيكتشف املعنى الحقيقي للحياة ،وتصحو نفسه من
غفلتها.
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 .3أحالم برزخية :

ً
خمس وثالثين و
من
مؤلفة
بسابقاتها،
نة
هي رواية طويلة مقار
ٍ
ً
ً
سبعة وستين فصال ،مطابقة بذلك
أربعمائة صفحة ،مقسمة إى
ٍ

تاريخ ذكرى هزيمة حزيران ،حيث إن الرواية تتحدث عن
انعكاسات هذه الهزيمة عل اإلنسان الفلسطيني  ،كما يصف فيها
ً
غنيم االنتفاضة الثانية مسلطا من خاللها الضوء عل بعض
ّ
أخطاء هذه االنتفاضة ،وعل األثر الخطير الذي خلفته هذه
األخطاء في املجتمع.
وقد قام غنيم بذلك من خال ِل عرض قصة فؤاد منصور،
الذي سافر والده إى مصر ليتعلم ،وهناك يرتبط بشلبية الفتاة
املصرية  -التي تنحدر من عائلة مرموقة  -والتي ترفض االرتباط
ً
بأبناء طبقتها نصرة ملبادئها الوطنية ،يعود منصور لزيارة أهله في
غزة ،وال يستطيع العودة إلتمام دراسته في مصر ،ويذهب للعمل
في األراض ي املحتلة ،وعند اندالع االنتفاضة األوى ينقطع منصور
عن العمل كسائر العمال في تلك الفترة ،وتسوء أوضاعه
ً
االقتصادية كثيرا ،فيضطر للمطالبة بنصيبه في امليراث من أخيه
ً
األكبر والوحيد عبد القوي ،الذي يرفض ذلك بشدة مهددا أخاه ،
ً
وحشية بتهمة التخابر
وبطريقة
ُيقتل منصور بعدها مباشرة ظلما،
ٍ
ٍ
مع االحتالل.
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فؤاد الذي كان ينتش ي بمشاهدة عملية قمع أحد العمالء
ُ
يفاجأ بأن هذا العميل هو أبوه ،وتبدأ رحلة املعاناة التي يعيشها
هو وأمه ،وهنا يبرز غنيم املعاناة التي عانتها أسر العمالء ،مع أنه ال
عالقة ألسرهم في معظم األوقات فهم أبرياء ،إال أنهم يتعرضون
ألسوأ معاملة .
فؤاد وأمه يعانيان من الفقر واالزدراء ممن حولهم ،ويعود
فؤاد ملدرسته ليكمل حلم والديه؛ ولكنه يطرد من املدرسة عل
خلفية ضربه املبرح لفتى من زمالئه قد نعته بابن العميل ،وتشتد
الفاقة باألسرة فتتقدم بطلب معونة من وكالة الغوث يقابلها
املوظف املسؤول بالرفض ،وذلك بالتآمر مع عبد القوي ،ويضطر
فؤاد للعمل في املقهى عند عمه عبد القوي ،ولكنه يكمل دراسته
في نظام املنازل ،وهناك في املقهى يتعرف عل زياد منذور الذي
روحي له ،يحاول توجيهه والتخفيف عنه.
كأب
يصبح ٍ
ٍ
و يأتينا زياد في الرواية بصوت الخطاب الذي يفصح عن
مكنونات النفس البشرية ،فيبين لفؤاد أنه ليس املبتل الوحيد،
وذلك من خالل عرض قصته له.
" ما من أحد من الناس إال ولديه من البلوى ما يكفي ،ما من أحد
منهم إال وجد نفسه عل مفترق الطرق الذي سقطت منه أنت !
ابتالءات املنان هذه تمنح اإلنسان خيارين اثنين ال ثالث لهما  ،إما
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أن يرى اإلنسان نفسه اإلنسان األشد بالء ونقمة في الوجود  ،وفي
هذه الحالة يكون اختيار سبيل القنوط والجحود ،وإما أن يرى
نفسه اإلنسان األشد نعمة ورحمة ! وأن هذه االبتالءات املستجدة
ليست إال تكملت ملسيرة ممتدة من االبتالءات طوتها مشيئة الكريم
سبحانه ،وما هي إال كسابقتها  ،ستطوى وتزول وال تبقى منها إال
الذكرى ".

1

قصة زياد تشابه قصة الشعب الفلسطيني الذي حاول
االندماج مع االحتالل الصهيوني وذلك بعد هزيمة حزيران ،فعمل
في األراض ي املحتلة ،وأقام العالقات االجتماعية مع الصهاينة ،حتى
نس ي فلسطينيته ،ونس ي أسرته.

ً
زوجته تمثل صوت الضمير ،إذ تنبهه دائما إى تماهيه غير
ٌ
احتالل ،يجب أن تكون العالقة الطبيعية
املبرر ،وتذكره بأن هذا
بكثير من
معه هي عالقة عداوة ،وليست عالقة صداقة ،كما حل
ٍ

الفلسطينيين الذين حاولوا االندماج مع االحتالل االسرائيلي،
ً
ناسين أنه ال يريد لهم أن يكونوا صهاينة ،وال أن يكونوا
فلسطينيين ،كما جاء عل لسان زياد.

1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص .150 -149

-30-

تموت زوجته بسبب املرض ،وهو يتابع مباراة لكرة القدم في
ً
ً
األراض ي املحتلة ،فتشكل هذه الحادثة صفعة مدوية يستيقظ لها
ضميره ،ويعود لوطنه وقد قرر أن يحافظ عل وطنيته.
عند اندالع االنتفاضة يكون زياد من أوائل الدعاة إى
العمل املسلح ،وينفذ ذلك بنفسه ،ويتعرض لألسر ولكن يفرج عنه
بعدها ،ويبدأ بدوره في نشر الوعي عن أخطاء االنتفاضة ،وكيفية
تجنبها كما يقوم بتعرية الذات الفلسطينية ،ويضعها في مواجهة
ً
مع املتلقي؛ لكي يثوب الفلسطيني لذاته ،ويصبح أكثر تكاتفا في
وجه االحتالل.
تتعرض هذه األسرة ملحنة أخرى عندما يحاول جارهم عيد
كركوع وهو إنسان معروف بسوئه أن يقتحم غرفة شلبية ألنه
ً
يريدها بسوء ،فيخر به سقف الغرفة املهترئ محدثا جلبة كبيرة
توقظ أهل املخيم الذين يتجمعون عل املنزل ويشاهدون فرار عيد
كركوع من غرفة شلبية فيتهمها الجميع بالسوء عل الرغم من
ُ
قدم فؤاد عل ذبح أمه
السقف املدمر الذي يثبت براءتها ،وهنا ي ِ
إال أن زياد منذور يحول دون ذلك.
" -ما هكذا تدار األمور ؟ ما لكم أفقدتم حياءكم ودينكم وما
تبقى لكم من أخالق كريمة ؟!
أتتركونه يقدم عل قتل أمه وأنتم تنظرون؟!
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مالكم كيف تحكمون؟!"

1

ً
ً
يهجر فؤاد أمه بعد الحادثة محمال إياها ذنبا لم تقترفه،

وتعلن نتائج الثانوية العامة وينجح فؤاد بمعدل ممتاز في ذلك
الوقت فيكون من أوائل املدرسة ،وهنا ترغب أمه في العودة ملصر
ُ
حتى يتكفل والدها  -جد منصور -بنفقات تعليمه ،ولكنها تفاجأ
ً
ات مادية ،وفقد ثروته ومرض مرضا
بأن والدها تعرض لخسار ٍ
ً
شديدا جراء حزنه عل ما حل به و بابنته ويداهمه املوت بعد
ذلك.

ً
" انقطاع رسائله ومساعداته عنها كان مسوغا ،املدعي العام

املصري حجبه عن فعل ذلك ،حجز أمواله وعقاراته في غمضة
بصر الئحة...
شخص مثل مصطفى ما كان له أن يتجرع ذلك بسهولة لذا
فقد أمض ى قرابة نصف سنة في مستشفى عمومي ...
وجاء اتصال من غزة  -أقسمت شلبية لذاتها أنه يحمل توقيع عبد
القوي ... -صوت أجش غليظ جاء من هناك ينذر مصطفى فؤاد
بترمل ابنته.

1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص.139
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الجنازة املتشكلة في عقلية األب املسكين لم تغلق مزادها إال بنفس
1
الصوت ينذر ُ
بعهر البنت املترملة ...مات مصطفى فؤاد"
ويكتشف فؤاد بالصدفة أن عمه عبد القوي يتلقى
املساعدات من وكالة الغوث تلك املساعدات التي يحرم منها هو
وأمه رغم فقرهما ،فيفقد الثقة بما حوله.
وتغلق األبواب كلها في وجهه  ،فيقدم عل سرقة مقهى عمه ويهرب
للضفة الغربية للتعليم هناك ويدرس الخدمة االجتماعية.
أما شلبية فإنها تعمل كبائعة للخضار في السوق حتى
تستعين عل قضاء حوائجها ولكن املجتمع يقابلها بالرفض،
فتسوء أحوالها فتتجه بالسؤال للشيخ سليم األحمدي الذي يتزوج
ً
بها أخيرا.
يتطرق غنيم في أثناء ذلك إى املقاومة الفلسطينية املسلحة
في االنتفاضة األوى وإى كثرة العمالء في مقابل ذلك  ،زياد منذور
أحد املقاومين الذين يقومون بقمع العمالء يكتشف أن ابنه
الوحيد بيومي وكل آماله قد سقط في هذا املستنقع ،وهنا يعرض
غنيم صورة بطولية للمقاوم الذي ال تثنيه عالقة األبوة عل تنفيذ
حكم اإلعدام بابنه الذي تسبب في مقتل مقاوم فلسطيني.

1

المصدر السابق ،ص .237-236
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"الساحة الحمرا كانت وال تزال محافظة عل جبروتها ...عل

ً
ساحاتها وفي باحتها شهدت مقتلة ليس لها مثيل ،شهدت مقاوما
ً
يمسك ببندقية ويصوبها إى رأس عميل  ،وشهدت حوارا لم يسمع
منه سوى:
 إى الرأس يا أبي مرة واحدة. أتدري ما عقوبتي يا بني إن كنت أستحق عقوبة عل انحرافك؟عقوبتي أن أقتلك اآلن بيدي هاتين؛ ألبكيك إى األبد ،لكي يظل
ً
هذا املشهد محفورا في رأس ي ووجداني ما حييت.
 هل يتألم املقتولون بالرصاص؟! -ليس بالقدر الذي يتألم فيه آباؤهم".

1

يعود فؤاد من الضفة الغربية بعد أن ينهي تعليمه ،يعمل
في البحث االجتماعي في وكالة الغوث؛ ولكي ينال فؤاد الترقية في
مجاله الوظيفي فإنه يحرم مئات الفقراء من حقهم في املساعدات،
وينال املنصب الذي يسع إليه ،وفي يوم تأتي سيدة تطالب بحقها
الذي حرمت منه في املساعدات ،ويكتشف بمحض املصادفة أن
هذه السيدة هي محبوبته نوال وأنها قد تزوجت وترملت بعد سفره

1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص.434-433
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وضاقت حالها  ،تكون هذه الحادثة صفعة توقظ ضميره وتصلح
أحواله ،فيتزوج من نوال ،ويعود ألمه ليبرها .
 .4سباق فوق سطح البحر
هي رواية متوسطة مؤلفة من سبع وتسعين ومائة صفحة،
ً
مقسمة إى تسعة وثالثين فصال.
تتحدث الرواية عن االنقسام الفلسطيني ،فتبدأ بوصف
شاطئ البحر ،ووصف استراحة الحاج أبو محمود ،حيث يجتمع
زهدي الطالب املغترب القادم من قطر والذي عاش حياة مرفهة
للدراسة في غزة ،وصديقاه إبراهيم وميسرة الذي ينتمي كل منهما
لفصيل مختلف من الفصيلين املتنازعين في غزة؛ ولكن ذلك لم
ينسيهما طفولتهما املشتركة في املخيم وال مواقفهما البطولية في
مساعدة بعضهما في األزمات.
وتصف الرواية سوء األحوال وترديها في غزة في فترة االنقسام
الفلسطيني املسلح خاصة ،وتتعقد األحداث عندما يصاب زهدي
في اشتباك مسلح نتيجة مرروه باملنطقة بالصدفة ،حيث يدفع أول
ً
ً
ثمن لحياديته املفرطة تجاه األوضاع القائمة وطنيا وأسريا ،حيث
إنه ينحدر من عائلة كبيرة كونت مع الزمن عداوة مع عائلة أخرى
هي ٌّند لها .
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ثم تتأزم األوضاع وتشتد حدة الصراع وتغلق البنوك وتمنع
الحواالت املالية؛ فتسوء أوضاع زهدي االقتصادية ،ويخرج للبحث
ً
عن العمل ،فيقع رهينة عند أحد الفصيلين املتنازعين بعد هربه
إى املسجد في أثناء اشتباك مسلح ،ويتعرض للتعذيب ،ويفرج عنه
بعد ثبوت براءته بمساعدة من صديقه املنتمي للفصيل نفسه.
عل صعيد آخر يعرض غنيم حياة ياسين أخو إبراهيم الذي
يضحي بحياته في مقابل تعليم أخيه إبراهيم ،حيث كان للتعليم
قيمة كبيرة عند الفلسطينيين وخاصة في تلك الفترة  .بينما
ً
إبراهيم ينخرط في العمل العسكري ضاربا بعرض الحائط كل
تضحيات أسرته في سبيل تعليمه.

ً
في جانب آخر تضطر الظروف كال من إبراهيم وميسرة
ً
ً
للمشاركة في االشتباكات املسلحة ،فيجتمعان يوما وجها لوجه في
ً
مشهد مؤلم ُيقتل فيه كالهما ،ليشيعهما املخيم معا كأفضل
صديقين في املخيم ،ويدفنان بجوار بعضهما في قبر واحد.
أما زهدي الذي تضطره الظروف للعمل في تنظيف الشوارع
مع وكالة الغوث ،بعد أن ُيقتل أخوه سنده الوحيد في غربته داخل
ً
الوطن ،ويصاب زهدي إصابة بالغة أيضا ثم ُيلقى في مقابل
االستراحة عل البحر ليواجه مصيره املحتوم.

-36-

الفصل األول
سيميائية عتبات النص الروائي
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توطئة:
قبل الحديث عن العتبات النصية ال بد من التطرق إى السيميائية،

ً
وهو علم حديث النشأة نسبيا  ،ولكن ذلك ال ينتقص من قيمته؛ بل إنه
قد فرض نفسه بقوة بين العلوم األخرى.

وقد تنبأ بوالدة هذا العلم العالم " دي سوسير" وذلك في محاضرته
ً
ً
الشهيرة  ،والحق أن هذا العلم قد أضفى بريقا المعا عل العلوم اللغوية ،
وساهم مساهمات مشرقة في مجال الدراسات النقدية الحديثة.
وعلم السيمياء هو علم العالمات ،ومع أن العالمات وجدت منذ
ً
وجود اإلنسان إال أن النظر إليها كعلم مستقل قد بدأ مؤخرا ،ولدراسة
العالمة ودالالتها ال بد من تعريف السيميائية .
السيمياء لغة هي العالمة وقد اشتقت من الفعل " سام" وهو منقلب
عن األصل " وسم" ومن ذلك قولهم سمة التي أصلها وسمة ويقولون :
سيمياء باملد ،وسيمى بالقصر.

1

1

انظر .ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين األنصاري .لسان العرب ،مج ، 12باب الميم

فصل الواو ،بيروت ،دار التراث العربي1999 ،م ،ص .311
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وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعاى " سيماهم في وجوههم
من أثر السجود"  1أي أن السجود قد ترك عالمة في وجوههم.
ً
وقوله جل وعال  ":تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا".

2

ً
وأول من عرف السيمياء اصطالحا هو العالم "دي سوسير" حين قال:
" اللغة نظام من اإلشارات التي تعبر عن األفكار وهي جزء من علم
اإلشارات العام ،والسيمولوجيا موضوعها دراسة حياة هذه اإلشارات في
املجتمع "

3

كما عرفها جاكبسون " علم اإلشارات العام الذي يشكل حقل
األلسنية ،أي علم املنشورات املنطوقة".

4

والسيمولوجيا علم ذو أهمية كبيرة فهو يعين جميع األبحاث عل
جميع املستويات بما يقدمه من دالالت هادية ومرشدة في طريقهم البحثي،

1

سورة الفتح.29 ،

2

سورة البقرة.273 ،

3

دي سوسير ،فردينان .علم اللغة العام ،ترجمة  :يوئل يوسف عزيز ،ط ،3بغداد ،دار آفاق

العربية ،ص .34
4

المسدي ،عبدالسالم .المصطلح النقدي  ،تونس  ،مؤسسات عبدالكريم بن عبداهلل للنشر،

ص.100 -97
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وفي ذلك يقول بارت بأنه يساهم في " تقديم يد املعونة لجميع األبحاث،
وتؤدي دورها في جميع املعارف كما هو شأن الدليل في كل خطاب".

1

وقد استخدم النقاد هذا العلم في دراسة النصوص األدبية والتي هي
ً
مجال خصب لإلشارات والعالمات والدالالت التي قد تبدو حينا وقد تخفى
أحيانا أخرى ،ونالحظ أن االهتمام قد ركز عل الدال أو ( املبنى) وذلك
الستحواذ املناهج الشكلية عل الدراسات النقدية ولكن ذلك لم يدم
ً
طويال حيث التفت مجموعة من العلماء إى املدلول ( املعنى) حيث أن هذا
األخير ال ينوب عن الدال وإنما يحمل تصوره 2وذلك بالنظر إى عالم
ً
الواقع ؛بينما إذا نظرنا إى عالم األدب فإن األمر مختلف تماما حيث إننا
ً
ً
قد نجد لإلشارة الواحدة عددا كبيرا من الدالالت وهذا ما يعطي األمر
متعته وإثارته ،فإشارة أو عالمة مؤثرة في بداية العمل األدبي قد تستثير
القارئ مما يجعله مقبال عل النص للتأكد من صحة تأويلة ،وقد يتفاجأ
القارئ من التأويالت التي يدركها خالل املتن فيستمر في القراءة ليتمتع
باملزيد من التأويالت والدالالت وهنا نالحظ أن الدال واملدلول ليسا عل
عالقة شرطية االستبدال بل عل التأويالت املحتملة " فالشرط في العالمة

1

بركات ،وائل .السيمولوجيا بقراءة روالن بارت ،مجلة جامعة دمشق ،مج  ،18عدد ،2

 ،2002ص.65
2

تشاندلر ،دانيال .أسس السيميائية ،ترجمة  :د .طالل وهبة  ،ط ،1بيروت ،المنظمة العربية

للترجمة ،2008 ،ص.50
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ليس إذن شرط استبدال ( ش يء يقوم مقام ش يء) بل وجوب تأويل
محتمل".

1

ً
إن دراسة العالمة ودالالتها قد جعل النص األدبي معينا ال ينضب
للدالالت املتنوعة  ،والتي تتنوع بتنوع املتلقين وثقافاتهم وأيديولوجياتهم
ً
ً
املختلفة  .وهذا يعني أن النص ليس مادة جامدة قد تنغلق عل تأويل
معين أو عل داللة بحد ذاتها؛ بل إنه ينفتح عل دالالت كثيرة .تتنوع هذه
ً
الدالالت بتنوع املتلقين وهذا ما يجعل النص مناسبا لفئات مختلفة كل
منها يجد فيه ما يناسبه وما يتوافق مع أيديولوجيته وثقافته.
العتبات النصية:
إن العتبات النصية ليست شكليات مفرغة من محتواها الدالىي؛ بل
هي مداخل ومفاتيح يلجأ إليها املبدع؛ ليكون اإلبحار في النص اإلبداعي
ً
صحيحا ،فهذه العتبات تتحد مع متن النص في العمل اإلبداعي؛ لتعطي
ً
ً
ً
ً
فكرة مسبقة أو نظرة استشرافية ملحتوى النص ،فهي أول ما يواجه
املتلقي ،وهنا تكمن أهميتها في كونها عوامل جذب تسترعي انتباه املتلقي،
وتداعب فكره؛ لتحفزه عل اإلقدام في الدخول إى النص ،وسبر أغواره،
واكتشاف عامله ،كما أنها تعطي ارهاصات داللية للمتلقي ّ
وتكون
انطباعات
ٍ
1

إيكو ،أمبرتو .السيميائية وفلسفة اللغة ،ترجمة  :د .أحمد األصمعي ،ط ،1بيروت ،المنظمة

العربية للترجمة ،2005 ،ص.109
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ً
قبل الولوج في متنه ،كما قد تكون هذه العتبات غواية يلجأ إليها الكاتب
ُليدخل املتلقي في عباب نصه .
ً
وقد عرفها "جيرار جنييت" بأنها  " :كل ما يجعل النص كتابا يقترح
نفسه عل قرائه  ،فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة ،نقصد بها هنا
تلك العتبة ،البهو الذي يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه".

1

بينما يرى "جميل حمداوي" إنها " :املداخل التي تجعل املتلقي يمسك
بالخيوط األولية واألساسية للعمل املعروض" .

2

لكن ذلك ال يعني أن العتبات هي أساسيات النص الروائي فقط ،عل
ً
الرغم من كونها حباال متينة تمسك بزمامه  ،إذ إن الكاتب قد يوظف هذه
العتبات إليصال املتلقي لنقطة معينة ،ثم يقوم بدحضها أو تأييدها .
ً
ولذا صارت دراسة هذه العتبات جزءا ال يتجزأ من دراسة النص؛ ألن
ً
ً
لها دالالت متنوعة قد تكون واضحة حينا وغامضة أحيانا .فتثير الذهن
ً
وتشحذ القريحة وتهيؤها الكتشاف العمل الروائي ،فهي تعتبر "عنصرا

1

جينيت ،جيرار .عتبات(جيرار جينيت من النص إلى المناص) ،ترجمة  :عبدالحق بلعابد،

ط ،1الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف2008،م ،ص.44
2

حمداوي ،جميل .السيموطيقا والعنونة ،مج ،25:ع ،3الكويت ،عالم الفكر،1997 ،

ص.102
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ً
ضروريا في تشكيل الداللة وتفكيك الدوال الرمزية ،وإيضاح الخارج ،قصد
إضاءة الداخل"

1

وللعتبات أشكال عديدة منها  :اسم املؤلف ،العناوين ،املؤشر الجنس ي،
كلمة الناشر ،اإلهداءات ،تصدير الكتاب ،االستهالل ،العناوين الداخلية،
الهوامش والحواش ي.2
ومن هنا ارتأت الباحثة ضرورة دراسة هذه العتبات في بداية البحث؛
ّ
ً
ً
علها تعين عل فهم النص وإدراكه إدراكا صحيحا.
وقد بدأت بدراسة صفحة الغالف ومحتوياتها من :
العنوان واسم املؤلف والناشر ولوحة الغالف ،ومن ثم درست اإلهداء
والعناوين الداخلية.

1

المرجع السابق ،ص.109

2

انظر .جينيت ،جيرار .عتبات(جيرار جينيت من النص إلى المناص) ،ترجمة  :عبدالحق

بلعابد ،ط ،1الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف2008،م.
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املبحث األول :صفحة الغالف
ً
أوال :العنوان:
يمثل العنوان هوية النص األدبي ،به ُيعرفُ ،ويميز عن غيره  ،وهو أول
العتبات النصية التي يفتتح بها العمل الروائي ،فهو " :أول مفتاح إجرائي
ً
به نفتح مغالق هذا النص سيمائيا ،من أجل تفكيك مكوناته قصد إعادة
ً
بنائها من جديد"  1ولذلك يعد هو األهم أيضا؛ ألنه املدخل األساس ي
ً
للمتلقي والذي يلج من خالله العمل الروائي .لكنه أيضا حالة رؤيوية أكثر
ً
ً
منه حالة مفتاحية ،فليس العنوان مفتاحا ماديا يعبر عن دخول مباشر بل
هو كشف فلسفي ورؤيوي يحفز املتلقي عل إعمال عقله فيه .
عن ًا َّ
عن الكتاب تعنه َّ
وقد ورد في لسان العرب في تعريفهَّ :
وعننه:،
كعنونه ،وعنونته وعلونته بمعنى واحد ،مشتق من املعنى .2
ً
كما ورد في املعجم الوسيط :عنون الكتاب عنونة ،وعنوانا :كتب عنوانه،
والعنوان :ما يستدل به عل غيره ومنه :عنوان الكتاب.3
وقد عرفه "جيرار جينيت " بأنه  ":مجموعة العالمات اللسانية ،من
كلمات وجمل وحتى نصوص  ،قد تظهر عل رأس النص لتدل عليه
1

حمداوي ،جميل .السيموطيقا والعنونة ،ص.109

2

ابن منظور .لسان العرب ،مج ،13:حرف النون باب العين ،بيروت ،دار صادر ،ص.294

3

مجمع اللغة العربية .المعجم الوسيط ،ط ،4القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية،ص.633
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وتعينه ،تشير ملحتواه الكلي ،ولتجذب جمهوره املستهدف"، 1ويرى روالن
ً
بارت أنه " عبارة عن أنظمة داللية سيميولوجية ،تحمل في طياتها قيما
أخالقية ،واجتماعية ،وأيديولوجية"، 2وقد وافقهما الناقد جميل حمداوي
فعرفه بـ " إن العناوين عبارة عن عالمات سيموطيقية تقوم بوظيفة
االحتواء ملدلول النص".

3

ويعد العنوان "عقد شعري بين الكاتب والكتابة من جهة ،وعقد قرائي
بينه وبين جمهوره وقراءه من جهة ،وعقد تجاري بينه وبين الناشر من
جهة أخرى". 4
ً
ومن هنا يظهر أن الكاتب ليس حرا حرية مطلقة في اختيار العنوان
املناسب لنصه ،إذ إنه يتأثر بذوق القراء العام وبسياسة الناشر التي قد
تتدخل إذا وجدت العنوان غير جاذب للقراء " .فالعنوان الجيد هو أحسن
سمسار للكتاب" .

5

ً
ويتميز العنوان عن باقي العتبات بأنه يمكن أن ينتقل سريعا دون
نصه ،وقد يحدث ذلك بطرق شتى إما عل ألسنة القراء أو عن طريق
1

جينيت ،جيرار .عتبات(جيرار جينيت من النص إلى المناص) ،ترجمة  :عبدالحق بلعابد،

2

حمداوي ،جميل .السموطيقا والعنونة ،ص.99

3

المرجع السابق ،ص.98

4

المرجع السابق ،ص.70

ط ،1الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف2008،م  ،ص.67

5

المرجع السابق ،ص.84
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الدعاية ،وذلك ما يجعل العنوان ذا حساسية كبيرة ،فإذا كان العنوان
ً
مالمسا ملشاعر الجمهور وثقافتهم فإنه سينتشر ،وذلك ما يجعل الناشر
ً
يتدخل أحيانا في اختيار العنوان .وعل الرغم من ذلك يبقى الكاتب هو
املسؤول األول عن صياغة العنوان؛ ألنه به يضع هوية عمله الفني  ،وهو
ً
بذلك ٌ
ٌ
وواجب عليه أن يكون هذا العنوان معبرا عن حقيقة
حق له
النص ،فالعنوان" مصطلح إجرائي ناجع في مقاربة النص األدبي ،ومفتاح
أساس ي يتسلح به املحلل للولوج إى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها
وتأويلها".

1

يتصدر العنوان صفحة الغالف ،وهو الدال عل الرواية واملحدد
لهويتها  ،ولذلك فإن له وظائف متعددة منها :الوظيفة اإليديولوجية،
ووظيفة التسمية ،ووظيفة التعيين ،و الوظيفة األيقونية ،البصرية ،و
الوظيفة املوضوعاتية ،والوظيفة التأثيرية  ،والوظيفة اإليحائية ،ووظيفة
االتساق واالنسجام ،والوظيفة التأويلية ،والوظيفة الداللية أو املدلولية،
والوظيفة اللسانية والسيميائية.
ً
ً
ً
وإذا عدنا إى النقاد فإننا سنرى كثيرا منهم يعد العنوان نصا مصغرا،
تقوم بينه وبين متن النص ثالثة أشكال من العالقات :
 -1عالقة سيميائية :حيث يكون العنوان عالمة من عالمات العمل.

1

حمداوي ،جميل .السيموطيقا والعنونة ،ص.96
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 -2عالقة بنائية  :تشتبك فيها العالقات بين العمل وعنوانه عل
أساس بنائي.
 -3عالقة انعكاسية :وفيها يختزل العمل بناءه وداللته في العنوان
بشكل كامل".

1

عنوان رواية  :عندما خسرت أبي
الرواية األوى لها عنوانان :أحدهما رئيس ي ،وهو "عندما خسرت أبي"،
وهو عنوان مفارق للحقيقة الفيزيائية للمتن ولكنه يوافقه في الحقيقة
الداللية ،حيث عبر عن محتوى الرواية ،التي تحدثت عن الصراع املحتدم
ً
بين األب وابنه ،منتهيا بقطيعة بينهما ،وعند وفاة األب يكتشف االبن أنه
ً
ً
خسر أبا محبا ،كان يسهل أمور حياته عن ُبعد ،فهو في نهاية الرواية يكون
قد ربح أباه ولم يخسره.
" وعندما سألته أمه :
 ماذا هل خسرت عملك؟أجابها وهو ينظر إى الصورة :
 ولكنني ربحت أبي"..1

1

رحيم ،عبدالقادر .العنوان في النص اإلبداعي أهميته وأنواعه ،مجلة كلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية ،العدد  3، 2جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر ،جانفي جوان ،2008 ،ص.13
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كذلك ّ
عبرت الرواية عن أن اإلنسان قد يخسر أباه بطرق متعددة،
وذلك عندما ينحرف سلوك األب ملمارسة األفعال الدنيئة والخاطئة،
ً
فعندما يكبر الطفل ويكتشف ذلك ،فإنه يفقد ثقته بأبيه ويخسره فعليا.
وقد كتب العنوان بطريقة رأسية من األعل إى األسفل ؛ ليعبر عن حالة
ً
عل.
االنحدار التي يعيشها من يخسر أباه ،فهو فعال كمن يهوي لألسفل من ٍ
والحقيقة أن الخطوط لها دالالتها أيضا إذا كانت عمودية أو أفقية
ولذلك نجد أن العنوان قد ُكتب ٌ
بخط عمودي َ
بخط أفقي.
وآخر ٍ
جزء منه ٍ
" أما الخطان املستقيمان  :العمودي واألفقي أي البعدان األول والثاني
 ،فلكل منهما قيمه التعبيرية  .فالعمودي تعبير عن النبل واالنضباط
ً
ً
والنظام  .ويتخذ هذا الخط عل السطح شكال طوليا  .فالجنود والتالميذ
يتخذون هذا الشكل في صفوفهم  .وكذلك النمل ،والكثير من أنواع
الحشرات والحيوانات والطيور في هجرتها  .إال أن هذا النوع من الخط
ً
يبعث نوعا من امللل وعدم االرتياح لدى اإلنسان الرتباطه باالنضباط
ً
والعمل الشاق  ،عكس الخط األفقي الذي يوحي بالراحة والخشوع  .وكثيرا
ما يبحث اإلنسان عن راحته في تأمل آفاق مشاهد من الطبيعة كخط

1

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص.223
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أفق البحر مثال  ،أو يصطف في املسجد مع املصلين في خطوط عرضية في
جو من السكينة والخشوع".

1

لذلك كتبت بين اليوم والغد بخط أفقي في داللة عل أن واقع اليوم
ً
هو مستقبل الغد ،والذي يجب أن يكون مستقبال أفضل ينعم باالستقرار
و الرفاه ،بينما كتبت عندما خسرت أبي بخط عمودي في إشارة إى املشقة
ً
وعدم االرتياح ،وذلك ما يحدث فعال ملن يخسر أباه .كما كتب عل جانب
صفحة الغالف األيسر بخط عريض وحاد ،فالحروف كأنها قد كسرت من
حدة هذه الخسارة وذلك منطقي فال خسارة تعادل خسارة اإلنسان
لوالده.
وقد كتب العنوان بمزيج من ثالثة ألوان وهي :األحمر وال يخفى داللته
ً
فهو يدل عل النار وعل الدم وعل الحب أيضا ،واللون األسود وما فيه
من قتامة وظلم وإعتام ،ولون أزرق وهو الذي يمثل بارقة األمل الذي
سيأتي مع املتنورين  ،ذلك ما يضفي عل العنوان رونقا ً،فهو مزيج من
الصراع واأللم واألمل.
عنوان آخر ثانوي "بين اليوم والغد" ،وقد كتب في أعل صفحة
ً
الغالف بطريقة أفقية مائال لجهة اليمين ،وكأنه يعبر عن ش يء يسير برتابة
ً
وتكرار ،ولكنه أيضا كتب بذات الخط الحاد مظهرا الصعوبة في هذا
1

/http://fenon.com/figures-lines-colors-human-civilization-indicator
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التكرار ،نالحظ أن حرف النون في بين أخذ الشكل النصف دائري
الواسع ،والذي اتسع بداخله أللف كلمة اليوم فهو كسلسلة مترابطة،
ً
ً
الحاضر الذي يحوي الغد ،ألن هذه الرواية تناولت موضوعا حساسا
ألبناء الشعب الفلسطيني في حاضرهم ومستقبلهم.
يعبر العنوان الثانوي عن املفارقة بين املاض ي والحاضر ،بخاصة
للوضع الفلسطيني ،وكيف تغيرت ظروف البعض بعد مجيء السلطة
الوطنية الفلسطينية ،فوجدت طبقتين من أبناء الشعب الفلسطيني،
أحدهما مؤيد و اآلخر معارض ،وكيف احتدم الصراع بين الفريقين ،وشكل
ً
أحقادا عميقة ،امتدت وأثرت عل مستقبلهم ،بل وحولت األخوة
والجيران إى أعداء في بعض األحيان .

عنوان رواية  :يوم أعماني الدخان
أما الرواية الثانية كانت "بعنوان يوم أعماني الدخان" ،ومنه يظهر أنها
ّ
تتحدث عن الرؤية الضبابية ،والغشاوة التي تغطي عل بصيرة اإلنسان؛
نتيجة تعرضه لظروف قاسية ،فتجعله يرى الحياة من وجهة مطامعه
ً
الشخصية فقط ،متناسيا أواصر الدم والقضية ،كما أن هذه الرؤية
تجعل اإلنسان يرتكب األخطاء واألخطاء الفادحة دون أن يأوب إى الحق،
وذلك لعدم وضوح الرؤية عنده ،فال يرى حقيقة األشياء ومكنوناتها؛ بل
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َ
َ َ
قد ينخدع بمظاهرها ،فينطبق عليه قوله تعاى  }:ف ِإ َّن َها ال ت ْع َمى
َْ
األ ْب َ
1
وب َّالتي في ُّ
ص ُار َو ََٰلكن َت ْع َمى ْال ُق ُل ُ
الص ُدو ِر{
ِ
ِ ِ

ً
ً
وهنا يأخذ العنوان بعدا ميتافيزيقيا ،حيث أن الدخان هنا ليس

املقصود به الدخان الفيزيائي ،وإنما يقصد به الضالل وعدم رؤية
الحقيقة ،فالدخان هنا يرمز إى الغي والضالل الذي هو كالغشاوة التي
ً
تغطي بصر اإلنسان فتصيبه بالعمى ،وهنا العمى ليس فيزيائيا أو انعدام
الرؤية ،وإنما هو البعد عن الحق الذي يعمي صاحبه عن الهدى.
ُ
ويجب النظر إى الخط الذي كتب به العنوان ،آخذين بعين االعتبار
أن الخط وكما عرفه ابن خلدون " هو رسوم وأشكال حرفية تدل عل
الكلمات املسموعة الدالة عل ما في النفس" .

2

فالخط يحمل دالالت عل ما يعتري النفس البشرية ،وعند النظر إى
العنوان نالحظ أنه قد كتب بخط الديوان ،الذي يتميز بحروفه املتموجة،
ً
مما يعطي انطباعا بش يء وهمي ،وكتب باللون األبيض في داللة واضحة
ً
عل وجود األمل دائما ،مهما كانت مسيرة حياة اإلنسان في الغي فإن األمل
يبقى قائما في أن يثوب اإلنسان إى رشده ويعود إى صوابه.

1

سورة الحج.46 ،

2

ولي الدين ،عبدالرحمن  .مقدمة ابن خلدون ،تحقيق  :عبداهلل محمد الدرويش ،ط ،1دار

يعرب ،2004 ،ص.328
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ُ
ٌ
ٌ
كمؤشر للجنس األدبي وهو (رواية) بخط
فرعي
عنوان
وقد كتب
ٍ
واضح ،فوق العنوان في الجهة اليمنى من صفحة الغالف للداللة عل نوع
النص .ولذكر العنوان الفرعي أهمية في تحديد ماهية النص للجمهور كما
أنه ذو أهمية تجارية للتعريف بنوع النص وجذب الجمهور إليه.

1

كتبت كلمة الدخان بأحرف بارزة عريضة داللة عل بعدها األيقوني ،
ً
فعال ،وبلو ٍن ر ّ
مادي
ودورها في تبئير دالالت الرواية ،وبطريقة تشبه الدخان
متشح بالسواد مع وجود تشققات في الكلمة لإلشارة إى األلم الذي تخلفه
ٍ
الرؤية في الدخان  ،أو باألحرى السير في طريق الضالل والغي واإلصرار عليه
ً
 ،فال بد من االعتبار بما يحدث لإلنسان في حياته فيشكل ذلك رادعا له .
وقد اتخذت كلمة الدخان موقعها في الجانب األيسر للصفحة
متداخلة مع كلمة أعماني في داللة عل انتشار هذا الدخان ،وسببه املباشر
في هذه التعمية .كما كتبت في الجزء العلوي في صفحة الغالف ،ولو رجعنا
إى كلمة الدخان في القرآن الكريم فسنجدها قد وردت في موضعين فقط
َ
في سورتي فصلت } ُث َّم ْ
اس َت َو َٰى إ َلى َّ
الس َم ِاء َو ِه َي ُدخان{ ، 2وسورة الدخان
ِ

1

انظر ،جينيت ،جيرار .عتبات(جيرار جينيت من النص إلى المناص) ،ترجمة  :عبدالحق

بلعابد ،ط ،1الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف2008 ،م  ،ص-89
.90
2

سورة فصلت.11،
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َ
} َفا ْرَتق ْب َي ْو َم َت ْأتي َّ
الس َم ُاء ِب ُدخ ٍان ُّم ِب ٍين{، 1ونرى أن الدخان قد ارتبط
ِ
ِ
بالسماء ومن ثم ارتبط باإليمان والضالل ،و قد تموضعت هذه الكلمة في
املكان املناسب لها في صفحة الغالف مائلة إى يسار الصفحة ،حيث أنه
ً
ً
سبق اإليضاح أن الدخان هنا يأخذ بعدا ميتافيزيقيا وهو إشارة للضالل.

عنوان رواية  :أحالم برزخية
الرواية الثالثة جاءت بعنوان "أحالم برزخية" ،نالحظ أن كلمة أحالم
قد جاءت بصيغة الجمع وذلك للداللة عل كثرة هذه األحالم ،وللداللة
ً
أيضا عل أنها أحالم جماعية ،فهي ال تخص حالة واحدة بل تنسحب عل
فئة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني .
وقد تحدثت هذه الرواية عن هزيمة حزيران ،وانعكاس هذه الهزيمة
عل الشعب الفلسطيني ،والعنوان الذي حمل معناه أحالم الشعب
الفلسطيني بانتصار الجيش العربي عل االحتالل اإلسرائيلي ،وطرده من
فلسطين وعودة الالجئين الفلسطينيين ألرضهم.
هذه األحالم التي تأبى أن تتحقق في حياتهم ،فيكملون تحقيقها بعد
ً
موتهم وذلك بتوريثها ألبنائهم؛ جعل من اسم أحالم برزخية مستحقا
بجدارة ،وذلك ما ّ
عبرت عنه الرواية في محتواها.
1

سورة الدخان.10 ،
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كيف ال وهي التي تناولت حياة فؤاد الذي عاش مع أهله قصة مؤملة
تشابه قصص كثير من الفلسطينيين ،فهو يشبه الجيش العربي الذي عقد
عليه الفلسطينيون أحالمهم ،ولكن لألسف كما وأد الجيش العربي هذه
ً
األحالم بالهزيمة النكراء أمام جيش االحتالل ،فإن ذلك أيضا ما قام به
ً
فؤاد فقد وأد أحالم والديه بأن يكون إنسانا صالحا ً،وانثنى أمام الظروف
ً
ً
الصعبة التي جعل منها محركا يدفعه لألسوأ ،فهو لم يكن وفيا لوالده بعد
ً
وفاته مع علمه بأن والده قد قتل مظلوما ،وكاد أن يقتل أمه عند اتهام
الناس لها بالباطل مع تأكده من براءتها  ،ولم يكتف بذلك بل هجرها،
كذلك فقد وأد أحالم الفقراء الذين مر بمحنتهم فترة طويلة فتنكر لهم
وأخذ يضيق عليهم حالهم .
ُ
وقد كتبت كلمة أحالم برزخية بخط عريض ،ونالت حظوتها من
صفحة الغالف ،فكتبت في أعل الصفحة باللون األبيض الذي يحمل
الداللة عل األمل رغم الصعوبات ،فالعنوان يحيط به اللون األسود
املوشح باألزرق.
ُ
وقد كتب عنوان فرعي فوق العنوان الرئيس ي للداللة عل الجنس
1
األدبي (رواية) في تحديد ملاهية النص بطريقة جمالية وفنية.

1

انظر جينيت ،جيرار .عتبات(جيرار جينيت من النص إلى المناص) ،ترجمة  :عبدالحق

بلعابد ،ط ،1الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات االختالف2008 ،م ،ص.67

-54-

عنوان رواية  :سباق فوق سطح البحر
في الرواية الرابعة والتي جاءت بعنوان" سباق فوق سطح البحر" ،بدا
منه أن جميع املتسابقين في خطر ،وعرضة للغرق في النهاية ،حيث إن
ذلك يثير الذهن لقراءة الرواية ،التي تتناول االنقسام الفلسطيني،
وتداعياته الخطرة عل جميع أبناء الشعب الفلسطيني ،وعل قضيتهم
ً
املركزية أيضا.
فكلمة سباق تدل عل املنافسة الشديدة التي عاشها أبناء الشعب
الفلسطيني في تلك الفترة ،والسباق هنا له داللة رمزية ،فليس املقصود به
ً
املنافسة ،وإن كان سباقا فهو يشبه السباق إى الهاوية ،فكال الفريقين
كان يتسابق في االنحدار والهبوط في هوة الفراغ السحيق املهلك ،فهذا
السباق لألسف  -وكما وضحت الرواية  -لم يقد الفريقين املتنازعين
فحسب ،بل قاد جميع أبناء الشعب الفلسطيني إى الهاوية ،إذن فهو
يحمل دالالت الهالك.
والكل في السباق يحاول بلوغ الغاية التي تمثل املكسب والفوز ولكن
هذا السباق ال يقود إال إى خسارة الفريقين املتنافسين ،و قد جعل الكاتب
هذا السباق يتم فوق سطح البحر وفي هذا إشارة إى الخطر املحدق
بالغرق ،فالبحر معروف عنه الغدر ،والفريقان املتنافسان في سباق فوقه
ً
قد ينخدعان بكون من يفوز منهما يغدو رابحا ،فال رابح في نزاع األخوة؛ بل
الجميع في خسارة وخسارة مبينة.
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وهذا ما حدث عل أرض الواقع الفلسطيني كما جسدته الرواية،
حيث تحدثت عن الوطن املنشق إى فريقين متنازعين ،يسع كل فريق
منهم لفرض أفضليته عل اآلخر بالسالح ،وكأنه سيحوز الفوز عل أخيه
إن أمعن بالقتل والتطرف؛ ولكن النتيجة الحتمية التي عمي الفريقان عن
رؤيتها هي الهالك الذي ّ
حل بالوطن كله عل جميع األصعدة ،فهو كسباق
فوق سطح بحر من الظلمات يهلك الجميع ،وذلك يرجعنا إى الصورة التي
َ ْ َ ُُ
ُّ
ْ َ
َ
ات ِفي َب ْح ٍر ل ِج ٍي َيغش ُاه َم ْوج
م
ل
ضربها هللا سبحانه ألعمال الكافرين }أو كظ ٍ
من َف ْوقه َم ْوج من َف ْوقه َس َحاب ۚ ُظ ُل َمات َب ْع ُ
1
ض َها َف ْو َق َب ْ
ض{.
ع
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
نالحظ أن املبدع قد عمد إى رسم صورة جمالية في العنوان ،فقد
شبه النزاع بين األخوة عل أرض الوطن بالسباق املهلك الذي يتم فوق
سطح البحر ،وفي هذا تشويق لجذب الجمهور إى نص الرواية حيث
يرغب املتلقي في معرفة طبيعة هذا السباق ونهايته.
وقد كتب العنوان في أعل صفحة الغالف بخط عريض في داللة عل
أيقونيته وأهميته  ،وقد كتب بلون أسود غامق في داللة عل مأساوية هذا
السباق.

ثانيا :دالالت العنوان:

1

سورة النور.40،
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لقد تطورت الرواية العربية في املوضوعات التي تناولتها ،وقد
ساهمت الظروف السياسية واالجتماعية في انضاج الفكر العربي
الذي تجسد في الروايات ،والذي نلمسه في روايات املبدع غنيم "
ً
وبإمكاننا أن نذهب لحد القول بأن الكتابة األدبية عموما قد بدأت
تثور من الخمسينيات وإى حدود الستينيات نتيجة لعوامل عدة،
نذكر من بينها بداية االنفتاح الحقيقي عل الغرب بل بداية
التفاعل بين األدب العربي واألدب الغربي وبداية التخرج لنخب
متعلمة في مجاالت الفكر واألدب والصحافة والوعي السياس ي ،مع
تضاعف الحس الوطني والوعي القومي ،والثورة والتمرد عل
األوضاع املختلفة وعل ما خلفه االستعمار من خنوع واستسالم"

1

أ -الظلم والفساد:
عل الرغم من الظلم الشديد الذي ينزل بالشعوب عامة من
محتليها و مضطهديها ،والظلم الذي لحق بالفلسطيني خاصة جراء
االحتالل الصهيوني التعسفي ،إال أن ذلك يتزامن أيضا مع الظلم
االجتماعي ،الذي يمارسه أبناء الشعب الواحد عل أنفسهم ،ومن
ً
حولهم ،وهذه الظاهرة أي ظاهرة الظلم االجتماعي تشكل خطرا
يفوق في آثاره السلبية ظلم االحتالل الصهيوني .فكما قال الشاعر :
1

قيسومة ،منصور .اتجاهات الرواية العربية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين،

الدار التونسية للكتاب ، 2013 ،سلسلة دراسات أدبية  ،ص .83
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وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
املهند

عل املرء من وقع الحسام

1

والشعب الفلسطيني عل ما عاناه من ظلم املحتل ،لم ينفك يظلم
ً
بعضه بعضا ،وتتخذ مظاهر الظلم عدة أوجه منها :الظلم
االجتماعي ،والظلم السياس ي وغيرها.
ً
ً
ذلك ما جسدته جليا وواضحا رواية "بين اليوم والغد  -عندما
خسرت أبي" ،والتي يظهر من عنوانها أن هذه القضية هي قضية
املاض ي والحاضر ،فالظلم واالضطهاد هو املحور األبرز في هذه
ّ
ً
الرواية ،التي تسلط الضوء بداية عل قضية إهمال األب
ملسؤولياته األسرية ،بخاصة في األسر الكبيرة .
ويظهر ذلك عندما يقوم أحمد بدور أبيه بسبب غيابه غير
ً
اقدة في املشفى ،فيخاطب أخته الكبرى
املبرر ،عندما تكون أمه ر
ً
قائال:
"ومن ثم يكمل جملة وصاياه:

1

ديوان طرفة بن العبد .شرح األعلم الشنتمري ،تحقيق  :درية الخطيب ولطفي الصقال ،ط،2

بيروت ،المؤسسة العربية للدراسة والنشر ،ص.52
قوله "أشد مضاضة" أي حرقة .يقول :ظلم القرابة أشد الظلم على اإلنسان وأبلغه ،إنما ذلك ألن
يجد في االنتصار من قريبه ،بل ينطوي على ما يلقى منه ويصبر فموقع ذلك
المظلوم ال يكاد ّ
الظلم منه أشد من وقع الحسام وهو السيف القاطع والمهند المنسوب إلى الهند
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 راجعي دروسهم ،جهزي لهم العشاء ،البد أنهم قد جاعوا اآلن،ً
ً
هيا ...ليس الئقا أن يرجع أبي للبيت وال يجد أحدا هناك !
ترمقه بدورها ،تلتقي أعينهما عل نفس السؤال :
 -أين أبي اآلن؟

ً
وينكفئان معا ،لكي ال يصفعهما الجواب املزجي للنقمة والقنوط

والخجل! "

1

وال يقف الظلم عند هذا الحد  -مع أنه يشكل ظاهرة في
الواقع الفلسطيني -بل تعداه إى انتشار الفساد في املؤسسات
الخدماتية ،التي من خاللها يسع املستغلون من أصحاب النفوذ
إى توسيع سلطاتهم.
ً
وذلك ما عبرت عنه الرواية أيضا عندما قام رشدي (األب) بتعديل
مخططات شوارع البلدية؛ للتوافق مع األراض ي التي يشتريها العقيد ،فتزيد
أهميتها ويرتفع سعرها ،فيحظى هو بحب العقيد ،وينال ترقية في عمله لم
ً ً
يكن يوما أهال لها.

2غنيم ،رائد .بين اليوم والغد عندما خسرت أبي ،ط ،1غزة ،رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين،
ص.9
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"أرى يا سيادة العقيد ،أن يتم إعادة املخطط الهيكلي املقترح
ً
للشوارع ،وفقا ملوقع األراض ي التي تشتريها أنت ،فالتعديالت
ً
ً 1
الطفيفة في املخطط الهيكلي ليست أمرا مستحيال"
وتستمر الرواية في عرض الظاهرة ،وتكشف األحقاد الدفينة
لكل فكر مختلف بين أبناء الشعب الواحد ،عندما يكتشف رشدي
ً
ً
أن ابنه أحمد قد اتبع فكرا مخالفا له ،وهو الفكر املتدين ،فيثور
ويغضب عل ابنه عل الرغم من ادعائه للحرية ،فإنه يرفض
ً
ً
الفكر اآلخر رفضا قاطعا بل يكرهه ويزدريه .
 " وإن لم تجده في الجامعة أو الحارة ..تراه في املسجد!قال ذلك وهو ينثر الكتب املعادية في أرجاء الغرفة  ،..ولعلع صوته
أكثر:
 أإى هؤالء ألقيت عصا ترحالك؟ هل نضبت األفكار حتى تذهب إىّ
ذوي العقول املعلبة ؟!...
 أنت تظلمهم يا أبي .. هم من يظلمون أنفسهم ويظلموننا معهم...ً
 دائرة املمكن تتسع لنا جميعا ،تتسع لكل تناقضاتنا وخالفاتنا،ّ
نصر عل أال نرى أنفسنا إال كمتعادين ،إال كمتشظين
ملاذا
متناثرين كذرات الغبار املتناثرة؟ ملاذا ال نفكر ولو للحظة أن ننظر
1
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للنصف الفارغ من الكأس؟! ألن الجزء املمتلئ منها ممتلئ بالحقد
والغل والضغينة وإقصاء اآلخر؟! "

1

ال يقتصر الظلم عل اإلقصاء الفكري والحقد ،بل يترجم ذلك
إى تصرفات تعكس مدى ذلك ،لدرجة أن أبناء الشعب الواحد
يتعاملون مع َمن هم ِمن وجهة نظر معاكسة معاملة العدو
االسرائيلي ،فيعتقلون ويسجنون ويعذبون بأسوأ ما يكون السجن
والتعذيب ،وكأن هؤالء ليسوا أبناء جلدتهم وشركاءهم في همهم و
مصيرهم ،وتعدت الظاهرة ذلك لتصفية حاسبات شخصية
ً ً
بالتذرع بذريعة املعاداة الفكرية ،وكان االتهام مقبوال جدا إذا كان
املتهم من الطرف اآلخر.
وذلك ما عرضته الرواية عندما أراد رشدي أن ينتقم من
ابن جيرانهم نوح سيف الدين؛ وذلك ألنه يعتقد أنه وراء التغيير
الفكري الذي أصاب ابنه أحمد ،ووراء رفض ابنته أحالم الزواج
من ابن العقيد ،ووراء طلب أحمد الزواج من أخت نوح سيف
الدين سعاد ،مع أن لكل موقف منها تفسيره الخاص ،وإن كان
ً
الرابط الظاهري وجود نوح بين هذه األمور جميعا ،إال أنه لم يكن
السبب فيها ،فتغيير أحمد ألفكاره نتج عن نضوج فكري ،ورفض
أحالم الزواج بابن العقيد كان سببه تعلقها بشاب آخر هو وديع،
1
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ً
عل الرغم من أنها كانت تحب نوح سابقا إال أنها تخلصت من
ذلك ،ورغبة أحمد بالزواج من سعاد كان بدافع رفضه ملا جرى
لها من ظلم اجتماعي ،ودفع ذلك الظلم عنها بخطوات عملية.
عل الرغم من تلك املبررات ،إال أن حقد رشدي عل نوح سيف
الدين جعله يش ي به لدى أحد العقداء ،الذين فرحوا الغتنام هذه
الفرصة ،وأشادوا بحرص رشدي عل مصلحة الوطن ،وتم اعتقال
نوح بطريقة وحشية ال يماثلها إال وحشية االحتالل وإذالله أمام
أمه ،ومن ثم سجنه وتعذيبه ،وقد صورت الرواية وحشية ذلك.
" صرخة واحدة وجد فيها تسرية عن نفسه ،لتعطي الضوء
األخضر ألخريات ،لعل الجالد ينتش ي ،فيكتفي ،ويقلع عن فعله
ً
الغاشم ،لكن شبق االنتقام! أو الطغيان يبدو متأصال عند هؤالء،
فتزداد السياط املنهمرة ،ومع انقضاء الوقت واأليام ،تبدو هذه
ً
الفعلة كتسلية ليس إال ،وال يجد اإلنسان مبررا لذلك إال رغبة
هؤالء في انتقام الذكريات ،وأي ذكريات منغمسة بالغل يحملها
هؤالء ؟أي ذكريات جمعتهم مع نوح سيف الدين تؤهله ألن يبدو
ً
مالذا لغرائزهم الثملة؟ هل هو اختالف االيديولوجيات أم
السياسات ،هي األحقاد الدفينة التي سببها حب الوطن! والدفاع
عن الوطن!"
1

1
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كما تطرقت الرواية لظلم األيتام ،والجور عل الفتيات بالذات في
موضوع الزواج ،وذلك عند الحديث عن سعاد أخت نوح اليتيمة،
وكيف أصبحت أرملة وهي في السادسة عشر من عمرها .عل
الرغم من أن الدين اإلسالمي قد أوص ى برعاية اليتيم وكفالته في
غير موضع من القرآن الكريم ؛مع تخصيص يتامى النساء وعدم
ُ
َّ ْ ُ
ََ ْ َ ْ ُ َ َ
الن َس ِاء ۖ ق ِل الل ُه ُيف ِتيك ْم
إجبارهن عل الزواج }ويستفتونك ِفي ِ
َ
َّ
فيه َّن َو َما ُي ْت َل َٰى َع َل ْي ُك ْم في ْالك َتاب في َي َت َ
الن َس ِاء الال ِتي ال
ى
ام
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
َ َّ َ ُ
ُ ْ َ َّ َ
ض َع ِفين ِم َن
نكحوهن واملست
تؤتون ُهن ما ك ِتب ل ُهن وت ْرغبون أن ت ِ
َ َ
َْ ُ
ْ
ْ ْ َ ََ َ ُ ُ ْ َ
وموا ِلل َيت َام َٰى ِبال ِق ْس ِط ۚ َو َما تف َعلوا ِم ْن خ ْي ٍر ف ِإ َّن
ال ِولد ِان وأن تق
َّ َ َ َ
ان ب ِه َع ِل ً
يما {.1
الله ك ِ
" سعاد ترملت؟ متى وكيف...؟
ً
أبدا تصور بمجرد أن أنهت امتحان الصف العاشر ،تقدم
ً
ً
ً
إليها ابن عمها طالبا يدها للزواج ،الرفض كان أمرا بديهيا إذ إنها
لم تكمل دراستها الثانوية حتى ،لكن أمام إصرار عمها عل انعقاد
الزواج ،وتهديده وإرعاده بسوء العاقبة إن لم تحدث الزيجة ،وجد
املساكين أنفسهم مضطرين ألن يقبلوا ،وأمام هذا القبول القسري

1
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وجدت سعاد نفسها كزوجة ،ولم يكد يمر عليها شهر واحد حتى
أضحت أرملة! "

1

لم يقتصر عرض الرواية للظلم عل هذا الحد ،بل تطرقت
لظاهرة ظلم اجتماعي قد كساها العرف الثوب الديني ،وذلك
ً
فداء
بتزويج الفتيات الصغيرات ملن نذروا حياتهم وأرواحهم
للوطن ،مما أدى إى ظهور طبقة من األرامل لم تتجاوز أعمارهن
ً
ً
العشرين عاما أو ما حولها ،وهي فعال ظاهرة خطيرة ،حيث إن
ً
الكثير منهن أجبرن في ظل أعراف املجتمع أن يعشن ظروفا قاسية
فرضتها العادات عل األرامل ،وذلك مقابل شهور معدودة من
ً
الزواج ،بل كما شبهها الكاتب بأن تعيش سجنا هي سجانه
ومسجونه في آن ،ويبقى السؤال هل حبنا.للوطن يمنحنا الحق في
هذا التصرف ،وذلك دون علم أو موافقة من الطرف املتضرر؟
هذه القضية عرضتها الرواية من خالل عرض قصة اليتيمة
سعاد أخت نوح ،التي أجبرت عل الزواج من ابن عمها وهي صغيرة
السن ثم يتوجه بعد زواجه بشهرين للقيام بعملية استشهادية
تحولها إى طفلة أرملة .
" لم تكن قصة سعاد بالنسبة ألحمد رشدي سوى حلقة
جديدة من مجموعة ال منتهية من مثيالت مؤملات ،أن تترمل امرأة
1
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أو فتاة ،ما هو إال ابتالء من ابتالءات املنان التي ال يملك اإلنسان
أمامها إال التسليم واإلذعان ،لكن الذي كان يبعث أحمد عل
الحنق ،هو استسهال املسألة ،أن يقبل اإلنسان االبتالء اإللهي أمر
وأن تحث الخطى إى االبتالء فهذا أمر آخر ،ما معنى أن يتزوج
اإلنسان الليلة؟ ثم يتوجه في الصباح إى عملية استشهادية؟! وما
الفارق بين ليلة واحدة وشهر وسنة واثنتان إال فارق يسير يسير" .

1

يستمر الظلم االجتماعي بغض النظر عن دعوات الحرية
ً
والفكر ،ملمارسة أشد الطقوس العرفية قسوة وتطرفا ،وذلك
ً
يظهر عندما يعتقد رشدي خطأ أن ابنته قد دنست شرف العائلة،
فيلجأ إى الحل التقليدي في معالجة املوقف ،دون السماع من
ابنته أو التبين من صحة اعتقاده ،فيحاول قتلها للتخلص منها،
ويكاد يفلح في ذلك لوال تدخل العائلة في حمايتها وتخليصها من بين
يديه.
" رشدي محالوي الذي كفر بكل عادات املجتمع التقليدية ،وسخر
ً
منها ،وحاربها ،ها هو اليوم يأتي مرتدا عل عقبيه ،ليمارس دور
األبوة كما مارسه األجداد وسيظل األحفاد!!!"

1
2
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2

ً
تعرض الرواية أيضا أشكاال شتى للفساد ،منها :االختالس
ً
والرشوات التي يقبلها رشدي مستغال بذلك قربه من العقيد،
وذلك لتحقيق مطامح وأهداف شخصية.
ً
ً
" لم يكن البيت إال نتاجا طبيعيا لسلسلة الترقي املتوالية ،ومن ذا
الذي يملك القدرة ألن يتقول عل توقيعات الرئيس! بتوقيع من
الرئيس يختزل الناس الزمان ،تفرش لهم ٌ
سبل ممهدة الستحقاقات
فلكية ،قطعة أرض ممنوحة إذن ،ومواد بناء مستقاة من هدايا
املقاولين املتراكمة! فبيت جديد في ظرف سنة "

1

كما تتطرق الرواية للفساد األخالقي ،الذي طال أصحاب
املناصب والنفوذ ،الذين استغلوا مناصبهم؛ لتحقيق متع
خسيسة ،ضاربين بعرض الحائط كل القيم واملبادئ التي تعارف
عليها املجتمع ،بل والتي نص عليها الدين ،مستغلين حاجة البعض
املادية لتحويلهم إى دمى تتحرك وفق أهوائهم .
وبدا ذلك في الرواية عند استغالل العقيد لحاجة وديع
ً
عبدالوهاب ،ليجعل منه صائدا للملذات لحسابه الشخص ي مقابل
حصوله عل وظيفة تؤمن له قوته.
" وعلم رشدي أن سر عالقة العقيد بوديع ،هي كون وديع صائد
فتيات ماهر! وجوده في الجامعة ،وكونه ذا شخصية إبليسية قبل
1
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ذلك ،أهله ألن يتحين الفرص واألوقات والفتيات املناسبات مللء
وقت العقيد املثقل بهموم الوطن ...وكوفئ وديع عبد الوهاب
بوظيفة في البلدية بناء عل ذلك".

1

وعل الرغم من عوامل الظلم والفساد التي كانت متواجدة
في الرواية بكثرة ،إال أن ذلك لم يمنع ظهور الخير والخيرين ،الذين
يدافعون عن الحق ،ويرفضون الظلم بأفعالهم ال أقوالهم ،وبرز
ذلك في موقف أحمد من ابنة جيرانهم سعاد ،عندما تزوج بها
ً
ً
وأكرمها متحديا أعراف املجتمع إيمانا منه بالظلم الذي وقع عليها،
كذلك وقوف أم أحمد بجانب جارتها أم نوح ،وذلك ملواساتها فيما
حل بها وبأبنائها من ظلم وجور .وقد وردت معاني الظلم والفساد
في الروايات األربع ،ولكنها جسدت روح الخطاب في هذه الرواية.

ب -محاسبة النفس:
حدثنا القرآن الكريم عن النفس وأنواعها ،ومنها :النفس
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
ً
َ َ َ
ْ
اض َية
املطمئنة }يا أيتها النفس املطم ِئنة (( 27ار ِج ِعي ِإل َٰى رِب ِك ر ِ
ً
َّم ْر ِض َّية{  2وهي النفس التي يمتلكها الصالحون.

1
2
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َ َ ُ ْ ُ َّ ْ
والنفس اللوامة } َال ُأ ْقس ُم ب َي ْوم ْالق َي َ
س
ف
الن
ب
م
س
ق
أ
ال
و
)(1
ة
ام
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ
الل َّو َام ِة{ 1وهي التي تحاسب صاحبها عل أعماله ،يمتلكها من
ً
ً
ً
خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا.
ومحاسبة النفس عسيرة ،ألن اإلنسان يستطيع التصنع
أمام اآلخرين؛ ولكنه ال يستطيع ذلك أمام نفسه .مع عسرها فهي
حسنة؛ ألنها تؤدي إى ندم اإلنسان عل أخطائه التي اقترفها،
وبالتاىي تصحيح مسار حياته ،وهي املرحلة األوى من مراحل التوبة
عن الخطأ .
"تكفيري عن خطيئتي يكمن في اصطباري عل تلمس خطاك
في لجج الظالم التي تطوي رحيلك ،فلعلي أفلح في مجازاة نفس ي
عل فعلتها الغاشمة يوم غطت ألق وجودك بسرابيل الجحود".

2

تعد محاسبة النفس هي الداللة األعمق التي حملتها رواية
"يوم أعماني الدخان" ،حيث عرضت التجربة التي عاشها الراوي -
ً
ابن الرفاعي -كما كان يطلق عل نفسه مذيبا ذاته في عائلته
ً
صاحبة األمجاد الضائعة ،متمثال الفلسطيني املعتز بعروبته
الضائعة.

1
2

سورة القيامة ،أية .2-1
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ً
"وانطلقت أجوب الغمار والقفار باحثا عن مجد كان لنا ،ما
من ش يء كان يعيقني عن ذلك سوى ماض كاد أن يتآمر ّ
علي
ٍ
لحظتها ،وأنا ابن عائلة "الرفاعي" الذي لم تتغبر يداه أو قدماه قبل
ذلك".

1

وتجربة ابن الرفاعي التي تعرضها الرواية تجربة قاسية،
صقلت شخصيته وأنضجتها حتى وصلت ملرحلة التنوير ،التي فيها
ً
ً
ً
ً
يسرد ابن الرفاعي قصته محاسبا نفسه حسابا عسيرا مواجها
نفسه بالحقيقة عارية.
" عل كرس ي اعتراف هو مصطبة قبرك سأثقل مسمعك
أب جحد بنوة
بالذي اقترفته يداي ،سأتلو عل مسمعك قصة ٍ
ماض ضلت خطاه ،و ٍأخ طعن
وابن أخذ عل عاتقه استعادة ٍ
ابنٍ ،
ٍ
أخاه من حيث لم يحتسب ،فباعه وباع معه الوطن"

2

وأول ما يواجه اإلنسان نفسه فإنه ينظر إى الظروف التي
اجتمعت عليه ليسلك هذا الطريق ،فيوضح ما ّ
حل بأسرته من
ً
وذل بعد عز ،وذلك بعد أن خسر أبوه جميع أمالكه
فقر بعد غنى ٍ
ٍ
في مالحقة أهوائه الشخصية ،حيث قام والده ببيع أراضيهم
املمتدة في املنطقة إى أولئك الذين كانوا يعملون عندهم .
1
2
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ً
ً
"كيف تتخيل قبوىي ألن أغدو مسودا بعد أن كنت سيدا ،أن
ً
ً
أكون مصفوعا بعد أن كنت صافعا ،كيف كنت تقبل استكانتي
وحيادي تجاه أشياء كانت ولم تزل ملك يميني "

1

ويستمر ابن الرفاعي في شرح ظروف حياته التي جعلت منه
ً
ً
ً
شخصا أنانيا ناظرا ملصلحته الشخصية فقط ،فقد أحب فتاة
ً
ً
ً
ً
حبا شديدا وسع سعيا حثيثا في طلبها للزواج منه ،فكان
ً
ً
ً
إلعراضها عنه وهو في غناه وعزه ورفضها له رفضا قاطعا إذالال
مهينا له ،حاولت من خالله تقديم أول درس في الحياة له ليكون
ً
ً
متواضعا وحكيما ،حيث إنها قبلت بالزواج منه في عسره وضيق
حاله.
"  -كانوا يريدون التخلص منك ،فلماذا رفضتني يوم جئتك
والدنيا كلها ملك يميني؟
ورأيتها تبتسم:
 أنا لم أرفضك أنت بل رفضت كبرياءك الذي كنت ترفل فيه،2

رفضت عنجهيتك وترفعك وغرورك ،ويوم أصبحت مثلي جئتك".
ً
والنعم ال تستمر طويال حيث فقد ابن الرفاعي زوجته وهو في
السجن ،عندما أجبرها أهلها عل السفر معهم إى الخليج،
1
2
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وزوجوها برجل آخر هو في الواقع من العائلة نفسها التي اشترت
معظم أمالكهم ،فكان لذلك جرح عميق في قلبه ؛ مما جعله يشك
في نسب ابنه له بعد خروجه من السجن ،فنبذه ورفضه.
" شهران معها ،وخمسة عشر سنة في املعتقل ،وسنة بأكملها
وأنت أمام ناظري ،وأنا أبحث عن إجابة السؤال الذي أدى بي إى
أن أفقدك ،إى أن أراك كمحتل غاشم لعرض ي واسمي".

1

ومن ثم يوضح غنيم موقف ابن الرفاعي من أخيه الذي رأى
في ضياع الوطن الهم الحقيقي الذي يجب أن يؤرق الفلسطيني،
ويدفعه إى هدفه الوحيد الذي هو تحرير الوطن ،بينما هو كان
عل استعداد عل فعل أي ش يء مقابل استعادة ماضيه فهو يعيش
في املاض ي ومن أجل املاض ي ،بينما أخوه كان يرى حاضر ومستقبل
الوطن الذي يحتاج أبناءه اآلن.
2

"كنت أبحث عن أرض هي أرضنا وكان عمك يبحث عن وطن".
ً
وألنه لم يهتم إال باستعادة أمالكه رأى أخاه عبئا عليه ،فخان
ً
أخاه وخان الوطن ،عندما أقدم عل التجارة بالسالح مستغال
حاجة املقاومين لها ،وقد يسرت له دناءته حتى أن يتواطأ مع تاجر
سالح خائن للوشاية بأخيه ،وأخذ بندقيته الرشاشة وإعطائها
1
2
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للعدو الصهيوني مقابل مبلغ كبير قد عرضه االحتالل مقابلها،
ولكنه لم يستطع الوشاية بأخيه بطريقة مباشرة ،بل قام بإخبار
صديقه بالتجارة بمكان بنادق أخيه ،وعندما قام بتبليغ قوات
االحتالل عن مكان السالح هاجمت قوات االحتالل منزل أخيه
ً
ً
هجوما شرسا وقتلوا زوجته وابنه واعتقل هو وأخوه .
ً
منفعال ،ليصوب سهام قوله ّ
إىي :
"ولحظتها تقدم إىي
 أنت خائن!... ملاذا فعلت فعلتك التي فعلت؟ً
وعجزت عن الكذب ،مالذا عجزت عن البوح بأكاذيبي يومها ،وسألت
ً
نفس ي :أيكون الكذب منصاعا لقاعدة الضد التي تتميز بها األشياء؟ فيبدو
ً
1
ً
وجالء أمام الصادقين؟"
الكذب أكثر وضوحا
سنوات السجن التي تعطي اإلنسان الخلوة التأملية ،لم تكن كافية
لتعيد إى ابن الرفاعي رشده ،بل استمر في ّ
غيه ،فخرج من السجن وعاد
ً
إى وطنه غريبا عنه ،وانخرط في تجارة املمنوعات ،ومن ثم ضمه غسان
صديق أخيه في املقاومة إى التنظيم ولكنه كان واجهة له فقط فلم
ينخرط في العمل امليداني ،وانخرط مع تنظيمه في الحل السلمي ،فمنحة

1
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ً
ذلك سلطة وأمواال مكنته من استعادة أمالكه ومكانته في املجتمع ،حيث
ً
أضح وزيرا.
ً
"وكانت االنتفاضة تزداد لهيبا ،وكانت ثروتي املالية تسير بنفس النسق
التصاعدي ،وجاءت فتوحات املنان بعد ذلك لتفاقم قدراتي املالية!
ً
عاد التنظيم من الخارج إى دعمنا ماليا ،وألنني كنت في املوضع الذي
حدثتك عنه فقد كانت كل النقود تمر عبر بوابتي".

1

ً
أما ابنه فقد عاد إليه ،ولكنه قد شك في نسبه إليه ،واعتبره احتالال
ً
غاشما ،وقد أعمى الحقد بصيرته فلم ير شبهه الكبير به ،بل نبذه وهجره
إى أن أقنعه ابنه بعمل فحص الحمض النووي في مصر وهناك تأكد من
صحة أبوته له؟
" كيف حسبت أنك لست ابني ؟
كيف حسبتك وليد غيابي ،وأنك احتالل غاشم السمي وعرض ي وأمالكي ؟!
كيف؟
وقد كانت هامتك تعدل هامتي ،ومشتيك تشبه مشيتي ،وفمك وعيناك
ولون بشرتك تنبئني أنك مني!"

1
2

2
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وعندما تهيء الحياة لإلنسان أنه امتلكها بالكامل بالرغم من سوئه،
فإنها تسلبه أعز ما يملك ،لتعلمه حقيقة األشياء وأن نهاية الطريق
ً ً
املشوب بالخطأ يستحيل مهما ازدهرت أن تثمر ثمرا طيبا.
" أنت عندما تفتح صدرك في وجه الرياح قد تصاب باإلنفلونزا ،لكنك
ً
تحيا وتبدو في حياتك كبيرا ،إياك أن تضم صدرك في وجه األشياء،..
ً
املضمومة صدورهم وقبضاتهم هم الباحثون عن الغنائم دائما ،أنت
آبه بالرصاص الذي يأتيك ،لكنك عندما
عندما تحارب تفتح صدرك غير ٍ
ً
تفكر في غنيمة ،ستنحني أوال ،لتضم صدرك بعد ذلك وأنت تلتقط
الغنائم".

1

ت -انعكاسات هزيمة حزيران:
الصدمة التي استفاق عليها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام
 ،1948وهي أن عودته إى أراضيه التي ظن أنها مسألة يوم أو
يومين قد تأخرت إى أبعد من ذلك بكثير.

ً
وجد اإلنسان الفلسطيني نفسه رهينا للظروف الصعبة التي

عاناها بعد الهجرة من قسوة الفقر والحرمان والتشرد بعد أن كان
ً
سيدا في أرضه ،أدى ذلك إى ر ّدات فعل مختلفة عندهم ،فمنهم
من صار همه األول واألخير تأمين حياته الخاصة ولو عل حساب

1
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أعز الناس عليه ،ومنهم من تهاون في حقوقه من أجل الحفاظ عل
أواصر الدم والقرابة.
لكن القاسم املشترك بين الجميع كان في االعتقاد بل اليقين -
إن صح التعبير -عل أن العودة ستكون حتمية عند تعاون العرب
عل قتال االحتالل اإلسرائيلي ،فكان الشعب الفلسطيني كرؤوس
مشدودة إى بؤرة األمل الوحيدة املتبقية في واقعهم املرير ،بؤرة
ّ
أخوة التاريخ واللغة والدين  -العرب ، -ولكن بعد هزيمة حزيران
الساحقة أو ما يعرف النكسة في عام  1967فقد الفلسطينيون أي
بارقة لألمل في حياتهم.
وذلك ما جسدته رواية " أحالم برزخية" والتي تنتمي إى أدب
املقاومة الذي يعرفه الدكتور السيد نجم بـ " أنه األدب املعبر عن
العمل من أجل تفجير الطاقات اإليجابية الواجبة للمواجهة ،وهو
األدب املعبر عن وجهة النظر اإلنسانية » الشمولية وليست
العنصرية الضيقة ،إنه األدب امللتزم أو الثوري أو النضاىي
باستخدام مصطلحات قد يكون استخدامها اآلن من باب
أيديولوجي مخالف ،كما إنه األدب الذى يسع دائما لتهيئة األفراد
والشعوب والرأي العام لفكرة املقاومة".
1
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وقد عبرت الرواية عن ذلك في بداية صفحاتها
"كل االصطدامات املرئية عابرة ،ال تتجاوز أن يتذكر إنسان
فلسطيني لهنيهة أن اليوم هو ذكرى حزيران ،حيث ضاع الوطن
1

واألرض واإلنسان" .
ّ
وقد خلفت هذه الهزيمة حالة من اليأس والقنوط عند
الفلسطينيين الذين عايشوا النكبة والنكسة ،فإذا الدول العربية
لم تستطع هزيمة االحتالل كيف الحال بأفر ٍاد عز ٍل .
"وكانت تجارب كبار السن في جوالت سابقة مع اليهود تشكل
ً
ً
تشققا أكيدا لحالة التفاؤل هذه:
 الكف ال يواجه املخرز. جيوش عربية بأكملها عجزت عن هزيمة اليهود. -هؤالء اليهود ال يقدر عليهم إال ربنا".

2

بسبب قسوة الظروف املعيشية نشأت ظاهرة العمل عند
ً
ً
االحتالل اإلسرائيلي ،وملا كان ذلك يوفر أجرا مجزيا ،كان
الفلسطينيون ال يبالون بكونهم يبنون دولة االحتالل بسواعدهم.
ً
" هزيمة حزيران أقل خطرا من الحالة املهيمنة اآلن ،هزيمة
حزيران أعطتنا الصورة الكاملة والوافية لطبيعة هذا العدو،
1
2

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ط ،1الرياض ،دار األلوكة للنشر ،ص.8

المصدر السابق ،ص.22

-76-

وطريقة تعاملنا املفترضة معه ،نحن نسير نحو الهاوية نحن نسير
نحو االمتزاج مع العدو نسير نحو الذوبان لنفقد فلسطينيتنا،
وهويتنا ،وكل مسوغات وجودنا ،العالقة الطبيعية مع العدو هي
التنافر واملزاحمة ال االنغماس به ومعه  ...اليهود ال يريدوننا
فلسطينيين ،وال يريدوننا إسرائيليين كذلك ،يريدوننا بصورة املسخ
الذي ال صلة له بتاريخ وال جغرافيا وال مكان والزمان".

1

وعل الرغم من صعوبة تصور املعادلة املتناقضة ،التي تكمن
في اعتقاد الفلسطيني أن كيان االحتالل هو من حرمه من أرضه
وماله وسبب فقره وحرمانه ،إال أنه في مرحلة ما اعتقد أن الخير
والسعادة تكمن في تلك األموال التي يتلقاها مقابل بناء هذا الكيان
وتوسيعه .
فاأليدي العاملة الفلسطينية في غالبها كانت تعمل في بناء
مدن ومستعمرات الصهاينة ؛عل الرغم من أن هؤالء هم من
سلبوهم أمالكهم وجعلوهم فقراء مشردين.
ذلك ما عرضته الرواية في حالة منصور الذي اضطر للعمل
بعد منع أخيه له من العودة ملصر وإكمال تعليمه.
ً
" لهذا اضطر منصور وبدا جميال له هذا االضطرار أن يصبح
ً
واحدا من األيدي العاملة في إسرائيل ،لتعمل وتحوز أعل األجور،
1
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ومن ثم لتنس ى وتنس ى قضيتها األوى ؛ ولتذوب وتحيا كما بهيمة
ً
ً
ً
ً 1
األنعام في أخصب األرض مراحا وعشبا وأريحية ونسيانا".
لم يقتصر األمر عل بناء مدن اإلسرائيليين فقط ،بل أعجب
الفلسطيني املقهور ببريق سطوة هذا املحتل الكاذبة ،فأخذوا
يحاولون االندماج معهم ،وقد شجع ذلك ما كان يبديه
اإلسرائيليون من بعض الصفات الحسنة الكاذبة ،فأقام
الفلسطينيون العالقات االجتماعية معهم ناسين أن هذا العدو ال
يريدهم كإسرائيليين وال يريدهم كفلسطينيين .
"نحن نسير نحو الهاوية  ،نحن نسير نحو االمتزاج مع العدو ،نسير
نحو الذوبان  ،لنفقد فلسطينيتنا  ،وهويتنا  ،وكل مسوغات
وجودنا العالقة الطبيعية مع العدو هي التنافر واملزاحمة ،ال
ً
االنغماس به ومعه ،اليهود يجدون في أسواقنا أسعارا أرخص من
أسواقهم ،ويجدون بمرورهم في شوارعنا نزهة ال يضاهيها مثيل،
يسهرون مع أناس منا! وأين؟ في بيوتنا!...
اليهود ال يردوننا فلسطينيين  ،وال يريدوننا إسرائيليين كذلك،
يردوننا بصورة املسخ الذي ال صلة له بالتاريخ وال جغرافيا وال
مكان وال زمان".
1
2

2
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من هذا اإلعجاب الوهمي اكتسب الفلسطينيون من محتليهم
القسوة والوحشية .ففي االنتفاضة األوى اعتمد االحتالل سياسة
قمعية قائمة عل تكسير العظام ،نفس السياسة التي اعتمدها
املقاومون في قمع العمالء .وقد ظهر ذلك في مشهد وصف عملية
القمع املتعلقة بوالد فؤاد.
"تأكد له تماما أن عملية القمع هذه ستغدو من األساطير التي
تلوكها أفواه الناس ،ضربات امللثمين أصعب من كل ما سمع ،عدد
امللثمين كذلك ،طبيعة األدوات املستخدمة ،ال عص ي في املكان" ،
البلطات" والسيوف فقط ،ولقاء هذه األدوات بالعظام يذكره
بمنظر البقر والعجول في األعياد! رأى بأم عينيه ذرات العظام
املتناثرة ،وسمع تأوهات العميل في البداية ،فاختلطت هذه بتلك
ً
1
مكسبة إياه شعورا بالنشوى ال يضاه !"
وكما املحتل ال يحتاج إى أدلة أو براهين ،كذلك املقاومون لم
يحتاجوا إى أي دليل أو برهان لتنفيذ عمليات القمع الظاملة،
ً
فكانت الوشاية وحدها تكفي أحيانا ليتهم شخص ما بالتخابر مع
االحتالل ،ويقمع كعميل وذلك أودى بحياة كثير من األبرياء.
ظهر ذلك عندما كان يشاهد فؤاد عملية قمع وحشية
ً
مستمتعا ليكتشف في نهايتها أن العميل هو أبوه ،وهو كان يعلم
1
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ً
تمام العلم بأن التهم التي نسبت إى والده كانت تهما ظاملة ،هو
بريء منها براءة الذئب من دم يوسف ،مع ذلك لم يستطع الدفاع
عن شرفه وعن والده بل اكتفى بأن يتعامل مع اآلخرين بناء عل
هذه التهمة ،وهنا إشارة صريحة إى حالة االنكسار واالنهزام
الداخلي التي منعت منصور من الدفاع عن شرف والده .
" وعل الرغم من أن أباه أفض ى إليه بالحقيقة قبل شهقته
األخيرة ،وعل الرغم من أن صدى الكلمة ظل يرن في أذنيه:
ً
 "لست عميال صدقني"كان عليه أن يتعامل مع أبيه عل أنه شريف مظلوم في
دخيلة نفسه ،وعل أنه عميل أمام الناس! وإال فهل يملك الجرأة
ألن يصدح بالذي أسره له أبوه؟ وهل سيصدقه أحد؟ "

1

ولألسف الشديد لم يكن الضرر يقتصر عل املتهم فقط ،بل
يتعداه إى معاداة أسرته في املجتمع ،وكأنهم قد شاركوا في التخابر
مع االحتالل ،ويبدأ البعض بنبذهم والقسوة عليهم ،ومحاولة
استغاللهم بطريقة غير شريفة .
" ألن عملية القمع تتجاوز مداها ،لتطول أبرياء آخرين ،مجتمع ال يرحم
مثل مجتمعنا لن يكتفي بمعاقبة العميل عل ما اقترفته يداه ،بل يمارس
1
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رحلة العقاب مع عائلته ،بنات العمالء ال يتزوجن ،وكذا أخواتهم ،أما
أبناؤهم فيعاملون باالزدراء واإلقصاء ،وهذا يؤدي إى حالة من الشعور
بالظلم والكبت في نفوس هؤالء ،وإذا لم تنتبه املقاومة إى هذه املسألة
ً 1
االجتماعية فسندفع نحن الفلسطينيين الثمن غاليا".
ويبدو ذلك في موقف املجتمع من فؤاد وأمه شلبية ،حيث نظرة الشك
والريب والتعامل بقسوة ،ونبذهم حتى من أقرب الناس إليهم ،وهو عم
فؤاد عبد القوي ،الذي حرمهم من حقهم في امليراث رغم صعوبة وضعهم
االقتصادي بل تعدى ذلك بمحاولته االعتداء عل شلبية وإجبارها عل
الزواج منه
"ما رأيك أن ننهي كل مشاكلنا العالقة هذه؟
 كيف؟ً
 تقبلينني زوجا!ً
ثم قال محاوال أن يتخطى املسافة التي تفصلها عنه:
ً
 ومن ثم أكون عبدا لك. -اخرس يا حيوان.

ً
لكن ذلك لم يمنعه من االندفاع نحوها محاوال احتضانها...

1
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 اخرج من بيتي يا حيوان ،هيا اخرج ،أتأكل أموال اليتامى ثم تأتيلتذرف عليهم دموع التماسيح ،أموال منصور دين في عنقك ،لن
نسامحك عليه ما حيينا".

1

ً
كل هذه االنعكاسات أوجدت طبقة من املنهزمين داخليا والذين
ُ
أهدروا ما تبقى من ذواتهم وكرامتهم كما أهدر الوطن وكل املبادئ.
وهذا ما حدث مع فؤاد الذي ترك تعليمه وطموحاته وأحالم أمه
املسكينة وأبيه املظلوم ليهدر كرامته كعامل في مقهى عمه الذي ظلمه.
" بين وهج الفحم ،ودخان (األرجيلة) ،ورعود العبي (الشدة)
املتبارين كان عل فؤاد أن ينسكب ويراق دفقة دفقة" .

2

ً
ً
كل الظروف الصعبة التي أحاطت بفؤاد جعلت منه ظاملا شرسا
عندما أتيحت له الفرص واإلمكانيات ،ولألسف أنه مارس ظلمه عل
املقهورين أمثاله ،وعل أشد الناس قرابة منه .
ذلك ما عرضته الرواية في موقف فؤاد من أمه ،عندما رماها
الناس بشرفها ،مع أن براءتها كانت أوضح من عين الشمس؛ فأراد
قتلها والتخلص منها.

1
2
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"وكأني بك فعلت فعلتك التي فعلت لتنجو ،لربما كنت أنت أكثر
من يشك بأن تنحدر أمك إى هذا املآل ،وهي أمك عل أية حال ،أصبح
الظلم عندك عقدة ،كنت تخش ى من أن يرميك الناس مع أمك
ً
ً
ً
باالزدراء واإلقصاء ،فانسللت مذعورا متبرئا منها ،آثرت أن تكون ظاملا
ً
عل أن تكون مظلوما ،وال أدري لم تعجب من قسوة املجتمع بعد
اآلن؟! ما الذي ستعيبه عل هذا املجتمع في خطيئة أنت فاعلها ؟"

1

ث -االنقسام الداخلي الفلسطيني:
وكأن الكآبة تأبى أن تفارق أهلها ،هذا ما ّتوج به الواقع الفلسطيني،
بعد سنوات عجاف من االحتالل ،و الحصار ،واإلذالل ،وضيق العيش.
اقتتال داخلي! األخ يقتل أخاه بسبب اختالف أحزابهم السياسية،
وبالرغم من أن حالة االنقسام هذه قد سبقها ما يهيئوها ،إال أن واقع
ً ً
االقتتال الداخلي كان أشد قسوة وأملا مما قد تكهن به أي ناظر للوضع
ً
الداخلي ،ولم يقتصر األلم عل املختلفين حزبيا ،بل امتد األذى ليعم كل
املجتمع الفلسطيني.
حيث عانى جميع أبناء الشعب الفلسطيني وما زال يعاني من ويالت
هذا االنقسام ،وذلك ما عرضته رواية "سباق فوق سطح البحر" .

1
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حيث عرضت حياة زهدي الطالب الجامعي الذي قدم من قطر؛
ً
ليكمل دراسته في غزة عند أقاربه ،فيصطدم بداية بعائلته ومشاكلها
ً
املسلحة مع العائالت األخرى؛ فيعتزل عائلته ،ويكون محايدا في جميع
مشاكلها .
" باملناسبة ..نسيت أن أخبرك ،لقد أتيت إى الكافتيريا هنا وبنو عمومتك
يخوضون معركة ضارية مع إحدى العائالت.
وألنه لم تظهر بوادر االهتمام عل وجه زهدي ،فقد توجه ميسرة إى
الراديو مرة أخرى".

1

وتنقطع عن زهدي الحواالت املالية من أهله بسبب إغالق البنوك
ً
ومنع الحواالت ،فتسوء أحواله االقتصادية جدا ،لدرجة أنه يتلقى
ً
الصدقة من الشيخ ياسين عل الرغم من سوء وضعه هو أيضا.
" قادته قدماه إى البنك ذات يوم ،وهناك جوبه بالخبر املعتاد" :ال زالت
الحواالت ممنوعة الدخول إى غزة!
فانتابه هم مقيم ،وود لو يكف رصاص املتقاتلين عن التصاعد ال لش يء
إال لتتوج رحلة قدميه بزيارة مقتضبة إى كافتيريا الحاج محمود أبو النور.
لكن نضوب جيبه أعجزه عن فعل ذلك ،ووجد عزاءه في الشيخ ياسين.
1

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ط ،1غزة ،مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع،
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ً
ً
ً
جاء عاجال ،ودهمه بنظرة مباغتة لم يجد زهدي لها تفسيرا أو مبررا ،ومن
ثم أعقبها بقسم مبين:
 -أقسم أال ترجع املائة دوالر هذه إى جيبي".

1

ثم يصطدم بواقع االنقسام الفلسطيني الذي نظر إى أبناء الشعب
ً
واحد ،إما مؤيد ىي فهو صديقي ،وإما معارض ىي فهو
من
جميعا
منظار ٍ
ٍ
عدوي ،مع أن هناك كثرة تعارض ،االنقسام بحد ذاته وال تنتمي إى أي
ً
الفريقين؛ ولكن هذه الفئة أيضا دفعت فاتورة باهظة لالنقسام حيث كان
يعاملها كال الفريقين املتنازعين كعدو له.
ُ
وذلك ما حدث مع زهدي الذي أ ِسر عند كال الفريقين ،وعومل بقسوة
بالرغم من حياديته.
" وكانوا من حوله يستعرون ويستعرون كلما مض ى الوقت ،وتمالئوا عليه
بعد ذلك بأسئلتهم وغضبهم وجنونهم ،وأحس بالوطن يضيق ويكفهر،
وعجزت قدماه أن تقاله ،وعندما أمره محدثوه بالجلوس أحس بعلو
املئذنة التي تنتصب شامخة فوق رؤوسهم".

2

حتى عائلته التي يتجنبها ويبتعد عن مشاكلها  ،فإنه يعتقل بسبب
قتل ابن عمه ألحد أبناء العائلة املعادية ،ويقتل أخوه الوحيد خالد كأخذ
1
2
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بالثأر من ابن عمه ،فتكلفه حياديته من مواقف عائلته السيئة موت أخيه
الوحيد وسجنه وتعذيبه.
"وحدك في ليلتك الليالء هذه ،تطبق عليك جدران السجن ككفن.
يحاصرك الليل ،ويمارس السجان فصول عمله لحد الحرفية ...
 ملا أطلقت الرصاص؟!ً
وال تفلح في تالوة أنشودتك املأثورة ":أنا لم أفعل شيئا ،أنا فقط
ً 1
كنت حاضرا".
ولم يقتصر ذلك عل زهدي وحده ،بل كان لهذا االنقسام تكلفة
هائلة عل جميع أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وحروب وضيق في
العيش وتعطيل للمصالح ،كذلك كان هذا االنقسام يشكل ضربة للقضية
ً
الفلسطينية أمام العالم أيضا ،حيث ظهر الفلسطيني بمظهر قاس وهو
يحارب أخاه ،وذلك ما أفقده صورته كمدافع عن القدس والشرف
العربي.
وتعرض القصة ذلك في صديقي زهدي العزيزين فإنهما يتوفيان وذلك
في اشتباك مسلح بين الفريقين املتنازعين حيث كان كل منهما ينتمي للفريق
اآلخر.
1
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"وكان مضمون الخبر يتحدث عن شابين صديقين ..أمضيا ليلتهما وهما
ً
يتسامران معا بالقرب من تخوم املخيم؛ ليطالهما املوت املتربص بفعل
حالة الفلتان املهيمنة عل أرجاء الوطن.
ً
ً
وهذا ما منح الجماهير فرصة ألن تشيع الجسدين معا وبعيدا عن طرفي
الوطن.
وعند املقبرة ،ولحظة الدفن تدافع سكان حارتهما لهفين وعجلين ألمر لم
يألفه سائر سكان املخيم اآلخرين.
وذلك ملا أبصرتهم الجماهير املرتقبة ،وهم ينبشون املسافة الفاصلة بين
القبرين املتجاورين واملرتقبين.
ليحمال الجثمانين إى قبر متسع وواحد".

1

فيهيم زهدي في حياته ،كما يهيم أبناء الشعب الفلسطيني مترنحين
بين املوت والحياة جراء هذا االنقسام ،وقد كان ال بد من وقفة حازمة من
جميع أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف ضد هذا االنقسام ؛وإيقاف شالل
الدماء والخراب الذي يهدد بغرق الوطن كله.
"وهناك كان الحاج محمود يزبد ويرعد ،فأجواء االقتتال املتفاقمة جعلته
يغيب عن الكافتيريا يومين متتاليين .وعندما خبأ أوار املعارك الدائرة،

1
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ً
التمس سبيله إى الكافتيريا ،وعندما اقتربت خطاه من هناك أبصر خياال
لجثة هامدة أو تكاد!!
 ...وعندما اقترب أكثر ،وجد بين بقايا الزنبق املتطاير بعبقه ،والذي تشبه
ً
هيئته هيئة املودعين ،شابا كان ال يزال به رمق من الحياة.
ً
شابا وافر الشحم واللحم ،عريض الجبهة واملنكبين ،وجهه تشوبه سمرة
ً
داكنة وطارئة في آن واحد ،شابا فقد أخاه ذات يوم دون أن يدري لم
وفيم ،لكنه كان به رمق من حياة ،هكذا بدا حاله من تصاعد صدره
وهبوطه .ومن خيط من املاء مسال كأنه دمعة تسقط من عينيه لكنه كان
ال يتكلم".

1

1
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املبحث الثاني  :لوحة الغالف
تعد الرسوم وسيلة اإلنسان للتعبير منذ القدم ،فقد رسم اإلنسان
عل جدران الكهوف ،واملعابد .وقد رسم اإلنسان قبل أن يعرف الكتابة أو
اللغة ،فالرسم وسيلة تعبيرية ذات دالالت عميقة تساهم في الكشف عن
مكنون النفس ،وأفكارها وتستقر اللوحة في الذهن أكثر من الكتابة فهي
تالزم القارئ في خالل رحلته داخل النص ،ويبدأ بإسقاط ما يقرأه في
النص عل اللوحة .
ويعتبر الرسم أداة يعبر بها الفنان عن واقعه املحسوس وعن أفكاره
وخياله ،وال بد أن الفنان يستمد لوحته من مراجع ثقافية ،تعلمها واحتك
1

بها وأثرت في نفسه واستقرت فيها.
ً
ً
فهي ليست منظرا جماليا فقط ،بل هي ذات محتوى دالىي مكثف،
ً
ً
"الغالف هو عنوان الرسالة وليس قبرا باردا ،داخله ورقة أو مجموعة
أوراق بالحروف املرتبكة وحرائق الشوق ،الغالف هو اللغويات األوى ".

2

يهتم بها كل من الكاتب والناشر لكونها من أوائل ما يواجه املتلقي عند
إقباله عل العمل اإلبداعي ،فيختزل فيها الكاتب فكرة ما ،سو ًاء قام هو

1
2

األحمر ،فيصل .معجم السيميائيات ،ط ،1الجزائر ،منشورات االختالف ،2010 ،ص.118
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برسمها أو استعان بفنان للقيام بذلك؛ فإنه يبث له ما يرغب في بثه من
ً
إشارات أو إيماءات ،مراعيا أن تداعب هذه اللوحة فكر املتلقي وتشد
انتباهه وتجذبه للولوج إى النص.
" إن االهتمام بخطاب الغالف وبالعالمات التي تستوعبه يعد من
صميم اهتمامات املناص في التوجهات النقدية الحديثة ،وذلك المتالكه
ً
ً
فضاء رحبا يتيح للقارئ أن يستصدر أحكاما نقدية مسبقة ،يقرها النص
األدبي في حلته وشكله الطباعي الذي يطل به عليه ،بل قد تكون اختالف
الطبعات للعمل الواحد صورة حقيقية عن ازدياد القراءات وتنوعها".

1

والبد أن تكون اللوحة ذات عالقة وطيدة بالنص ،فحتى إن استعان
الكاتب بفنان لرسم هذه اللوحة فإنه يوحي إليه بالفكرة أو يطلب منه
االطالع عل مضمون النص بداية؛ ومن ثم يرسم لوحة الغالف له ،وفي
ذلك داللة عل أهمية هذه اللوحة ومكانتها.
" تقنية الغالف التي أضحت مجال اهتمام وتنافس العديد من
الناشرين باالتفاق مع املؤلفين ،بالسعي إى تجويدها في سبيل استقطاب
القارئ وإقناعه ،و جعله يقبل عل اقتناء الكتاب ،وبالتاىي االرتقاء

1

لعموري ،زاوي .رواية برق الليل بين شعرية العنوان وفتنة الصورة ،مجلة الخطاب ،جامعة
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بمستوى الفضول املعرفي فيه ،ألن الغالف نتاج تقاطع املظهرين اللساني
واأليقوني" .

1

فهذه اللوحة تكشف لنا الحالة النفسية التي تعتري الكاتب عند
كتابة الرواية ،وكذلك الحالة التي تعتري شخصياته في داخل الرواية،
وذلك نكتشفه من خالل تحليل ألوانها ورسومها وهذا ما ستقوم به
الباحثة من تحليل للوحة ثالث روايات.

ً
أوال :لوحة الغالف في رواية عندما خسرت أبي

تعرف لوحة الغالف بالعنوان أو النص البصري ،فهي عبارة عن
مجموعة من العالمات األيقونية البصرية ،والعالمات اللسانية التي
ً
تتضافر معا في إيصال دالالت متعددة للجمهور.
" يقول الفنان محمد الحاج :األلوان لغة بصرية تعتمد عل أحاسيس
ومشاعر ،يستحضرها الفنان أثناء تنفيذ لوحاته ،ومن خاللها نستنبط
مفاهيمنا الباطنية ،والتي تعبر عن كوامن شخصياتنا؛ لذلك كانت بداياتي
ُ
األوى مع اللون ،تتمثل بالتجريب عل املسطحات البيضاء ؛ ؛ حيث كنت

1
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أحاول من خاللها اكتشاف رموز ومفاهيم جديدة ،قد ال تكون في
الحسبان ،ولكن مع التأكيد عليها تصبح ذات دالالت معينة ،تساعد عل
ً
1
إيصال فكرة إنسانية للمتلقي مستعينا باأللوان" .
لوحة الغالف في هذه الرواية التي رسمت عل خلفية بيضاء ناصعة،
ً
ً
قد احتلت خلفية اللوحة جزءا كبيرا منها ،والحق أن الفراغ أيضا له
دالالت متعددة ،ويشعر الفراغ األبيض الذي يحتل مساحة ال بأس بها من
لوحة الغالف بفسحة األمل املمتد رغم صعوبة الظروف وتعقدها ،كذلك
يشعر بالطهارة والصفاء الذي يمأل قلوب بعض البشر رغم سوء من
حولهم.
هذه الظروف التي أخذت في اللوحة شكل ثالث مستطيالت متداخلة
أسفلها مربع ،ولو نظرنا إى داللة كل منهما سنجد " املستطيل الشكل
ً
األكثر حضورا في حياتنا ويختاره جل الناس مهما اختلفت حضاراتهم
ومشاربهم  ،فاملستطيل شكل يؤطر األبواب والنوافذ والطاوالت والبيوت
والكتب وغير ذلك .ويرجع إقبال الناس عل هذا الشكل لعدم تناسب
قياس خطوطه ،كما أن كمال وحدته يتجل في تنوعه ،وكل عمل غير
متنوع يؤدي إى النفور .

1

انظر،
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أما املربع فيعبر عن املطلق ،ولذلك استخدمه املسلمون كوحدة زخرفية
متكررة في الكثير من أعمالهم الفنية "

1

املستطيالت الثالثة قد اجتمعت في أعالها عدة ألوان بكثافة عالية،
ً
حتى صار لونه مقاربا للون األسود ،وقد تداخل معه مستطيالن آخران
تحطما ،و لم يبق منهما إال ضلعين يحصران بينهما زاوية ،تتداخل فيها
قليل من األلوان وهي :اللون األزرق واألحمر و األصفر واألخضر.
ً
في أسفل اللوحة يظهر مربع يبدو بداخله ٌّ
ظل إلنسان يجلس مطرقا
بداخل املربع ،وكأني به املفكر الذي يرى الوضع من حوله فيعجزه أمره،
ولكن األمل يبدو في أن هذا الظل قد أخرج ساقه خارج املربع ،وفي ذلك
ً
داللة إى أن الحل يأتي دائما إذا فكرنا خارج الصندوق أي إذا كان التفكير
ً
إبداعيا ،وهذا ما فعله أحمد عندما قرر كسر النمط الذي أراده له والده
واختار حياته الخاصة عندما قرر الزواج من سعاد؛ التي تعرضت لظلم
كبير ليقوم بخطوات عملية ضد هذا الظلم االجتماعي.
ّ
واسود
وقد تكون هذه إطارات لصور من املاض ي تهاوى بعضها،
بعضها ،ولكنها جميعا تلقي بظاللها عل الصورة التي فيها ظل إلنسان
ً
مطرق يبدو الحزن والبؤس باديا عليه ،وقد يكون سبب الحزن هو هذه

1
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اإلطارات التي تميل باتجاه املربع ،وكأنها تضيق عليه ،واعتقد أن هذه
اإلطارات ترمز إى قيود املاض ي التي تلقي بثقلها عل الحاضر .
والالفت أن املستطيالت الثالثة مائلة باتجاه املربع في األسفل ،وكأنها
ً
أبنية شاهقة ستنهار عليه ،وهنا إثارة لذهن املتلقي الذي سيفكر مرارا عند
تلقي اللوحة في ذلك املسكين الذي داخل الصندوق وما هو مآله .
ً
في أسفل املربع وتحديدا وعند ساق الظل التي خرجت خارج الصندوق
ً
كتب اسم املؤلف ثالثيا رائد أحمد غنيم ،وكأني به يوحي بأفكاره اإلبداعية
التي تتحدى املألوف ،والتي بثها في داخل الرواية.
عل صفحة الغالف الخلفية كتبت فقرة من الرواية جاءت بصوت
الخطاب في حديث رشدي مع نفسه أي املونولوج بعد أن تقل صدمة
عمره في ابنته أحالم ،والصدمات أحيانا توقظ اإلنسان من غفلته،
وتجعله يرى الحقيقة واضحة حيث زالت غشاوة الضالل عن عينيه،
وتراءت له الحقيقة
" في غمرة ركضنا في دروب الحياة ،نظن أن بإمكاننا أن نملك كل
األشياء  ،وعندما يتفاقم غرورنا نحسب أننا الثابت الوحيد في الكون ،أن
ً
ما لم نحصل عليه اليوم نحصل عليه غدا ،وأن املسألة لست سوى وقت
وزمان سيأتي ،أو أن املسألة ليست سوى مرورنا عل األشياء لكي نحوزها!!
ويوم نستفيق نكتشف مقدار ضآلتنا! نمر نحن وتبقى األشياء واملعالم
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ثابتة ،تسخر من ترنحاتنا! ،لسنا نحن من يعبد الطرق ،نحن من ضمن
األشياء التي يعبدها القدر لكي تستمر القوانين الكونية عل استمرارها
واستمرار نفوذها عل األشياء وعلينا!!"

1

نالحظ أن العبارة موجه بشكل مباشر إى املتلقي مدغدغة ملشاعره
،فهي تتحدث عن الطبيعة البشرية ؛ فاإلنسان بطبعه يغتر بقوته ،ويعتقد
ً
بأن هذه القوة تمكنه من فعل ما يريد وقتما يريد ،ويتناس ى أحيانا مشيئة
هللا الذي ال يتم ش يء في الحياة إال بإرادته .هذه العبارة التي تالمس
الشعور تشكل عامل جذب قوي للمتلقي؛ ليتعرف عل هذه التجربة
وكيف توصلت إى هذه القناعة.

ً
ثانيا :لوحة الغالف في رواية يوم أعماني الدخان
عند إلقاء أول نظرة عل لوحة الغالف في الرواية نجد أن األلوان
الحارة قد أخذت الحيز األكبر ،وهي اللون األحمر والبرتقاىي واألصفر والبني،
وقد نثرت هذه األلوان في اللوحة فيما يشبه غبار النقع ،وذلك فيه داللة
عل حالة الهيجان التي تعتري الشخصيات في الرواية .2

1

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص .208

 2لمزيد من المعلومات حول األلوان ودالالتها انظر،
/human-civilization-indicator
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http://fenon.com/figures-lines-colors-

ً
ً
فالبطل يفقد أمالك أسرته ،ويخوض حربا شرسة الستعادتها ،حتى في
حبه الوحيد فإن األمور ال تجري معه بسهولة؛ بل يتعرض للرفض املهين
ً
مرات عدة حتى ينال مراده في النهاية بصعوبة أيضا ،كما أنه يتعرض
للسجن وتكون فترة سجنه صعبة ليس لبعده عن أسرته فقط وإنما ألنه
يواجه أخاه الذي يعلم بخيانته .
حتى ابنه الوحيد فإنه يرفض نسبه إليه ،وال يتأكد من صحة نسبه إال
في آخر الرواية في ذات اليوم الذي يفقده فيه بغرقه في البحر ،ذلك اليوم
ً
الذي يتوج فيه وزيرا في احتفال مهيب ،ويفاجأ بأخيه الذي يصعد املنبر
ويصفعه أمام اإلعالم.
كما ترمز األلوان الحارة إى اللهيب الذي أوجد الدخان ،الذي تحدثت
ً
عنه الرواية ،وقد شاب هذه األلوان جميعا اللون األسود ،وهو لون
الدخان الذي أشار إى الضبابية التي طغت عل بصيرة الكاتب ،واللون
ً
األسود الذي يعد ظال؛ ألنه ليس من األلوان فيه داللة عل الضالل الذي
طغ عل شخصية البطل في الرواية.
وتظهر في وسط اللوحة عينان متعبتان محمرتان قد أعيتهما الرؤية من
دل عل اإلعياء الذي ّ
خالل الدخان أو أعياهما الظلم ،كما ّ
حل بشخوص
الرواية ومعاناتها.
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ويظهر في الزاوية اليمنى للوحة صورة لرجل بجانبه صبي ،يجلس الرجل
القرفصاء ويضع يديه عل ركبتيه ،ويسند رأسه عليهما ،في داللة عل حالة
التفكير العميق والتعب التي تسيطر عل هذا الشخص ،الذي يرتدي
ً
ً
بنطاال من (الكابوي) وهو الذي يرتديه الكادحون عادة ،في إشارة إى
الشباب الذي يحمل عبء الوطن والدفاع عنه.
وهذه الشخصية تعيدنا في الرواية إى شخصية غسان ،الشاب
ً
ً
املناضل الذي رأى املقاومة املسلحة طريقا وحيدا الستعادة الوطن
ً
م،ضحيا بكل ما يملك في سبيل غايته هذه.
ً
هذا الشاب الذي كان دائما يرتدي بنطال الكابوي وقميص قائده عرفانا
بجميله ،هذا الشاب الذي صفعته مفاوضات السالم صفعة قوية فقد
رأى فيها االستسالم وضياع الوطن .
"أتراهم تعبوا؟! أنا لم أتعب بعد ،ما الذي يريدونه من مفاوضاتهم؟
ً
أنقاض وطن يريدون أم أنقاض حلم؟ أنا سأبقى محافظا عل الذي كنت
عليه ،فأن أموت عل حلم مكتمل التكوين خير ىي من أن أحيا من أجل
ً
ً
أعقاب وطن" وبجانبه صبي يلبس قميصا أبيضا في داللة واضحة عل
ً
األمل املرهون بجيل املستقبل ،ويمسك بيده حجرا ،وكأن الشاب قد أورثه
مقاومة االحتالل ،ولكن يظهر من اإلعتام عليهما أنهما في وضع ليس
بالسهل ،مع ذلك تظهر في أعل اللوحة ومضات من اللون األبيض وذلك
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داللة عل األمل بالحرية الذي يجب أال يفارق الشعب الفلسطيني؛ ألن
اإلنسان يموت عندما يموت األمل بداخله.

ً
ثالثا :لوحة الغالف في رواية أحالم برزخية:
في الرواية الثالثة رواية "أحالم برزخية" يحتل اللون األزرق بدرجاته
املساحة األكبر من خلفية اللوحة واللون األزرق هو لون السماء ،والسماء
ترمز إى االتساع واألمل ،ويرمز األزرق في اللوحة إى األمل الذي حمله
عنوان الرواية أحالم برزخية واألحالم هي رمز لآلمال .
كما يظهر اللون األسود عل طرفي اللوحة العلوي والسفلي في شكل
هاالت تحيط باللون األزرق ،واللون األسود هنا يرمز إى الظلم الذي
يمارسه االحتالل اإلسرائيلي عل أبناء الشعب الفلسطيني ،أو الظلم الذي
يمارسه الفلسطينيون عل بعضهم البعض .
ً
كما توجد مسحات من اللون األبيض عل شكل هاالت أيضا ،اختلطت
باألزرق واألسود في رمزية إى أن هذا الظلم إى زوال .
وتظهر في وسط اللوحة عين وحيدة كبيرة تظهر في نظرتها الحزن
والكآبة ،رامزة إى الحزن الذي أصاب الشعب الفلسطيني في الصميم،
ليس في ضياع وطنه فحسب ،بل في الخذالن واالنكسار العربي ،وتبدو هذه
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العين في وسط نبع ماء يغور ويضمحل ،فاألمل يقل ويتعرض لهزات
عنيفة ،وذلك بسبب سوء الوضع الداخلي الفلسطيني.
واألسالك الشائكة التي تقيد ثلثي اللوحة داللة واضحة إى تغلغل
االحتالل إى العمق الفلسطيني سواء عن طريق العمالء ،أم عن طريق
حالة االندماج مع العدو ،التي كانت تسيطر عل الفلسطينيين في تلك
املرحلة.
وذلك ما نبهنا إليه صوت الخطاب بطريقة واضحة " هزيمة حزيران أقل
ً
خطرا من الحالة املهيمنة اآلن هزيمة حزيران أعطتنا الصورة الكاملة
والوافية لطبيعة هذا العدو ،و طريقة تعاملنا املفترضة معه ،نحن نسير
نحو الهاوية نحن نسير نحو االمتزاج بالعدو نحن نسير نحو الذوبان لنفقد
فلسطينيتنا وهويتنا".

1

وتظهر صور ألطياف سوداء في أسفل الصفحة قد تكون لجنود
صهاينة يحرسون تلك األسالك الشائكة ،فهم جبناء يخشون الظهور إال
في الليل ،وفي ذلك إشارة إى غدرهم ،أو قد تكون أطياف للعمال
الفلسطينيين الذين كانوا يخرجون للعمل في األراض ي املحتلة في الليل ،
ومع ذلك ال تفارق الومضات البيضاء اللوحة حيث تحيط بالعين في شكل
ّ
أهلة في إشارة إى األمل بالتغيير نحو األفضل سواء في الواقع الفلسطيني
1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية  ،ص .14
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أم العربي ،وقد كتب العنوان باللون األبيض للداللة عل فسحة األمل
التي يجدها الفلسطينيون في أحالمهم .

ً
رابعا :لوحة الغالف في رواية سباق فوق سطح البحر:
في الرواية الثالثة "سباق فوق سطح البحر" يظهر مظهر الغروب عل
البحر بصورته الطبيعية ،وتظهر الشمس وهي تغرب محاطة باللون األحمر
والبرتقاىي -أي الشفق -والذي يرد في املعتقد الفلسطيني أنه رمز الدماء .
كذلك تظهر الشمس بلونها الساطع كاملة ،والتي طاملا أشارت إى
األمل والدفء واملحبة ،وقد المست البحر في خط األفق ،ولكنها لم تغب
بعد بل عل وشك املغيب ،ومشهد الغروب عل البحر فيه من الروعة
بجماله ،والرهبة في كونه يسبق الظالم ،وكأن الكاتب قد ثبت هذا املشهد.
رغبة باستمرار وجود الشمس ،وعدم غيابها ،وهي التي ترمز إى النور
والدفء واألمل ،وسجل عدم رغبته تركها الفلسطيني في غياهب الظالم
الذي حل به في ظل االنقسام الداخلي ،الذي مزق أشتات هذا الشعب.
كما لم تظهر اللوحة الشاطئ بطريقة طبيعية كما ظهر الغروب ،وإنما
ً
قسم البحر عن شاطئه – الذي ّ
قاس مع أن
مستقيم
خط
تماما
غيب
ٍ
كل منهما ليس له ً
غنى عن اآلخر ،في داللة عل انقسام أبناء الشعب
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الفلسطيني إى قسمين بطريقة قاسية ،إذ ال وجود لبر األمان في هذا البحر
الذي يشكل االنقسام .
ً
ً
وتتوسط اللوحة تقريبا مع ميل إى جهة اليسار ولألسفل قليال ،صورة
للمرأة الفلسطينية في كامل عراقتها ،وقد لبست الثوب الفلسطيني املطرز،
والشاش األبيض عل رأسها في داللة عل الطهارة.
هذه املرأة التي طاملا رمزت للوطن األم فلسطين ،1قد انحنت رأسها
بطريقة مذلة ،حتى أصبحت أفقية ،فقد كسر االنقسام عنقها وصارت بال
ً
عنق ،وقد رسمت املرأة الفلسطينية دائما بعنق طويل ،داللة عل العزة
واإلباء ،وكسر عنقها داللة عل الذل واالنكسار الذي يسيطر عل
الشخوص في الرواية ،والشعب الفلسطيني في هذه املرحلة ،كما أن يديها
قد ضمتا إى بعضهما خلف جزء من الثوب في إشارة إى عجزها عن فعل
أي ش يء حيال ما هي فيه.
ويظهر من خلفها سور يبدو كسور القدس وجزء من القبة ،كما تظهر
ً
من خلفها حمامتين بيضاوين في أعل برج إشارة إى حمام السالم ،يطالن
من نافذة وقد التصقتا ببعضهما ،في داللة إى ضرورة الوحدة إلحالل
السالم في البيت الفلسطيني للتغلب عل الظروف الصعبة.

1

انظر،

https://www.facebook.com/pg-499532213392828
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املبحث الثالث :اإلهداء
يعتبر اإلهداء من العتبات األوى التي تصادفنا قبل اإلبحار في متن
ً
النص الروائي ،حيث ما يوجد غالبا بعد صفحة العنوان ويحتل صفحة
مستقلة في العمل اإلبداعي .
واإلهداء رسالة يوجهها الكاتب بشكل خاص أو عام؛ يعبر فيه عن
العرفان واالمتنان لشخص ما أو لجماعة ما ،كما أن اإلهداء يعبر عن
مشاعر الود التي يكنها الكاتب ألشخاص معينين كاألسرة أو األصدقاء ،وقد
يوجه الكاتب إهداءه إى مجموعة من األشخاص كالشهداء أو األسرى مثال
ملا لهم من مكانة عظيمة ،وقد يوجه الكاتب إهداءه إى مبادئ وقيم عليا
كالحرية.
وقد عرفه جيرار جينيت في كتابه من التناص إى املناص بكونه "
تقدير من الكاتب وعرفان يحمله لآلخرين ،سواء كانوا أشخاص أو
مجموعات وهذا االحترام يكون إما في شكل مطبوع ،وإما في شكل مكتوب
يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة املهداة".

1

ونالحظ من التعريف أن هناك نوعان لإلهداء وهما :إهداء الكتاب،
ً
ً
ويكون هذا اإلهداء مطبوعا ،ومن أصل الكتاب ،ومستقال في صفحة
خاصة  ،وهناك إهداء النسخة ،التي يقوم الكاتب بكتابته بخط يده عل
1

جينيت ،جيرار .عتبات ،ص .93
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نسخة معينة ،ويقوم بإهدائه لشخص معين يذكر اسمه أو توقيعه ،وال
ً
يكون اإلهداء في هذه الحالة عاما بل يقتصر عل فرد معين وهو يحمل
داللة الود واالحترام الشديد لهذا الشخص.
لإلهداء أشكال منها :
ً
اإلهداءات السلطانية :وهي املوجهة لألمراء أو الوزراء احتراما ملكانتهم.
واإلهداءات اإلخوانية :وهي التي يوجهها الكاتب لألصدقاء والزمالء في داللة
عل املودة واملحبة .
ً
واإلهداءات العائلية :التي يوجهها الكاتب إى أفراد عائلته عرفانا بحبه
وتقديره لهم.
واإلهداءات العامة :التي يوجهها الكاتب للمؤسسات واملنظمات أو الرموز
الوطنية والتاريخية وغيرها.

1

ولإلهداء عناصر وهي:
املهدي :وهو عادة الكاتب وقد يكون أحيانا املترجم أو الكاتب الضمني أو
أحد أبطال الرواية.

1

انظر ،المرجع السابق ،ص.94
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ً
املهدى إليه  :وهو إما أن يكون خاصا أي املقربين من الكاتب ،وإما أن
ً
يكون عاما ،وإما أن يكون ذاتيا فيهدي الكاتب العمل الروائي إى ذاته وقد
عده جيني أرق أنواع اإلهداء.

1

ولإلهداء وظيفتان وظيفة داللية ،ووظيفة تداولية وكالهما يسع إى
توثيق الروابط بين الكاتب وجمهوره الخاص أو العام.
اإلهداءات العائلية:
عند النظر إى روايات غنيم فإننا نجد اإلهداءات العائلية في اثنتين من
رواياته وهما روايته األوى " عندما خسرت أبي" حيث قام غنيم بإهداء
ً
أوى رواياته إى أفراد أسرته شاكرا إياهم عل حسن التربية وعل عطفهم
وحنانهم.
" إى أفراد أسرتي ..إليكم يا من علمتموني معنى الرجولة ويامن
أفهمتموني كيف يكون الحنان! "

2

وعند التمعن في هذه الرواية نجدها تتحدث عن أسرة لم تنعم
بالعالقات اإليجابية فيما بينها وقد اتبع رب األسرة فيها نظاما تربويا قائما
عل التناقضات ،فهو يضع النظريات ثم يقوم بتغيرها ونقضها عند أول
مفرق حاسم .
1

انظر ،المرجع السابق ص .98-97

2غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص .5

-104-

كما أن األب في األسرة قد طرد ابنه من منزله عندما اختلف معه في
املنظور الفكري وعند رفضه خياره في الزواج ،وقد أحدث ذلك فجوة
كبيرة في األسرة ،وكأني بصوت الكاتب يقول في إهدائه شكرا لكم أهلي
وإخواني ألنكم لم تكونوا كأبطال روايتي.
وفي ذلك يقول املبدع غنيم في محادثة عل االنترنت أجريتها معه "
وما كان وفاؤنا لألموات وحسب ،وإنما لكل املتواجدين حولنا ،من الذين
ندين لهم ،ولهذا كان اإلهداء في رواية "عندما خسرت أبي" ألسرتي كلها:
فرواية "عندما خسرت أبي" كتبتها دون أن أتخيل أنها رواية كما أسلفت،
ً
ُ
اكتشفت بعدها بأنني
ودون أن أتخيل نفس ي أديبا ،لكن أما وإنني قد
ً
أصبحت أديبا ،فمما ال شك فيه ،أن أسرتي كان لها الدور األكبر في تشييد
تكويني ،وألجل ذلك كان اإلهداء لها".

1

أما الرواية الثانية التي تصدرت بإهداء عائلي فهي روايته األخيرة
ً
"سباق فوق سطح البحر" وقد جاء اإلهداء فيها خاصا ألب الكاتب املتوف ،
فقد أهدى الرواية إى روحه في الذكرى األوى عل وفاته ،وقد ّ
عبر الكاتب
في إهدائه عن حزنه الشديد عل فقدانه لوالده ،كما عبر عن صعوبة
الحياة بدونه ،فهو يفتقده في شتى جوانب حياته ،وقد عبر الكاتب عن
افتقاده لوالده بشكل خاص في املناسبات سواء أكانت حزينة أم سعيدة.

1

محادثة الكترونية مع الكاتب عبر موقعه على فيس بوك بتاريخ .2018/8/10
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" إى أبي في عام غيابه األول عنا ،كل ش يء بعدك مختلف يا أبي ومغاير ،
ً
ً
تماما كما كنت أنت .فعال وأبدا :سنحزن بعمق  ،وسنغضب بعنف،
وسنظل خائفين من األفراح".

1

وإذا نظرنا إى هذه الرواية التي صدرها الكاتب بهذا اإلهداء سنجد
أنها تحدثت عن االنقسام الفلسطيني الداخلي ،وعن تصدع البيت
ً
الفلسطيني ،وعن غياب الوحدة الفلسطينية فعال هذا االنقسام قد شكل
ً
ً
ً
مفرقا حاسما جدا في حياة الشعب الفلسطيني ،و قد أصبحت الحياة
بعده أصعب وهنا يأتي الشعور بالضياع والخوف من املجهول ،وهذا
شعور يحسه من فقد أباه ،فمهما كبر اإلنسان فإنه يشعر باالطمئنان
لوجود والديه ويشعر بالضياع عند فقدهما.
اإلهداءات اإلخوانية
لم يقتصر اإلهداء عند املبدع غنيم عل اإلهداءات العائلية مع أنها
قد تصدرت اثنين من إهداءاته الثالثة ؛فقد قام بإهداء أكبر رواياته
الحائزة عل جائزة األلوكة في مسابقة اإلبداع الروائي إى روح الشهيد
املهندس :محمد توفيق حتحت.

1

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص. 3
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والذي استشهد بعد تخرجه وقبل حصوله عل وظيفته بيوم ،وهو
طالب متميز في كلية الهندسة في الجامعة االسالمية ،استشهد وهو يسعف
الجرح عل مدخل مخيم النصيرات عام .2000
هذا الشهيد الذي مثل األمل ألسرته املعوزة ،والتي كان حلمها في
ً
العيش بواقع أفضل متمثال بالشهيد محمد الذي سيتخرج ويعمل
ً
ً
مهندسا ،وقد جد محاوال تحقيق أحالم أسرته ولكنه استشهد قبل
مباشرته لوظيفته بيوم واحد ،لينضم حلم أسرته بعد ذلك إى ماليين
األحالم البرزخية التي يحلمها أبناء شعبنا الفلسطيني.

1

العناوين الداخلية :
هي تلك العناوين التي نجدها في داخل النص ،والتي تكون عناوين
الفصول أو املباحث ،وهي تشابه العنوان األصلي في أهميتها ؛ ألن " أي
قراءة استكشافية (ألي فضاء) ال بد أن تنطلق من العنوان " ، 2غير أنها
تختلف عن العنوان األصلي في كونها ال تواجه الجمهور عامة بل هي خاصة

1

لمزيد من المعلومات حول الشهيد حتحت انظر الكتاب العاشر وثيقة انتفاضة األقصى

2000قصص دامية وحكايات الشهداء( سجل الشهداء وصورهم)  ،دار الجليل للنشر
والدراسات واألبحاث الفلسطينية  –2005/01/01,ص .82
2

شقروش  ،شادية .سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح ،لعبد اهلل العشي ،الملتقى الوطني

األول السيمياء والنص األدبي ،منشورات الجامعة  ،بسكرة ،2000 ،ص.286
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ً
بمن يقرأ املتن فعال أو عل األقل يطلع عل الفهرس ؛ لذلك فهي موجهة
إى الفئة التي تشرع بقراءة املتن.
ً
ومن هنا فهي تختلف نسبيا عن العنوان الرئيس ي ،فالعنوان الرئيس ي
ً
يجب أن يكون موجودا وال يمكن االستغناء عنه بينما يمكن أن يستغنى
عن العناوين الداخلية ،ولكن ذلك ال يعني أنها بال فائدة ،بل توضع لعدة
أهداف  " :فحضور العناوين الداخلية محتمل وليس ضروري وإلزامي في
كل الكتب إال ما كانت تحتاج إى تبيان أجزائها وفصولها ومباحثها ،فتوضع
هذه العناوين لزيادة اإليضاح ،وتوجيه القارئ املستهدف ،ويمكن أن يلجأ
إليها الناشر لضرورة تقنية طباعية ،كما يعتمدها الكاتب لداعي فني
وجماىي".

1

ً
والعناوين الداخلية كالعناوين الرئيسية ال توضع عبثا ،بل إنها تعمل
عل "تكثيف فصولها أو نصوصها عامة ،وإما تفسيرها ، ،وإما وضعها في
مأزق التأويل "2ارتأت الباحثة تناول هذه العنوانين بالدراسة .
تتعدد أشكال العناوين الداخلية ،فهي إما أن تأخذ شكل الجملة أو
شبه الجملة أو الكلمة أو الحرف أو الرقم  ،وتوجد هذه العناوين في بداية
الفصول ،إما عل جهة اليمين أو اليسار أو في املنتصف وتوجد في الفهرس
ً
إذا كان الكتاب مفهرسا.
1
2

جينيت ،جيرار .عتبات ،ص.125
المرجع السابق ،ص .125
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ً
وتقوم هذه العناوين الداخلية بنفس وظائف العنوان الرئيس ي تقريبا،
غير أن الوظيفة الوصفية تحتل مساحة كبيرة من عملها ألنها " تمكننا من
ربط العالقة بين العناوين الداخلية وفصولها من جهة ،والعناوين
الداخلية وعنوانها الرئيس ي من جهة أخرى ألن العناوين الداخلية كبنى
سطحية هي عناوين واصفة /شارحة لعنوانها الرئيس ي كبنية عميقة ،فهي
أجوبة مؤجلو لكينونة العنوان الرئيس ي ،لتتحقق بذلك العالقة التواصلية
بين العناوين( الداخلية – الرئيسية) والنص بانية سيناريوهات محتملة
لفهمه".

1

 .1عندما خسرت أبي:
في رواية "عندما خسرت أبي " عمد الكاتب إى تقسيم الرواية
ً
ً
متوسطة الحجم إى اثنين وعشرين فصال ،معطيا لكل فصل منها عنوانه
الخاص ،الذي يعبر عن مكنون الفصل ،وقد تنوعت عناوين هذه
الفصول :ما بين أماكن مهمة احتضنت األحداث مثل  " :في املستشفى –
في الجامعة – إى املدينة – في الشقة الشاطئية " في داللة عل الدور
البارز الذي لعبته هذه األماكن في سير الفصول.
بينما ُعنونت فصول أخرى بأسماء الشخصيات الرئيسة فيها  ":أحالم
– وديع عبد الوهاب " وقد عمدت هذه الفصول إى تسليط الضوء عل
1

المرجع السابق ،ص.127-126
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ً
هذه الشخصيات ،التي يبتدئ دورها في الرواية منذ هذا الفصل محددا
ً
ً
ً
أهم مالمحها  ،ومن ثم تلعب دورا بارزا ومؤثرا في تطوير األحداث حتى
نهاية الرواية.
وهناك فصول قد أخذت عناوين مركزة ،ذات داللة عل أحداث
شديدة األهمية ،حيث إنها قد غيرت مجرى األحداث في الرواية مثل " :
انقالب – شروخ – تحدي " ،ونالحظ أن العنوان قد أخذ صورة كلمة
واحدة مركزة ،وهذه الفصول قد شكلت منعطفات مهمة في األحداث كما
تركزت فيها األحداث .
وهناك فصول أخرى قد أخذت عناوين األحداث املهمة فيها  ":دعوة
للزيارة – الزيارة املوعودة – فيما بين االثنين – ُسنة البحث عن عمل –
في دروب الحياة – في دروب الحياة مرة ثانية -في أحضان العقيد ".
ً
فصوال بعناوين رمزية الداللة ،لشحذ الذهن حول
وقد عنون الكاتب
أحداث الفصل " :إى حيث ألقت  -خارج املتوقع  -الوعد والوعيد  -ما
يمكن أن يكون".
أما الفصل ما قبل األخير فقد عنون بـ  " :قبل النهاية " ،والفصل
األخير فقد أخذ نفس عنوان الرواية " :بين اليوم والغد " في إشارة إى
مفارقة الزمن ،حيث قد تقودنا املقدمات إى نتائج محددة عادة نؤمن
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بصحتها ونسلم بها ،بينما نكتشف في لحظة التنوير أنها ليست الحقيقة بل
نقيضها.

 .2يوم أعماني الدخان:
قسم الكاتب رواية "يوم أعماني الدخان" إى ثالثة فصول رئيسة كل
منهما اشتمل عل مباحث أصغر.
الفصل األول " :ذكريات بمذاق الزمان" ،إن الكاتب الذي اعتمد في
ً
ً
سرده الرواية سردا عكسيا ،حيث ابتدأ بالخاتمة ،ومن ثم بدأ يسرد
األحداث عن طريق االسترجاع  -نبش الذاكرة ،-ويعتري ذلك ما يعتريه من
نكء للجراح ،ولوم للنفس ،وقد عنون الفصل األول بهذا العنوان للداللة
عل أن هذه الذكريات التي يتحدث عنها هي عمره وزمانه ،وقد جاء في هذا
الفصل أربعة مباحث فرعية هي" :بعد فوات األوان -جدك – عمك –
أمك " .
نالحظ أن الكاتب قد اعتمد صلة القرابة  -كاسم للشخص  -أكثر من
ّ
اعتماده عل االسم الشخص ي ،وألنه كان يوجه خطابه إى ابنه املتوف ،
فقد استخدم صلة القرابة الخاصة باالبن ،فقال جدك ولم يقل أبي،
وقال عمك ولم يقل أخي ،وقال أمك ولم يقل زوجتي.
ً
َ
وقد يكون الراوي خجل من نسب هؤالء إى ذاته؛ كونه كان مسيئا
ً
لهم في حياته فلم يصنهم ولم يكن وفيا لهم ،ولم يسميهم بأسمائهم؛
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للداللة عل أن هذه القصة ال تشكل قصته هو وحده بل هي قصة عامة
وتدل عل قصة شعب .
الفصل الثاني" :عل هامش األيام" ،وفي هذا الفصل يعرض الكاتب
ً
أحداثا مهمة مرت عليه في حياته؛ ولكنه لم يعد هذه األحداث هي األكثر
ً
تأثيرا في حياته بل اعتبرها عل هامش أيامه؛ وهي " :من السجن وإليه –
كل األوطان وطني ..إال  – ...غسان " ومع أن العناوين تدل عل أحداث
ً
عظام ،إال أن الراوي كان يرى دائما استعادته ألمالكه و تربعه عل عرشها
هو الحدث األهم في حياته ،وكل ما يوصله إى هذا الهدف هو املهم أما باقي
ً
ما يطرأ عليه في حياته ،فيعده هامشيا .
الفصل الثالث" :أنا وأنت" ،وفي هذا الفصل الذي يبدو من عنوانه
أن الكاتب يتحدث فيه عن عالقته بابنه  ،وما مرت به هذه العالقة من
صعوبات ،حيث إن الراوي قد كان يشك في نسب ابنه ،وكيف كانت
عالقته به فاترة وقد جاء فيه عنوان واحد فرعي وهو " :احتفال" حيث
نال الكاتب جميع مساعيه في هذا الفصل ،فاحتفل بتأكده من نسب ابنه
ً
له ،وبتنصيبه وزيرا ،وباستعادته جميع أمالكه ،واالحتفال هو نفسه من
شهد خساراته كلها بوفاة ابنه ،وبعودة أخيه الذي يعلم بحقيقة خيانته
ِ
ً
ليصفعه في يوم تنصيبه وزيرا أمام الكاميرات فيخسر كرامته.
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 .3أحالم برزخية:
أما في رواية "أحالم برزخية" والتي تحدثت عن هزيمة حزيران
وانعكاساتها عل الشعب الفلسطيني ،فقسم الكاتب الرواية إى سبعة
ً
ً
وستين فصال ،مذكرا بسنة حلول النكسة وهي سنة 1967م.
وال بد أن هذا الرقم يعني الكثير للشعب الفلسطيني ،كيف ال وهو يعتبر
التاريخ الحقيقي لقيام دولة إسرائيل عل أرض فلسطين ،كما أنه التاريخ
الحقيقي لهزيمة العرب املذلة والتي ألقت بظالل سوداء قاتمة عل أبناء
الشعب الفلسطيني؛ الذي تحطمت أحالمه بالعودة القريبة وإن كان مازال
للحلم بقية .لذلك فقد قسم الكاتب روايته إى أرقام هي نفس أرقام هذه
ً
السنة الكئيبة التي يعد رقمها محفورا في ذاكرة الفلسطيني.
ً ّ
ً
ً
أسماء ،وكأن القضية
وقد قسم الفصول معطيا إياها أرقاما وليس
الفلسطينية اختزلت في عدة أرقام منها سنة هزيمة حزيران ،وأفرغت من
محتواها وحساسيتها وأهميتها ،وكيف وقعت هذه األحداث عل أبناء
الشعب الفلسطيني ،فأثرت في شخصياتهم ،وخبرت الهزيمة السيئة؛ كان
لها األثر األول في خلق الجانب االنهزامي لدى كثير من أبناء الشعب
الفلسطيني.
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 .4سباق فوق سطح البحر
في رواية "سباق فوق سطح البحر" التي تتحدث عن االنقسام
الفلسطيني ،والقتال الذي خاضه الفلسطيني في وجه أخيه الفلسطيني،
ً
ّ
قسم الكاتب الرواية إى تسع وثالثين فصال يحمل كل منها رقمه الترتيبي،
ولم يعط الكاتب فصوله عناوين بأسماء شخصيات أو أماكن ألن هذه
الرواية أيضا كسابقتها قد تحدثت عن حدث عظيم وشديد الصعوبة عل
أبناء الشعب الفلسطيني.
فإن كانت هزيمة حزيران مذلة للشعب الفلسطيني ،فإن االنقسام
الذي وصل لحد اقتتال األخوة واستخدام السالح الفلسطيني في وجه
ً
الفلسطيني ألكثر إذالال ،وفي هكذا وضع اختزلت األماكن واألسماء
واألحداث ألرقام.
وقد اختار الكاتب رقم  39ليدل عل أن هذا االنقسام لألسف لم
ً
يصل لنهايته ،فهو لم يعطه الرقم  40مثال ليكون بذلك قد أكمل العقد،
ً
ً
بل جعله مفتوحا في إشارة واضحة ألن هذا االنقسام ما زال قائما وهو ما
وقد يرمز العدد  39إى الشهداء الذين قضوا نحبهم في
أثبته الواقع.
ً
ً ً
هذا االقتتال والذي قد يكون عددا رمزيا داال عل الكثرة ،ولإلشارة إى أن
ً
العدد لم يتوقف عند حد معين بل هو مستمر ما دام االختالف مستمرا.
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الفصل الثاني
الراوي والسرد
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الفصل الثاني :الراوي والسرد
ً ً
يعتبر الراوي عنصرا مهما في العمل السردي  ،إن لم يكن األهم ؛ فهو
موجد العمل السردي الذي يقوم بإمساكه بخيوط خفي  ،ويحركه
ِ
ً
ليعرض لنا مشهدا من زاوية محددة ؛ حيث إن األحداث موجودة في كل
مكان  ،والراوي هو الذي يقوم بعرض هذه األحداث من وجهة نظره،
فيكون حلقة وسطى بين العمل السردي واملتلقي ،وبذلك يقدم لنا رؤيته
من خالل السرد.
ً
ً
وذلك يعني أننا نعي العمل السردي وعيا ال حياديا ،بل إننا نعيه من
خالل أيديولوجيا الراوي  ،فهو العين التي تطل عل األحداث ،وتجعل من
ً
ً
املتلقي جزءا منها ،فتبث من خاللها فكرة معينة ،يتأثر بها املتلقي،
ويتعاطف معها في أغلب األحيان.
ً
ً
ومن هنا فقد اهتم النقاد بالراوي اهتماما بالغا ،وذلك ألهميته في
تجسيد الخطاب الروائي ،حيث إنه بموقع الراوي تتحد ماهية النص
وشكله الروائي  ،وقد قام الكاتب بإخفاء شخصيته وذاته وراء الراوي
ً
وذلك لخلق جو أكثر حيادية وليالقي قبوال عند املتلقي" ،فالكاتب حين
يستخدم تقنية السارد ليكشف بها عالم قصه – أي أن السارد هو ذلك
الشخص الذي يحكي لنا الحكاء – وهو مجموعة من الشروط األدائية
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التي تمكن من يروي بأن يظهر كما لو سمع ورأى ما يروي  ،كما ويكتسب
الراوي أهميته من الدور الذي يلعبه في تشكيل العمل السردي ؛ إذ أنه
كائن ورقي عل حد تعبير بارت " أما بالنسبة إى وجهة نظرنا ،فإن
الشخصيات في األساس كائنات ورقية .وأن املؤلف املادي للقصة ال يمكن
أن يختلط مع راويها في أي ش يء من األشياء"

1

هو وسيط بين عين املشاهد واملتلقي ،فهو يمثل العالقة بين املؤلف
وموضوع الرواية واملروي له ،كما يقوم برسم املشاهد التي لم يستطع
املتلقي رؤيتها عند حدوثها ،فهو الذي يوجد املوضوع األدبي للنص ،الذي
ّ
يأتي "إى الوجود من خالل إظهار مجموعة من املشاهد التي تشكل
ً
ماديا من أجل أن ّ
شكال ً
يتأمل
املوضوع في مراحل ،وفي الوقت نفسه تعطي
القارئ"، 2لذلك نستطيع اعتبار الراوي حجر األساس في العمل السردي
الذي ال يمكنه القيام بدونه .
وتجدر اإلشارة إى ضرورة عدم الخلط بين املؤلف والراوي ،حيث إنه
عادة ما يتبادر إى ذهن املتلقي أن الراوي هو املؤلف ،ولكن الراوي عنصر
من عناصر العمل السردي يخلقه املؤلف ليبث من خالله روايته ألنه " هو
الشخص الذي يعرض عالم السرد من خالل إدراكه الحس ي واملفهومي،
 بارت ،روالن .مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ،ترجمة  :منذر عياشي ،ط ،1حلب -سوريا  ،مركزاإلنماء الحضاري ،1993 ،ص.72
1

2

ك.م .نيوتن .نظرية األدب في القرن العشرين ،ترجمة  :عيسى على العاكوب ،ط ،1القاهرة،

عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،1996 ،ص.24
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إنه املسؤول عن العالقات القائمة بين مكونات السرد ،فاألحداث الغفل
ً
بعيدا عن أعيننا وأفهامنا ،وال يمكن النفاذ إليها إال عبر
قائمة هناك

ً
وجودا وداللة من خالل رؤيته تلك".
شخص يراها فيكسبها
ً
وال يجب أن يحمل الراوي اسما معينا في الرواية ،فصوته وحده أو
1

الضمير الذي يتستر وراءه يكفيه ليكون املنظم للنص الروائي" يكتفي أن
يتقنع بصوت أو يستعين بضمير ما يصوغ بوساطته املروي" فهو "
الواسطة بين مادة القص واملتلقي ،ألنه يقوم بصياغة تلك املادة ،فهو
الذي يتوى مهمة الترتيب والتصنيف والتنفيذ داخل النص الروائي".

2

ومن هنا ارتأت الباحثة ضرورة دراسة الراوي ،مبينة أهم وظائفه،
وأنواعه موضحة ذلك في الروايات األربع.

1

بكر ،أيمن .السَّرد في مقامات الهمذاني ،سلسلة دراسات أدبية ،ط ،1القاهرة ،الهيئة المصرية

العامة للكتاب1998 ،م ،ص.65-64
2

إبراهيم ،عبداهلل .السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي ،ط،2

المؤسسة العربية للدراسات ،2000 ،ص.19-11
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املبحث األول  :وظائف الراوي
يعتبر الراوي الوسيط بين املؤلف واملتلقي والنص والشخصيات ،وهو
ينتمي لعالم مختلف عن عالم الشخصيات فبينما هي تقوم بصناعة
األحداث التي تشكل العمل الفني يقوم هو بعرض هذا العمل من زاوية
محددة.

1

وهناك وظائف أساسية للراوي وهي:
 وظيفة العرض ألحداث الحكاية. وظيفة املراقبة وهي متصلة بالوظيفة السابقة حيث تؤولاألحداث التي تقوم بها الشخصيات
أما الوظائف الثانوية فهي :الوظيفة السردية ،واأليديولوجية،
والتوجيه ،والتواصل ،والشهادة ،و اإلنجازية.

2

إن وجود هذه الوظائف وغيرها يختلف من ر ٍاو آلخر ،وال يجب أن
تتواجد جميع الوظائف في الراوي أو في النص ،فقد يتواجد بعضها في نص
روائي وال يتواجد في اآلخر ،فهي مرتبطة بإبداع الكاتب نفسه ".أن طبيعة

1

انظر ،الكردي ،عبدالرحيم .الراوي والنص القصصي ،ط ،2مصر ،دار النشر للجامعات،

 ،1996ص.18
2

انظر ،جينيت ،جيرار ،وآخرون .نظرية السرد من وجهة نظر التبئير ،ترجمة  :ناجي

مصطفى ،ط ،1الدار البيضاء ،دار الحوار ،1989 ،ص.100

-119-

الراوي تتأثر بموقع الرؤية لدى الراوي ،وهذا يؤدي إى اختالف الوظائف
التي يؤديها الراوي".

1

وفيما يلي وظائف الراوي في الروايات األربع:

ً
أوال :الوظيفة السردية
تعد هذه الوظيفة هي الوظيفة األبرز للراوي فهي التي تدلنا عل
وجوده ،ولو نظرنا إى الراوي ببساطة نجده من يقوم بفعل السرد ،وفي
ذلك يقول جينيت" تعد أبرز وظيفة للراوي وأشدها رسوخا وعراقة،
وحيثما وجد الحكي دل ذلك عل وجود حاك يقوم بعملية توصيل الحكاية
َ
2
مخاطب يحاول التأثير في مخاطب عن طريق السرد".
من
ِ
في رواية " بين اليوم والغد عندما خسرت أبي" يبدأ الراوي حكايته
بسرد حدث مرض األم املفاجئ ومكوثها في املشفى فترة طويلة وغياب األب
عن العناية بأسرته ،وكيف تصرف أحمد وأحالم في هذا املوقف ،ومن
بعدها يسرد حياتهما مع أبيهما وما اعتراها من توافق واختالف.
ً
"سبعون يوما كن كافيات ألن تخرج فتوى األطباء" أال أمل" األبناء
املنتظرون يجمعهم الرواق الضيق للمستشفى ،وتستأثر بكل منهم عل
حدة حيثيات املصاب الجلل ،ليست هذه املرة األوى التي يتجمعون بها في
1
2

الكردي ،عبدالرحيم .الراوي والنص القصصي ،ص.74
الكردي ،عبدالرحيم .الراوي والنص القصصي ،ص.59
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هكذا رواق ،وليست هذه املرة األوى التي تتفق أو تختلف فيها فتاوى
األطباء املتناحرة!"

1

في رواية "يوم أعماني الدخان" يقوم الراوي بداية بسرد الحدث املهم
بوفاة ابنه ،ثم يتدرج في حكايته من بدايتها ،وسرد الظروف التي مر بها في
حياته وشكلت هذه الحكاية ،وخالل ذلك يقوم بتحليل هذه األحداث
والغوص داخلها؛ ليكشف الدوافع النفسية لتصرفاته.
" كانت لحكايتنا أال تكون لوال بعض من جراحات لم تندمل بفعل السنين
العابرة...
هذه األراض ي املتناثرة من حولنا كانت لنا فأبى جدك إال أن تكون لسوانا...
في زمان ما  ،..كان يكفيني أن أوزع عيني في سائر االتجاهات ألرى جدك
ً
متوجا عل عروش كنت أنتظر دوري بها وعليها ،وما استعجلت الذهاب وال
ً
استبطأت املقام ،كنت موقنا أنه أنا ،وأنني هو ،وأن كل امللتفين من حولنا
ً
2
هم أجداد وآباء للذين سيأتون من بعدهم ليكونوا حاشية ىي".
وفي رواية "أحالم برزخية " نجد الراوي يقوم بسرد قصة فؤاد وأبيه
وظلم عمه لهما في حرمهم من امليراث ،وما تال ذلك من قتل ألبيه وقذف

1
2

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص.7

غنيم ،رائد .يوم اعماني الدخان ،ص .18-17
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ً
ً
ألمه ،وكيف أصبح فؤاد ظاملا بعد أن كان مظلوما وذلك بمجرد أن
تواجدت لديه القدرة عل ظلم اآلخرين.
ً
"و ألن عبد القوي تظاهر بالالمباالة ،وألن منصورا وولده كانا ما يزاالن
ً
في هذه اللحظة واقفين كما يفعل غالم (األرجيلة)؛ انتظارا لطلبات عبد
القوي ،فقد بدا الغضب يبسط هيمنته عل قسمات وجه منصور".

1

ويحدثنا الراوي في رواية "سباق فوق سطح البحر" عن زهدي
وصديقيه ،وكيف مثال الحالة العامة ألهل قطاع غزة في فترة االنقسام،
ويسرد الراوي ما يتعرض له ثالثتهم من مشاق وصعوبات في ظل االنقسام
منتهية بقتل صديقيه وأخيه وتعرضه إلصابة خطيرة.
"أسدل الليل ستاره عليهما في الكافتيريا ،قضيا ما يقارب ساعتين وهما
يدرسان ،فجأة انقطع تيار الكهرباء ،فخبت األنوار واألضواء املتواجدة في
املكان ،وهذا ما منح ميسرة النجدة الكافية من هرب زهدي عل املواصلة،
وملا قال:
هذا يكفي اليوم".

1
2

2

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص.11

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص.15
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ً
ثانيا :الوظيفة التنسيقية:
هنا يقوم الراوي بترتيب وتنسيق األحداث ،فال يروي الراوي األحداث
ً
ً
كما حدثت عل أرض الواقع بل يقوم بترتيبها ،فنراه يقدم حدثا معينا ومن
ثم يعود لحدث آخر سابق أو الحق له ،وهو يقوم بذلك ليقدم الرؤية التي
يريدها من خالل األحداث " للراوي الحرية املطلقة في إجراء بعض
التعديالت التي يجدها مناسبة عل الحدث الذي يصوره ،فيقوم بعملية
تقديم وتأخير األحداث".

1

ففي رواية "بين اليوم والغد عندما خسرت أبي" نجد الراوي في بداية
الرواية يعرض حالة األم الصعبة وهي ترقد في املشفى ،وبعد قضائها
ً
سبعين يوما في املشفى يسرد الراوي كيف تدهورت صحة األم ودخلت
املشفى.
"يواصل رحلته داخل أروقة املستشفى ،تنتابه رغبة عارمة في االنفجار،
ً
سبعون يوما قضين نحبهن اآلن،..
ً
ً
يومها كان عائدا من جامعته متعبا ،وملا أراد أن يرقد للقيلولة ،عاجلته
أخته أحالم بصرخة مدوية:
 أحمد ..أين أنت ؟ ..الحق بنا..ً
ً
يمض ي إليها متلهفا سائال :
1

الكردي ،عبدالرحيم .الراوي والنص القصصي ،ص.62
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 ماذا هناك؟ هل حدث مكروه؟وتأتيه اإلجابة في جسد أمه املسج ".

1

وال يقوم الراوي بسرد جميع تفاصيل األحداث بل يختار املهم منها
ويرويه ،وذلك ما عرضه الراوي في رواية "يوم أعماني الدخان" حيث
ً
يخبرنا كيف انهارت أمالك أسرته وصارت أمالكا لغيرهم ،دون أن
يتطرق للتفاصيل بل يعرض ذلك من وجهة فلسفية .
"وكان العمر يمض ي ،وكانت أراضينا تذوي ،وعل أطالل الذي لنا
ً
كان آخرون يبنون مستقبال يشبه ماضينا الذي كان ،وعل أنقاض
العروش تنبثق املمالك األخرى ويحافظ الكون عل صيرورته
الطبيعية".

2

ً
ثالثا :وظيفة الشرح والتفسير:
حيث يقوم الراوي في هذه الوظيفة بشرح األحداث أو تفسيرها
للمتلقي بما يخدم أيديولوجيا الراوي  " .تختص هذه الوظيفة بعدم
االكتفاء بنقل األحداث وتصويرها بل تتعداها بالتعليق عليها وبيان

1
2

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص.10

غنيم ،رائد .يوم اعماني الدخان ،ص .24
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عللها ،والراوي يتجاوز تقديم الحكاية إى البحث عن أصلها وأسبابها
ومسبباتها".

1

وقد استخدم الراوي في رواية "سباق فوق سطح البحر" هذه
الوظيفة بكثرة حتى يفسر الراوي مواقف الشخصيات .وقد عمد إى
تفسير موقف ياسين عندما أنهى خطبته من ابنة خاله التي أحبها؛
وذلك ليستعيد املهر ويكمل نفقات تعليم أخيه الجامعي.
" -من أين أتيت باملال؟!
وألن ياسين ظل ممعنا في تجاهله فقد كان للشك أن ينقلب إى
يقين تام!!
 أزرت خالك؟! أجل.وأطبق السكون عل املكان ،حتى الصغار خرست ضحكاتهم ..ووجد
ً
ياسين نفسه محاصرا بنظراتهم وأسئلتهم..
ملاذا يتظاهرون عليه اآلن؟! ملاذا يحتجون؟ عليهم أن يفهموا" :كما
أن السبيل إى اإلنجازات العظيمة ال يخلو من متاريس وجبال فإنه ال
يخلو من وهاد وحفر كذلك" ،وعليهم قبل ذلك أن يعلموا أنه إذا كان
1

الكردي ،عبد الرحيم .الراوي والنص القصصي ،ص.62
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قد فرط في العزيز مما يملكون ،فإنه فرط في األعز عل ناصية قلبه
مما يملك ".

1

ً
رابعا :الوظيفة اإلبالغية:
وفيها يتعمد الراوي إبالغ رسالة إى املتلقي ،سواء أكانت رسالة
أخالقية أم رسالة إنسانية.

2

هذه الوظيفة تجلت بوضوح في روايات غنيم األربع ،حيث أن
الروايات األربع تناولت الواقع الفلسطيني ،وملا اعتمد الراوي في رواياته
عل التحليل النفس ي للوصول إى تفسيرات للسلوكيات التي تقوم بها
الشخصيات ،ومن ثم إرسال رسائل إنسانية وأخالقية ملعالجة هذه
السلوكيات ،ومع وجود هذه الوظيفة في جميع الروايات إال أنها تأخذ
الحيز األكبر في روايتي "يوم أعماني الدخان" ؛ ذلك ألن الرواية قد
عالجت موضوعات فلسطينية غاية في الحساسية ،وقد قام الراوي
ببث رسائله التي توقظ الضمير وتخاطب النفس ،كما نالحظ أن
الكاتب قد قام بطباعتها بلون أغمق من باقي النص لإلشارة إى أهميتها.

1
2

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص .29-28

انظر ،مرزوقي ،سمير .شاكر ،جميل .مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا ،ص.180
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" إن جفاف املياه من املحيطات ،واندكاك الجبال ،وتصدعات
األرض وتهادي السماوات أهون عل النفس من دمعة مسكوبة من
نفس كريمة!...
ً
العظماء أناس مثلنا ،إال أنهم يمتلكون املقدرة دائما ألن يبرهنوا
عل جدارتهم بالحياة ،وال يتأتى لهم ذلك إال بتعاليهم عنها ،فتراهم ال
يتدافعون حيث يتزاحم الناس ،بل يتدافعون حيث تجبن الخطى
ً
واألقدام ،وال يبكون إال ساعة الحسم األخيرة ،إنهم ال يبكون إال فرحا
ً
ً
1
وال يضحكون إال نادرا ،دائما هم مغايرون لنا ".
ً
" أسوأ إحساس قد يشملك عندما تبلغ من العمر عتيا أن تحس
أن كل مشاويرك العمرية كانت في االتجاه الخطأ ،أن كل معاركك التي
خضتها في دروب الحياة كانت معارك مفتعلة ،وأن محطة وصولك
النهائية استقرت حيث كان من املمكن أن تبتدئ خطاك!
أن تكتشف أنك في حياتك كلها أرهقت نفسك في متاهات
ً
2
الحواش ي ،وتنازلت راغبا عن مضمون املتن".

1
2

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان ،ص .62-60

المصدر السابق ،ص.175
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ً
خامسا :الوظيفة االنتباهية:
تتمثل هذه الوظيفة في إقحام الراوي في متن النص وذلك لدمجه
معه وجذب انتباهه وذلك بمخاطبة السارد له.

1

ويقوم الراوي بذلك عن طريق توجيه الخطاب مباشرة للقارئ أثناء
السرد ،فيحفزه عل متابعة القراءة ،ويستخدم الراوي هذه الوظيفة
ً
ً
عندما يسرد شيئا مهما ،أو عند خشيته من ملل القارئ ،وقد يقوم
الراوي بااللتفات وهو التنقل من ضمير الغائب إى ضمير املخاطب.
ً
" للطبيعة هنا حظ من الجمال ال يتبدل أبدا ،لكنها كما الغيد
الحسان ،ترتدي لكل موسم ما هو أهل له ،لتبدو في كل مرة هيفاء
ورداء تسر الناظرين .إذا ما أقبل الصيف ،رأيت خطوط املشيب
ً
ً
تتسلل رويدا رويدا إى بهرجة االخضرار املهيمنة عل طول الجرف،
ليكتشف أنفك بعد ذلك أن هذا املشيب ليس إال زهور الزئبق التي
تروقها حرقة الشمس ورذاذ الفجر واملغيب ،لتتسلل إليك لذة مطربة
مسكرة ،ليغدو للنهار مذاق السهر".

1
2

2

انظر ،مرزوقي ،سمير .شاكر ،جميل .مدخل إلى نظرية القصة ،ص .109

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص.5
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ً
سادسا :الوظيفة األيديولوجية:
يقوم الراوي بتوجيه خطاب أيديولوجي للمتلقي سواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك الهدف من أي خطاب موجه " وهي
وظيفة تتعلق بالخطاب التنويري أو املذهبي الذي يحمله الراوي في
عباراته ،وفي طريقة سرده لألحداث".

1

" كل واحد منا له في الحياة قصة تنتظره ،عليه أن يفلح في
تجسيد دور بطولتها ،وقصته هذه هي معركته الحقيقية التي عليه أن
ً
يكافح في سبيلها طويال ،وكل قصة ألي واحد منا هي حلقة من حلقات
رواية الحياة الطويلة ،وقضايا الشعوب واألمم هي مجموع قصص
أفرادها ،ويوم يفلح األفراد تفلح األمم في تحقيق ذواتها ! معركتنا
ً
الحقيقية تبدأ بنا  ،بأن نحقق ذواتنا أوال  ،أن ننجح في حياتنا وأن
نرض ي طموح الطامحين املحبين فينا ،ثم بعدها ال ضير لو أسلمنا
أنفسنا ملعارك بدأت ولن تنتهي بنا؛ ألننا بك لن ننتصر عل اليهود،
لكن قد نرمم قدمي أبيك اللتين ذهبتا" .

2

" نحن الفلسطينيون لنا في كل حقبة زمنية طريق علينا أن نركض
في جنباته ،ركضنا ذات مرة نحو الحكومات العربية لتخلصنا من البالء
الذي يحيق بنا ،وفي السياق نفسه ركضنا ذات مرة نحو البندقية،
1
2

الكردي ،عبدالرحيم .الراوي والنص القصصي ،ص .65
غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص .57-56
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ومرة أخرى نحو الحلول السلمية ،هل أفقنا عل أنفسنا اآلن لنكتشف
أننا لم نكن نركض سوى حول أنفسنا".

1

ً
سابعا :الوظيفة التأثيرية:
وفيها يقوم الراوي بالتأثير في املتلقي ،وذلك ليندمج معه في األحداث
ويشعر بما تشعر به الشخصيات فتصل الرسالة إليه وكأنه عايشها .

2

والراوي في الروايات األربع قد تناول موضوعات تخص الشعب
الفلسطيني ،و صور املعاناة التي مر بها في فترات مختلفة سواء عل يد
قوات االحتالل أو عل يد إخوانه و أبناء جلدته ،فنجد أن هذه
الوظيفة موجودة في الروايات بكثرة ،وخاصة في املشاهد التي تصور
االعتقال والسجن والتعذيب وكذلك عمليات القمع واالستشهاد وفراق
األحبة ألبنائهم.
ً
وقد بدا ذلك جليا في رواية " بين اليوم والغد" في سرد الراوي
العتقال نوح أمام أمه وضربه وإهانته ":كان عل نوح أن يتحمل كل
ً
ً
ش يء ،الصراخ  ،النفير العام! واملفاجأة ،إال شيئا واحدا كان عليه أال
يواصل رحلة املكابرة والتصبر إزاءه ،أن يتم تقييده أمام عيون أمه
1
2

المصدر السابق ،ص .79

انظر ،مرزوقي ،سمير .شاكر ،جميل .مدخل إلى نظرية القصة ،ص .110
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الناضحة بالدمع ،وأن يتم قذفه بشرفها بأقذع الشتائم ،و أين أمامها
! جنوح تلقائي للثورة إذن لالعتراض ،للكمات ،وملعالجة السب
بالشتائم املهذبة! وكان عل األم أن ترى الكف وهي تواجه املخرز ،كان
عليها أن ترى فلذة كبدها ،وهو يضرب ،ويهان ،ويداس باألقدام".

1

ومنه ما ورد في رواية "أحالم برزخية" عندما سرد الراوي عملية
قمع العميل التي شهدها فؤاد ليكتشف أنه أبوه ":رأى بأم عينيه ذرات
العظام املتناثرة ،وسمع تأوهات العميل في البداية  ،فاختطلت هذه
ً
بتلك مكسبة إياه شعورا بالنشوى ال يضاه !
ً
ً
 ...جموع امللثمين التي أتمت عملها بدأت باالنسحاب رويدا رويدا،
لم يبق إال هذا امللثم العمالق ،ها هو ذي يهوي بقدمه عل العميل،
يزيح وجهه عن األرض ،ليتيقن من انتهاء املهمة ،ها هو ذا يفعل ذلك،
لكن ما ..ما ..ما هذا؟ كان العميل املسج هو ..أباه  ..أباه منصور
صدقي بشحمه ولحمه".

1
2

2

غنيم ،رائد .بين اليوم والغد عندما خسرت أبي ،ص .163-162

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص.50-49
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ً
ثامنا  :الوظيفة االستشهادية:

ً
يعمد الراوي أحيانا إى االستشهاد ببعض النصوص املتنوعة؛

ليؤكد الراوي وجهة نظره ويثبتها " وتظهر هذه الوظيفة حين يقوم
السارد بمحاولة إثبات مصدره الذي استمد منه معلوماته أو دقة
ً
ذكرياته" ،1وال تعد هذه الوظيفة شرطا في السرد بل يلجأ إليها الراوي
عند الحاجة.
وقد ورد ذلك في رواية" أحالم برزخية " عندما تحدث الراوي عن
حالة الفراغ التي كان يعيشها فؤاد ونظرة املجتمع لها.
" -متى تفيق؟
 قرب الظهر! عل رأي املثل " :النوم والراحة والعز والهنا ،ربيع العذارى والرجالالهفايا".

2

كما ورد في رواية "يوم أعماني الدخان" عندما كان البطل يتخبط
ً
ً
مفتقدا أخاه الذي غاب في الدفاع عن الوطن متجاهال إرثه الضائع.

1
2

انظر ،مرزوقي ،سمير .شاكر ،جميل .مدخل إلى نظرية القصة ،ص .105

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص .125
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" وكلما بحثت عن عمك صفعني غيابه ،وفي جنح الظالم كان يزداد
إحساس ي بغيابه عني ،وسمعتني أمك ذات يوم وأنا أناجي " :أين الذين ال
ً
يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات عل ما قال برهانا؟
هذا البيت من الشعر منسوب لقريط بن أنيف".

1

ً
تاسعا :الوظيفة التوثيقية
يسع الراوي في هذه الوظيفة إى جعل املتلقي يصدق ما يسرده،
فيقوم بسرد اإلثباتات أو من خالل معاصرة الراوي لألحداث أو سرد
شهادات الشهود ،وإذا فقد الراوي مصداقيته فإنه لن يوصل أي ش يء
للمتلقي ،وتقوم روايات غنيم عل توثيق ما حل بالشعب الفلسطيني في
فترات مفصلية في حياته وذلك من خالل التاريخ الشعبي وليس الرسمي،
حيث عمد الراوي في رواياته إى سرد هذه األحداث من وجة نظر من
عايشوها وليس من وجهة نظر رسمية.
ً
"اليوم ذكرى مرور عشرين عاما عل هزيمة حزيران تبدو شوارع
املخيم مزدانة بالرايات ،وتبدو الحناجر مثقلة بالهتافات ،صحيح أن
االصطدام مع قوات االحتالل ال يتجاوز التشابك باأليدي واألقدام ،أو

1

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان ،ص.40-39
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التراشق بالحجارة والرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع ،لكن تبدو
ً 1
األجواء قادحة لزناد أشياء ستأتي قريبا".

ً
عاشرا :الوظيفة الجمالية:
فيها يقوم الراوي بسرد جوانب الجمال التي تخفف من حدة الواقع
ً
املرير ،وذلك ليعطي تفاؤال للمتلقي بوجود الجمال من حولنا رغم
ً
الصعوبات ،وحتى ال يبعث سرد الوقائع املؤملة نفورا لدى املتلقي " قوام
هذه الوظيفة يعتمد عل تحويل الحياة الفجة إى صورة فنية عن طريق
رؤية الراوي وصورته".

2

ويقوم الراوي بهذه الوظيفة في الروايات األربع عن طريق وصف
مظاهر جمالية أو التعبير بألفاظ مؤثرة تتخلل األحداث القاسية .ونجد
ً
ذلك واضحا في رواية " سباق عل سطح البحر" ،عندما أصيب زهدي في
أثناء اشتباك مسلح بين طرفي الوطن وكان يرقد في املشفى عندما غمرته
مشاعر الحب والعشق ملمرضته التي كانت تشرف عل حالته فأنسته أمله
وغياب أخيه وسوء أوضاعه "وجاءته ممرضته هذه عل خالف ما اعتاد
من تقاويم الزمن القدرية ،صحارى عاطفته التي لم يعرف العالم األنثوي
1
2

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص .7

الكردي ،عبدالرحيم .الراوي والنص القصصي ،ص .65
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سبيله إليها يوما ،انبجست منها وانهطلت عليها مياه مدرار ،وغمرتها
عاصفات عاتيات اعتاد التخفف من كل األردية الالزمة الستقبالها ،فكان
ً 1
مصابه جلال".
وال تعد هذه هي الوظائف الحصرية للراوي ،بل إن وظائف الراوي
تتنوع بما يخدم السرد ،وذلك إن دلل عل ش يء فإنما يدل عل حرية
الراوي في اختيار الوظائف التي تناسبه ليرق بالنص إى مستويات متعددة
من التأويل تتناسب وأذواق املتلقين.

1

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص .76
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املبحث الثاني  :أنواع الرواة:
لقد تنوعت استخدامات الراوي ووظائفه حيث أبدع الكتاب عل
ً
مدار األزمان أنواعا شتى له ،وقد يواجه الدارس صعوبة في حصر هذه
األنواع كلها .
ً
وقد ميز (بوث) بين نوعين من الرواة تبعا لعالقتهم مع القصة وهما:
الكاتب الضمني والراوي غير املعروض أو ما يسمى بالراوي املشارك أما إذا
اكتفى باملالحظة فقط فإنه يسمى الراوي الغير مشارك.

1

بينما (بوريون) ميز بين ثالثة أنواع من الرواة وهم:
 الراوي العليم  :وهو الذي يعلم بكل ش يء في الرواية وال يعلم أحدش يء إال بإرادته.
 الراوي الذي ال يعلم إال ما تعلمه الشخصيات :فهو يقدم لنا ماتفعله الشخصيات أو تقوله فقط.
 الراوي الذي يعلم أقل مما تعلمه الشخصيات :وقد يكون شخصيةفي الرواية أو مراقبا للشخصيات.

1

2

انظر ،جينيت ،جيرار وآخرون .نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ،ترجمة  :ناجي

مصطفى  ،ط ،1الدار البيضاء ،منشورات الحوار األكاديمي والجامعي ،1989 ،ص.59
2

انظر ،قاسم ،سيزا .بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة العامة للكتاب،

 ،1984ص. 132
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بينما (جينيت) فقد ميز الرواة إى :
 راو يحلل األحداث من الداخل :وهو إما بطل يروي بضمير األنا ،أوراوي كلي املعرفة مع أنه غير حاضر.
 راو يراقب األحداث من الخارج :وهو أما يشاهد وال يتدخل ،وإمايروي وال يحلل فهو غير حاضر.

1

أما ( تودوروف) فقد ميز بين ثالثة أنواع من الرواة :
 ر ٍاو يعلم أكثر من الشخصية أو الرؤية من الخلف :ويكون الراويعل علم تام بكل ش يء عن شخصياته ،ويستعمل ضمير الغائب.
 ر ٍاو يعلم بقدر ما تعلم الشخصية أو الرؤية مع :حيث يتساوىالراوي في املعرفة مع الشخصية ،ويستعمل ضمير املتكلم أو
املخاطب.
 الراوي يعلم أقل مما تعلمه الشخصية أو الرؤية من الخارج:ويكون الراوي أقل معرفة من الشخصية.

2

وقد أوردت ( يمنى العيد) نوعين من الرواة وهي متأثرة
بذلك بجينيت :

1

انظر ،جينيت ،جيرار .خطاب الحكاية  ،ص.201

2

انظر ،تودوروف ،تزيفتان .األدب والداللة ،ترجمة  :نديم خشفه ،ط ، 1حلب ،مركز اإلنماء

الحضاري1996 ،م.
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 ر ٍاو يحلل األحداث من الداخل  :وهو إما بطل حاضر يسرد بضميراألنا ،وإما ر ٍاو كلي املعرفة ولكنه غير حاضر.
 ر ٍاو يراقب األحداث من الخارج :وهو إما ر ٍاو حاضر ولكنه ال يتدخل،أو ر ٍاو يحلل بواسطة ناقل غير حاضر.

1

وتفضل الدارسة تقسيم يمنى العيد ،حيث إنه أوضح وأشمل من
التقسيمات األخرى لذلك ستعتمد عليه الباحثة في هذه الدراسة.

ً
أوال :الراوي الذي يحلل األحداث من الداخل:
قد اعتمد غنيم في رواية " يوم أعماني الدخان" عل الراوي البطل
الذي يسرد األحداث بضمير األنا ،و ذلك ألن الراوي كان يسرد قصته
واألحداث التي حدثت معه في حياته فكان هو بطل القصة ولذلك كانت
روايته لها بضمير األنا .
والراوي البطل الذي يمسك بزمام السرد يبث أيديولوجيا املؤلف عل
لسانه ،فاستخدام هذا الضمير يعطيه مساحة كبيرة من الحركة والتنقل
ً
بين األحداث؛ ليعرض فكرته بشكل واضح وهذا ما نجده فعال في الرواية.
كما يكثر الراوي في هذه الرواية من استخدام تقنية تيار الوعي ،حيث أن
املنولوج احتل املساحة األكبر من السرد .
1

انظر ،العيد ،يمنى .تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،ط ،2بيروت ،دار

الفارابي1999 ،م ،ص.90
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يقول الراوي في بداية قصته " ٍآه بني أحن إى جلسة نجلسها ،إى
دمعتين أخريين نذرفهما وأحن إى لقاء لم يطل مقامه بيننا.
وداع هذا الذي كان بيننا؟ وكالنا غادر اآلخر دون أن يعلم أنه
فأي ٍ
يودعه ويفارقه! وهل تبدو لحظة واحدة جمعتنا كافية ألن يغدو الذي كان
ً
بيننا وداعا؟ ونحن من كان لقاؤنا بين الغياب والغياب :بين جحودي لك
وبين غيابك عن دائرة املوجودات!
فأي عمر تبقى ىي ألدفع ثمن جريمتي التي ارتكبتها بحقك؟ وأين كانت
لحظة البدء األوى ؟ ومتى؟ ...
عل كرس ي اعتراف هو مصطبة قبرك ،سأثقل مسمعك بالذي اقترفته
وابن أخذ عل عاتقه
يداي ،سأتلو عل مسمعك قصة ٍ
ابنٍ ،
أب جحد بنوة ٍ
استعادة ماض ضلت خطاه ،وأخ طعن أخاه من حيث لم يحتسب ،فباعه
وباع معه الوطن! "

1

ويستكمل الراوي عل النسق نفسه في معظم الرواية ،إال أننا نجد
بعض التحوالت البسيطة في دوره بما يتناسب مع سرد الرواية.
فنجد أن هذا الراوي كان ينتقل أحيانا من موقعه كمتكلم إى موقع
املخاطب وذلك في أثناء حديث أخيه معه " :هذه البندقية ستأتي
ً
بأخريات ،غدا ترى سائر أخواتها وهن يزرنها هنا ،الرصاصة ستأتي
1

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان ،ص. 16-15
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ببندقية بدال منها ،في كل مرة سألتقي فيها املحتل ،سأمنحه رصاص ي
املغروز في جنوده آلخذ البنادق املتدحرجة فوق جثثهم ،سأخبرهم :هذا
1

رصاصكم ..هذي بضاعتكم ردت إليكم فامنحوني زاد زياراتي القادمة".
ً
ونجده في وصف زوجته منتقال إى ضمير الغائب كسارد كلي املعرفة،
ولكنه غير حاضر
" أمك لم تكن أجمل النساء لكنها كانت أعذبهن ،لم تكن أغناهن لكنها
ً
ً
كانت أكثرهن ترفعا ،أكثرهن اعتدادا بنفسها وأكثرهن ثقة وهي تمش ي وهي
تمض ي وهي تضحك وهي تبتسم،..
لصمتها وجيب يسري في جوانح كل من يبصرها ،ولحديثها فعل
السيمفونيات املوسيقية".

2

كما أن الراوي يعطي بعض املساحة للشخصيات لتعبر عن نفسها ،فيما
يقف هو كر ٍاو شاهد ال يتدخل وذلك عندما تخبره زوجته بقصتها:
" وبش يء يشبه الصراخ واصلت:
 وليدة النزوة أنا ،وأخوتي املساكين هؤالء أفاقوا ذات يوم عل أبيهمالذي تجاوز الثمانين ورغبة عارمة في الزواج تسري في أرجاء
جسده ،تضاحكوا وسخروا منه ثم سلموا برغبته بعد ذلك،
1
2

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان ،ص .46

المصدر السابق ،ص.67
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ودفعت أنا الثمن ،مات هو وولدت انا وتزوجت أمي من رجل
آخر!"

1

ً
ونجد من ذلك أيضا في إبداء الراوي لوجه نظر غسان عارضا
أيديولوجيته وموقفه من مفاوضات السالم .
"جاءني بقميص عمك ،ليخبرني وهو يجهش في البكاء:
أتراهم تعبوا؟! أنا لم أتعب بعد ،ما الذي يريدونه من مفاوضاتهم؟
ً
أنقاض وطن يريدون أم أنقاض حلم؟ أنا سأبقى محافظا عل الذي
كنت عليه ،فأن أموت عل حلم مكتمل التكوين خير ىي من أن أحيا
من أجل أعقاب وطن...
مات الرجال ولم يبق سوى أعقابهم".

2

ونجد الراوي في ومضات يتحدث عن نفسه بضمير الغائب
ً
ً
مخاطبا ابنه قائال:
ً
" ال ،..ذلك لم يكن ممكنا ،فاليهود أفقدوك هويتك ،أفقدوك حق
االنتماء لوطن ولشعب أفقد أباك هويته وانتماءه قبل ذلك".
1

المصدر السابق ،ص.87

2

المصدر السابق ،ص .137

3

المصدر السابق ،ص .135
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3

ً
ثانيا :ر ٍاو كلي املعرفة غير حاضر:
عل ،ويعرف كل
نجد هذا الراوي الذي ينظر إى األحداث من ٍ
ش يء حتى ما يدور بخلد الشخصيات ،ولكنه غير حاضر.
ففي رواية "أحالم برزخية " والتي يقوم الراوي فيها بالرواية
بضمير الغائب ،ويعرض فيها آثار هزيمة حزيران  1967عل أبناء
الشعب الفلسطيني .
عل! جموع متضاربة االتجاهات
مكان ٍ
"ما أروع تأمل السائرين من ٍ
والغايات واإلمكانات ،من بين الزحوف املاخرة ،كانت تتهادى خطا
"فؤاد صدقي" متجاورة مع خطى أبيه الزافرة ،الوجهة كانت املقهى،
وألنها كذلك بدت ( تنهيدات) األب املتالحقة مسوغة ،فهي
(تنهيدات) لها أصل وسبب وأوجاع ،مشوار معتاد لوجهة مسدودة
ً 1
دائما وأبدا".
ً
ولكنه يعتمد أحيانا عل الضمير املتكلم ،وذلك عندما يفسح
املجال أمام الشخصيات للحديث عن نفسها حتى ال يكون الراوي
املتحكم الكلي للسرد ،فيعطي ذلك السرد مصداقية أكبر ،ويظهر
ً
ً
ذلك جليا عندما يسرد زياد منذور قصته لفؤاد " :كنت واحدا من
1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية  ،ص .9
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ً
الذين قض ى عليهم الدهر بان يكونوا عماال في إسرائيل ،ومن ثم
ً
ً
كان غيابي عن زوجتي وابني وبيتي طيلة أيام األسبوع أمرا مقدورا،
كنت أقض ي ستة أيام هناك ثم أعود في يوم اإلجازة الذي يمليه
1

علينا اليهود ،وهو يوم السبت كما تعلم".
ً
ً
كما نجده أيضا حاضرا في رواية عندما خسرت أبي "سبعون
ً
يوما ّ
كن كافيات ألن تخرج فتوى األطباء أال أمل ،األبناء املنتظرون
يجمعهم الرواق الضيق للمستشفى  ،عل األبناء و األب أن
ينتظروا الساعة اآلزفة  ،وعليهم قبل ذلك أن تلسعهم إطالالت
األمل املتالشية ،عليهم أن ينتظروا اآلن ،أن يبتهلوا ،فلربما كان
ً
مكتوبا في أعل عليين أن اللحظة لم تحن بعد!
كلما الح هذا األمل  ،أو طافت بأنفسهم هذه اإلمكانية  ،سمت
األكف املتضرعة ألعل وأعل  ،ورضخت األعين لتحريض الدمع
الالمنتهي  ،وجاشت في النفس ما يملي عليها املزيد ،كلما الح طيف
ً
ملالك أبيض  ،طارت إليه أقدامهم املتلهفة  ،ونادرا لم يأت صوت
ً
املالك أجشا :
 ال جديد يلوح في األفق ،حالة أمكم مستقرة  ،ال تزداد سوءا  ،والتتحسن!"
1
2

2

المصدر السابق ،ص .152

غنيم ،رائد .بين اليوم والغد ،ص .7
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ً
ولكن هذا الراوي ال يستأثر بالرواية لوحده ،بل نجده مفسحا
املجال للشخصيات ،فالحوار يشغل مساحة كبيرة من السرد .كذلك
نجد هذا الراوي في رواية "سباق فوق سطح البحر" والتي يكثر الراوي
فيها من استخدام تقنية تيار الوعي ،حيث يتعمق في داخل
ً
الشخصيات عارضا حوارها الذاتي مع نفسها أو تأمالتها الشخصية أو
حتى آمالها وأحالمها.
"وبمجرد أن أبصرت عيناه بيت خاله ألحت عليه تساؤالت نفسه:
إذا كنا نرض ى ألنفسنا أن نختزل الحياة في كاميرات تصويرية مع
الذين نحبهم ،أن نراهم دون أن نأخذ الذي لنا من مشاعرهم
وأحاسيسهم ،فلماذا ال نقتبس من الكاميرات التصويرية قدراتها
النسيانية؟"

1

وقد لجأ الراوي إى استخدام هذا النوع من الرواة ألنه يدفع
املتلقي إى معايشة األحداث وكأنها حقيقية ،كما أنه يحثه عل
تصديق ما يحدث في الرواية ،وألن الكاتب عرض في رواياته قضايا
ً
مهمة أراد من خاللها بث أيديولوجية محددة ،فكان لزاما عليه كسب
ثقة املتلقي فيما يرويه الراوي .

1

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص.102
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املبحث الثالث :بناء اللغة السردية
ً
أوال :السرد
السرد لغة:
إذا بحثنا عن مفهوم السرد في املعاجم العربية بالنظر إذا أصلها
اللغوي سرد ،فإنه يعني تقديم ش يء عل ش يء ما ويكون في إثر بعضه
ً
ً
متسقا ومتتابعا  ،ويقال سرد الحديث أي تتابع الحديث " سرد الحديث
َ
ً
ونحوه يسرده سردا ،إذا كان جيد السياق له .وفي القرآن قوله تعاى } :أ ِن
َْ ْ َ َ
َ ُ َ
1
الس ْرد ۖ َو ْ
اع َم ُلوا َ
ات َو َقد ْر في َّ
ص ِال ًحا ۖ ِإ ِني ِب َما ت ْع َملون َب ِصير{
ِ
اعمل س ِابغ ٍ ِ ِ
،وفي صفة كالمه صل هللا عليه وسلم :لم يكن يسرد الحديث أي يتابعه
2
ويستعجل فيه"
ً
و إذا تأملنا التعريف اللغوي جيدا فإننا سنجد عناصر ثالث أساسية
هي االتساق ،والتتابع  ،والجودة .وهذه العناصر كانت أعمدة قد بني عليها
السرد بشكل عام ،والسرد في معناه اللغوي هو التتابع وهو تتابع زمني في
3
األساس.

1

سورة سبأ.11 ،

2

ابن منظور  ،لسان العرب ،مج  ،3مادة سرد  ،ص.211

3

انظر ،عبد المطلب  ،محمد  .بالغة السرد النسوي ،ط ،1القاهرة ،الهيئة المصرية العامة

لقصور الثقافة ،2008 ،ص .16
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ً
السرد اصطالحا:
ينطلق التعريف االصطالحي للسرد من التعريف اللغوي والذي يعني
التتابع ،وهذا ما عبر عنه (واالس مارتن) لتعريف السرد بـ " التنظيم
1
الزمني".
وليس تعريف ( تودروف) ببعيد حيث يعرفه بـأنه " نص مرجعي يجري
تمثيله زمانيا ً"  ، 2أما جيرالد برنس " هو الحديث أو اإلخبار كمنتج وهدف
وفعل وعملية بنائية لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية  ،من قبل
واحد أو اثنين أو أكثر من الرواة  ،وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر من املروي
3
لهم"
وتقول الناقدة يمنى العيد بأن السرد هو  ":الطريقة التي يختارها
4
القاص ليقدم بها الحدث للمتلقي".
ً
ً
وعند النظر للسرد نجد أنه يشكل " مكونا محايثا للنص الروائي  ،إذ
هو الذي ينظم أحداثه وشخصياته ،وبالتاىي فضاءاته وأزمنته ،ومن ثم
انتسابه إى الخطاب أو املبنى بما هو صياغة فنية وفق قواعد القص
وأشكاله املتباينة للحكاية أو املتن ،الذي يحوز املادة السردية في صيغتها

1

مارتن ،واالس .نظريات السرد الحديثة ،ترجمة  :حياة جاسم محمد ،القاهرة ،المجلس األعلى

للثقافة ،1998 ،ص.248
2

بيرون  ،بول .السردية حدود المفهوم ،ترجمة  :عبداهلل إبراهيم ،مجلة أوراق  ،ص .88

3

برنس ،جيرالد .المصطلح السردي (معجم مصطلحات )  ،ترجمة عابد خزندار ،مراجعة  :د.

محمد بريري ،ط ،1القاهرة  ،المجلس األعلى للثقافة  ،2003 ،ص .144
4

العيد ،يمنى .تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،ط ، 2بيروت  -لبنان ،دار

الفارابي ،1999 ،ص .90
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الوقائعية الخام .هكذا ينطلق السرد الروائي من الحكاية ليعيد تشكيلها
عبر منطق داخلي يتفرد بوظائفه ومكوناته وأزمنته ،ويخضع بالتاىي لكيمياء
1
الكتابة ليحول الحكاية إى مجرد ذريعة قابلة للتفتيت عن طريق املخيلة".
مكونات السرد:
السرد بناء ال بد له من أعمدة أساسية يقوم عليها هي الراوي واملروي
واملروي له 2ويمكن تفصيل هذه املفاهيم الثالثة عل النحو التاىي:
 .1الراوي :وقد تم تفصيل الحديث عنه في املبحث السابق .
 .2املروي  :وهي الرواية أو الحكاية التي يقوم الراوي بسردها إى
املروي له " أي الرواية نفسها التي تحتاج إى ر ٍاو ومروي له  ،أو إى
ً
مرسل ومرسل إليه وفي املروي ( الرواية) يبرز طرفا ثنائية املبنى/
ً
املتن الحكائي  ،لدى الشكالنيين الروس ،كما يبرز طرفا ثنائية
الخطاب  /الحكاية ،لدى السردانيين اللسانيين ( تودوروف،
جينيت ،ريكاردو )..عل اعتبار أن السرد (املبنى) هو شكل الحكاية (
املتن)  ،وعل اعتبار أن السرد والحكاية هما وجها املروي
املتالزمان".

3

1

فرسوخ ،أحمد .جمالية النص الروائي  ،ط ،1الرباط  ،دار األمان ،1996 ،ص.41

2

انظر ،الحمداني ،حميد .بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ط ،1بيروت ،الدار

البيضاء ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،1991 ،ص.45
3

يوسف ،آمنة .تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،ط ،1الالذقية ،دار الحوار للنشر والتوزيع

 ،1997 ،ص.29
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ً
ً
 .3املروي له " :قد يكون املروي له ،اسما معينا ضمن البنية السردية
ً
ً
وهو مع ذلك كالراوي شخصية من ورق  ،وقد يكون كائنا مجهوال ،
ً
أو متخيال لم يأت بعد .وقد يكون املجتمع بأسره .وقد يكون قضية
أو فكرة ما ،يخاطبها الروائي ،عل سبيل التخييل الفني".

1

ً
ً
يشكل السرد حيزا كبيرا من روايات املبدع غنيم مقارنة بالتقانات
األخرى التي وظفها املبدع في رواياته ،وقد اعتمد املبدع السرد إليصال
قصص الشخصيات ،وتوصيل املعاناة واملأساة التي مرت بهم في حياتهم،
كما استخدم هذا األسلوب لتوصيل الفكرة التي اعتمد الكاتب بثها في
رواياته ،كما استخدم غنيم السرد الذاتي حيث تتبع الحكي من خالل
عيني الراوي مقدما تفسيرا لكل خبر ولم يقدم األحداث إال من زاوية نظر
ً
ً
الراوي فهو يخبر بها ويعطيها تأويال معينا يفرض عل القارئ ويدعوه إى
2
االعتقاد به .

السرد في رواية عندما خسرت أبي
يشكل السرد في رواية عندما خسرت أبي نسبة (  ، ) %63.9حيث
طغ أسلوب السرد عل التقانات األخرى كالحوار الداخلي والخارجي .وقد
اتبع غنيم نمط السرد املنحني في هذه الرواية ،وهو الذي تبدأ فيه

1
2

المرجع السابق ،ص.30-29

لحمداني  ،حميد .بنية النص السردي  ،ص .47-46
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األحداث من نقطة في الحاضر ومن ثم تتجه نحو املستقبل ومع العودة إى
1
املاض ي بأساليب مختلفة.
وقد استخدم غنيم هذا األسلوب لعرض عدد من التجارب
اإلنسانية ،ولم يمنع ذلك من استخدام التقانات األخرى؛ لتنمية األحداث
وتطويرها ،ونرى أن اعتماد غنيم السرد في هذه الرواية التي تطرقت إى
حياة أحمد ،حيث عرض غنيم معاناة اإلنسان املستقل برأيه واملدافع عن
فكره املستنير ،وما يتعرض له في الحياة من آالم وصعوبات "كان عل
أحمد يتوازى مع الجميع أن يغرد خارج السرب وإال فكيف يفهم اختيار
أحمد لسعاد أخت نوح سيف الدين كزوجة وشريكة عمر ،اختياره منذ
البداية َ
وقوب َل بالصمت املعتاد من قبل األم،
قوبل بالرفض من قبل األب ِ
ِ
وبالتاىي فقد كان عل أحمد أن يخوض إحدى معاركه املؤجلة مع أبيه ،ال
ش يء كان يجبر أحمد عل هذا االختيار فتى مثله كانت الحياة تستقبله
فاتحة ذراعيها مغرية وممتعة وسهلة ليختار منها الذي يشاء ولينعم بالذي
يريد ،ما الذي يجبره عل مثل اختياره هذا؟ عليه أن يتزوج سعاد حتى
ً
لوجاء ذلك مخالفا لعادات وتقاليد مجتمعه ،حتى لو رمي بالسخرية أو
ً
قذف باالزدراء ،أو وجد نفسه مطرودا من بيته إى الشارع ،وإال هل يكفي
سعاد أن تحس بإشفاقه عليها أو تعلم بإحساس الرثاء تجاهها؟ هل تكفي
دموعه الحارة أن تروي شجرة حياتها اليابسة التي فرضت عليها أن تحياها
قسرا وقهرا دون اختيار أو استشارة وقبل أحمد التحدي قبل أن يبدأ

1

انظر  ،العاني ،مسلم .البناء الفني في الرواية العربية في العراق ،و ازرة الثقافة واإلعالم،

بغداد ،دار الشئون الثقافية العامة  ،1994 ،ص. 76-76
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مشوار حياته خارج بيته مانحا األمان والسكينة واالطمئنان ملسكينة طاملا
1
أشفق عليها ؟"
كما عرض من خالل الرواية الشقاق في الصف الداخلي الفلسطيني
من خالل معاناة نوح سيف الدين وأسرته الذي كان يمثل املعارضة في
ذلك الوقت " إشارة واحدة منه كانت كافية  ،ألن تبدو مبررات اعتقال
نوح سيف الدين جاهزة ،ومما ساهم في ذلك حالة الهيجان الثورية التي
تسري في أرجاء البلد  ،وفي هكذا أجواء ال يبدو اعتقال شخص مثل نوح
ً
ً
ً
غريبا ! وبالفعل ،فقد أبدى العقيد ترحيبا وشكرا لحرص رشدي عل حال
الوطن !! ساعة أو ساعتان أو أقل  ،حتى كانت سيارات الجهاز تستقر
بالقرب من بيت نوح سيف الدين ! في منتصف النهار كانت املداهمة ،
2
وطأة املفاجأة لم تطل نوح بقدر ما طالت أمه أو حتى سعاد".
كما عرض غنيم من خالل السرد قصة رشدي محالوي أبو أحمد،
والذي مثل انتشار الظلم والفساد في تلك الفترة" وبما أن رشدي محالوي
ال يملك من الشهادات العلمية ما يؤهله ألن يتبوأ مسؤولية كبيرة كرئاسة
قسم أو غيره فال ضير أن يعين كنائب لرئيس قسم هو في أفضل حاالته
رئيس من ورق ال يملك من الدراية أو الحنكة أو الفطنة ما يؤهله
الكتشاف التجاوزات الدائرة في محيطه بل يمنح مرؤوسيه فرصة أن
يتمددوا في فراغ أعماله املسندة للغير ،وهنا يقض ي شخص مثل رشدي

1
2

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص .176

المرجع السابق ،ص .162
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محالوي كأنه رئيس الفعلي للقسم فباستطاعته أن يتخذ القرارات التي
1
يشاء ضامنا ًفي النهاية ذلك التوقيع الصغير من رئيسه" .
وقد وظف غنيم في خالل السرد لغة الجسد التعبيرية وذلك ليمنح
ً
معانيه أبعادا عميقة ،وليرسم صورة واضحة ومشرقة ذات أبعاد عميقة
للمتلقي  ،كما عمد من خالل لغة الجسد إى توصيل إحساس صادق
للمتلقي وذلك لجعله مندمجا مع األحداث " تنتابه رغبة عارمة في صفعها،
يتمالك نفسه ،تخونه الذاكرة عن وصف محدد ألمه ،يجلله شعور
بالخجل ،ويخامره إحساس بالخيبة ،وتعتريه رغبة أبية في االنفجار .
ً
ً
ً
ثم تعمد أن يضع قدما عل قدم متظاهرا بالتلقائية ،رافعا عينيه إى
ً
ً
ً
سقف غرفة املكتب ،باديا كمن يستوحي إلهاما من السماء! مضيفا
ً
بصوت بدا واضحا أنه يتعمد إخفاءه".
ربط اليدين  ،تغطية الوجه بكيس أسود اللون ،دوران قسري
بالجسد ،أو انقالب إن صح التعبير ،فأقدام ألعل ورأس محل القدمين.
ها هي يداه تقترب وتقترب ،تحس بتأثير األبوة املنبعث منها ،ها هو يبدأ
بتغطية القدمين ،وكذا يفعل باليدين املتدليتين ،ها هو يتحسس صدرها
ورأسها  ،هل تفاجئه بيقظتها؟!
ً
يداه املترهلتان تزدادان شدة ويبوسا وحدة تطوقان صدرها ،هل جاء
ليختبر جيدها اآلن؟ ترتخيان مرة ثانية ومن ثم تستقران عل العنق
،تتمترسان هناك ،تشتدان ،تيبسان ،تزداد ضغطتهما بما يؤهلها ألن ترفع
الغطاء عن رأسها لتنظر أباها وهو يمارس دور األبوة التقليدي واملعتاد.

1
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فلتشتد عصرة اليد عل العنق ،لتشتد أكثر وأكثر لتستنزف عضالت
اليدين كل ما يمكن للجسد أن يعطيها من طاقات وإمكانات لتتوقف كل
1
وظائف الجسد األخرى لتعطي الفرصة كاملة لليدين ".
كما وظف غنيم الوصف الذي هو جزء ال يتجزأ من السرد بل يندمج
ً
ً
معه ويرافقه " ال يمكنني أن أتصور عمال إنشائيا يوجد في سلسلة من
الكتل ،وال أن أعقل في أية رواية جديرة باملناقشة – عل اإلطالق –
ً
قطعة من الوصف ال تهدف فعال إى السرد وال ملسة من الحقيقة من أي
ً
نوع ،ال تشارك في طبيعة الحدث ،وال حدثا يستمد أهميته من أي مصدر
2
سوى املصدر العام والوحيد لنجاح العمل الفني ،وهو كونه يمثل الحياة".
لذا فنجد الوصف يستحوذ عل مواطن متعددة في الرواية ،وقد جاء
ً
ً
ً
ً
متسقا مع السرد مضفيا عليه جماال وعذوبة وتنويعا في السرد ،ومن ذلك
ً
وصف غنيم ألول مقابلة بين رشدي و العقيد شلبي أبو الفتوح واصفا ذلك
األخير بقوله " إن هي إال لحظة حتى كان وجها لوجه مع العقيد شلبي ،وهنا
كان عليه أن يفتر ثغره عن ابتسامة مصطنعة  ،استقبلها بدوره وىي النعم
الجديد بابتسامة باهتة  ،أظهرت هذه االبتسامة أقبح ما فيه ،وهنا انتبه
رشدي محالوي إى أنه قبالة وحش كاسر متربع في ملكوته ،الطريقة التي
جلس بها عل كرسيه ،كيفية حديثه مع السكرتيرة ،الهدوء القسري
املفروض عل املكان ،كل هذه األشياء تؤكد أن العقيد شلبي أبو الفتوح ذو
طلعة مهيبة نادرة ،ال يعلم هو حتى اللحظة مرد هذه الهيبة ،أو سببها،
1
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ً
لكن بالتأكيد للهيئة الجسمانية دور كبير ،رأس العقيد مثال ،ال شك أنها
ً ً
استثناء تاما أمام كل الرؤوس التي يجابهها الحالقون " ،حاكورة "
تشكل
بمعنى الكلمة ،تعدل ثالثة من مثيالتها ،أما جبهته العريضة ،فهي عالمة
بارزة دونما شك ،يكفي لقاء أو اثنين عند أقص ى تقدير مع العقيد،
ليكتشف اإلنسان بعدها بطالن العالقة التي يفترضها كثيرون بين الجبهة
1
العريضة والذكاء !"
قد وظف غنيم تقانة الحوار الذي هو "جزء هام من األسلوب
التعبيري في القصة .وهو من الصفات العقلية التي ال تنفصل عن
الشخصية بوجه من الوجوه .ولهذا كان من أهم الوسائل التي يعتمد عليها
الكاتب في رسم الشخصيات ،...وبواسطته تتصل شخصيات القصة
ً
ً
ً
بعضها بالبعض اآلخر اتصاال صريحا مباشرا "  ،2وجعل الشخصيات
ً
تتحدث دون تدخل من الراوي يجعل املتلقي مندمجا مع الحدث ،بل
وتجعل الحدث أكثر مصداقية ،كما أن الحوار يعتبر تقنية سردية مهمة
خاصة في التعبير عن الذات أو عن الوعي االجتماعي بتفاعالته وتناقضاته
ً
أيضا.
فنجد الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي في مواطن متعددة في الرواية،
حيث شكل الحوار نسبة جيدة بما يعادل ثلث الرواية (  )%36.1من
الرواية بواقع (  ) %30.8حوار خارجي ( ديالوج) بين الشخصيات و( %5.3
) حوار داخلي أو ( املونولوج ) .

1
2
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نالحظ أن الحوار الخارجي قد وظف في الرواية لعدة أغراض كان من
أبرزها إجالء أفكار الشخصيات ،ومن ذلك وضع املتلقي في صورة واضحة
أمام أفكار رشدي في التربية ،وذلك عن طريق الحوار " -الديمقراطية تبدأ
ً
دائما من البيت ،عل اآلباء أن يعودوا أبناءهم عل السلوك الديمقراطي ،
أن يمنحوهم الحرية في تصرفاتهم ،أن يتركوهم يجوبوا الحياة مجربين،
يصيبوا ويخطئوا ،ثم يخطئوا و يخطئوا لكي يصيبوا بعد ذلك ،إذ ال
أفضل من نظرية التجربة والخطأ في التربية ،الخطأ وحده من يمنح
اإلنسان الثقة لتوخي الصواب بعد ذلك! لهذا علينا أن ندعهم يلبسوا
الذي يشاءون ،ويصادقوا الذين يرغبون ،عليهم أن يتحملوا مسئولية
دراستهم ،ألف توبيخ ال يؤثر في نفوسهم أكثر من فشل في امتحان ،أو حتى
1
تعثر في مرحلة!"
كذلك أفكار أحمد املثقف الذي عارض فكر والده املتعصب تجاه األحزاب
ً
السياسية املختلفة مبينا وجهة نظر موضوعية تجاه الجميع "  -أإى هؤالء
ألقيت عصا ترحالك؟ هل نضبت األفكار حتى تذهب إى ذوي العقول
املعلبة ؟!
 هي رحلة البحث واالستقصاء التي علمتني!ً
 وألنني علمتك ألومك  :كيف أقنعوك وقد عهدتك طليقا حرا تكره السبلاملقفلة؟!
 أنت تظلمهم يا أبي.. هم من يظلمون أنفسهم ويظلمونا معهم ..ألم يملوا بعد؟! هؤالءيعشقون املاض ي  ،مأسورون إليه ،ال يجدون أنفسهم إال فيه ،وال
1
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يكتفون ،..يريدون أن يجرونا إليه ،كل حواضرهم مقفلة ،يرفضون كل
جديد ،ويهجون كل مخالف ،..يتقنون الرثاء ..وال يقفون إال عل األطالل!...
ً
 بهذا املقياس نوح عليه السالم سيغدو فاشال ألف عام إال قليال لم تكنكافية ليؤمن معه إال من قد آمن ،..نحن نتجنى عل أنفسنا وعل منطق
ً
1
األشياء عندما نجعل النتائج وحدها معيارا لتقييم نجاحاتنا وانكساراتنا"..
كما نالحظ أن الحوار قد تلبس أحيانا أيديولوجيا الكاتب التي أنطقها
ً
لشخصياته في غير موضع ،باثا الدعوة إى وحدة الصف الفلسطيني
" دائرة املمكن تتسع لنا
وتجاوز الخالفات الداخلية عل لسان أحمد
ً
جميعا  ،تتسع لكل تناقضاتنا وخالفاتنا ،ملاذا نصر عل أال نرى انفسنا إال
كمتعادين ،إال كمتشظين متناثرين كذرات الغبار املتناثرة؟ ملاذا ال نفكر ولو
للحظة أن ننظر للنصف الفارغ من الكأس؟! ألن الجزء املمتلئ منها ممتلئ
2
بالحقد والغل والضغينة وإقصاء اآلخر؟!"
ً
نجد في الرواية أيضا الحوار الداخلي املونولوج وهو حوار الشخصية
مع نفسها ،وهو يختلف عن تيار الوعي الذي يمثل تدفقا ًلذكريات ما ،وال
يكون فيه تدخل للوعي ،بينما املونولوج يكون فيه تدخل للوعي وإن كان
ً
تدخال بسيطا 3فهو أصدق من الحوار الخارجي ،فاإلنسان صادق مع نفسه
ً
أكثر من صدقه مع اآلخرين غالبا.

1
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وقد استخدم غنيم هذه التقانة لكشف ما بداخل رشدي من
هواجس تجاه أبناءه ،مبينا التغير الفكري الذي طرأ عليه في خالل تجربته
ً
في الحياة ،موضحا كيف أنه حاول أن يثني ابنه عن فكره بداية " متى
يفهم هذا املجنون أن املبادئ والقناعات ليست إال كوابح لقدراتنا الكامنة
؟! بها ال تتحقق آمال ،وال تختصر مسافات وكل األشياء تغدو بعيدة ..
ً
اليوم سينضوي تحت ألويتهم ،وغدا سيدفع ثمن ذلك " 1وتلقيه لصفعة
ً
من ابنته أحالم عندما رفضت الزواج بابن العقيد ألنها تحب إنسانا آخر "
حتى أحالم تنفلت من فلكه  ،تغير وجهتها عن سبيلها املرسوم تتشظى
ً
بعدا ،تتبخر ككل األحالم الليلية التي تمحوها شمس الصباح النيرة !
ما أجمل الصورة التي رسمتها مخيلته ملستقبل عائلته املصون بشادي
ً
ابن العقيد شلبي كانت أحالم ستبدو أكثر ً
بهاء "  2واصال في النهاية إى
قناعة مفادها أنه مهما سع اإلنسان فإن هناك قوة أكبر من قوته هي
قوة القدر " في غمرة ركضنا في دروب الحياة ،نظن أن بإمكاننا أن نملك
كل األشياء  ،وعندما يتفاقم غرورنا نحسب أننا الثابت الوحيد في الكون،
ً
أن ما لم نحصل عليه اليوم نحصل عليه غدا ،وأن املسألة لست سوى
وقت وزمان سيأتي ،أو أن املسألة ليست سوى مرورنا عل األشياء لكي
نحوزها!! ويوم نستفيق نكتشف مقدار ضآلتنا! نمر نحن وتبقى األشياء
واملعالم ثابتة ،تسخر من ترنحاتنا! ،..لسنا نحن من ّ
يعبد الطرق ،نحن من

1
2
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ضمن األشياء التي ّ
يعبدها القدر لكي تستمر القوانين الكونية عل
استمرارها واستمرار نفوذها عل األشياء ..وعلينا!!"

1





السرد في رواية يوم أعماني الدخان :
يشكل السرد في هذه الرواية حالة فريدة عن الروايات الثالث
األخرى حيث أبدع غنيم في سبك السرد  ،فلم يعتمد عل السرد األفقي؛
بل اعتمد غنيم أسلوب التشويق واإلثارة لشد املتلقي .
وقد قام غنيم باستخدام تقانة املونولج وتيار الوعي بشكل كبير،
فشكل معظم السرد بنسبة  %99.5كما استخدم غنيم نمط السرد
الدائري املعكوس ، 2حيث بدأت األحداث من نقطة النهاية وهي وفاة ابنه
1
2
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ً
ً
ووقوفه عل قبره مسترجعا سيرة حياته كلها ،ساردا كل ما مر به من
ً
أحداث في حياته واصال إى نقطة بداية الرواية ونهايتها وهي وفاة ابنه.
" عل كرس ي اعتراف هو مسطبة قبرك سأثقل مسمعك بالذي اقترفته
يداي ،سأتلو عل مسمعك قصة أب جحد بنوة ابن ،وابن أخذ عل عاتقه
استعادة ماض ضلت خطاه ،وأخ طعن أخاه من حيث لم يحتسب فباعه
1
وباع معه الوطن".
وقد اعتمد غنيم املونولوج (حوار النفس) في هذه الرواية؛ ألنه
يتناسب مع فكرة الرواية املتمثلة في محاسبة النفس .وإن كانت محاسبة
الغير صعبة ،فإن محاسبة النفس أشد وأصعب عل اإلنسان ،فال
يستطيع اإلنسان فيها املراوغة والتبرير مما يجعلها شاقة فهي مواجهة
ً
الحقيقة كفاحا دون تزيين أو تجميل.
"كيف لم نفهم لحظتها قانون األشياء األزىي :لحظة التتويج هي محطة
الهبوط األوى لكل الذي يأتي بعدها!
فهل هذه محطة الهبوط األخيرة لعالقتنا ،وملاذا ال ينطبق عليها قانون
األشياء األزىي بصورة أخرى ،ملاذا ال تتحول إى لحظة تتويج صاعدة ،ملاذا
ً
ال تنقلب عل عقبيها ككل األشياء التي عرفناها معا؟!
من النقيض وإى النقيض بدأت وانتهت عالقتنا ،كرهتك يوم كان ينبغي
أن أحبك ،وفاضت علي ذكراك يوم كان علي أن أنساك ،وكأن الغياب كان
2
عنوان حكايتنا التي انتهت قبل األوان".

1
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وعل الرغم من صعوبة تعرية الذات ،إال أن هذه هي الخطوة األوى
عل طريق التغيير لألفضل ،وال سبيل إى الرجوع إى درب الحق وجادة
الصواب إال بمحاسبة النفس عل أخطائها وتصحيح هذه األخطاء  ،وهذا
ما أظهره غنيم في أرجاء الرواية ،حيث قام بسرد هذه التجربة اإلنسانية
الفلسطينية ،والتي ركز فيها غنيم عل شريحة مهمة في املجتمع
الفلسطيني ،املتمثلة بالفلسطينيين الذين لم ُيهجروا من أرضهم،
ً
مستفهما عن دورهم في تاريخ النضال الفلسطيني ،فحين كان املهاجرون
يعانون من الفقر والجوع ،كان هؤالء الفلسطينيون أكثر قدرة عل مواجهة
العدو  ،وهؤالء الفلسطينيون كما عرضهم غنيم قد انقسموا إى قسمين
ً
تمثال بشخصية البطل وأخيه ،فأحدهما نظر إى هؤالء الفلسطينيين عل
ً
ً
أنهم مظلومون يستحقون املساعدة ،وكان مقاوما باسال ،قاد عمليات
ً
نوعية في وسط االحتالل الصهيوني ،واآلخر كان مهتما بمصالحه
الشخصية ،وقد جعل من ذلك غاية تبرر وسيلته للوصول إليها ،وبعد
وصوله ملبتغاه أدرك سوء مسعاه وبدأ يناجي نفسه ويحاسبها عل ما
قدمته " .فما حجم الخطيئة املترتبة عل خذالن أخ؟ وإى أين يصل مداها
عندما تتعلق بوطن؟
وإى أين يبلغ مدى خطاياي؟ وفاتورة جرائمي لها تراثية سفري العمري
املمتد ،معك يوم جحدت أبوتك ،ومع عمك يوم جاءته طعنتي من حيث
1
لم يحتسب ،ومع أمك يوم نالها الذي نالها مني!"
وقد استخدم غنيم في خالل تيار الوعي تقانات متنوعة ،حيث نجد
طرح األسئلة التي تثير املتلقي وتشده بأمراس كتان إى النص ،ونالحظ
1
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تواجدها بكثرة في الفصل األول " أترانا كنا منسابين في أيامنا التي سبقت
لقاء عيوننا لتتشكل ظروف عالقتنا التي تلت ذلك فلم تدم إال قليال؟...
كيف حسبت أنك لست أبني؟!!
كيف حسبتك وليد غيابي وأنك احتالل غاشم السمي وعرض ي
وأمالكي؟!...
أكان جدك سر الخطيئة األوى ؟! أكان نقطة االنطالق لكل أخطائي التي
تعاقبت بعد ذلك ؟ وهل كان الذي فعلته خطأ؟
ً
1
أي اختزال هذا لجرائمي؟ وما الفارق بين الخطأ والخطيئة أصال؟!"
ً
وتسجل هذه التقانة حضورا في الرواية ،ولكن بكثافة أقل من
الفصل األول؛ وذلك ألن الفصول بعد ذلك تبدأ بإجالء الحقيقة واإلجابة
عن تلك التساؤالت.
عل الرغم من تنوع التقانات التي استخدمها غنيم في سرده املبدع
لهذه الرواية؛ إال أننا نالحظ شعرية السرد تسيطر عل السرد بشكل
كامل ،وشعرية السرد هي التي من " املفترض أن تدرس كل القصص
التخييلية وغير التخييلية ،ولكنها اتجهت بشكل شبه تام إى السرد
2
التخييلي".
فنرى اللغة االنزياحية املجازية ،والتشبيهات ،واالستعارات،
والتصويرات ،والخيال تسيطر عل السرد " .اقبل ثقل ضيافتي ..
كافئني بالطريقة املثل التي أستحق ،وأنا من يستضيف فؤاده غيابك كل
يوم.
1
2
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من منا أمعنت به يد القدر أكثر؟
أنت يوم درجت خطاك عل يتم؟
أم أنا يوم اختالت خطاي عل غبن؟
وما الفارق بين الحالتين؟
وفجيعة الغياب كانت تفرض نفسها كإجابة عل كل من السؤالين!
أجب ندائي إذن ،وامنحني صمتك الذي هو عزائي ،فكل األسئلة املتعلقة
1
بك سيوف مشرعة ،وإجابتها تمنحها الوجهة نحو نفس ي!!"
ً
يعلو صوت الخطاب من حين آلخر في السرد ،مبرزا أيديولوجيا
ً
الكاتب ،مبينا وجهة نظره في الثورات التي تقاد لتحرير الشعوب عامة
والشعب الفلسطيني خاصة " ،أن الثورة ليست إال داء عضال يصاب به
ً
الثوريون ،وهذا الداء يبقى مالزما لهم ،ولهذا تراهم يثورون عل أنفسهم
ً
دائما بعد انقضاء مبررات ثوراتهم "  2وقد بين وجهة نظر أخرى في الثورة
في رؤيته ملوقفه منها " كلما ازداد هيجان البحار ازداد الزبد املصاحب لها،
وثورات الرجال كما أمواج البحار ال تخلو من زبد بشري يعلو فوقها،
والحكاية تبدأ دائما بثورة تعظم بالرجال ،وتنتهي بأقزام يتعملقون بجني
3
ثمارها".
ومنها أيضا وجهة نظره في القادة والعظماء "العظماء أناس مثلنا ،إال
ً
أنهم يمتلكون املقدرة دائما ألن يبرهنوا عل جدارتهم بالحياة ،وال يتأتى لهم
ذلك إال بتعاليهم عنها ،فتراهم ال يتدافعون حيث يتزاحم الناس ،بل
1
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يتدافعون حيث تجبن الخطى واألقدام ،وال يبكون إال ساعة الحسم
ً
ً
ً
األخيرة ،إنهم ال يبكون إال فرحا وال يضحكون إال نادرا ،دائما هم مغايرون
1
لنا ،ما أندرهم!!"
وقد أبدى وجهة نظره في املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،ونزع
سالح املقاومة" ،قيادتنا الفلسطينية كانت تزغرد في واد وكنا نحن في واد
آخر ،كانت هناك في تونس ،واملسافة بينها والقدس بعيدة ،أبعد من
املسافة بيني وبين تحقيق أمنياتي!
وعندما بدأت الصحف والجرائد تتحدث عن مفاوضات سرية تجري بين
ً
الفلسطينيين والعدو ،لم يصدق غسان أيضا!
ً
فظل محافظا عل قناعاته  " :البندقية هي الخيار ،البندقية هي ذراعنا،
ً
2
فليفصلوا أذرعنا منا أوال إذا أرادوا السالم!!"
ً
يشكل الحوار الخارجي نسبة بسيطة جدا من الرواية ما يعادل
ً
%0.5وقد جاء مختلطا بالسرد وذلك متوافق مع التقانة التي اختارها
الراوي في السرد  ،واستخدم الحوار الخارجي إلظهار بعض ما يدور بين
الشخصيات ،ومن ذلك حوار الراوي مع زوجته عندما هربت إليه من
أسرتها يوم عرسها األول .
"  -ها أنا ملك يمينك!
ً
وبهلع الباحثين عنها ،وبهلع زوجها املهيأ ،وقلق إخوتها املتوارين خجال
ً
وجنونا ،وبترقب كل أهل منطقتنا لخاتمة القصة املتعلقة بامرأة تحدت
نواميس املجتمع وتجاوزت إشارته املرورية ،وجدتني أسألها :
1
2
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 ما الذي جاء بك رعاك ربي؟ً
وقرأت في عينيها تهكما أخذ مني املآخذ :
 الزلت أملك قدمين!وتواصل كالمها:
ً
ً
 لعلهم يبحثون عني اآلن ،هم يملكون أقداما أيضا ،لكن ما جدوىاألقدام إذا كان طريقها املرسوم..
وسكتت دون أن تكمل !
وبجنون الساعات التي قضيتها في سبيلها ،والتي أنفقتها وأنا افكر فيها  ،وأنا
أنتظر النسوة الخاطبات وجدتني أتقدم إليها ،أحضنها..
ولم تصدني! أكانت تنظر وصوىي إذن! وأنا من أرهقني اللهاث إليها ،إى
نظرة منها ،أو ابتسامة أو التفاتة يكمن فيها عزائي ويهدأ فيها رجائي!
وسمعتها تهذي عل صدري:
ً
1
 لهم أقدام أيضا لكن ما فائدة األشياء إذا لم تمنحنا جدواها؟"ومن ذلك أيضا حواره مع غسان عند خروجه من السجن " :أنا
ً
ً
أعلم أنك كنت مشاركا في هذه العملية أيضا  ،هو من أخبرني أنك
منحته البندقية املهترئة التي كان يحملها ليلتها !
وسكت أنا ،وتعاظم ّ
عمك في نفس ي إى أبعد مدى ،تعاظم إحساس ي
بأخوته ىي وانتسابي له!
وسألت:
 وماذا إذن ؟ّ!1
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 خروجك من السجن هدية من السماء!وسألته بتوجس مرة ثانية:
 ماذا إذن؟! نحن نحاول إعادة بناء التنظيم بعد كل الضربات التي تعرض لها،وبك سيلتئم عقدنا
وعلقت باندفاع:
 وما شأني أنا ،يكفيني الذي حاق بي.ورأيته ينظر إىي باسم الثغر ،ومن ثم:
 أنت تقول ذلك ألنك ترزح تحت وطأة صدمة آنية.لكنني قاطعته:
ً
 أنا لم أعد كما تتخيل ،خمس عشرة عاما ذهبن من عمري سدى،ً
1
ولم يعد ىي سوى تدارك بعضا من الذي فات"

1
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السرد في رواية أحالم برزخية:
تشكل الدراما العالمة األبرز في هذه الرواية ،حيث تتنوع فيها األحداث
وتنمو وتتطور ،ويطلق مصطلح درامي "عل شبكة العوامل التي ترتبط
بالتخيل املمثل ،القادرة عل إحداث األثر ،واملغزى دون العرض املسرحي،
ودون املمثلين ،وال تنفك تبرز في أعمال غير درامية كالشعر والنثر"  1فقد
وظف الكاتب تقانة املفارقة الدرامية في الرواية بكثرة ،وذلك ليظهر البناء
الروائي الذي جسد حقبة في حياة الشعب الفلسطيني بعد هزيمة حزيران
وآثارها.
وقد ركز غنيم عل الحدث الدرامي الرئيس املتمثل بأثر هزيمة حزيران
ً
عل أبناء الشعب وعل تلقائيته ومنطقيته ،معطيا إياه حرية الحركة،
1

انظر ،ابن تميم ،علي .السرد والظاهرة الدرامية ،ط ،1الدار البيضاء -المغرب ،المركز

الثقافي العربي  ،2003 ،ص.7

-165-

ً
والنمو والتطور والتخفي أحيانا ،وذلك من خالل عرض سلسلة من
ً
األحداث الثانوية التي وترت األجواء مذيبا بذلك املتلقي في الحدث، 1
ً
ً
وداعما للحدث الرئيس في الوقت نفسه ،مبينا في النهاية ضرورة تغيير هذا
الواقع املنهزم .
كما برع غنيم في تصوير الصراع داخل الحدث ،وقد استخدم كل
أنواعه ليصل إى هدفه وهو مشاركة املتلقي في تلك الفترة ،بكل آالمها
وأحزانها الستلهام العبر منها ،وقد عمد إى ذلك من خالل عرض الحدث
الرئيس بداية وهو ذكرى هزيمة حزيران ،ومن ثم األحداث الثانوية
الداعمة له من خالل عرض تفاصيل حياة األسر الفلسطينية ،وآثار هذه
ً
الهزيمة عليهم مبرزا مآسيهم وأحالمهم  ،فهزيمة حزيران تعني أكثر من
هزيمة بالنسبة للفلسطينيين ،فقد أدت هذه الهزيمة لفقد الفلسطيني
لعروبته بداية ،ومن ثم لذاته الفلسطينية ،كذلك انهيار جانب كبير من
القيم التي قد ترسخت في أذهان وقلوب الفلسطينيين لعقود ،وأضحت
تعد من عاداتهمّ ،
كبر الوالدين ،والذي تمرد عليه فؤاد بتنكره لذكرى أبيه
 ،الذي هو رمز للمظلومين ،وإقدامه عل قتل أمه ،التي رمزت إى العروبة
املراقة  ،كذلك اإلباء ورفض املحتل الذي نسيه الفلسطينيون لفترة أثناء
عملهم في األراض ي املحتلة واندماجهم مع املحتل.
وقد أ ّزم غنيم الصراع من خالل الحديث عن االنتفاضة األوى  ،وما
رافقها من جرائم االحتالل من اقتحامات وقتل وأسر  ،كما تناول ظاهرة
قمع العمالء املتعاونين مع املحتل ،وكيف عالجتها قوى املقاومة في
1
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ً
االنتفاضة األوى  ،وأثر ذلك عل أسرهم وعل املجتمع ،مسلطا الضوء عل
َ
ً
اعات
الظلم االجتماعي ،وانتشار الجهل ،جاعال من روايته ساحة صر ٍ
متعددة محتدمة.
تسترعي املفارقة الدرامية النظر في الرواية ،ويتجسد ذلك في كل من
فؤاد وزياد منذور ،فإذا نظرنا إى حكاية فؤاد التي تتجل فيها ثنائية
ً
الظالم واملظلوم ،نجد أنه كان مظلوما في بداية الرواية حيث يقمع والده
ويقتل بتهمة العمالة ،ويزدريه املجتمع حتى رفاقه في املدرسة يبتعدون
ً
عنه ،ويعاني العوز والفاقة والحرمان ،ولكن ذلك يجعل منه ظاملا بعد
ذلك فيتنكر لذكرى والده ويحاول قتل أمه ،ويسرق مقهى عمه ،ويتكبر
ً
عل الفقراء بل ويمنع كثيرا منهم من املساعدات ولكن يعود لرشده في
نهاية الرواية .
كما تظهر املفارقة الدرامية في حياة زياد منذور الذي يكون مقاوما
ويقمع العمالء ،ليظهر ابنه الوحيد بيومي في آخر الرواية عميال يضطر إى
التحقيق معه وقتله  ،وقد استخدم غنيم هذه املفارقات وغيرها ليبين
طبائع البشر وتوضيح النوازع بداخلهم ،وتجسيد الواقع بمفارقاته.
ونلحظ أن غنيم قد استخدم وتيرة متسارعة لعرض األحداث في بداية
ً
الرواية ،شادا املتلقي إى الحدث الجلل الذي سيأتي بعد ذلك ،ثم يبدأ
ً
ً
بعرض التفاصيل في وتيرة أقل تسارعا ،محدثا املزيد من التأثير واالندماج
ً
للمتلقي أمال في أن يستخلص املتلقي العبر.
حيث استفتح غنيم روايته بوصف املخيم في ذكرى هزيمة حزيران
ً
ممهدا بهذا للحدث الرئيس في الرواية ،ثم كعين الصقر ّ
يضيق
بشكل عام،
الدائرة ويركزها عل منصور وابنه فؤاد في سيرهم نحو مقهى عبد القوي؛
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للمطالبة بحقهم في امليراث بعد أن أضناهم الفقر " ،ما أروع تأمل
عل! جموع متضاربة االتجاهات والغايات واإلمكانات،
السائرين من مكان ٍ
من بين الزحوف املاخرة ،كانت تتهادى خطا " فؤاد صدقي" متجاورة مع
خطا أبه الزافرة ،الوجهة كانت املقهى ،وألنها كذلك بدت ( تنهيدات ) األب
املتالحقة مسوغة ،فهي (تنهيدات) لها أصل وسبب وأوجاع ،مشوار معتاد
ً
ً
لوجهة مسدودة دائما وأبدا" 1من ثم ييهئ غنيم لألحدث الرئيسة في الرواية
ً
وأولها مقتل فؤاد منصور مقموعا عن طريق سرد حادثة قمع سابقة ،ومن
ثم يبدع غنيم في وصف حادثة قمع عميل استثنائية أو كما وصفها فؤاد
بأنها ستغدو أسطورة تلوكها األفواه مبرزا تشوق فؤاد وتمتعه بكل
التفاصيل ليصدمنا بعد ذلك بكون العميل املقموع هو والده.
ً
وقد أوقفنا غنيم عند هذا الحدث ،ممعنا بكل تفاصيله ألنه يخدم
تطور األحداث عل مدار الرواية ويظل مذكرا بالفكرة الرئيسة وهي فكرة
املظلوم الظالم ،وتتواى األحداث تباعا بعد ذلك مؤكدة ذلك وذلك عندما
يؤزم غنيم األحداث بإقدام فؤاد عل قتل أمه ،عندما اتهمها الناس
بالباطل مع تأكده من براءتها ،وأيضا يتوقف هنا غنيم عند هذه الحادثة
ً
مبرزا تفاصيلها ،وكيف حاول جارهم عيد كركوع التسلل لغرفة أمه في
ً
الليل واالعتداء عليها مظهرا أن التاريخ يعيد نفسه ،ومن يظلم الناس
يعرض نفسه وأسرته لظلم مشابه فالجزاء من جنس العمل ،وذلك عندما
يكون فؤاد في منزله وتكون ابنة عيد كركوع نوال وحدها في البيتّ ،
ويهم
بتسلق الجدار واالعتداء عليها ،ولكن غنيم أيضا هنا يفاجئ املتلقي ليظهر
أن دائرة الظلم هذه بإمكانها التوقف ،وذلك بأخذ موقف جريء إليقاف
1
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ً
هذا الظلم ،وقد ركز غنيم في هذا املوقف الصراع الداخلي مبرزا عمقه
حيث تتصارع رغبة فؤاد مع صوت الضمير داخله ،وذلك ما يقوم به فؤاد
ً
عندما يتذكر نصائح زياد منذور له ويمتنع عن ذلك الفعل مؤكدا أن
صوت الضمير يعلو عل األصوات األخرى .
" سمع صوت حركة في البيت املضاد  ،سمع صوت نوال تهدهد
صغيرها تراءى له اقتحام عيد كركوع ملخدع أمه ،واجتاحته رغبة مشابهة
ألن يفعل الفعلة نفسها في االتجاه املضاد!
تخيل نوال  ،وتخيل فجيعتها به مرة أخرى ،والتمعت في رأسه كلمات زياد
منذور :
" كثير من الناس ال يمارسون الظلم ألنهم ال يملكون القدرة ألن يظلموا!
ولو ملكوا هذه القدرة ألوغلوا في الظلم".
ً
ً
أحس أن صوت زياد يزداد ارتفاعا  ،وصخبا ،ومحاصرة ،أحس أنه
ً
يتقصده بالذات ،كان صوت زياد يطن في أذنه مصحوبا بصورته الناهية ،
ً
ً
وأخذت صورة زياد في االنحسار رويدا رويدا ،تغلف الصوت بصورة أبيه
بعد ذلك ،ووجد نفسه ينزوي في ركن من أركان الغرفة ليبكي ويبكي ،
ً
ً
وأفاق  ..بعد أن كاد يفتن" ،ليس الفارق بين اإلنسان مظلوما وبينه ظاملا
ً
إال أنه يكون في األوى شاكيا دون مجيب وفي الثانية يكون مشكوا يأبى أن
يجيب".
لم يتسلق الجدار الذي تسلقه عيد كركوع ذات مرة.
لم يطرق الباب املوصد عل نوال  ،انتظر صبيحة الغد ،ووجدته أم العبد
ً
1
أمامها الهثا  ،وكانت أم العبد بوابته إى نوال".
1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص .418 -417

-169-

استخدم غنيم الحبكة املركبة ،وهي التي تبنى عل حكايتين أو أكثر،
ً
تتداخل كلها معا وتندمج لتكون وحدة العمل الفني ،كما استخدم عضوية
الحبكة ليضمن سير جميع الحكايا إى األمام حتى النهاية ،وقد ظهر ذلك
في عرضه لحكاية كل من فؤاد وزياد وعبدالكريم  ،كما اتسمت هذه
1
الحبكة بالتركيز حيث األحداث الثانوية تتجمع لتخدم الحدث الرئيس ي
ً
كما استخدم أسلوب اإلعالن في السرد وقد جاء متناغما مع الحدث
ً
وذلك إلعالن مقتل منصور والد فؤاد مقموعا " أول صفعة مدوية تلقاها
في يوم ذهابه األول للمدرسة ،كانت حين قرأ عل جدران املدرسة بخط
واضح وسليم هذه املرة :تعلن حركة  ...عن قمع العميل منصور صدقي،
وذلك لألسباب التالية :
 التعامل مع االحتالل. تعاطي الحشيش -التمرد عل الجماهير"....

2

ً
كما وظف غنيم الحوار بنوعيه لتوصيل رؤيته  ،متنقال بين الحوار
ً
ً
الداخلي والخارجي مركزا عل ذاك األخير ،وموظفا الراوي املحايد الذي
يعطي املساحة للشخصيات للتعبير عن نفسها ،والذي قام بدور بارز في
ً
تقديم الشخصيات أيضا ،مع إفساح املجال أمام الشخصيات في التعبير
عما يجول بداخلها من خالل املناجاة .لكن السرد قد شغل املساحة األكبر
في الرواية حيث شكل نسبة  %74.3من الرواية ،عل الرغم من ذلك فقد
1
2

انظر ،موير ،إدوين .بناء الرواية ،ص .147

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص. 64
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تخلل الحوار مساحات السرد بما يناسب الحدث ،وإن كان إفساح مجال
أكبر للحوار يعطي درامية أكبر للرواية ويجعل املتلقي أمام عرض مسرحي.1
ويأتي الحوار الداخلي (املونولوج أو املناجاة) ليعبر عما يدور بداخل
الشخصيات وما يعتريها من ألم ويقدمه الراوي املحايد بقوله فأسر في
ً
نفسه  ،محدثا نفسه ،ومن ذلك تنفيس فؤاد عما يعتلي بداخله بعد نزاع
والده وعمه بشأن امليراث وحرمان عمه لهم حقهم مع فقرهم وحاجتهم" .
أصاخ فؤاد السمع لطرق الكلمات عل باب الذاكرة فأكسبه ذلك ابتسامة
مكبوتة حين أسقطه عل حاله وأبيه مع عمه ،فأسر في نفسه:
 مما ال شك فيه أن عمي مسخ مبتور الصلة باإلنسان وأقرب منهإى الشيطان ! "

2

ً
وقد وظف غنيم املونولوج أحيانا عل شكل أسئلة تستثير املتلقي
ً
وتشوقه ،ممهدا لشخصية محورية في الرواية ،ومن ذلك ما جاء عل
لسان فؤاد عندما رأى زياد منذور ،وهو يتصدى لقوات االحتالل " لم يمنع
جداول الدمع من مواصلة االنهمار ،إال رؤية شخص يتقدم الجموع ،يسير
ً
نحو " الساحة الحمرا"  ،مسرعا ال يعييه ما يعيي الجموع املتثاقلة ،أسر
فؤاد لنفسه مرة أخرى:

1

انظر  ،لوبوك ،بيرسي .صنعة الراوية ،ترجمة  :عبد الستار جواد  ،عمان ،دار المجدالوي

للنشر والتوزيع  ،2000 ،ص.137
2

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص . 15 -14
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1

 أين رأيت هذا الشخص؟ وإى أين تتقد خطاه؟!"ً
اإلجابات تباعا مبرزة دور زياد منذور املهم في الرواية والذي يستمر
ثم تأتي

حتى الفصل األخير .
أما إذا نظرنا إى الحوار الخارجي نجده يتسم بالعمق ،والذي حاول
ً
غنيم من خالله بث رؤى متعددة للشخصيات املختلفة املتفقة حينا
ً
واملتصارعة أحيانا مما ارتقى بالرواية لحد الحوارية التي هي " :يظهر
تقمص الكاتب ألسلوب شخصياته ،كما يفعل املمثل عل خشبة املسرح،
ويمكن له في الوقت نفسه ،أن يدخل أسلوبه الخاص بالسرد إى الرواية
ً
باعتباره واحدا من األساليب املوجودة فيها .في هذا النمط الروائي تقل
ً
الطاقة الشعرية الناجمة عن االنزياحات ،ونلمس التزاما بالتبعية،
ً
متكافئة لألساليب وابتعادا قدر اإلمكان عن كل تمركز عل الذات ،أو
أيديولوجية مفردة ،والكاتب ال يصنع أسلوبه عل األغلب كما يفعل
الشاعر أو املتكلم العادي ،بل يبحث عن أساليب جاهزة في الواقع
2
االجتماعي والثقافي الذي يحيط به".
ومن ذلك التحاور الفكري بين فؤاد وزياد الذي أخذ أكثر من طابع
والذي اتفقا فيه تارة واختلفا تارة أخرى ،ومن ذلك حوارهما التعارفي
الذي تناقشا فيه قضية قمع العمالء .

1

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص. 15

2

إبراهيم ،رزان  .الرواية التاريخية بين الحوارية والمنولوجية ،ط ،1عمان ،دار جرير للنشر

والتوزيع ، 2012 ،ص.26
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" -باملناسبة هل أنت مقتنع بالقمع طريقة ملعالجة ظاهرة العمالة
لالحتالل؟!
 بالتأكيد ال ،ليست هذه املعالجة الصحيحة لظاهرة العمالة ،هذيالطريقة بضرب العمالء (بالبلطات) و( السواطير) فيها إيغال في
العنف ،خاصة أنك ال تستطيع أن تضع جرم هؤالء العمالء في
كفة واحدة ،فليس كل من ثبتت عليه العمالة يعني أنه تعفن إى
درجة ال يمكن معالجته فيها  .العمالء ليسوا في درجة واحدة ،من
هؤالء من ال تتجاوز تهمته سوى كونه يبلغ عن أسماء الشبان
الذين يرجمون قوات االحتالل بالحجارة  ،ومنهم من هو أدنى من
ذلك ،وهناك نوع من العمالء يكتفي اليهود بإسقاطهم دون احتياج
معين منهم  ،كأنهم يكتفون بإفراغ هؤالء من فلسطينيتهم فقط،
عل األقل ملرحلة معينة  ،وهناك من يستحق املوت من هؤالء
ً
العمالء ،مثال عميل تسببت وشايته بقتل مقاوم من املقومين ،هذا
يستحق املوت دونما رحمة أو عميل هتك عرض فتاة ليسقطها في
شباك االحتالل هذا أيضا يستحق املوت ،أما أن يكتفى بثبوت
العمالة في حق فالن ليسلخ (بالبلطات) و(السواطير) أمام أعين
الناس فهذا خطأ يرتقي لحد الخطيئة".

1

غنيم رائد ،أحالم برزخية ،ص.103
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1

وقد وظف غنيم الحوار أيضا إلظهار الوعي الزائف عند بعض الشخصيات
وذلك في حوار زياد منذور مع ابنه بيومي عندما حقق معه بعد ثبوت
تورطه في العمالة لدى االحتالل:
" وكما سأل مزط سأل ابنه:
 ملاذا ؟... ال أدري ،لعله القدر! -هل ستتذرع بالقدر اآلن كإبليس؟...

ً
 ما الذي اضطرك إى درب العمالة ..املال ..وما حرمتك شيئا؟البيئة النجسة ،وما علمت أن لك بيئة سواي وأمك؟! الرفقة
ً
السيئة ،كيف وقد عهدتك منطويا ال تتجاوز أخمص قدميك في
ً
خلتك وصحبتك؟ كيف إذا؟! من الذي تسبب بانحرافك من ؟...
 أنت يا أبي! أين كنت يوم تركتني كما اعتدت ،أم أنك نسيت أمي؟!...

ً
ً
 لم أفر يوما...كنت أعمل وأعمل؛ ألنني كنت أريده مستقبال يانعاالئقا لك...
 أنت تكذب عل نفسك يا أبي أنت مارست الهرب كهواية ال أكثر والأقل...
 أنت تثقل علي يا بني ،أنت تتجنى! ملاذا اغتربت عني؟ ألكي يتمدد الشيطان في فراغ غيابك؟ ألكييحتلني؟ ...
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 هل غيابي عنك من منحك مسوغات العمالة؟! فليهنأ األعداء بأبناءالشهداء واألسرى واملبعدين ،أنت تهذي يا بني ،أنت لم تستطع أن
تتحمل أمانة نفسك كإنسان".

1

السرد في رواية سباق فوق سطح البحر:
قد أظهر غنيم في هذه الرواية خوفه من االنقسام الفلسطيني
وتداعياته عل املجتمع بداية ،وعل القضية بعمومها؛ لذلك قام في روايته
بفتح هذا الجرح الفلسطيني ،وفركه بامللح ،لعل الشعب الجريح ينتفض
ً
معلنا رفضه لهذا االنقسام ،ولعله يفرض إرادته بالوحدة عل طرفي
1

المرجع السابق ،ص .426،427،428،429
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الوطن املتنازعين ،وذلك عبر استعراض الوضع املعيش ي القاس الذي
فرضه هذا االنقسام من حصار ،وانقطاع للتيار الكهربي ،وكساد ،وانتشار
ً
البطالة ،وانعدام لألمن  ،وسقوط األبرياء .منوها إى أن هذا االنقسام
ً
سيؤدي إى خسائر أكبر عل أبناء الشعب الفلسطيني؛ نتيجة الستغالل
االحتالل هذا االنقسام أسوأ استغالل ،وقد أثار غنيم في روايته هذه
أوجاع الحاضر ،لعل املستقبل يكون أفضل.
وقد استند غنيم عل الراوي املحايد الذي ال يتدخل في سير األحداث
وإنما يصفها كما لو أنه شاهدها أو استنتجها من أذهان الشخصيات،
ونالحظ في عدة أماكن أن الراوي يقوم بالسرد ويترك الرؤية للشخصيات،
وذلك ليضع غنيم املتلقي أمام الواقع األليم وكيف عايشته هذه
الشخصيات وليستشعر املتلقي مقدار ما عانته هذه الشخصيات من
خوف وألم و رجاء.
نالحظ أن غنيم بدأ روايته بأحداث بسيطة تتعقد حتى تصل إى
ً
الحبكة التي تتشكل نتيجة الصراع بين الشخصيات ،موثقا بذلك فترة
االنقسام الفلسطيني املسلح وتبدأ األحداث بمشهد يصف غروب الشمس
عل شاطئ البحر من استراحة الحاج أبو محمود ،ومن ثم يلتقي األصدقاء
ً
ً
الثالثة الذين يدرسون معا ،وينقطع التيار الكهربي منذرا بضرورة قطع
الدراسة والعودة للمنزل ،وفي طريق العودة يتناقش الزمالء في أمورهم
الحياتية مستعرضين الوضع املتأزم وما آلت إليه األوضاع في قطاع غزة .
وتبدأ األحداث بالتأزم في طريق العودة عندما يصاب زهدي في اشتباك
ً
مسلح ،ومن ثم يعرض غنيم عدة حوادث فرعية حملت في طياتها توترا
ساهم في دمج املتلقي باألحداث ،كما ساهم في دعم الحدث الرئيس في
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الرواية ،وبذلك حقق غنيم رؤيته بإشراك املتلقي في تحليل الحدث
السياس ي ،وأخذ الدروس والعبر.
كما استعان غنيم عل تحقيق مسعاه ذاك بتوظيف الصراع
العمودي في وصف تاريخ الصراع الفلسطيني الحديث في ما يقارب الستين
ً
عاما ،ويظهر تدرج هذا الصراع الذي كان في وجه املحتل بداية ،وكيف
ً
أضح في وجه اإلخوة ،مركزا عل الصراع املسلح الفلسطيني الفلسطيني
ً
مبرزا بشاعته ،وقد ذكر خالل الرواية ظروف اعتقال بعض الشبان
واالنتهاكات البشعة التي مورست بحقهم من تعذيب وتشويه وقتل،
ً
مسقطا ذلك عل أنموذج متخيل وهو أسرة إبراهيم ،حيث نجد عائلة
إبراهيم رجائي وأخوه ياسين ووالده أيضا ،كلهم مقاومين بطرق مختلفة
بدأت بوالدهم الذي دعم املقاومة وسجن في سبيل ذلك ،وبعد فترة خرج
من السجن كأسير محرر قافد الساقين ،وبعد ذلك ياسين الذي يضحي
بنفسه في سبيل وطنه وإخوته ،حيث ينخرط في صفوف املقاومة ويصاب
في الصراع الفلسطيني املسلح ،ويفقد ساقيه ليعيد الزمن نفسه فيغدو
مشلوال كوالده ( والشلل هنا إشارة إى العجز ،العجز عن تغيير الواقع
1
املؤلم ) ،ومن ثم يأتي إبراهيم حيث ينضم لصفوف القوة التنفيذية
،ويقتل في اشتباك مسلح مع قوات من حركة فتح.
 " 1عن تشكيل كة م س ك مة ع ش ة ع م 200م ،بع ف زه ف النت ب ت
تش يعية ف طينية ف ين ي من نفس ع مُ ،عيّن عي صي م زي ً  ية ،كن ق ة
كة فتح فض تع مل معه ،ت ه م ً ق ت ت
أل هزة ألمنية م ين
أص ه  ،مم ضط ه تأ يس ه ز أمن ي بن ًء ع ى م ة ث ثة من ق ن ن أل
ف طين أط ق ع يه م ق ة تنفيذية ،تق م بمهمة تنفيذ ق ت ت يت ذه زي عي
صي م ف ف ض ألمن ،قض ء ع ى ف ت ن ألمن  ،تغ ب ع ى ة عصي ن عم
ته تع يم ته ".نظ https://ar.wikipedia.org
ت ب قي  ت أل هزة ألمنية مع ق
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نالحظ التدرج في الصراع العمودي الذي أظهره غنيم في هذه الحكاية
( حكاية إبراهيم)
طرف الصراع طرف الصراع
النتيجة
الشخصية
األول
الثاني
األسر والشلل عل
يد العدو
فلسطيني
إسرائيلي
األب
االسرائيلي
األسر والشلل عل
فلسطيني
إسرائيلي
ياسين
يد الفلسطينيين
القتل عل يد
فلسطيني
فلسطيني
إبراهيم
الفلسطينيين
وقد أراد غنيم من هذا الصراع أن يستثير األلم في نفس القارئ
ً
فيشاركه استنكاره ملا آل إليه الواقع الفلسطيني ،جاعال أبطال هذه
ً
املالحم كلهم من فئة الشباب محمال إياهم مسؤولية تغيير هذا الواقع.
ً
ولم يقتصر غنيم عل الصراع العمودي بل نجد الصراع األفقي بارزا
ً
أيضا بين ميسرة ومازن شهاب اللذان ينتميان للفصيل نفسه ،و يظهر
ذلك في موقف ميسرة من تصرفات مازن شهاب مع األسرى حيث رأى في
ً
ً
العنف توليدا لعنف مضاد وليس حال لألزمة ،وذلك ما عبر عنه في نقاشه
مع مازن عندما خطف إبراهيم صديقه " هذه األرجل املبتورة ال تذهب
ً
ً
سدى ،غدا تنبعث من جديد في هيئة مسوخ بشرية ،غدا يمتلئ مدانا
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باألحفاد الذين يرتون باألحقاد ليغدو الدم والخراب مداد وجباتهم
ً 1
اليومية ،..نحن نزرع اليوم من سيلتهمنا غدا".
ً
أخذ الصراع األفقي أشكاال أخرى في السرد كصراع العائالت الكبيرة،
ولكن كان من أبرزها الصراع في األسرة الواحدة وبين اإلخوة األشقاء بين
ّ
يضحي بكل ما
والد زهدي وعمه و بين إبراهيم وأخيه ياسين ،فياسين
يملك من أجل تعليم أخيه إبراهيم الذي يمثل األمل في انتشال أسرته من
ً
الفقر وتحسين أوضاعهم ،ولكن إبراهيم ال يلقي باال لكل تضحيات أسرته
ً
ويلقي بنفسه في وجه املخاطر والتي تنتهي بمقتله " يقينا نحن بحاجة إى
الحاملين بالجهاد واالستشهاد ،لكن من الجنون أن يغدو املوت هو الغاية
األسمى لكل واحد منا ،ألن مآل الشعوب مرتبط في األغلب بآمالها واألمة
االستشهادية قد تكون بطلة في جانب أو ميدان ،لكنها تكون ميتة في كل
ً
امليادين األخرى في النهاية .أتدري :انظر ىي مثال  ..قصتي في الحياة كانت تبدأ
ً
ً
وتنتهي بك أنت  :أن أراك ناجحا الئقا ،وأن أرى تداعيات ذلك النجاح في
عيني أبيك وسائر إخوتك وأن أراك ترد جميل تضحيتي باإلحسان إى
2
إخوتك ليكتمل مشوار الحياة الرضية الذي طال غيابه عنا"..
وقد رسم غنيم عدة مشاهد متكاملة خالل السرد تحكي مأساة الواقع
ً
في تلك الفترة بكل تفاصيلها ،راسما لوحة متكاملة املعالم أمام املتلقي،
ً
ً
مذيبا املتلقي معه في تلك املأساة واضعا املتلقي في قلب األحداث كان من
ً
أجملها وأشدها أملا مشهد وقوف األصدقاء إبراهيم وميسرة في مواجهة

1
2

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص .67

المصدر السابق ،ص.58
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مسلحة أمام بعضهما ،وكيف انتهى املشهد بمقتلهما دون أن يوقفا
االشتباك الدائر
" فهناك وعل طرفي اللقاء اجتمع صديقان اثنان !!
كان أحدهما يسمى إبراهيم رجائي وكان اآلخر ينادى بميسرة أبو السعود !!
والتقت عيناهما !! في املسافة الفاصلة بين جمعين كانا يتأهبان لإلجهاز
عل بعضهما التقيا ،وكانت املسافة بضعة أمتار قليلة.
قليلة إى الحد الذي يؤهل كل منهما ألن يمارس ما اعتاد أن يمارسه تجاه
صديق جمعه معه املخيم نفسه واملدرسة نفسها ومقعد الدراسة نفسه،..
والشوارع والطرقات والحارات واألسواق نفسها.
لكنهما لم يتقدما لبعضهما :ليسلما عل بعضهما أو ليتعانقا أو ليتهامسا أو
ليلقي إحداهما عل اآلخر نكتة تتعلق بزهدي نصار.
ً
ومنحهما القدر ساخرا فرصة ألن تتكسر نظرة كل منهما ،وكأن كليهما أراد
أن يسرق لحظة من عمر الزمن تكون كافية ألن يسترجع الذي كان
ليستدرك الذي سيكون .
ً
ً
ً
أو كان العمر الذي أمضياه معا انتصب لحظتها شامخا ومتمردا كي يئد
املسافة الفاصلة بينهما وليهوي عل فؤادهما وعينيهما ليحق لنظراتهما أن
تتهشم قبل أن تنكسر.
ً
املوت أو القدر كان عجال وكان يأبى أن ينتظر.
الرصاص الذي طالهما وأصابهما لم ينبعث من بندقيتهما ،رفاق كل واحد
منهما لم ينتظروا ،بل شرعوا في إطالق الرصاص ،ولم يهابوا للجسدين
1
الواقفين كجدار".
1
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راوح غنيم بين الحوار الداخلي والحوار الخارجي اللذان اندمجا في السرد
ً
ً ً
،وقد لعب الراوي املحايد دورا بارزا مقدما للشخصيات أو ساردا األحداث
ً
،مفسحا املجال أمام الشخصيات في التعبير عن ذاتها في الحوارات
الخارجية والحوارات الداخلية ،ولكن السرد شغل املساحة األكبر من
السرد بينما شغل الحوار بنوعيه ما يقارب  %27بواقع  %4حوار داخلي
منولوج و  %23حوار خارجي ديالوج ،وقد استخدم الحوار الداخلي إلظهار
ما يعتمل بداخل الشخصيات من آالم وذلك إما بالدخول إى املنولوج
مباشرة أو بتقديم من الراوي بعدة صيغ منها ( أسر في وجدانه ،طفق
يهذي ،عاودته تساؤالت نفسه )...ومن ذلك مناجاة زهدي لنفسه عندما
بدأ بالعمل في البطالة " ملاذا تتخفى عن أعين الناس؟
ملاذا تخش ى أن تقع عليك عيونهم؟
ال تخش شيئا وأطلق لناظريك العنان فجسدك ليس عورة وكرامتك ليس
من اليوم غاصت في الرمال.
وملاذا تفترض أسوأ الصور أصال؟ ملاذا تفترض أن يمسكك أي من الذين
تعرفهم متلبسا بعدتك العملية  :باملكنسة " وسطل " القمامة وزيك
1
الرسمي!؟"
وهنا تداخلت املناجاة بصوت الراوي ،وكأن الراوي قد دخل إى
أعماق فكر زهدي ليعبر عما يدور بداخله ،وذلك أسلوب غنيم في تصوير
ً
الصراع الداخلي مستخدما االستفهام االستنكاري والذي ال يحتاج إى
إجابات وذلك ليصل باملتلقي إى عمق الصراع الداخلي.

1

المصدر السابق ،ص .183
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أما الحوار الخارجي فقد شكل مساحة جيدة تكاد تكون األكبر بين
روايات غنيم ،وفي ذلك إشارة إى أهمية الحوار في حل الخالفات الداخلية
ً
ً
وكونه بديال مناسبا للعنف ،مع ذلك لم تصل الرواية لحد الحوارية  ،بل
تخللت مساحات من الحوار السرد عارضة فكر الشخصيات مبرزة مواطن
االتفاق واالختالف بينها ،ومن ذلك حوار إبراهيم مع أخيه ياسين بعد أن
أصيب وبترت ساقاه " – متى سينتهي هذا السباق املأفون؟
و أجابه إبراهيم بتلقائية :سينتهي ،..حتما سينتهي.
وركنا إى الصمت بعدها وخرق الشيخ ياسين حالة الصمت املهيمنة
ليسأل سؤاله الذي حمله مليسرة أبو السعود كأمانة:
 أتراهم كانوا يقصدونني أنا أم أنهم ضلوا السبيل عنك؟ّ!ً
إلحساس بالذنب كان يحمله إبراهيم ،بدا
وبدا أن السؤال جاء محاكيا
ٍ
ذلك في رعشة يديه وهو يداعب بندقيته ،وفي التفاتته إى الناحية التي
ال يتواجد بها ياسين:
 وما الفارق بين الحالتين؟!وأجاب ياسين وهو يحاول النظر إى عينيه:
 أن يكونوا قصدوك أنت فهناك فهذا يعني أن هناك أمل!! -أمل في ماذا؟ّ!
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 في أن يلتقي طرفا الوطن ،...أما إن كانوا يقصوني أنا فهذا يعني أنً
أصحاب الراية الصفرا ال يقبلون بنا جميعا ،وأال حل لألسف
سوى أن ينتصر طرف عل طرف".

1

إذن جاءت رواية " سباق فوق سطح البحر" تحمل في طياتها رؤية فنية
امتزجت فيها حقائق التاريخ بعناصر املتخيل املوضوعي ،لتحكي مأساة
الفلسطينيين في فترة النزاع الداخلي املسلح أو ما عرف باالنفالت األمني في
عام  2006،راصدة أحوال الفلسطينيين املعيشية في تلك الفترة موثقة
آالمهم وأحالمهم بمستقبل وحدوي أفضل.

1
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عند النظر إى بنية السرد في الروايات األربع ،نالحظ أن السرد شغل
املساحة األكبر في معظم الروايات ،ويرجع ذلك إى أن الروايات األربع قد
أخذت مسحة تاريخية ،حيث وثقت هذه الروايات األربع التاريخ
ً
الفلسطيني الحديث قبيل الهجرة إى عام  2006ولم توثق األحداث تاريخا
كتأريخ ،بل كتاريخ شعبي يحكي حياة الناس في تلك الفترات " هنا البد أن
أشير إى أمر ،وهو وإن كانت العفوية هي التي واكبت قلمي وأنا أكتب
ُ
خططت له وأنا أكتب :وهو مسألة
الروايات ،فإن ثمة أمر واحد هو الذي
توثيق الحالة الوطنية الفلسطينية عبر رواياتي ،فرواية أحالم برزخية،
تتناول مرحلة انتفاضة 87م ،ورواية عندما خسرت أبي تتناول مرحلة
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ت أب

السلطة الفلسطينية 1994/م2000-م .وكذلك كانت رواية السباق تتناول
مرحلة االقتتال الفلسطيني 2006م ،ومن ثم كانت رواية يوم أعماني
ُ
توخيت
الدخان شاملة للمراحل كلها ،أو من مرحلة 1967م 1994-م إن
1
الدقة".
ً
نالحظ أن الحوار تخلل هذه املساحات معطيا الشخصيات املقدرة
عل التعبير عن نفسها ،ويالحظ أن الحوار شغل املساحة األكبر في رواية "
ً
عندما خسرت أبي" والتي وثقت حياة أسرة تخللتها الخالفات ،الفتا إى أن
الحوار هو الطريقة األمثل لحل الخالفات وخاصة في البيت الواحد ،سواء
أكان البيت هو األسرة ،أم البيت األكبر وهو الوطن .كما شغل الحوار
مساحة جيدة من رواية سباق فوق سطح البحر التي تحدثت عن النزاع
الفلسطيني املسلح مكرسة الفكرة نفسها في أهمية الحوار لحل الخالفات،
ونالحظ أن رواية يوم أعماني الدخان وهي آخر رواية كتبها الكاتب قد
ً
ً
ً
أخذت نمطا مميزا في السرد معتمدا املناجاة كأسلوب في السرد ،وذلك ألن
كل األحداث ،التي مرت بالشعب الفلسطيني في تاريخه الحديث تستدعي
ً
وقفة للفلسطيني مع نفسه يراجع فيها هذه األحداث مستدركا أخطاءه
ً
ومستلهما هذه األخطاء في رؤيته للمستقبل .

1

انظر بدايات على صفحة أ .رائد غنيم على فيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479473775
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الفصل الثالث:
بنية الشخصية
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توطئة:
للرواية عناصر عدة تحتل الشخصية من بينها مكانة مهمة ،فهي التي
تقوم باألحداث وتساهم في تطورها لعرض فكرة الكاتب ،ومن هنا أتى
وصف الرواية بـ" فن الشخصية" وتمثل الشخصية "العمود الفقري في
الرواية والشريان الذي ينبض به قلبها ؛ ألن الشخصية تصطنع اللغة
وتثبت الحوار وتالمس الخلجات ،وتقوم باألحداث ونموها" .

1

ً
ً
وقد سميت بعض الروايات بأسماء الشخصية سواء عربيا أو عامليا،
كرواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو ،وأم سعد لغسان كنفاني ،و
يوسف االنجليزي لربيع جابر وغيرها..
وقد أثرت الشخصية في القراء عل الرغم من كونها شخصيات
خيالية صاغتها عقول املبدعين ،كما تحول بعضها إى جزء من املكونات
الثقافية للشعوب منذ القدم ،وال ّ
أدل عل ذلك من شخصية حي بن
يقظان التي أوجدها ابن طفيل كرمز لإلنسان وعالقته بالكون والدين،
وشخصية (س ي سيد) التي لعبت دور البطولة في ثالثية نجيب محفوظ،

1

حسين ،فهد .المكان في الرواية البحرينية دراسة نقدية ،بيروت ،فراديس للنشر والتوزيع،

 ،2003ص .45

-187-

فعندما نسمع عن شخص متسلط فإنه يتبادر إى أذهاننا الس ي سيد
مباشرة .
وهذا ال يقتصر عل الثقافة العربية فنجد شخصية سانتا كلوز
الرجل العجوز الذي يركب عربة تطير تجرها الغزالن ،ويوزع الهدايا في
عيد امليالد ،والتي رسمها فنان الكاريكاتير األمريكي توماس نسيت ،والذي
يمثل اآلن رمز االحتفال بأعياد امليالد في جميع بلدان العالم .كذلك
شخصية امللك آرثر التي أوجدها الكاتب جفري أوف مونماوث والتي تأتي
دائما كرمز للحاكم العادل الذي يحقق األمان لشعبه ،ومثلها هاملت في
مقولته الخالدة أكون أو ال أكون ،وروميو وجولييت كرمز للحب
والتضحية ،وشارلوك هوملز كأشهر محقق ،ودراكوال ،وطرزان غيرها.
قد اعتمد غنيم رؤية واضحة في رواياته ،هذه الرؤية تطلب من
ً
ً
الفلسطيني أن يدرس تاريخه جيدا ،حتى يكون قادرا عل مجابهة
التحديات الذي فرضها هذا التاريخ عل حاضره الصعب ،وقد قدم غنيم
من خالل شخصياته للجيل الصاعد ما يحتاجونه لفرض واقع أفضل،
ً
ً ً
ً
فشكل بناء الشخصية بعدا مهما في هذه الروايات مستلهما جزءا منها من
شخصيات واقعية " كانت قصة الحاج "محمود أبو النور" الذي استشهد
أخوه في الرواية ،هي القصة الحقيقية التي حدثني بها بطل القصة الحاج
"محمود النويري" رحمه هللا.
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من البحر ُ
كنت أستمد العنفوان ،وشخوص الرواية استنطقتها من
الجالسين في املكان ،فقصة زهدي نصار هي قصة شاب صادفته هناك،
حدثني ذات مرة عن الذي حصل معه في ليلة من لياىي االقتتال الداخلي،
ً
فارتسمت الرواية كلها :أحداثها شخصياتها مكانها زمانها دفعة واحدة في
رأس ي.
أما الشيخ ياسين ،فرسمته في مخيلتي ولم أجده عل أرض الواقع ،وإن
ُ
كنت في نفس ي أثق بأن الوطن ال يخلو من أمثال الشيخ ياسين ،لكن
الحالة الفلسطينية في تلك املرحلة كانت تستنبت أقس ى ما فينا ،فيلوح
القساة ويتصدرون املشهد ،ويخبو صوت الشيخ ياسين الذي تخيلته
ً
ُ
1
وكنت واثقا من وجوده!"
ً
ً
لعبت الشخصية دورا بارزا في روايات غنيم ،ذلك أن هذه الروايات لم
ً
ً
تخلق بدافع االمتاع فحسب ،بل حملت في طياتها قيما أخالقية تدعو
املتلقي إى التدبر والتفكر واملقارنة بين الواقع والقيم التي تحملها هذه
الشخصيات ،هذه الشخصيات التي لها وجهات نظر مختلفة تدعو إى
التأمل فيها واستخالص ما هو ثمين وما هو غث  ،لذلك صور غنيم هذه
الشخصيات بشكل فني متكامل حيث ال يشعر املتلقي بأن هذه
الشخصيات هي إبداع من نسج الخيال وال يمكنها محاكاة الواقع ،ولذلك
1

نظ ب ي ت ع ى صف ة أ .ئ غنيم ع ى فيس ب ك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006479473775
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تناولت الباحثة بنية الشخصية في روايات غنيم مسلطة الضوء عل
الشخصيات الرئيسية والثانوية وأهم ما جسدته هذه الشخصيات من
أدوار.
َّ ْ
والشخصية لغة كما ورد في لسان العرب " ( شخص ) الشخص
َ ْ
ُ ُ
ُ َ ْ
اإلنسان وغيره مذكر والجمع أشخاص وشخوص
ص ِ
جماعة شخ ِ
وشخاص"
ِ
وهي " الصفات التي يتميز بها الشخص من غيره ،ويقال :فالن ال شخصية
له  ،أي ليس له ما يميزه من صفات خاصة".
هناك فرق بين الشخصية اإلنسانية والشخصية الروائية،
ً
فالشخصيات الروائية ليست بشرا حقيقين وإنما هي كائنات ورقية ،يقوم
الكاتب بتخيل صفاتها الجسمية والخلقية عل حد السواء ،ثم يبدأ
بتحريك هذه الشخصيات والغوص في مكنونها؛ ليعرض فكرته من خالل
األحداث التي تقوم بها هذه الشخصيات ،ويوضح من خاللها أيديولوجيته،
لذلك ال نجد الشخصية الروائية كالشخص الحقيقي متكاملة املعالم ،بل
ً
يختار الكاتب من هذه املعالم ما يناسبه لعرض فكرته .نالحظ مثال أن
غنيم لم يركز عل الصفات الجسدية للشخصية وذلك ألنه لم يرد بها
ً
شخصا بعينه بل ركز عل أفعال الشخصيات وآرائها بما يخدم فكرته.
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فالشخصية الروائية تمتزج في وصفها بالخيال الفني للروائي،
وبمخزونه الثقافي الذي يسمح له أن يضيف ويبالغ ويضخم في تكوينها
وتصويرها بشكل مستحيل معه أن تعتبر تلك الشخصية الورقية مرآة أو
صورة حقيقية لشخصية معينة في الواقع اإلنساني املحيط ،ألنها
شخصية من اختراع الروائي " 1عل الرغم مما سبق نجد أن غنيم قد
ً
استلهم شخصياته من الواقع وذلك ألنه يعرض أحداثا تاريخية واقعية
وألنه أراد أن يقدم العبر للجيل الصاعد بالتفكر في هذه الشخصيات
واستلهام الصواب منها.
والحق أن اختالف الشخصية الروائية عن الشخصية الواقعية نابع
ً
عال بأن الرواية ليست انعكاسا للواقع ،إنما هي عمل إبداعي
من وعي فني ٍ
فني ولذلك فهي تحتاج إى شخصية فنية إبداعية تساهم في بناء هذا
ً
النص الفني ،كما أنها تقوم بفتح اآلفاق أمام املتلقي ليكون مشاركا في بناء
هذه الشخصية فيتعدد فهمها بالتنوع الثقافي للقراء مما يخلق صور
متعددة لهذه الشخصية بتعدد قرائها .
وقد صنفت الشخصية عدة تصنيفات أشهرها هو ما بني عل أساس
ارتباط الشخصية بالحدث الروائي من حيث "أهمية الدور الذي تقوم به

1

انظر  ،يوسف ،آمنة  .تقنيات السرد في النظرية التطبيقية ،ط ،2سوريا ،دار الحوراء للنشر

والتوزيع ،1997 ،ص.26
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الشخصية في السرد فقسمت الشخصيات فيه إى شخصيات رئيسية أو
محورية وشخصيات ثانوية مكتفية بوظيفة مرحلية".

1

ً
أوال  :الشخصية الرئيسية
هي التي تقوم بالدور األكبر في تطور األحداث  ،وهي التي تعين عل فهم
الخطاب في النص السردي ،كما أنها صاحبة التأثير الفعال والتي تقوم
ً
بدفع عجلة الفعل وال تأخذ هذه الشخصية دور البطل دائما ،فذلك ليس
شرط فيها بل السمة املميزة في هذه الشخصية أنها دائمة التغير فهي
شخصية ديناميكية " توصف الشخصيات بأنها رئيسية عندما تؤدي
وظائف مهمة في تطوير الحدث ،وبالتاىي يطرأ عل مزاجيتها تغيير وكذلك
عل شخصيتها ،أما الشخصيات الثانوية فهي التي ال يطرأ عليها تغيير أو
تتغير في إطار الظروف املحيطة .إن الشخصيات الرئيسية هي شخصيات
مسيطرة وتظهر بصورة الفرد املهيمن رغم أن سلوكها قد ال يتسم
ً
بالسلوك البطوىي ،وأيا كانت األحداث أو التصرفات الصادرة عنها فإن
الباعث ينير معالم الشخصية أما الثانوية فهي تابعة تسهم في إضفاء
اللون املحلي للقصة".

1

2

بحراوي ،حسن .بنية الشكل الروائي( الفضاء -الزمن – الشخصية) ،ط ،1الدار البيضاء،

المركز الثقافي العربي ،1990 ،ص.215
2

أنريكي ،أندرسون .القصة القصيرة (النظرية والتقنية) ،ترجمة  :علي إبراهيم علي ،المجلس
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وقد أظهر غنيم شخصياته الرئيسية بطابع فني خاص ،وسلوك متفرد،
ً
ً
ً
وفكر عميق ،مبرزا أصنافا متنوعة و أشكاال مختلفة لشخصيات استقاها
من الواقع ،فاحتلت الشخصيات الرئيسية عنده نماذج مهمة ركز فيها عل
عنصر الشباب ،وذلك بعرضه لصورة الشاب املثقف املتمسك باملبادئ،
ً
والشاب املهزوم داخليا ،والشاب املحايد غير املهتم بشؤون وطنه ،وتظهر
في رواية مميزة تشبه السيرة الذاتية حياة شاب عاصر مفاصل مهمة في
التاريخ الفلسطيني ،وقد وضع الكاتب يده من خالل شخصياته عل
ً
ً
ً
ً
مواطن الجرح واأللم ،وافقا موفقا شجاعا معريا الذات ليبين مواطن
ً
ً
الضعف ،واضعا حجر األساس لتصحيح الذات ،مفسحا املجال ملخيلة
املتلقي الكتشاف طريق التغيير ،وفي الجانب اآلخر ،أظهر غنيم شخصية
الفلسطيني الشهم الذي يتسم بالصفات العربية األصيلة ،حيث اتسم
باإليثار والشجاعة ومساعدة امللهوف والتضحية في سبيل الوطن ،كذلك
الحفاظ عل العادات والتقاليد املوروثة.
ً
ثانيا :الشخصيات الثانوية:
ال تستطيع الشخصيات الرئيسية القيام بالحدث عل أكمل وجه دون
مساعدة من الشخصيات الثانوية ،فهي ذات أهمية كبيرة ،وال تكاد تخلو
رواية منها وهذه الشخصية تكون غير نامية عادة ولكن ليس دائما ،فهي
تسير في خط أفقي أو متصاعد بوتيرة هادئة ،وهي تساند وتساعد
الشخصية الرئيسية في أداء دورها فهي "إما عوامل كشف عن الشخصية
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املركزية وتعديل سلوكها وإما تتبع لها ،تدور في فلكها وتنطق باسمها فوق
أنها تلقي الضوء عليها وتكشف أبعادها".

1

ويرى باسم عبد الحميد أن هذه الشخصية مساندة وليست ثانوية
،فهي تساعد عل خلق الصراع في الرواية واحتدامه كما أنها تضفي حيوية
عل النص " إن الشخصية الثانوية هي الشخصية املساندة التي تعطي
للعمل الروائي حيويته ونكهته وقدرته عل إبالغ رسالته  ،وإن تجذير
الصورة الدرامية داخل العمل الروائي ال يتم إال من خالل تحريك
الشخصيات الثانوية التي تعطي للصراع ذروته ومعناه ،من هنا
فالشخصية الثانوية ليست حالة أو مادة عابرة أو مفروضة عل مسرح
الحدث  ،وال أستطيع االدعاء تبعا لذلك ،وبغير كثير من التشكيك ،أن
ً
2
الشخصية الثانوية بطلة أيضا إنما بمستواها".
ً
ومما سبق نرى أن الشخصية الثانوية تلعب دورا ال يمكن االستغناء
عنه في الرواية ،وإن كان ال يساوي مقدار ما تلعبه الشخصية الرئيسة في
األهمية ،فإنه مازال املحرك لألحداث وإن اتسمت بأنها شخصية غير نامية
ً
ً
عادة ،إال أنها ال تسير في مستوى أفقي دائما بل تتطور أحيانا.

1

السعافين  ،إبراهيم .تطور الرواية العربية في بالد الشام ،بيروت ،دار المناهل ،1987 ،ص

.463
2

حمودي ،باسم عبدالحميد .مدخل إلى الشخصية الثانوية في الرواية العراقية ،األقالم،

 ،1988ص .42

-194-

ً
وتلعب الشخصية الثانوية أدوارا ال بأس بها في روايات غنيم حيث
تساعد توصيل الفكرة بطريقة إبداعية مميزة.
وقد تطرقت الباحثة بالدرس والتحليل للشخصيات الرئيسية في
رواياته األربع من خالل التركيز عل أبعاد الشخصية األربع وهي البعد
الخارجي أو الفيزيائي و البعد الداخلي والبعد االجتماعي والبعد النفس ي.

1

ً
أوال :شخصية الشاب املثقف
رواية عندما خسرت أبي
أحمد رشدي محالوي
ً
ً
االنقسام الفلسطيني يعد خنجرا داميا في خاصرة الشعب
الفلسطيني ،برز االنقسام في أبشع صوره عندما أخذ صورة املواجهة في
عام 2007كيف يشهر الفلسطيني سالحه في وجه أخيه الفلسطيني أمام
أعين العدو ،عندها أفاق الشعب عل حجم الصدع الذي يهدد بشرخ
الوطن ،وهنا بدأ املثقفون بالنظر إى الواقع الفلسطيني كيف بدأ هذا
ّ
االنقسام؟ وما هي األمور التي غذته حتى يصل لهذه الدرجة؟ إذ يستحيل
أن يكون هذا االنقسام وليد موقف أو لحظة ،بل هناك ما أسس لكل هذه
األحقاد حتى تصل بالفلسطيني أن ينس ى كل أواصر الدم والقرابة والجيرة
ويدوس كل ما ورثه من قيم ،وال بد أن الفساد والظلم بتعدد صورهما و
ً
ً
أشكالهما قد لعبا دورا بارزا في تشكيل تلك األحقاد وتنميتها ،وقد تطرق
1

ينظر ،بحراوي ،حسن .بنية الشكل الروائي  ،ص .225
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غنيم لذلك عن طريق سرد حياة أحمد الشاب املثقف الذي ينظر إى
الواقع بصورة موضوعية ورفض الفساد والظلم حتى لو اضطره ذلك إى
ً
دفع الثمن غاليا ،وقد قال لنا الخطاب في الرواية صراحة أن الفلسطيني
للفلسطيني ،وأننا يجب أن نتقبل اختالفاتنا حتى نرتقي بوطننا وأن هذا
هو الدرب الذي يجب أن نسير فيه .
" دائرة املمكن تتسع لنا جميعا ،تتسع لكل تناقضاتنا وخالفاتنا ،ملاذا
نصر عل أال نرى أنفسنا إال كمتعادين ،إال كمتشظين متناثرين كذرات
الغبار املتناثرة؟ ملاذا ال نفكر ولو للحظة أن ننظر للنصف الفارغ من
الكأس؟! ألن الجزء املمتلئ منها ممتلئ بالحقد والغل والضغينة وإقصاء
اآلخر؟!"

1

جسد أحمد دور الشاب الذي نشأ في املخيم في ظل والد يدعو لحرية
الفكر ويعطي أبناءه فرصة املحاولة والخطأ والتعلم من أخطائهم "
الديمقراطية تبدأ دائما من البيت عل اآلباء أن يعودوا أبناءهم عل
السلوك الديمقراطي  ،أن يمنحوهم الحرية في تصرفاتهم ،أن يتركوهم
يجوبوا الحياة مجربين ،يصيبوا ويخطئوا ،ثم يخطئوا ويخطئوا لكي
يصيبوا بعد ذلك ،إذ ال أفضل من نظرية التجربة والخطأ في التربية".

1
2

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص .45-44

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص.13
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2

ً
وعل الرغم من أن رشدي كان يسير متخبطا بين نظرياته التي ال يلبث
ً
إال أن ينقلب عليها ،لم يرث أحمد عنه ذلك ،وهنا أبرز غنيم صراعا بين
ً
ً
شخصيتين -وهما شخصية األب واالبن -شخصية ترى الفكر إيمانا راسخا
ً
وسلوكا في الحياة أي صاحب املبدأ وهو أحمد ،وبين من يتقلب بين
النظريات واألفكار فيختار ما يحلو له منها وما يناسبه حتى لو كان ذلك
ً
مضادا للعقل واملنطق ،وتلك شخصية رشدي ،والحق أن رشدي بعكس
ً
ابنه حاول أن يصقل الجانب املادي في شخصيته وفي حياته ،فنراه مهتما
بالعمل والترقي في وظيفته حتى ولو كان ذلك عل حساب أخالقه،
فيتالعب بخرائط شق الطرق بما يتناسب مع مصالح العميد ،ونراه يهتم
ببناء منزل جديد جميل حتى ولو كانت مواد بنائه قد حصل عليها كرشاوى
من خالل منصبه ،ويتجاهل الجانب الروحي فهو يستنكر عل ابنه الصالة
وقراءة الكتب الدينية ،ويبين لنا غنيم نهاية هذه الشخصية ،فينحدر
ً
رشدي أخالقيا ،ويصل به الحد إى شرب الخمر والزنا ،ومات بعدها موتة
شنيعة كعقاب عل أفعاله ،ذلك ألنه تناس ى أن اإلنسان هو مزيج من
جسد وروح ،بينما يظهر أحمد بالشخصية املتسقة التي يتكامل فيها
الجانبان املادي والروحي .
التربية باإلضافة إى التعليم أكسبت أحمد الثقة بالنفس ،والحكم
ً
بطريقة واعية عل األمور ،فنجد أحمد يستقل بفكره فال يكون مقلدا
ً
لفكر والده ومنهجه في الحياة ،حيث إن أباه كان مناصرا للسلطة في ذلك
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ً
الوقت ،ويكون مؤيدا لهم في كل تصرفاتهم سواء الصحيح منها أم الخطأ،
وذلك ألنه يبحث عن مصالحه الشخصية ،و ال يقلد أحمد فكر صديقه
املقرب نوح سيف الدين الذي ينتمي إى الجماعات اإلسالمية املعارضة
للسلطة ،لكنه يظهر دور األصدقاء في التأثير عل رفقائهم وخاصة في سن
ً
املراهقة  ،ولكن هذا التأثر ال يصل إى التقليد األعمى ،بل يكون رافدا
ً
ً
مغذيا لفكره ولثقافته ،ويمنحه انفتاحا عل الثقافات املختلفة ،بعكس ما
كان والده يرغب في أن تكون الثقافة الغربية هي مالذه الوحيد ،وذلك ما
جعله صاحب فكر مستقل ينظر لألمور بموضوعية ،فال ينتمي ألي فصيل
سياس ي وال يرى ألي منها أفضيلة عل اآلخر ،بل يبدأ بتقييم التصرفات
ً
بطريقة صحيحة مستندا عل قوة العقل واملنطق.
" طفولة ناضرة ومراهقة تائهة ورجولة مبكرة" 1هكذا وصف غنيم
ً
نشأة أحمد حيث كان والده مولعا باألطفال في بداية عمره ،وكان شديد
ً
االهتمام بتحصيل أحمد للثقافة مستندا عل الحرية ،فكانت قراءات
االبن تجوب نظريات الفلسفة الغربية ،وكان أشد اهتمامه بنظرية الشك
عند ديكارت ،ولكن عالقته بابن جيرانهم نوح سيف الدين أطلعته عل
نوع آخر من الثقافة لم يكن والده قد أعد العدة ليتقبل اطالع ابنه عليها
أو حتى االعجاب بها ،فكان أن اصطحب نوح صديقه أحمد إى املسجد
للصالة ،وهناك استمع لخطبة عن الغزاىي قادته وبدافع من حبه
1

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص.35
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الكتساب الثقافة إى التبحر في كتبه واالطالع عل كتب مشابه فأعجب
بها ،وكانت هذه أول خطوة في درب االغتراب بين األب وابنه ،وتزداد الخطى
ويتعمق الدرب عندما ينحدر سلوك األب ،وهنا يسلط لنا غنيم الضوء
عل دور األسرة في التربية وخاصة التربية بالقدوة ،حيث إن فساد األب
خلق فجوة بين االبن وأبيه أدت إى فتور العالقة بينهما ،بل وانقطاعها
ً
ً
نهائيا ،كما انعكست عل األسرة بشكل عام وخصوصا األخت الكبرى
أحالم ،لكن عل الرغم مما يواجه من صعوبات شتى في حياته بداية
ً
باالنفصال عن أسرته ،وخروجه ملجابهة املجتمع وحيدا نتيجة ألفكاره،
ً
مرورا بتعثره في سوق العمل عل الرغم من كفاءته العلمية وسوء أوضاعه
ً
االقتصادية ،لكن ذلك ال يثنيه عن مبادئه التي يتمثلها عمليا في حياته وال
يكتفي بأن يؤمن بها كنظريات زخرفية .
" وألن أحد ما اعتاد أن يلوي عل ش يء آمن به  ،كان عليه أن يركل
كل مغريات الحياة الصاغرة بقدميه ،دونما التفات ،ودونما تردد ،هو منذ
البداية أصال ما كان له أن يقبل عرض األب بالوظيفة  ،وهو الذي اعتاد
أن يحتقر كل الوساطات واملحسوبيات الالشرعية".

1

وهنا ركز الخطاب عل هذه النقطة وعرضها بطريقة واضحة ،إذ إن
معرفة القيم وحفظها منتشر في جميع أوساط الشعب الفلسطيني لكن
النادر هو من يترجم هذه القيم إى سلوك  -فنرى الصغير والكبير يحفظ أن
1

غنيم ،رائد .عندما خسرت أبي ،ص .175
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النظافة من اإليمان ،ولكن النظافة كسلوك في املرافق العامة أو حتى
ً
ً
الخاصة أخذ يصبح شحيحا بل ونادرا – ،لذلك واجه أحمد املجتمع
وتحدى أباه عندما تزوج من ابنه جيرانهم األرملة  ،ومن خالل شخصية
أحمد يبث غنيم تصوره لشخصية الشباب الذي بإمكانه أن يقود النصر
لهذا الشعب ،وذلك بأفكاره املستقلة التي ال ترزح تحت أي تقليد أعمى.
ً
ثانيا  :الشخصية اللوامة:
رواية يوم أعماني الدخان
ابن الرفاعي
عندما ينظر أي مبدع إى الحالة الفلسطينية نظرة تحليلية
فاحصة ،يرى أنه من الواجب عل الشعب الفلسطيني الذي استمر
ً
احتالله ما يتجاوز السبعين عاما أن يعيد النظر إى وضعه الداخلي ،ويحلل
تاريخ صراعه مع املحتل اإلسرائيلي؛ ليقف عل مواطن قوته ويعززها،
ً
ويقف أيضا عل مواطن ضعفه فيقومها ،وألن املبدع يؤمن بما يقع عل
عاتقه اتجاه وطنه وقضيته ،فلم تقف هذه الضرورة حد التفكير؛ بل جرى
ً
ً
بها قلم غنيم معطيا هذه الرؤية واضحة للجيل الناش ئ الذين هم رواد
الغد " .البد أن ننظر ألدب القضية الفلسطينية بأنه سالح مقاومة وليس
مجرد عرض صور وسرد قصص ،البد من العناية به ومن تبني مبدعيه بل
والبحث عنهم ،ألن األدب الفلسطيني له مهمة املقاومة والدفاع والصمود،
-200-

ً
لم يتبقى لنا الكثير من األسلحة ولكن سيتبقى لنا دائما الكثير من الكلمات
التي تنسج الحلم ،وتحلق نحو الحرية ". 1
وهذا ما عمد إليه املبدع غنيم في رواية " يوم أعماني الدخان " التي
تناولت املرحلة الفلسطينية قبيل الهجرة وحتى سنة  ،1994وقد اعتمد
غنيم في هذه الرواية املناجاة للوصول إى أعماق النفس ،حيث يقف بطل
ً
ً
ً
الرواية مراجعا نفسه عل قبر ابنه الوحيد الذي أنكر أبوته زمنا ،ممثال
بذلك املفكر الفلسطيني الذي يقف عل ما وصلت إليه قضيته حتى اآلن،
وفي إنكار البطل بنوة ابنه إشارة رمزية إى األمة العربية التي أنكرت ابنتها
فلسطين وأنكرت انتسابها إليها ،فعل الرغم من كل ما يثبت انتساب
فلسطين إى األمة العربية من دين ولغة وتاريخ وحضارة وامتداد جغرافي،
إال أنها أنكرت بنوتها ولم تدافع عنها في وجه هذا االحتالل السرطاني
الغاصب.
وفي ذلك إشارة إى القضية الفلسطينية املركزية ،والتي أنكرها – إن
ً
صح التعبير -أبناء هذا الشعب زمنا متشاغلين بقضايا جانبية أخرى،
متناسين قضيتهم املركزية ،حتى بدت الثوابت الوطنية وعل رأسها القدس
والعودة كشعارات رنانة فقط.

1

أبو شرار ،سناء .تأثير القضية الفلسطينية على األدب ،ديوان العرب منبر حر للثقافة والفكر

واألدب،

، http://www.diwanalarab.com/spip.php?article43200الجمعة  22كانون

الثاني (يناير) .2016
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وقد نشأ جيل يرى هذه القضايا أحالم يصعب الوصول إليها ،ما
الذي جرى ليتردى الفلسطيني حتى هذه النقطة ؟ كيف تم هذا التحول؟
ومتى؟ وملاذا ؟

ً
ذلك ما تناوله غنيم في هذه الرواية مبدعا شخصيته الرئيسية ابن

الرفاعي ،الذي لم يستخدم اسمه في داللة واضحة إى أن هذه الشخصية
قد تماهت لتشكل شريحة بل ولتشكل قضية.
وتبدأ الرواية منذ نقطة النهاية وهي ما آل إليه واقع ابن الرفاعي ،وذلك أن
هذه الرواية قد سطرت في هذا الوضع القائم ،الوضع الذي آلت إليه
القضية الفلسطينية ،هذا الوضع املحزن هو نفسه الحزن الذي بثه غنيم
في بداية الرواية التي بدأت كما أسلفنا بفاجعة ،وهي موت ابن الرفاعي
ً
ُ
الوحيد في اليوم الذي ت ّوج فيه عل كل ما تمنى ،ليجد نفسه صفرا من
ً
ً
ً
عائلته املقربة حيث يخسر أخاه وابنه ،فهو حقق حلما وهميا مضحيا
بأغل ما يملك ،وفي ذلك يصف غنيم شعوره في هذا املقطع املؤثر " رحيلك
ّ
اآلن عني يلزمني بقانون ّ
وعلي أال
علي أن أعد العدة لتداعياته ،فلك مني
ّ
أقلب ّ
عيني إال ألنظر إى ماض كله لك ،أما مستقبلي ،فلك مني أال أحسبه
ً
سوى افتراضات للذي كان ممكنا بيننا ،وندم عل أشياء اقترفتها تجاهك
يوم كانت أبداننا وحدها من تلتقي!
وىي عزائي حتى هنا ،أتدري ملاذا؟
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ألن ماضينا يستحق انتماءنا إليه أكثر من مستقبلنا ،فماضينا هو الذي
فعلناه ،أما مستقبلنا فهو الذي قد نعجز أن نفعله!
ً
ً
فكيف ال أنتمي ملاض ينتصب متمردا وساخرا من مستقبل لنا لن يأتي
ً
أبدا؟!!
ً
وكيف ال أنفق الذي أملك وأقف متحسرا عل أشياء فقدتها بعد أن كانت
ملك يميني؟ وأنت املتوج عل ناصية فؤادي الذي كان".

1

ابن الرفاعي بطلنا نشأ في أسرة تمتلك أكبر رصيد من األرض في تلك
ً
ً
ً
املنطقة ،وبالتاىي تمتلك أكبر رصيد من العمال أيضا ،فترعرع غنيا مطاعا،
ً
وذلك ما أكسبه اعتقادا أنه أفضل من غيره ،تشاء األقدار أن يخسر كل
ما يملك وذلك ألن والده يبيع أمالك أسرته لعائلة أبو الياسمين ،وهنا
يخبرنا غنيم عل لسان البطل أن أباه هو سبب الخطيئة األوى ألنه قد باع
األرض ،مشي ًرا إى من ّ
فرط بأرض الوطن سواء ببيع األراض ي مباشرة إى
االحتالل ،أو باالتفاقات السياسية التي عقدها العرب ،حتى الفلسطينيون
أنفسهم مع االحتالل اإلسرائيلي.
" جدك من يتحمل جريرة كل جرائمي صدقني!
هو من تسبب باملآل الذي صرت إليه".

1
2

2

غنيم ،رائد .يوم أعماني الدخان  ،ص.8
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وعندما الذ به املهاجرون ،استنكر عل أخيه تعاطفه معهم ،أو حتى
ً
تشبيهه بهم مع أن حالهم قد كان متشابها إى حد بعيد " فإذا كنت أنظر
للمهاجرين كمحتلين شرهين ألرضنا ،فقد كان هو ينظر إليهم كمحرومين...
سألني عمك ذات مرة:
 ما الذي يجعلك تبغض هؤالء املساكين ،وهم أنت لو أنك تدري؟من أرض مثل أرضك طردوا ،ومن أمالك مثل أمالكك جردوا
وسلبوا ،وجمعتك وإياهم سماء إلهية واحدة؟
وأجبته دون أن يفهم:
 كم هي مفردات اللغة ظاملة! كم هي مجحفة عندما تضع األضدادً
في سلة واحدة! أكان هؤالء الجياع مالكا ألشياء مثلي؟! كيف هل
ً
يستوي من ملك حبة خردل مع من ملك أطنانا من الذهب؟!
ّ
بمنطق اللغة نعم ،بمنطق اللغة كلهم ُ"مالك" ،وبمنطق الحقيقة
ً 1
فإن األشياء تتشابه ولكنها ال تستوي أبدا".
ً
وهنا يبرز غنيم سمات شخصية البطل الذي كان متكبرا وال يشعر
ً
بأبناء شعبه ،بل يهتم بمصلحته الخاصة ،موثقة لفئة هي فعال موجودة
في الشعب الفلسطيني كباقي الشعوب ممن يؤثرون مصلحتهم عل
مصلحة الوطن.

1
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ً
ويسير ابن الرفاعي في غيه مستكمال مشواره الذي ابتدأه ،ليظهر لنا
ً
غنيم أول درس أال وهو تحديد الهدف النبيل أوال ،ثم السعي الحثيث
ً
للوصول إليه ،وذلك أن الهدف إذا كان سيئا فإنه يردي صاحبه ،وذلك
ما حدث مع ابن الرفاعي الذي وضع استعادة أمالكه الخاصة نصب
ً
ً
عينيه متناسيا هم الوطن ،ولذلك نجده تردى في دروب الخطيئة خائنا
أخاه ووطنه ،وبعدها زاد في الغي فتاجر باملمنوعات ،وأنكر بنوة ابنه،
وكانت نهايته وخيمه حيث خسر كل ما يعنيه في يوم تتويجه عل كل ما
اشتهى.

ً
ً
وال يتطرق غنيم لوصف شخصيته وصفا جسديا بل يترك لخيال

القارئ املجال ،ويركز عل أفعال الشخصية وذلك ألنها هي التي تدعم
وتوصل فكرته.
ً
ثالثا :شخصية املظلوم الظالم
رواية أحالم برزخية
فؤاد منصور
ّ
هزيمة حزيران مفصل حاسم أثر في حياة الشعب الفلسطيني فكم
عقدت آمال عل هذه الحرب .اتحاد للدول العربية العريقة في وجه
ً
االحتالل اإلسرائيلي ابن التاسعة عشر عاما نتيجة محتومة القضاء عل
االحتالل وعودة الفلسطينيين إى ديارهم هذا من منظور الفلسطيني،
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ً
الذي حزم أمتعته استعدادا للعودة وقد ودع الخيمة واملخيم وكرت
ً
التموين وكل الذل والهوان الذي عاشه طيلة تسعة عشر عاما واستعد
للعودة.
العودة للوطن تعادل عودة الروح ،هل للميت من أمنية إال عودة
الروح؟ لكن تجري الرياح بما ال تشتهي السفن ،1الهزيمة التي حاقت بأبناء
الشعب الفلسطيني كانت فوق الوصف ،واملصيبة كانت فوق العزاء ،وال
أصدق من تسمتها بالنكسة والنزوح؛ حيث هجر آالف الفلسطينيين من
أراضيهم واحتالل لكامل األراض ي الفلسطينية ،هذا الواقع الالمنطقي خلق
ً
ردود فعل متباينة ،منها من رأى الخنوع واالندماج مع املحتل دربا فهذا
املحتل اإلسرائيلي ال يقدر عليه إال هللا وهم السواد األعظم "  -الكف ال
يواجه املخرز.
جيوش عربية بأكملها عجزت عن هزيمة اليهود.
2

 هؤالء اليهود ال يقدر عليهم إال ربنا".ً
ً
و يأتينا الخطاب هنا واضحا محذرا من خطورة هذه الحالة السائدة.
ً
بل وقد عظم الخطاب خطرها ليفوق خطر الهزيمة أيضا ،فاندماج
الفلسطيني مع عدوه ال يعني الهزيمة ،بل يعني طمس القضية كلها
ً
ومحوها عن الوجود " هزيمة حزيران أقل خطرا من الحالة املهيمنة اآلن،
1
2

المتنبي ،أبو الطيب .ديوان المتنبي ،بيروت  ،دار بيروت للنشر ،1983 ،ص.472

غنيم ،رائد .أحالم برزخية ،ص.22
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هزيمة حزيران أعطتنا الصورة الكاملة والوافية لطبيعة هذا العدو،
وطريقة تعاملنا املفترضة معه ،نحن نسير نحو الهاوية ،نحن نسير نحو
الذوبان ،لنفقد فلسطينيتنا ،وهويتنا ،وكل مسوغات وجودنا ،العالقة
الطبيعية مع العدو هي التنافر واملزاحمة ،ال االنغماس به ومعه ...اليهود ال
يريدوننا فلسطينيين  ،وال يريدوننا إسرائيليين كذلك ،يرودوننا بصورة
1
املسخ الذي ال صلة له بتاريخ وال جغرافيا وال مكان وال زمان".
ً
وبين من رأى املقاومة املسلحة دربا ،فما أخذ بالقوة ال يسترد إال
ً
بالقوة وهم القلة ،وقد جاء الخطاب في الرواية مؤيدا لهذا الرأي عل
لسان زياد منذور " وملا تناقلت شاشات التلفزة اإلسرائيلية نبأ إقدام شاب
عل طعن مجموعة من املستوطنين اإلسرائيليين ،همس لعيد كركوع
الجالس بجواره:
 هذا هو الصحيح ،الحجارة وحدها ال تكفي. – ...أتدرون يا جماعة؟
املقاومة عبر األحجار تشبه الندى الذي يظلل الزهور  ،يمنحها
ً ً
ً
ملمسا غضا طريا لكنه يعجز أن يرويها ليبعث فيها الحياة  ،نحن
ً
ً 2
نريد مطرا مدرارا ملهبا".
ولكن ما شمل الشعب الفلسطيني كله جراء هذه الهزيمة هو حالة
الحنق التي شعر بها إثرها ،والتي عبر عنها بطرق شتى ،كان أقواها
ً
ً
أثرا هو اندالع االنتفاضة األوى " اليوم ذكرى مرور عشرين عاما
1
2

المصدر السابق  ،ص .14

المصدر السابق  ،ص.24-23
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عل هزيمة حزيران ،تبدو شوارع املخيم مزدانة بالرايات ،وتبدو
الحناجر مثقلة بالهتافات ،صحيح أن االصطدام مع قوات
االحتالل ال يتجاوز التشابك باأليدي واألقدام ،أو التراشق
بالحجارة والرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع ،لكن تبدو
األجواء قادحة لزناد أشياء ستأتي قريبا".

1

ً
فؤاد منصور كان مثاال للشاب الفلسطيني الذي نشأ نشأة شعبه
ً
ً
مظلوما مضطهدا مسلوب الحق من األقربين منه قبل ظلم األعداء ،فهو
ابن ألم مصرية وأب فلسطيني منبوذ من عائلته ،حرمه عمه من حقه في
امليراث ،مما أثر عل وضع أسرته االقتصادي ،فعاش فؤاد حياة الفقر في
املخيم مع أمه وأبيه اللذان بثا فيه أحالمهما الضائعة ،فقد عاد والده إى
غزة قبل أن ينهي دراسته وعجز عن الرجوع إى مصر إلنهائها ،ولذلك كان
عل عاتق فؤاد أن يكمل الحلم املبتور بمواصلة دراسته ،وقد منح
مؤهالت تسانده في ذلك ،فقد ساهم جده في مصر بكلفة تعليمه الجامعي
بعد إنهاءه للثانوية العامة ولكن األقدار تتدخل لتغير ما خطط له .
وقد سلط غنيم الضوء من خالل حياة فؤاد عل االنتفاضة األوى
ً
ً
محاوال تقيمها ،وعل الرغم من صعوبة ذلك ،وذلك ما جاء واضحا في
الخطاب " هذه االنتفاضة املختلطة بالعمالء األبرياء والعمالء األشقياء،

1

المصدر السابق  ،ص.7
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وبالثوار الصادقين واملزورين ،باملتدينين واملنحلين ،باملالئكة والشياطين..
كيف يحاط بكنهها في أروقة التقييم؟!"

1

وقد بين غنيم أخطائها وما أفرزته من مشاكل اجتماعية خطيرة،
ً
وهو بذلك ينظر بعين الواقع إى الفلسطيني مبينا أخطاؤه حتى يتم
تفاديها ،وأخذ الدروس والعبر منها ،وقد تصدرت تلك األخطاء ظاهرة قمع
ً
ً
العمالء ،في الواقع لقد سارت االنتفاضة األوى سيرا حسنا في أوى سنواتها
عندما كانت ّ
هبة شعبية بامتياز تحت مظلة شعبية واحدة ،ولكن عندما
صارت االنتفاضة مؤثرة اعتلت هذه املوجه األحزاب السياسية ،وهنا بدأ
التنافس بينها ،وألن االنتفاضة افتقرت إى التخطيط االستراتيجي؛ فقد
أرادت األحزاب السياسية استعجال اإلنجازات ،فمقاومة االحتالل تحتاج
لنفس طويل ،واإلنجازات تكون بطيئة ،وألن فترة ما بعد الهزيمة إى اندالع
ً
االنتفاضة تعادل عشرين عاما ،استغلها االحتالل اإلسرائيلي في تجنيد
العمالء ملصلحته؛ رأت األحزاب أن القضاء عل العمالء هو األولوية في
هذه املرحلة ،ولكن وعل الرغم من أهمية القضاء عل العمالء إال أن
تنفيذ هذه األولوية لم يتم بالشكل الصحيح ،فقد ترك الكثير من العمالء
الذين يتخابرون مع قوات االحتالل عالنية دون محاسبة ،وذلك بسبب
نفوذ عائالتهم ،فيما قتل الكثير من األبرياء بتهمة العمالة مع قوات

1
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االحتالل دون التحقق من تهمتهم ،بل قتلوا عل خلفية صراع عائلي أو
كضحايا جرائم .
والحق أن سلبيات هذه الظاهرة لم تتوقف عند القتل ،بل تعدته
إى نبذ املجتمع لعوائل هؤالء العمالء ومعاملتهم معاملة سيئة ،وذلك ما
حدث مع فؤاد والذي يأتينا في بداية الرواية بموقف املترقب واملتشوق
لرؤية عملية قمع العمالء التي تتم في ساحة الحمرا أمام أعين الناس.
ً
"فؤاد الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره ،غدا تواقا لرؤية مماثلة،
تؤهله ألن يشارك الجموع الالئكة للموضوع ،وقد ندم أكثر عل فوات
منظر عملية القمع عليه".

1

في اليوم الذي يتسنى فيه لفؤاد رؤية منظر مشابه ويكون قد فضل
رؤيته عل مقابلة محبوبته ينعم بمشاهدة عن قرب ،حيث يزاحم عل
الجلوس في الصف األول ويحظى برؤية عملية قمع من أشرس مثيالتها،
يعذب فيها العميل ويقتل وعندما يماط اللثام عن وجه العميل يفاجأ بأنه
والده ،وتظهر هنا شخصية الظالم املظلوم ،حيث إن فؤاد الذي جهز كل
ً
قريحته اللغوية ليصف مشهد القمع متباهيا أمام أقرانه أصيب بالخرس
ً
"فؤاد الذي أسرف في تخيالته وتجلياته ليبدو الئقا وهو يسوق شهادته

1

المصدر السابق ،ص .26
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أمام رفاقه وجيرانه والناس ،دفع ضريبة ذلك بخرسه وسكوته وعجزه عن
الحراك.
كان يؤهل نفسه ليكون الشاهد األوف لهذه الحكاية  ،فغدا مشهودها
الوحيد!"

1

ويستمر غنيم في عرض آثار هذه الظاهرة بوصف ما يتعرض له فؤاد
وأمه من معاملة سيئة من املجتمع الذي لم يرحمهما حتى في لحظات
املصيبة األوى " وكان عل شلبية أن تتمرغ بمنصور وتنوح وتبكي وتحوقل،
وتعفر رأسها بالتراب ،والناس حولها يتهامسون ،لم يكن مضمون هذا
التهامس سوى انتقادهم لنسيانها نفسها  ،وعدم انتياهها لضفائر شعرها
املنسابة من منديلها! أما كان عليها أن تحتشم أكثر؟!" ،2فها هما يواجهان
املصيبة وحيدين حيث يرفض عبد القوي عم فؤاد إقامة عزاء واستقبال
مواسين يخففون عنهم هول ما وقعوا فيه "أي نجدة هذه التي تكلل
بخيمة عزاء ؟! لكن ال عليه فهذه حتى لن يحظى بها! وكيف يحظى بها
وعبد القوي موجود...
 أي خيمة عزاء هذه ؟! ثم ماذا يقول للناس؟!لن نقيم عزاء إال عل جثةقاتل أخي منصور ،وأنا وهم والزمان طويل".
1
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2

المصدر السابق ،ص .53

3
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3

تضيق الحال بفؤاد وأمه فال معيل لهم ،وتجبر أمه عل الذهاب
الستعادة حقهم في امليراث الذي حرمهم منه عمه حتى تستعين به عل
تلبية احتياجاتها اليومية فتجابه بالتقريع من زوجته.
" زوجة عبد القوي أسرعت في إعداد القهوة ،لم تكن بحاجة للكثير لكي
تفيض بما يجول بدخيلتها ،همست بصوت خفيض في أذن شلبية:
 طريقتك هذه ليست مجدية... لن يشاركني في عبد القوي أحد ،كل توسالتك هذه لن تجدي معي ،والأنصحك باملواصلة ...إياك أن أراك هنا ثانية ".

1

ً
ويستمر غنيم في عرض مأساة فؤاد وأمه واصفا من خاللهما ما تعرضت
ً
له أسر من قتل معيلوها بتهمة العمالة ،مع أن الخطاب كان واضحا في
ً
كون منصور والد فؤاد بريئا.
ً
"  -لست عميال صدقني
كان عليه أن يتعامل مع أبيه عل أنه شريف مظلوم في دخيلة نفسه،
وعل أنه عميل أمام الناس "

2

ولم يستطع فؤاد أن يصدح أمام الناس ببراءة والده ،فال أحد
سيصدقه ،ألنه قد كتب عل جدران املخيم اسم والده ،والتنظيم الذي
1
2
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قتله ،والتهم املوجه إليه ،ذلك ما يراه فؤاد في أول يوم يذهب فيه إى
املدرسة ،وذلك بعد إلحاح شديد من والدته ،وينوه غنيم لنا هنا إى أن
ً
هللا ال ينس ى عباده ،فنرى صديقا لفؤاد يأتي ملواساته وتعزيته عل خالف
جميع الطلبة واملدرسين الذين نظروا لفؤاد نظرات احتقار فيجد فؤاد في
صديقه يوسف مالذا لنفسه .
ً
وتظهر في املدرسة شخصية فؤاد الظالم املظلوم عندما يدفعه زميال
له في أثناء لعب الكرة فينعته بابن العميل ويسخر منه الطلبة ،عندها
ً
ً
ً
يهاجم فؤاد ذلك الفتى ويضربه ضربا مبرحا مستعينا بعصا ،فيقوم بدور
امللثمين في عمليات القمع فيكسر يدي الفتى ورجله وبالكاد يمنعه
ً
املدرسون من قتله ،مسقطا بذلك ما شاهده في عملية قمع والده ،وإن
كان اإلسقاط حيلة دفاعية يستخدمها العقل الباطن للتفريغ االنفعاىي إال
أن ذلك له مردوده السيئ؛ ألنه يفترض أنه من عانى من الظلم أن يكون
لين الجانب ويرحم غيره ألنه ذاق مرارة الظلم ال أن يسقي غيره مر نفس
الكأس " يتعطل العقل وتأخذ الجوارح مكانه في العمل ،فقد كان عل هذا
الزميل أن يدفع ضريبة كل العيون املتراكمة ،انهال عليه فؤاد ضربا،
ً
ً
مقتبسا من ثقافة القمع السائدة بعضا من تجلياتها  ،مستعينا بعص ى
مكنسة قريبة".

1

1
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ُويفصل فؤاد من املدرسة عل خلفية هذه الحادثة ،وهنا يتدخل
ً
عمه عبد القوي ويتسبب بفصله نهائيا من املدرسة ،فتزداد املحن عل
هذه األسرة املسكينة ،ويزداد فقرها ،فال تجد بدا ًمن الذهاب لوكالة
الغوث؛ وتتحمل األسرة مذلة ذلك ،و تتقدم بطلب الستالم معونة عند
مصباح أبو الفتوح ،الذي هو املوظف املسؤول ،وهو في الوقت نفسه
صديق عبد القوي املقرب فيختلق األعذار ويمنع عنهم املساعدة ،وعندها
يضطر فؤاد للعمل في مقهى عمه عبد القوي كما أراد هو عل غير رض ى
ً
من أمه التي ترى في ذلك ضياعا ملستقبله ،ويلمح غنيم هنا إى سلبية
أخرى من سلبيات االنتفاضة األوى  ،حيث تعطل التعليم بفعل املظاهرات
املتكررة "وال ش يء أسهل في فلسطين من عقد مظاهرة " 1واالضرابات
وطرد الطلبة من املدارس وتسربهم لسوق العمل مما أدى إى وجود جيل
بأكمله مهدد بالجهل .
يعمل فؤاد عند عمه في املقهى مكرها بدافع من الفاقة ،ولكن
يستمر في تعليمه في نظام املنازل ،ويسانده صديقه يوسف عواد ،ثم
يتعرف فؤاد عل زياد منذور الذي يصبح كأب روحي لفؤاد ،ومن خالل
ً
لقائه األول مع فؤاد يأتينا صوت الخطاب واضحا ليبين سوء طريقة القمع
التي استخدمت في االنتفاضة األوى " ليست هذه املعالجة الصحيحة

1
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لظاهرة العمالة  ،هذه الطريقة بضرب العمالء بالبلطات والسواطير فيها
إيغال في العنف".

1

ويستمر صوت الخطاب ليخبرنا أن درجات العمال تتعدد ،وأن
القتل ال يجوز إال ملن عظم جرمه فتسبب في إزهاق روح أو هتك عرض"
ً
مثال عميل تسببت وشايته بقتل مقاوم من املقاومين ،هذا يستحق املوت
دونما رحمة ،أو عميل هتك عرض فتاة ليسقطها في شباك االحتالل هذا
أيضا يستحق املوت".

2

ويشير الخطاب إى أن التعامل مع العمالء الذين تثبت عمالتهم قد
افتقر إى النزاهة واملساواة ،فهناك عمالء جهروا بتعاونهم مع جيش
ً
االحتالل ولكنهم فوق املحاسبة وذلك خوفا من قوة عائالتهم "كثير من
األشخاص تدوي أسماؤهم في آذاننا عل أنهم عمالء منذ الصغر  ،تثقل
آذاننا بجرائمهم وممارساتهم ،وال أحد يقترب منهم ال أحد يقمعهم أو يقيم
عليهم حد العقاب املفترض ال لش يء إال ألنهم يحتمون بعائالتهم الكبيرة".

3

واألمر األكثر خطورة أن هناك من أمثالهم من احتموا بقوتهم
االقتصادية ،فقاموا برشوة بعض قيادات املقاومة واإلفالت من العقاب "
األمر أده وأمر  ،كثير من العمالء ال يحتمون بعائالتهم ،بل يحتمون
1
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بجيوبهم! يغدقون األموال عل بعض القيادات التنظيمية ،فيحمون
أنفسهم ،ويفلتون من العقاب".

1

وينوه الخطاب إى أن إجراءات التحقيق بخصوص العمالء ليست
ً
دقيقة ،لذلك سقط كثير من األبرياء ضحية هذا العنف ،منوها إى
الخطورة الشديدة لذلك" هناك بالفعل عدد البأس به من األبرياء قمعوا،
ً
وجرى التعامل معهم عل أنهم عمالء ،وهذا أمر خطير جدا  ،أتدري ملاذا؟
ألن عملية القمع تتجاوز مداها ،لتطول أبرياء آخرين ،مجتمع ال يرحم مثل
مجتمعنا لن يكتفي بمعاقبة العميل عل ما اقترفته يداه ،بل يمارس رحلة
العقاب مع عائلته".

2

ً
ويبين غنيم لنا أن نشر الوعي مهم جدا لحل هذه السلبيات وغيرها،
فهذا زياد منذور الذي يرتاد املقهى عل الرغم من بغضه له وذلك ألنه
ً
ً
ً
يضم عددا كبيرا من الناس فيعطيه ذلك متسعا لنشر الوعي ،وذلك ما
كان يفعله مع فؤاد حين بدأ يحتويه ويحاول أن يبين له مساوئه التي يجب
أن يتجنبها ،ويبين لنا صوت الخطاب أن بعض الناس مهما تعرضوا للظلم
فإنه في الوقت الذي يملكون فيه القوة فإنهم ينقلبوا ظاملين " كثير من
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2
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الناس ال يمارسون الظلم ألنهم ال يملكون القدرة ألن يظلموا ،ولو ملكوا
هذه القدرة ألوغلوا في الظلم".

1

عل الرغم من أن زياد منذور قد أقنع فؤاد بحواره هذا عن
طبيعته وطبيعة كثير من الناس ،إال أن العناد عل الخطأ كان من شيم
فؤاد إذ إنه في تلك الليلة يتسلل عيد كركوع وهو جارهم صاحب السمعة
السيئة للبيت لإليقاع بشلبية ،ولكن القدر يشاء فيخر به سقف غرفتها
ً ً ً
الكرميدي املهترئ محدثا دويا قويا يوقظ الجيران الذين يتجمعون لرؤية
املشهد ،ويشير غنيم هنا إى طبيعة املجتمع الذكوري الذي يجد في األنثى
الحلقة األضعف ليلقي عليها باللوم في كل حادثة جلل ،وتنهش عيونهم
شلبية ويسلقوها بألسنة حداد عل الرغم من أن كل الدالئل تشير إى
ً
براءتها ،وينسل عيد كركوع هاربا بفعلته دون أن يمنعه أحد .وال يترك
غنيم هذا الواقع دون التنفير منه " وألن الكالب وحدها ال تفرق في نباحها
ً
بين لئيم وكريم ،تنبح عل الجميع وبالتساوي أيضا ،فإن الناس في هذه
األمور تتشابه نفسياتهم مع نفسية الكالب! نبح الجميع شلبية بألسنة
ً
حداد غالظ شداد"، 2ويشير غنيم إى أن اإلنسان الذي ال يكون حازما مع
ً
ً
ً
ً
الحق عندما يكون الحق واضحا وجليا نجده صارما شديدا مع الباطل
،ويقذع غنيم في لومه لهذه الفئة " هي نفسية الذباب حين تترك العسل
1المصدر السابق ،ص.128
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لتستقر عل القمامة" ،1حيث يقدم فؤاد عل ذبح أمه ليتخلص من هذا
العار لوال تدخل الشيخ سليم األحمدي وزياد منذور اللذان يمنعانه من
ً
ذلك ،ويعاتبه زياد عل فعلته مبينا له حقيقته مجردة وجحوده لفضل
أمه ورغبته الجامحة في اإليغال في الظلم مع أنه عانى منه.
" تذمرت من الظلم يوم كنت ال تملك الخيارات الكافية ألن تكون
ظاملا ،وانتهجته بسهولة ويسر حين ملكت هذه الخيارات"، 2وعل الرغم
مما يوضحه له زياد ومن اقناعه له بعظم جرمه إال أن منصور يهجر أمه
ً
ً
ً
هجرا قطعيا عل الرغم من يقينه التام براءتها معاندا عل ظلمه
"وكأني بك فعلت فعلتك التي فعلت لتنجو ،لربما كنت أنت أكثر من يشك
بأن تنحدر أمك إى هذا املآل ،وهي أمك عل أية حال ،أصبح الظلم عندك
عقدة كنت تخش ى أن يرميك الناس معها باالزدراء واإلقصاء ،فانسللت
ً
ً
ً 3
مذعورا من عقدة الظلم ،آثرت أن تكون ظاملا عل أن تكون مظلوما".
ويستكمل غنيم عرضه لجدلية املظلوم الظالم من خالل شخصية
فؤاد الذي ينجح في اختبار الثانوية العامة وبعد صدور النتيجة يغرق في
أحالم الدراسة الجامعية.

1المصدر السابق  ،ص.137
2
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ً
يداهم الجنود املخيم في تلك الليلة بحثا عن مطلوب ،هو ابن
جيرانهم ،ويصف غنيم قسوة االحتالل في عمليات املداهمة من ترويع
اآلمنين في الليل ،وخلع األبواب ،واالعتقال العشوائي ،والضرب بالهراوات،
واستخدام الرصاص الحي ،وعندما يقترب الصوت من بيت فؤاد كل ما
يقلقه هو أن يتم اعتقاله ،وأن يتأخر في دراسته الجامعية ،أو يمنع من
مبال بما حدث ألبناء جيرانه ،وهنا تظهر أنانية فؤاد
السفر في ذلك غير ٍ
الذي ال يهتم سوى بنفسه حتى أنه لم يخش عل أمه التي معه في البيت
من قسوة االحتالل ،وال عجب فمن أراد قتل أمه مع أنه متأكد من براءتها
حتى ال يطاله العار ،لن يؤرقه وضعها في هذا املوقف الصعب ،لكن
غضب الوالدين ال يمر دونما عقاب ،فعندما ذهب فؤاد في اليوم التاىي
للمقهى استعاض عمه به عن الحمار و أمره أن ينقل أكياس الدقيق إى
ً
بيته " لعل أبي لم يجد حميرا في املنطقة أفضل مني ومنك ليقوموا بهذا
الدور" ،1ليفاجأ أن هذه األكياس هي أكياس توزعها وكالة الغوث
للمحتاجين والذي ُمنع منها هو وأمه وهما بأمس الحاجة إليها ،فيتأكد
عندها من صدق ظنون أمه التي أخبرته أن عمه عبد القوي هو السبب
وراء منع املعونة عنهم ،شعر فؤاد بإذالل شديد وهو ينقل املؤن إى بيت
عمه " مرة أخرى كان عل فؤاد أن يستذكر وقفته املذلة عل باب قسم

1
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الخدمات االجتماعية في وكالة الغوث  ،يوم طرده وأمه مصباح أبو الفتوح
بطريقة شبه مباشرة".

1

يفاتح فؤاد عمه في موضوع دراسته الجامعية فيرفض مساعدته
ً
ً
ً
رفضا قاطعا ،ويعود إى أمه طمعا في مساعدة جده له في الدراسة ،ولكن
يجد خبر إفالس ووفاة جده ينتظره في املنزل ،وحينها يقرر فؤاد أن يسرق
مقهى عمه ويهرب للدراسة في الضفة الغربية ،ويختار مرة أخرى دور
الظالم فال يحاول استعادة حق والده في امليراث بالطرق الشرعية بل يقوم
ً
بسرقته عوضا عن ذلك.
يسافر فؤاد للضفة الغربية ليكمل دراسته ،ويغيب فؤاد عن
مخيمه وعن أمه وعن محبوبته نوال دون أي رسالة أو خبر يطمئن به
ً
أحبابه عليه ،ويغيبه غنيم عن محور السرد تسعة عشر فصال يسلط فيها
غنيم الضوء عل حياة أهل املخيم بعد تحول االنتفاضة إى العمل
ً
العسكري واضعا املتلقي أمام الحقيقة الواضحة ،فالشعب الفلسطيني
كباقي الشعوب فيه املجاهد املخلص الذي يأتينا بصورة عبد الكريم
املحملجي وزياد منذور الذي يكون سابقة في تنفيذ عمليات في العمق
الصهيوني ،وفيه العميل املتعاون مع االحتالل الذي يأتينا بصورة ّ
"مزط "
ً
والذي يكون الفقر املدقع سببا في إسقاطه وبيومي ابن زياد منذور والذي
ً
يعتبر إهمال والده له هو السبب في إسقاطه عميال لدى االحتالل .
1
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ويتطرق إى األحوال االجتماعية ،حيث أهل املخيم الذين يشابهون
ً
فؤاد إى حد بعيد فهم ظلمة ومظلومين أيضا ،فها هم يتعاونون في الشدة
حيث إن هذه ميزة في الشعب الفلسطينيُ ،ت ّ
جمعه املصائب ،ويوحده الدم
عل حد تعبير غنيم ،ولكن في الوجه املقابل هذا الشعب نفسه هو الذي
ً
اعتبر عيد كركوع بطال قوميا لكونه أسر عند االحتالل عل خلفية قضية
قمع عمالء ،لنرى أن سكان املخيم يمجدونه عل الرغم من معرفتهم
التامة بسوئه "  -اللئيم عيد كان يخفي وطنيته خلف قناع عربدته،
 -هي املرجلة وال بالش ،مش شوفيني يا بنت خاىي".

1

حتى من أدرك الحقيقة لم يجرؤ عل التصريح بها وذلك ألن عيد
كركوع أصبح يمثل التنظيم الذي ينتمي إليه ،وجاء ذلك عل لسان الراوي
في حديثه عن زياد منذور " أضمر ما فهمه ولم يعاضد شلبية  ،لم ينثر
ً
مالحظاته للناس ،وكان هذا ً
أمرا طبيعيا مكانته التنظيمية فرضت عليه
ذلك ،املوقع التنظيمي لعيد كركوع يفرض ذلك ،ليس عيد كركوع اآلن
عيد كركوع املعتاد ،بل هو صورة يتخفى خلفها تنظيم بأكمله ،ومن ثم
غدا صعب املنال " ليذيل الراوي عبارته بـ " من ذا الذي يجرؤ أن يعادي
ً 2
تنظيما؟!"

1
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ً
ويعود فؤاد من رحلته الدراسية ويظهر مجددا عل ساحة السرد في
الفصل السابع والخمسين ،يعود للمخيم بشهادة جامعية في الخدمة
االجتماعية يعود لبيته املهترئ فيجد أمه قد تزوجت من الشيخ سليم
ً
األحمدي ويجد محبوبته نوال قد تزوجت أيضا .
ال يستطيع مواجهة أهل املخيم وال يقوم حتى بزيارة أمه فيذهب
للعمل في غزة في محل للمالبس ،ويتقدم بشهادته في املؤسسات املختلفة
ً
ومن ضمنها وكالة الغوث ،ويقبل طلبه فيعمل موظفا في وكالة الغوث،
ً
ً
وباستناده عل مؤهالته العالية يكون موظفا مجدا يترق في السلم
الوظيفي بسرعة ويسع بعد مرض مصباح أبو الفتوح املدير املسؤول في
قسم الخدمات االجتماعية لينال منصبه ،فيقوم بطلب كشف بأسماء
العائالت التي تتلقى املعونات ويقوم بتحديد عدد كبير منها بحجة أنها
ليست معوزة ،وهنا تضع وكالة الغوث شروطا أصعب لتلقي الخدمة
ً
وتخفض من خط الفقر فينعكس ذلك سلبا عل أهل املخيم " استطاع
أن يعد دراسة وافية تثبت أن الترهل واإلهمال اإلداري للقسم في املرحلة
ّ
ً
أمواال كانت في ً
غنى عن إنفاقها ،كثير من
السابقة له ،كلف وكالة الغوث
الذين تنالهم مساعدات وكالة الغوث ال يستحقون هذه املساعدات ،كثير
من هؤالء ال ينتمون إى قسم العائالت الفقيرة املعدمة  ،كثير منهم ينتمون
إى العائالت امليسورة الحال.

-222-

ً
وكان الذي قاله وكتبه فؤاد حقا ال يخلو من مبالغة ،ولكن كانت
ً
ً
النتيجة الناجمة عن هذا الحق باطال صريحا ال مراء فيه ،كيف ال؟! وقد
قاد ذلك إى أن يسن قانون جديد للخدمة االجتماعية نزل حد الفقر إى
ً
املدى الذي يتجاوز حد الفقر الحقيقي؛ ليظلم كثيرا من املحتاجين
الحقيقيين ". 1ها هو فؤاد الذي وقف وقفة مذلة ينتظر معونات وكالة
الغوث ويحرم منها بسبب إرث عائلته الذي حرمنه منه عمه عبد القوي؛
يعود ليحرم الفقراء من أبسط مقومات الحياة فيغدو عبد القوي في
ً
صورة أخرى " وفؤاد الذي طلق ماضيه طالقا ال رجعة فيه وال عدة ،ما
كان أن يحس أو يتذكر نفسه قبل ستة أعوام فقط ،ستة أعوام كن
كافيات ألن يقلبنه رأسا عل عقب ،من مظلوم يشكو سوء الحال إى ظالم
يبغي الترقي في مراتب الكمال!"

2

ً
ويستمر فؤاد في شخصية الظالم إى أن يسمع في ذات يوم صراخا
في مكتبه وتقتحم عليه امرأة مع وليدها العنة من حرمها من املساعدات
ليكتشف أن هذه املرأة هي نوال أم فؤاد محبوبته .
ً
"أنت مرة أخرى  ،أنت من سيكون مآال لشكواي؟! وأنت أحق الناس
باملشتكى ،لكن أيهما أشكو إليك أكثر ،ماضيك يوم تركتني أم مستقبلك

1

المصدر السابق ،ص .398-397
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حين تريدني أن أموت وطفلي من الجوع ؟! وطفلي هو أنت لو تعلم ،هو من
خلفك في فراغك املحفور في قلبي" .

1

يلحق فؤاد بها ويعلم أنها أرملة مصباح أبو الفتوح وأن زوجته وأبناءه
السابقين قد حرموها حقها وحق ابنها الذي سمته عل اسمه فؤاد ،وتكون
تلك الحادثة صفعة مدوية لفؤاد الذي يعود لزيارة بيته في املخيم ويفرض
ً
االحتالل منعا للتجول يسمع خالله فؤاد نوال وهي تهدهد صغيرها،
وتعروه نزوه جامحة ليقتحم بيتها كما فعل أبوها حين خر به سقف غرفة
أمه ولكنه يتذكر كالم زياد منذور" كثير من الناس ال يماسون الظلم ألنهم
ال يملكون القدرة ألن يظلموا ،ولو ملكوا هذه القدرة ألوغلوا في الظلم " ،2
ويزداد سماع هذا الصوت في رأسه ثم يتمثل صورة أبيه يقول له ذلك،
فينزوي في البيت ويبكي بكاء التائب املعترف بذنبه ليأتينا صوت الخطاب "
ً
ً
ً
ليس الفارق بين اإلنسان مظلوما وبينه ظاملا إال أن يكون في األوى شاكيا
ً
3
دون مجيب وفي الثانية مشكوا يأبى أن يجيب".
ً
ً
يتزوج فؤاد بعدها بنوال ويعود ألمه تائبا ليكلل حياته أخيرا
ً
بالصالح ،وهنا يشير غنيم أن اإلنسان يجب أن يجد رادعا ألفعاله وأن
يعود لجادة الصواب.
1

المصدر السابق ،ص .399

2

المصدر السابق ،ص .417

3
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ً
رابعا :شخصية الشاب الحيادي
رواية سباق فوق سطح البحر
زهدي
االنقسام الداخلي الفلسطيني ،خنجر في قلب القضية الفلسطينية.
غنيم في رواية سباق فوق سطح البحر ركز عل االنقسام الفلسطيني،
وكان من خالل روايته يطرح السؤال الذي طرحه كنفاني قبل عشرات
األعوام ملاذا لم تدقوا جدران الخزان ؟ هذا السؤال وجهه غنيم من خالل
روايته للفلسطيني ملاذا لم تدقوا جدران الخزان ؟ملاذا لم ترفضوا
بأيد
االنقسام؟ وماذا فعلتم كي توقفوا شالل الدم الفلسطيني النازف ٍ
فلسطينية؟ اقتتال داخلي بين حزبين هما األكبر عل الساحة الفلسطينية
ولكن أين الشعب؟
ّ ُ ً
ْ َ
عب َي ْو َما أ َر َاد ال َح َيـاة
إذا الش

فــال بـ ّـد أن يســتجيب القــدر

ْ1

هذه الجدلية هي ما يتحدث عنها غنيم في روايته من خالل شخصية
زهدي ،الذي نشأ نشأة املغترب عن أرضه ،وقد عاش طفولته في قطر
كماليين من أبناء الشعب الفلسطيني ،وعل الرغم من رفاهية طفولته
مقارنة بأقرانه في مخيمات اللجوء ،إال أن الغربة التي تمثلت بانعدام
1

الشابي  ،أبو القاسم .ديوان أبي القاسم الشابي ،ط ،4لبنان ،دار الكتب العلمية ،2005 ،ص

.70
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الشعور بالراحة كان يعتري زهدي ،وذلك ما عبر عنه غنيم " جغرافيا
املكان تجبره أن ينس ى مدرس الجغرافيا في املرحلة اإلعدادية وهو يقول
جادا:
ً
 املسافة بين الدوحة والقدس تماما مثل املسافة بين ثديي زهدينصار!!..
ولشقشقات الطيور أن تضطره أن ينس ى ضحكات وتعليقات الصبية
في الفصل يومها ".

1

حيث أن الضحك كان مشكلة بالنسبة لزهدي في الغربة ،بينما
الوطن يعني االطمئنان حيث كان زهدي ال يعاني من الحرج من شكله
ً
ً
فيه " فهنا وهنا فقط يمر الزمان عليه كما ينبغي ،رتيبا أو ممال أو
ً
لذيذا ،ال ضير ،طاملا أن "كرشه" سيتمدد بحرية دون كبت أو حرمان
أو خجل".

2

الوطن يعني االطمئنان ذلك ما اعتقده زهدي في البداية ،ولكن إذا
ما اشتعل االقتتال الداخلي فإن الوطن يستحيل جهنم ال تطاق ،وفي
موقف كهذا ال يستطيع إنقاذ الوطن إال أبناؤه الذين هم مسؤولون عنه
ً ً
،زهدي الذي هو االبن الثاني في األسرة يكون معتمدا كليا عل أخيه األكبر
1
2

غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص .7
غنيم ،رائد .سباق فوق سطح البحر ،ص.6
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خالد ،لذلك فهو يعيش حالة من الحيادية تصل لدرجة البالهة ،فهو ال
يتخذ أي موقف أو رأي في أي ش يء ،بل يقوم بذلك خالد عنه ،وعندما
سافر خالد إى قطر ليجدد إقامته استحالت حياة زهدي فوض ى فهو
بحاجة إى زمالئه ليعرف ما يجب أن يدرس ،وهنا يضعنا غنيم أمام هذه
الشخصية؛ ليبين أن اإلنسان مهما كانت حياديته فإن النار التي تلتهم
الوطن ستلتهمه دون رحمة ،ولن تغفر له هذه الحيادية قيد أنملة ،لذلك
يجب أن يكون لإلنسان موقفه مما يعتري الوطن ،فإذا كانت األمور تسير
ً
فاعال ً
بناء في وطنه ،وإذا كانت األمور تسير بسلبية
بإيجابية يكون الفرد
ً
فيجب أن يبدي الشعب رأيه ويقف في وجه الخطأ ويمنعه متمثال بذلك
حديث النبي صل هللا عليه وسلم "انصر أخاك ظاملا أو مظلوما".
يسترسل غنيم في عرض االنقسام الداخلي من وجه نظر موضوعية
دون انحياز لفريق معين؛ بل يسلط الضوء عل الواقع الحياتي
للفلسطينيين في تلك القترة ،فها نحن نرى زهدي نصار في استراحة عل
شاطئ البحر في بداية الرواية وقد ذهب للدراسة مع زميليه ميسرة
وإبراهيم ،و تنقطع دراستهم حتى قبل أن تبدأ بسبب انقطاع التيار
الكهربي ،وقد كان انقطاع التيار الكهربي أول فاتورة يدفعها الفلسطيني
ً
ً ً
جراء االنقسام ولكن ليست األكثر كلفة وأملا أيضا.
إذ إن األمر لم يتوقف عند انقطاع التيار الكهربي ،بل تعداه إى
الكساد والحصار والغالء وغيره .وقد كان كل ذلك ليهون في وجهة نظر
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الفلسطيني أما أن يقتل الفلسطيني أخاه الفلسطيني فذلك ش يء يصعب
تصوره ،أن يوجه السالح الفلسطيني املقدس والذي طاملا دافع عن
الحق؟! أن يوجه لصدور الفلسطينيين ال لصدور األعداء فتلك كارثة كان
ً
لزاما عل جميع أبناء الوطن الوقوف ملنعها ،ولكن ذلك ما لم يحدث وهو
ً
بالتحديد ما فعله زهدي ،حيث دائما ما أوجدت هناك حلول بديلة
كمغادرة الوطن ،أو التفرغ للحياة الشخصية ،متناسين هم الوطن األكبر
فإن هؤالء أول من ستسحقهم هذه الكارثة.
وذلك ما حل بزهدي الذي غادر املقهى مع زميليه ميسرة وإبراهيم
ً
ليمنعهم اشتباك مسلح حتى من الجلوس للدراسة معا حتى في منزل
أحدهم ،فغادر كل منهم إى بيته ويحدث أن يصاب زهدي بنيران
املسلحين ،لينال أول صفعة في طريق الصحوة ،وتستمر الصفعات و تتواى
ً
تباعا عل صدغي زهدي ،فأخوه خالد الذي يتدبر جميع أموره يحتجز
ً
بسبب إغالق املعابر ،وتمنع الحواالت املالية فتضيق به الحال ضيقا
ً
ً
شديدا يضطره أخيرا للعمل في تنظيف الشوارع ،ويحس زهدي بإهانة
ً
مزرية ولكنه يتقبل هذا القدر صامتا.
ولكن الصفعات ال تتوقف عند هذا الحد حيث ،يسجن زهدي عند
كل من الفصيلين املتنازعين ويهان ،ومن ثم يسجن بتهمة قتل ارتكبها ابن
ً
ً
عمه بحق أحد أبناء عائلة مناهضة لعائلتهم ويعذب عذابا شديدا عل
ً
هذه الجريمة التي لم يرتكبها ،بل يكون فقط حاضرا وألن حضوره كان
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ً
سلبيا فإن الواقع ال يفرق بين مجرم ومحايد – وإن كان هناك فرق كبير
بينهما ؛ إال أن كالهما لم يمنع الكارثة  ،لذلك يجب أن يقف اإلنسان في
وجه الظلم ويمنعه أو حتى يرفضه بكل ما أوتي من قوة.
زهدي واجه كل ما اعترض سبيله من مصائب لم يكن له يد في أي منها
ً
ً
بعبارة واحدة " أنا لم أفعل شيئا أنا فقط كنت حاضرا" 1وذلك إشارة
واضحة إى الحياد السلبي الذي انتهجه زهدي في الرواية.
وبعد خروج زهدي من السجن يفاجأ بمقتل أخيه وسنده في الحياة
ً
خالد ،وبذلك يبقى وحيدا وتكلل سيرة زهدي بأسر وتعذيب ومحاولة قتل
عل أيد مجهولين ،فيصفه لنا غنيم في نهاية الرواية وهو يحتضر كالشعب
الفلسطيني بعد ما حدث في االقتتال الداخلي لقد كان يحتضر وما زال.

1

المصدر السابق ،ص.135
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الخاتمة:

ً
عرضت روايات غنيم تاريخ الصراع العربي الفلسطيني ،ليس توثيقا
لصراع بين محتل ومدافع عن حقه بقدر ما هي نظرة للداخل الفلسطيني
في هذه الفترة ،وذلك ما اجتمعت عليه الروايات األربع ففي ،رواية " عندما
خسرت أبي" يصور لنا غنيم بعين املبدع حال الفلسطيني في ظل وجود
ً
السلطة الفلسطينية ،مشيرا إى بذور االنقسام الداخلي وكيف تفاقم ،
ً
ُ
منبها عل األخطاء التي ارتكبت في تلك الفترة والتي أدت إى تعزيز هذا
االنقسام.
أما في رواية أحالم برزخية فقد وثق غنيم فترة االنتفاضة األوى عام
ً
ً
1987منبها عل أهم األخطاء التي ارتكبت في هذه االنتفاضة ،مركزا عل
ً
ظاهرة العمالء وكيف تم التعامل معها في ذلك الوقت منبها إى كيفية
التعامل املثل مع هذه الظاهرة .
وفي رواية سباق فوق سطح البحر فقد نكأ غنيم جرح املاض ي الحاضر
– انقسام الصف الفلسطيني واالقتتال الداخلي – ّ
وعرى هذا الجرح أمام
الجيل الناش ئ ،الذي يجب أن يرى بشاعة هذا االنقسام وآثاره املدمرة عل
ً
املجتمع الفلسطيني ،فال يقف مكتوفا بل يفرض إرادته بمستقبل وحدوي
أفضل .
ً
وختاما ،رواية يوم أعماني الدخان التي شملت حياة الفلسطيني منذ
ً
الهجرة وحتى قيام السلطة ،باثا الحزن الشديد خالل هذه الرواية عل ما
اعترى الفلسطينيين من ظلم ألنفسهم في هذه الفترة.
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نالحظ أن دور املرأة ضعيف في روايات غنيم ،فلم نر صورة للمرأة
ً
ً
املقاومة مع أنها لعبت دورا بطوليا عل مدار تاريخ الصراع العربي
اإلسرائيلي  ،كما لم نر صورة للمرأة املتعاونة مع االحتالل مع أن هذه
الظاهرة موجودة وخطرة يجب التنبه لها والتركيز عليها.
ً
ً
كما لم يلعب األطفال دورا بارزا كذلك في روايات غنيم عل الرغم
من حضورهم القوي في االنتفاضة األوى و الثانية  ،واعتقد أن مرد ذلك
ً
ً
أن غنيم قد وجه خطابا مباشرا إى فئة الشباب الذين هم بناة املستقبل،
وعماد الغد ،واضعا بين أيدهم الحقيقة واضحة كقاعدة يمكنهم االنطالق
منها واالستناد عليها.
وبناء عل ما سبق توصلت الباحثة من خالل الدراسة للنتائج التالية:
 تطور الشكل الروائي عند غنيم ،وذلك من خالل تتبع أعمالهحيث نالحظ القفزة اإلبداعية من أوى رواياته " عندما خسرت أبي
ً
" وصوال إى روايته األخيرة "يوم أعماني الدخان " ،كما نالحظ
نضج التجربة اإلنسانية وتطور رونق السرد الذي يظهر في شعرية
السرد خاصة في رواية " يوم أعماني الدخان".
 إذا كان غنيم قد وثق ملراحل تاريخية فيصلية في حياة الشعبالفلسطيني ،فإن هذا التوثيق لم يأت بشكل تاريخي بل غلب
الطابع اإلنساني عليه ،حيث وثق لهذه املراحل من خالل تجارب
الشخصيات الحياتية التي عايشت هذه املراحل ،كما تظهر عمق
شخصية املبدع غنيم وإحساسه بمعاناة أبناء شعبه.
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ً
مفعال إياها بطرق
 استند غنيم عل عتبات النص في رواياتهً
متنوعة ،فمنها ما شكل مفاتيحا نفتح به مغاليق النص ،ومنها ما
شكل نقطة جذب استندت عليها الرواية ،ومنها ما دعم فكرة
ً
معينة؛ ليقوم املبدع بعد ذلك بدحضها بالكامل الحقا ،كما وظف
الرمز في عتبات النص وذلك داللة عل عمق الرؤية التي حملتها
هذه العتبات.

ً
 قد أبدع غنيم في بنية السرد في رواياته موظفا تقانات سرديةً
متنوعة وغير متكلفة ،حيث جاءت متسقة مع األحداث موظفا
الصراع في السرد موصلة رؤيته للجيل القادم.
 رسم غنيم شخصيات متنوعة لعبت دور البطولة في رواياته ،هذهالشخصيات انفتحت عل الواقع بكافة مجاالته ،فهي اشتملت
عل شرائح متنوعة وواقعية من الشعب الفلسطيني وهي شخصية
الشاب املثقف ،والظالم املظلوم ،والشخصية اللوامة ،والشاب
الحيادي ،وقد ضرب لنا غنيم من خالل شخصياته نماذج رائعة
في حب الوطن والدفاع عنه.

ً
 وقد بين غنيم ما يعتري النفس البشرية من ضعف وقوة ،مبدعافي رسم العالم الداخلي للشخصيات من خالل تقانة املونولوج
ً
وتيار الوعي ،مراوحا بين عالم الشخصيات الخارجي والداخلي.
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التوصيات:
 العناية بأعمال املبدع غنيم وتسليط الضوء عليها؛ وذلك ألنها كنزثمين تحتوي عل الكثير من الجماليات ،وألنها تشكل حالة من
العمق الفكري ،كما أنها لم تنل حقها في الدراسة .
 توص ي الباحثة بدراسة ثنائية الزمان واملكان في روايات غنيم؛ ألنهاتشكل ظاهرة تستحق الدراسة.
 كما توص ي الباحثة بدراسة التعالقات النصية في أعمال املبدعً ً
،حيث إن الروايات تشكل حقال ثريا لهذه التعالقات.
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ً
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 .3األحمر ،فيصل .)2010(.معجم السيميائيات ،ط ،1الجزائر ،منشورات
االختالف.
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 .11بارت ،روالن .)1993(.مدخل إى التحليل البنيوي للقصص ،ط ،1حلب  ،سوريا،
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خزندار ،مراجعة  :د .محمد بريري ،ط ،1القاهرة  ،املجلس األعل للثقافة .
 .16بكر ،أيمن َّ .)1998(.
السرد في مقامات الهمذاني ،سلسلة دراسات أدبية ،ط،1
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 .19ابن تميم ،علي .)2003(.السرد والظاهرة الدرامية ،ط ،1الدار البيضاء -املغرب،
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مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع
تسع مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع منذ تأسيسها لتكون
رائدة في حماية تراثنا األدبي الفلسطيني ،وحفظ نصوصه وتاريخه من
ً
الضياع ،ورافدا من روافد الحركة األدبية واملسرحية والدرامية في
ّ
فلسطين ،وحاضنة لإلبداع واملبدعين ،وستشكل املؤسسة من خالل
إنتاجها نواة تغيير ومركز إبداع ،لتكون ِقبلة األدباء واملسرحيين والدراميين
والباحثين.
وتهدف مؤسسة إحياء التراث وتنميةاإلبداع إى تعزيز الوعي األدبي
والدرامي وتنمية الذوق الفني وروح البحث العلمي وممارساته لدى
مجتمعنا الفلسطيني ،وإى صياغة البنية املعلوماتية والنظامية من خالل
حفظ النصوص األدبية واملسرحية التراثية ونشرها ،خشية تعرضها
للضياع ،ورعاية األبحاث والدراسات املهتمة بالدراما الفلسطينية،
والسعي لتكريس الدراسة العلمية املختصة بصنوف األدب املتعددة في
مؤسساتنا التعليمية للبحث العلمي ،إضافة إى تطوير قنوات الشراكة
ً
ً
محليا وخارجيا للمساهمة في ذلك املشروع الوطني الكبير.
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