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ملخص:
تسJى هذﻩ الورقة البحثية إى الكشف عن تجليات التجريب وجمالياته ي رواية مصائر:كونشرتو،
الهولوكوست والنكبة ،للروائي ٔالاردني ربJي املدهون ،وال وضح فا رؤيته وقراءاته للمشهد الفلسطي منذ وطأة الود
املحتل¢ن أرض فلسط¢ن إى غاية مفاوضات أوسلو وما بعدها ،وال تصنف ضمن أدب النكبة ،كما أ¥ا تشكل حالة
سردية استثنائية ي الرواية العربية املعاصرة أل¥ا تغ¨uف من تاريخ فلسط¢ن .توصلنا إى أن املدهون تمكن بروايته مصائر
من تسجيل حضور إبدا²ي متم ±¢بتوظيف جماليات التجريب ع¬ى الرغم من حداثة تجربته وذلك ع¬ى مستويات عدة،
كما سJى إى تقديم رؤيته للواقع وتمرير رسائل متعددة للمتلقي الفلسطي ،لذا نرى التمازج ب¢ن املعلومات السياسية
والتاريخية والثقافية.
كلمات مفتاحية :التجريب الروائي؛ رؤية الواقع؛ الرواية العربية املعاصرة؛ سيميائية العنوان.
Abstract:
This research paper seeks to reveal the manifestations of experimentation
and its aesthetics in the novel of Mas'ir: Concerto, the Holocaust and the Nakba, by
the Jordanian novelist Rabi 'Al-Madhoun, in which he clarified his vision and
readings of the Palestinian scene from the trauma of the occupying Jews of
Palestine until the Oslo negotiations and beyond, which are classified within the
literature of the Nakba, It is also an exceptional narrative case in the contemporary
Arab novel, as it delves into the history of Palestine. We came to the conclusion
that Al-Madhoun was able to record a distinguished creative presence by
employing the aesthetics of experimentation despite the novelty of his experience
on several levels. He also sought to present his vision of reality and pass multiple
messages to the Palestinian recipient, so we see a mixture of political, historical
and cultural information.
Keywords: fictional experimentation, seeing reality, contemporary Arabic
novel, semiotics of the title.
1
العربي ،الذي ظلت ذائقته الفنية أسu¢ة الشعر لقرون طويلة من

.مقدمة:
مرت الرواية العربية بمراحل متعددة منذ نشأ¹ا منذ

الزمن.

أك uºمن قرن من الزمن ي مصر ،ع¬ى يد محمد حس¢ن هيكل

فاملتتبع ملسار الرواية العربية يقف عند ثالث مراحل

) ،(1956-1888وال أجمع النقاد ع¬ى أ¥ا أول رواية عربية

أو محطات وÄي :مرحلة التأسيس ،مرحلة التأصيل ،ومرحلة

كتبت وفق الاش¨uاطات الفنية الحديثة ،كما أجمع النقاد ع¬ى

التجريب .وإذا كنا اليوم قد تجاوزنا مرحلة التأسيس ح¢ن ظهرت

أ¥ا لحظة التأسيس لهذا الشكل ٔالادبي غ u¢املألوف عند املتلقي

الرواية العربية كجنس جديد ع¬ى الساحة ٔالادبية ،ومرحلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التأصيل ح¢ن حاول النقاد والروائيون العرب إثبات شرعية هذا

وما بعدها ،يندرج هذا العمل السردي ضمن إبداع النكبة أل¥ا

الجنس ،والuvهنة ع¬ى قدرته العجيبة ع¬ى احتواء آالم ٕالانسان

تعالج الواقع الفلسطي الجريح ،فمن حجم القمع تولدت

العربي والتعب u¢عن آماله ،فإننا نالحظ ومنذ زمن ليس بالبعيد

الرواية الفلسطينية وإبداع واملقاومة .حشد لها الكاتب كما هائال

وجود تحوالت كuvى مست الرواية العربية ي شكلها ومضمو¥ا،

من املعلومات ال يتقاطع فا التاريÞي بالسيا ÍÎوباالجتما²ي،

وهو ما يعرف بمرحلة التجريب.

ووظف أحيانا لغات متعددة ،فإضافة إى اللغة الفصãى نجد

راهن الروائي العربي ع¬ى ممارسة التجريب ملالحقة
بعض الظواهر الحداثية ال تستجيب ملقتضيات الواقع

اللهجة الفلسطينية واللغة العuvية وٕالانجل±¢ية والفرنسية وحä
اللغة الروسية.

الاجتما²ي والسيا ÍÎوالثقاي العربي ،وع¬ى غرار الروايات العربية

كتب املدهون روايته بعيدا عن التخييل ،كتÒا تحت

املعاصرة أعلنت رواية )مصائر( خضوعها للتجريب وإيما¥ا

سطوة الذاكرة ٕالاعالمية كمحفز تظهر مؤشراته من البداية،

بآلياته ال تضمن للتجربة ٕالابداعية تجددها وتمردها ع¬ى

"فالسرد هو فعل ال حدود له يتسع ليشمل مختلف الخطابات

سلطة النموذج الروائي التقليدي ،وذلك ع uvمسار روائي مفتوح

سواء كانت أدبية أو غ u¢أدبية " .1كما أنه يقدم طرحا جريئا ي

ع¬ى التعدد والاختالف.

مشروعه الروائي ،انطالقا من قصص شخصيات فلسطينية

صدرت رواية مصائر )كونشرتو ،الهولوكوست والنكبة(
سنة  2015ي بu¢وت ،وال فوÔئ كاتÒا بعد عام من صدورها
بفوزها بالجائزة العاملية للرواية )البوكر( ي نسخÕا العربية.
أثارت هذﻩ الرواية الكث u¢من النقاش النقدي ٔالادبي ،والجدل
السيا ،ÍÎلكو¥ا تشكل نوعا من التطبيع مع الاحتالل ٕالاسرائي¬ي،
وألن كاتÒا صحفي عربي مغ¨uب يعيش ي لندن ،فاملالحظ أنه
كتب الرواية تحت تأث u¢اللغة ٕالاعالمية ،وما تقتضيه من أسلوب
مباشر ومواضيع تسجيلية ،أقرب ما تكون للتحقيق الصحفي مÙا
إى السرد الروائي الذي تتحكم فيه اللغة ٔالادبية والتخييل،
فالسرد ال يسجل الواقع ،بل يقوم ب¨uكيب عوالم متخيلة مناظرة
للعوالم الواقعية.
تتحدث الرواية عن معاناة عائلة فلسطينية ،تعيش ي
الشتات وترغب ي العودة إى الوطن .فحاول من خالل هذا
النموذج )العائلة الفلسطينية( اقتحام الذاكرة املأهولة باألوجاع
الفلسطينية من خالل السرد الكرونولوÔي لحيا¹ا ،وألن ثنائية
)الهجرة /العودة( تشكل هاجسا ال يفارق وجدان املواطن
الفلسطي.
لجأ الكاتب ي روايته إى الاشتغال ع¬ى السرد

وإسرائيلية ،شخصيات نصف متخيلة ونصف حقيقية ،حاملة
لهموم القضية الفلسطينية ،طامحة للسالم ،راغبة ي املصالحة،
داعية إى التعايش.
 - .2ماهية التجريب-قراءة ي حدود املصطلح:
إن كلمة )تجريب( ي اللغة مشتقة من الفعل ) ﱠ
جرب(
وتتأسس داللÕا املعجمية استنادا إى ما ورد ي املعاجم العربية
ع¬ى معني¢ن اثن¢ن هما :الاختبار واملعرفة .فقد جاء ي معجم لسان
ّ
ﱠ
يجرب،
العرب البن منظور )ت 711ه1268/م( قوله " :جرب ِ
ً
تجربة وتجريبا :الÍîء حاوله واختuvﻩ مرة بعد أخرى...ورجل
ّ
ﱠ
مجر ٌب :قد عرف ٔالامور ﱠ
واملجرب :الذي ُج ّ ِرب ي ٔالامور
وجرðا...
ِ
ُ
وعرف ما عندﻩ...ودراهم ُم ﱠ
جربة :موزونة".2
ِ
وبعد تتبعنا حضور الكلمة ي املعاجم العربية الحديثة
يتب¢ن احتفاظها بالداللة ذا¹ا ،3فضال عن تقاطعها مع ما جاء ي
املعاجم الغربية ،خاصة ي ترك ±¢هذﻩ ٔالاخu¢ة ع¬ى الاختبار
واملعرفة ،واش¨uاط توفرهما عند تحديدها ملع äكلمة
)(expérimentation

ال

تعود

أصولها

إى

الكلمة

الالتينية)(expérimentumوتع الuvوفة أو املحاولة .4حيث
جاءت الكلمة ي املعجم الفرنﺴ) Íالروس( ) (La Rousseبمعä
5

التاريÞي والسرد التوثيقي فالرواية واقعية تعج باألحداث املوثقة

الدربة واملران قصد ٕالافادة  ،وهو املع äذاته املسجل ي معجم

تبدأ حيثيا¹ا مع نكبة  ،1948مرورا بنكسة  ،1967إى غاية

أكسفورد ) (Oxfordالانجل±¢ي ،حيث تدل الكلمة ع¬ى التجربة

التطبيع مع الكيان ٕالاسرائي¬ي الذي توجب توقيع معاهدة أوسلو

6

والخuvة ومدى ٕالافادة مÙما .
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بناء ع¬ى ما تقدم يمكن القول إن الداللة اللغوية

وأشكال جرðا آخرون ي سياق مغاير ،إن التجريب يقتÍ

للكلمة تكاد تكون واحدة ي املعاجم العربية والغربية ع¬ى حد

الو²ي بالتجريب أي توفر الكاتب ع¬ى معرفة ٔالاسس النظرية

سواء ،فالتجريب لغة هو الاختبار من أجل املعرفة وٕالافادة مÙا

لتجارب ٓالاخرين وتوفرﻩ ع¬ى أسئلته الخاصة ال يسJى إى

باكتساب الخuvة.

صياغÕا صوغا فنيا يستجيب لسياقه الثقاي ورؤيته للعالم"،9

إن كلمة تجريب تم تداولها ي املجاالت العلمية قبل استثمار
مفهومها ي مجاالت الفن ؤالادب ،حيث ارتبط مصطلح
)التجريبية( بنظرية التحول عند تشارلز داروين )(1883-1809
الذي استخدم مصطلح التجريب بمع äالتحرر من النظريات
القديمة ،كما استخدمه كلود برنارد ) (1887-1813ي دراسته

ح äيتس äله التفاعل مع حصيلة ٕالانتاجات ٔالادبية ع¬ى
اختالفها.
 .3جماليات التجريب ي املصاحبات النصية:
 .1.3سيميائية العنوان:

حول علم الطب التجري úباملع äذاته أي التحرر من النظريات

لقد أهمل العنوان كثu¢ا سواء من قبل الدارس¢ن العرب أم

القديمة.

الغربي¢ن ،أل¥م اعتuvوا العنوان هامشا ال قيمة له وملفوظا لغويا
يجمع أغلب الدارس¢ن أن إلميل زوال )(1902-1840

الفضل ي إدخال مصطلح التجريب إى مجال ٕالابداع ٔالادبي من
خالل روايته"الرواية التجريبية" حيث رسخ فا مبادئ الاتجاﻩ
العلم الطبيJي ي مجال الرواية ،كما لخص أغلب فرضياته ال
تأثر فا بداروين وكلود برنارد ،مذكرا أن ٔالاسلوب التجري úي
الفن يق¨uب من ٕالابداع العلم ويسمح بتقديم أحكام وتقييمات
موضوعية ،وقبل كل Íء يتسبب ي بعث الرابطة ال انقطعت
منذ أمد بعيد ما ب¢ن الفن والطبيعة" .7أما مفهوم التجريب
اصطالحا فهو تجاوز للمألوف ،وخرق للسائد ،وانزياح عن
الشائع ،وبحث عن الجديد دائما ي الشكل واملضمون معا،

ال يقدم شيئا إى تحليل النص ٔالادبي؛ لذلك تجاوزوﻩ إى النص
كما تجاوزوا باي العتبات ٔالاخرى ال تحيط بالنص .يقول ع¬ي
جعفر العالق":ولكن ليس العنوان الذي يتقدم النص ويفتتح
مسu¢ة نموﻩ مجرد اسم يدل ع¬ى العمل ٔالادبي ،يحدد هويته،
ويكرس انتماءﻩ ألب ما .لقد صار أبعد من ذلك بكث .u¢وأضحت
عالقته بالنص بالغة التعقيد .إنه مدخل إى عمارة النص،
وإضاءة بارعة وغامضة ألðائه وممراته املتشابكة ،لقد أخذ
العنوان يتمرد ع¬ى إهماله ف¨uات طويلة ،ويÙض ثانية من رمادﻩ
الذي حجبه عن فاعليته ،وأقصاﻩ إى ليل من النسيان .ولم
يلتفت إى وظيفة العنوان إال مؤخرا" .10

وسJي حثيث لإلبداع والابتكار ،كما يمكن أن نحددﻩ حركة

وي خضم هذا الطموح الجارف وهذﻩ الرغبة الجامحة

واعية وموقف نقدي من الحصيلة الثقافية لألمة ،فهو ليس

استعاد العنوان مكانته ولم يعد قيمة زائدة بل أخذ حقه إبداعيا

حركة عشوائية مبنية ع¬ى الصدفة ،بل هو نتيجة حتمية

ومنهجيا ي الدراسات الحديثة وصار محل اهتمام كث u¢من

لتحوالت الواقع وتغu¢اته إذ "يتجاوز خروج الرواية التجريبية عن

الدارس¢ن ي الغرب ،ألنه يشكل بنية موازية للم¨ن بل هو مفتاح
تأوي¬ي ،وعتبة من عتبات النص ع¬ى ّ
حد تعب u¢جu¢ار جينيت ال

ليكون تعبu¢ا عن و²ي حاد وعميق بتغ u¢الواقع وتحوله من جهة،

ال يمكن تجاوزها أو الاستغناء عÙا .لم يعد العنوان مجرد

وموقفا من هذا الواقع ورفضا له من جهة ثانية ،إن رفض

نصيص مهمل ،ي¨uبع فوق عرش نصه ٔالاص¬ي بل صار عالمة

الرواية التجريبية إذ يتحدد ي كونه خلخلة للجاهز من الكتابة

تحيل إى متÙا ،لقد أصبح حلقة أساسية ضمن حلقات البناء

فإنه يرمي من خالل ذلك إى خلخلة الجاهز من الو²ي أيضا،8

ٕالاس¨uاتي ي للنص .يرى الناقد حميد لحمداني أن عناوين الرواية

فالخلخلة ال شهدها الشكل الروائي Äي انعكاس حتم للخلخلة

الجديدة عمدت إى التجريب قصد تحقيق الحداثة والعاملية،

الحاصلة ع¬ى مستوى و²ي الذات الكاتبة بواقعها.

والتأصيل قصد التواصل مع ال¨ uاث والانفتاح عليه وتطعيمه

الرواية التقليدية وتقنيا¹ا وقواعدها حدود الرفض السلú

ويرى الناقد املغربي محمد برادة ":أن التجريب ال يع
الخروج عن املألوف بطريقة اعتباطية و ال اقتباس وصفات

بمفاهيم جديدة وتصورات معاصرة بعد القطيعة ال شهد¹ا
الرواية العربية إبان انفتاحها ع¬ى الغرب الستu¢اد أشكال روائية
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وتقنيات حديثة تقليدا وانÒارا واقتباسا وتمصu¢ا .11وما يالحظ

إن العنوان عالمة تواصلية لها بعدها السيميائي يستوجب

ع¬ى العنونة الحداثية أ¥ا تجمع ب¢ن تجريب تقنيات الرواية

منا فك شفر¹ا ،والعنوان الذي ب¢ن أيدينا يتألف من أربع

الغربية وتأصيل الرواية العربية عن طريق الاستفادة من ال¨uاث

وحدات معجميةٔ ،الاوى ؤالاخu¢ة عربيتان وما بيÙما أجنبيتان،

واستلهام قوالبه معارضة ومحاورة وتعلقا.

وهو ما يدل ويؤكد ع¬ى أن فلسط¢ن أوال وأخu¢ا عربية الهوى

وينب ي ع¬ى القارئ أن يجÕد المتالك آليات فهمه لفك
شفرته والولوج إى عوامله املتوارية ،واملقصود هنا ليست العناوين
املسطحة بل العناوين املثقلة بالدالالت واملتقاطعة ي نفس
الوقت مع جوهر متو¥ا ال انبثقت عÙا .وتأتي السيميائيات ي
مقدمة ٔالادوات ٔالاك uºقدرة ع¬ى التعاطي مع مثل هذﻩ املواقف
ٕالابداعية ،ملا تمتلكه من انفتاح ع¬ى الدرس النقدي ،فالعنوان
يشكل بنية صغرى غ u¢مستقلة ي جوهرها عن بنيÕا الكuvى.
وقد عرفت العنونة العربية ي الشعر والن uºع¬ى
السواء تحوالت هائلة ي العصر الحديث مواكبة نصوصها ،بعد
أن عاشت دهورا طويلة خاضعة للغة املسجوعة ؤالاساليب
العربية القديمة وبعد بزوغ فجر الحداثة واستقالل أغلب الدول
العربية اح الكتاب والشعراء ّ
يتفنون ي عناوين غ u¢مسبوقة كل
ر
ذلك جاء استجابة ملغامرة التجريب ال راهن علا املبدع
العربي ،فاستلهم عناوين إبداعية متوهجة وجديدة ع¬ى تاريخ
ٔالادب العربي ومن مختلف مجاالت الحياة ،من ال¨uاث ومن
الواقع املعيش ومن الطبيعة يتقاطع فا اللفظ البسيط مع
املع äالعميق ليشكالن معا شعرية الغموض ال تعد من القيم
الفنية الحداثية ي ٔالادب املعاصر.
أوى )جu¢ار جينيت( وهو من أك uvنقاد املدرسة البنيوية
الفرنسية املشتغل¢ن ي حقل الشعرية اهتماما بالغا بالعنونة
باعتبارها نصا موازيا يندرج ضمن النص املحيط والنص املوازي.
والعنونة عند جاك دريدا Äي إعادة الاعتبار للهامش ع¬ى حساب
امل¨ن وهو ما تنادي به نظرية ما بعد الحداثة.
إن العنوان هو الدال وامل¨ن هو املدلول ،وهو مؤشر
ظاهر يوي إى الباطن ،أو هو املبتدأ والنص هو الخ ،uvوال يمكن
فهمه إال إذا فهمنا امل¨ن فالعالقة ب¢ن العنوان ومتنه عالقة
السابق بالالحق ،والتابع باملتبوع ،وهو املرحلة ٔالاوى ال يتوقف
عندها الباحث الستنطاقها وفك شفر¹ا لكونه يمثل البنية
الخارجية للنص ال تحيل إى البنية الداخلية للنص.

والهوية والانتماء ،والعدد أربعة يتجانس مع الحركات ٔالاربعة ال
تتألف مÙا أجزاء الرواية الوارد ذكرها ي امل¨ن ،بحيث كل حركة
تستقل بحكاية تبدو للوهلة ٔالاوى وكأن ال عالقة لها بالحكايات
ٔالاخرى لكن تلتقي ي ٔالاخ u¢لتشكل املشهد العام للرواية ي
تجانس وتناغم مثل فرقة الكونشرتو املوسيقية .ولفهم داللة
العنوان أك uºيجب فهم داللة كل كلمة ع¬ى حدﻩ:
 مصائر املتبوعة بنقطت¢ن ) (:تع ي عالمات ال¨uقيم ما يأتيتفسu¢ﻩ الحقا أي ما تفسرﻩ الكلمات الثالثة )كونشu¢تو(،
و)الهولوكست( ،و)النكبة( .فكلمة مصائر نكرة وبصيغة ٕالافراد
دالة ع¬ى جمع الكuºة ،تدل ع¬ى الوضع أو املآل الذي ينت إليه
مسار أو حالة أو وضعية ،توي بأن الفلسطي يواجه قدرﻩ
ومعاناته ومأساته مفردا لوحدﻩ ي هذا العالم ،وداللة النكرة
تع املص u¢املجهول واملستقبل الغامض للشعب الفلسطي ي
ظل الاحتالل الصهيوني ،ولعل صيغة الجمع تدل ع¬ى تعدد
املصائر وتداخلها تلك املصائر ال ولد¹ا تعالقات الهولوكوست
والنكبة.
 كونشu¢تو :كلمة دخيلة ع¬ى اللغة العربية ،كلمة إيطالية تعمجموعة موسيقية منسجمة ي أداا أو Äي تأليف موسيقي
غربي كالسيكي أو Äي الجوق املوسيقي واملنسجم ب¢ن عناصرﻩ،
أما أصلها ي اللغة الالتينية القديمة )كونسرتار( وتع بذل
الجهد أو الكفاح أو مجموعة مكافحة ،وÄي كما شرحها املدهون
تدل ع¬ى قالب موسيقي من أربعة حركات ،وÄي اختيار إبدا²ي
لتقديم امل¨ن الروائي.
 الهولوكوست :ي امليثولوجيا الودية تع حرق القربان عنآخرﻩ .وÄي حسب ٔالاطروحة الصهيونية إبادة جماعية )املحرقة(
وقعت خالل الحرب العاملية الثانية قتل فا مالي¢ن الود ع¬ى يد
النظام النازي ألدولف هتلر واملتعاون¢ن معه.
 النكبة (1948) :مصطلح فلسطي يع املأساة ٕالانسانية للشعبالفلسطي،السنة ال طرد فا الشعب الفلسطي من بيته
وأرضه وخسر وطنه لصالح إقامة الدولة الودية )إسرائيل( اسم
يطلق ع¬ى تهجu¢هم وتشريدهم خارج الديار ي الشتات ،الاحتالل،
الاغتصاب ،القتل ،تزييف الحقائق التاريخية ،تغي u¢املعطيات
الواقعية.
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والقارئ املتأمل لغالف الرواية يمكنه أن يستخلص

 أما عن داللة العدد أربعة فستفصح عÙا عدد الكلمات ٔالاربعةال يتكون مÙا العنوان ،وال تتطابق مع مضمون الرواية ال
قال عÙا صاحÒا ي املقدمة أنه اختار قالب الكونشرتو املكون من
أربع حركات تشغل كل مÙا حكاية ،وهذﻩ الحكاية تقوم ع¬ى
بطل¢ن اثن¢ن ما يلبثان أن يتحوال إى شخصيت¢ن ثانويت¢ن ي
املرحلة الثانية ليحل محلهما بطالن آخران ،وبدورهما هذان
البطالن الرئيسيان الجدد ي¨uكان دورهما إى من يلم ي الحركة
املوالية وهكذا ح äتنت الحركة الرابعة.
استغرقت كتابة هذﻩ الرواية أربع سنوات كما صرح

يبدو عليه أنه لم يفتح منذ عدة سنوات ،يوي قدمه بالوحشة

بذلك كاتÒا ،زار خاللها فلسط¢ن أربع مرات .قد يكون إيقاع العدد

والحن¢ن وكأنه ينتظر صاحبه أن يفتحه ي أية لحظة ،قد يوي

)أربعة( الذي يتكرر ي الرواية يعكس ما ي و²ي الكاتب

الباب املرسوم ع¬ى واجهة الغالف بالوطن فلسط¢ن ،وداللة لونه

كفلسطي يحلم بالعودة إى وطنه ٔالام وبيته الكب u¢فلسط¢ن،

ٔالازرق Äي ٔالامل الذي يالزم الفلسطيني¢ن وال يفارقهم أبدا أمل ي

فالبيت حيث الشعور باالستقرار والدفء ؤالامان يتألف من

عودة الالجئ¢ن ي الشتات إى الوطن ،أمل ي الحرية ،أمل ي

أربعة جدران .كما يع العدد أربعة الوجود بمفهومه الجغراي

استعادة ٔالارض وطرد الصهاينة مÙا ،رغم املتاعب والضغوطات

)شمال ،جنوب ،شرق ،غرب( ،كما يع العدد أربعة كذلك

وٕالاكراهات السياسية والاجتماعية ال يعيشو¥ا.

الوجود بمفهومه الطبيJي )الشتاء ،الربيع ،الصيف ،الخريف(،
إن هذا التماثل ٔالايقوني يوي بالحياة.

جملة من املالحظات ،لعل أولها اختيار الكاتب اللون الب الفاتح
غالفا للواجهة ٔالامامية ،فكان هو اللون الغالب و املهيمن ع¬ى
غالف الرواية ،وهذا اللون له داللة ٔالارض والوطن .ونجدﻩ فاتحا
باهتا جراء ما لحق به من تغي u¢بفعل الاحتالل الصهيوني
لفلسط¢ن الحبيبة ،يتوسط هذا الفضاء الب الفاتح الباهت باب
قديم مغلق لونه أزرق باهت من أثر القدم والتأثu ¢ات الخارجية،

كما نجد ي أع¬ى الغالف اسم الكاتب باللغة ٕالانجل±¢ية
وبخط صغ u¢الحجم كعربون وفاء وتقدير من الكاتب لهذﻩ اللغة
ال تحتضنه ،ثم يظهر اسمه بخط كب u¢وواضح كرمز للهوية

 .2.3سيميائية الغالف:
لم يعد الغالف مجرد حامل ب¢ن دفتيه م¨ن الرواية فحسب ،بل
هو وجهها ٕالاشهاري لذا فهو يحظى بعناية كبu¢ة عند جمهور
الكتاب والروائي¢ن ،فيأتي الحرص ع¬ى تصميمه وإخراجه ي
الصورة ال تتالءم ورؤية الكاتب وتخدم موقفه الف.

والانتماء ،وي أسفل الكتاب أو ي القاعدة نجد سوادا كتيمة
تذكر بفلسط¢ن كوطن جريح ال ينﺴ.äÍ
كما نجد ي الغالف إى جانب اللون الب الفاتح
الباهت والباب ٔالازرق املغلق ،نجد كذلك شجu¢ة ّ
تزيينية تتعلق
بالجدار ،يبدو علا الاصفرار والوهن من جراء ٕالاهمال وعدم
العناية ðا ،تقاوم املوت رغم ضعفها من أجل البقاء.
يعلو الباب )نجمة داوود( غ u¢واضحة املعالم ترمز
لالحتالل ٕالاسرائي¬ي وكأ¥ا عالمة دخيلة ع¬ى هيئة الباب ،وهذا
تعب u¢حقيقي ع¬ى املنطق املزيف لالحتالل.
 .3.3عتبة ٕالاهداء:
يعد ٕالاهداء من ٔالاعراف ٕالابداعية ال تعارف علا
ٔالادباء والكتاب ،ح äصار تقليدا أدبيا ومنهجيا راسخا ي ٔالاعمال
ٕالابداعية ،فهو ينم عن لباقة أخالقية من الكاتب ويمثل نوعا من
الوالء ملن أحسنوا صنعا وأمدوا يد العون ماديا أو معنويا ،وقد
أدرك الكاتب أهميته ،إذ عنونه ب ـ )قبل القراءة( ،فيقدم تشكراته
مع باقة ورد لناشريه املخلص¢ن ملهنÕما ،ماهر كياي مدير
)املؤسسة العربية للدراسات والنشر( ي بu¢وت وعمان ،وصالح
عبا ÍÎمدير عام )مكتبة كل Íء( ي حيفا .كما شكر زمالءﻩ ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمل ي لندن ،وشكر زوجته وصديقة عمرﻩ سناء .وشكر كل من

من أقنع نفسه مكرها أن يتحول إى إسرائي¬ي مؤقت حä

تعاون معه أثناء زياراته املتكررة إى فلسط¢ن.

يستطيع فقط البقاء ي وطنه فلسط¢ن ليعيش ي أحضا¥ا

هكذا اختار الكاتب أن يقدم روايته عربون وفاء وحب
وامتنان لكل من ساعدﻩ بمعلومة أو حكاية ،ولعله أراد ممارسة

ويستأنس بأهلها .إ¥ا ثنائية )الوطن/املنفى( ال تطارد املواطن
الفلسطي أينما حل وارتحل.

التجريب الروائي واخ¨uاق املألوف ومفاجأة املتلقي ،لكنه اختار

إذ تبدأ بقصة غرامية ب¢ن فتاة فلسطينية عكاوية

عددا ال بأس به من زمالئه وزوجا¹م من مختلف دول العالم

تنحدر من أصول أرمينية )إيفانا أردكيان( ،وطبيب بريطاني،

ممن ساندوها ودعموها ي إنجاز هذا العمل ٔالادبي.

أثمرت هذﻩ العالقة بإنجاب صبية سمياها )جوي( ،هربا معا إى

لقد أضفى التجريب ع¬ى عتبة ٕالاهداء املوسوم ي

لندن عام ) 1948عام النكبة عند الفلسطين¢ن( ،وبعد أن طابت

الرواية بـ )قبل القراءة( مسحة جمالية ،ألنه تجاوز املعهود

لهما ٕالاقامة واشتد عود ابنÕما جوي ،تحركت مشاعر الحن¢ن إى

واملألوف بشرح ظروف كتابة الرواية بÍîء من التفصيل.

الوطن ي نفس ٔالام )إيفانا( ،فأوصت إيفانا ابنÕا )جوي( بحرق

استعمل الكاتب اللغة ذات الطابع الروائي كأداة ّ
طيعة
ِ

جثÕا ون uºجزء من رمادها ي ¥ر التايمز بلندن ودفن الجزء ٓالاخر

ليمرر من خاللها الكث u¢من املعلومات التاريخية والسياسية

ي عكا القديمة مسقط رأسها أو ي القدس .تقول إيفانا ي

املتصلة بالراهن الفلسطي ،وقد وظف العديد من ٔالالفاظ من

ي إى عكا يعتذران لها حارة
 Íوكل روي
الرواية ":خذوا بعÍ
ّ
وشيعوني حيث ولدت ،مثلما ستشيع
حارة...خذوا ما تبقى م ِ
لندن حيث أموت...يا أصدقائي وأحب ،يوما ما ،ال أظنه

معجم اللغة العامية الفلسطينية ومن مفردا¹ا ذات الخصوصية
املحلية بما يوافق مزاج املتلقي الفلسطي املعاصر .الذي يعيش
ي الشتات بعيدا عن الوطن ولم تسمح له الظروف أن يرى وطنه
إال ع uvاللغة وتشكيال¹ا السردية من خالل ما يقرأ أو ما يسمع.

13

بعيدا...سأموت..أريد أن أدفن هنا وأن أدفن هناك ".
الحركة الثانية :تكتب جن¢ن دهمان روايÕا )فلسطي

 .4.3التجريب ع¬ى مستوى بناء الرواية:

تيس( عن محمود دهمان ،الذي هاجر خالل نكبة  1948من

تأسست أحداث الرواية ع¬ى أربع حركات بشكل

املجدل بعسقالن إى غزة ،فيجد نفسه متابعا من املخابرات

تناوبي ،بحيث تسلمك كل حركة إى الحركة املوالية ،تبدو

املصرية ،ثم يتمكن من ٕالافالت مÙا والعودة إى املجدل خفية

الطريقة الرباعية ال ابتكرها املدهون ي الوهلة ٔالاوى مختلفة

تاركا وراءﻩ عائلته ،وتتأزم ٔالامور أك uºح¢ن ترسم سلطات الاحتالل

ي مسارا¹ا ولكن ي ٔالاخ u¢تلتقي وتنسجم وتتآلف .فطريقة

حدودها مع غزة ،فيصعب ويتعذر ع¬ى أسرة محمود اللحاق به،

الحركات ال ابتكرها املدهون تجعل مÙا مركبا قصصيا تشيد

فيمكثون ي غزة وهو يستقر ي املجدل بعد زواجه ثانية ،ليعيش

ع¬ى أساسه هوية الفضاء الروائي "حضور الفضاء ال بوصفه

حياة لم يكن يرغب فا تحت طائلة سياسة ٔالامر الواقع أو بمعä

أمكنة تدور فا ٔالاحداث والوقائع الحكائية ،أو تتمركز حولها

)فلسطي بوثائق إسرائيلية( أو فلسطي ي دولة تد²ى إسرائيل.

الفاعلية الشعرية ،بل الفضاء كو²ي عميق بالكتابة جماليا

استعان الكاتب بالسارد ليمرر ع¬ى لسانه كالما أراد

وتكوينيا .الفضاء كشكل ومع äوكذاكرة وهوية ووجود الفضاء

قوله ،ففي لحظة كانت جن¢ن ي بيÕا تراجع روايÕا )فلسطي

كسؤال إشكاي ملتصق بوعينا الثقاي والاجتما²ي والجماي

تيس( ،بدأ السارد يعرفنا بس¹u¢ا ،ح¢ن كانت ي أمريكا تواصل

وبنسيجنا السيكولوÔي ،واملعري والايديولوÔي.12

دراسÕا كفلسطينية بوثائق إسرائيلية ،تعرفت ع¬ى )باسم( شاب

الحركة ٔالاوى :وهذﻩ الحركة تجري أحداا أيام

فلسطي ينحدر من الضفة الغربية ،ينتقالن معا إى يافا ي

الانتداب الuvيطاني ع¬ى فلسط¢ن ،تحكي قصة عائلة فلسطينية

فلسط¢ن ي¨±وجان ثم يقرران ٕالاقامة ي القلعة القديمة ،فتظهر

عريقةÄ ،ي عائلة )وليد دهمان( ال تشرد أبناءها ي كل أنحاء

ي حيا¹ما املستقرة الهادئة مشكلة لم تكن ي الحسبان ،فرضÕا

ٔالارض ،فمÙم من هاجر وانقطعت صلته بالوطن ،ومÙم من

علما قوان¢ن الاحتالل ،وال ¹دد استمرارية زواجهما ،وبدأ

هاجر وعاد إى أرض الوطن وحاول الاستقرار ،لكن ٕالاحساس

14

الزوج¢ن رحلة الكفاح والنضال من أجل استمرار زواجهما .

باالغ¨uاب داخل الوطن دفعهم إى الرجوع من حيث أتوا ،ومÙم
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الحركة الثالثة :تسافر جوي ابنة )إيفانا أردكيان(
وزوجها وليد دهمان إى أرض فلسط¢ن الحبيبة املحتلة لتنفذ

املرجعية الروائية ألحداث روايÕا ومصائر أبطالها وعما آلت إليه
حيا¹ا Äي وزوجها باسم

.15

وصية والد¹ا املتوفاة ،يتجول الزوجان بشغف وحب ولهفة ي

كما يتج¬ى التجريب ي الرواية من خالل ممارسة

عدة مدن فلسطينية مÙا :حيفا ،وعكا ،ويافا ،والقدس ،واملجدل

املدهون ي روايته أك uºمن لعبة سردية بذكاء وحنكة ،فهو يوهمنا

وعسقالن ،فانÒرا وسحرهما جمال البلد ،فأصبحوا بعد الرحلة

ي الرواية طوال الوقت أنه يحكي رحلة سياحية ي عدة مدن

التجوالية ال قاموا ðا يعشقان أرض فلسط¢ن ،هذا العشق

فلسطينية خالل عشرة أيام ،بينما هو يقدم لنا رحلة أعمق ي

الذي حفز فما التفك u¢ي العودة الÙائية والاستقرار ي أرض

الزمان واملكان وٕالانسان ،ويوهمنا بأ¥ا رواية عن الفلسطيني¢ن

الوطن والعيش ي كنفه وأحضانه ،ومن هنا تغu¢ت وجهة

ي الشتات بعد قيام إسرائيل وذلك من خالل نماذج

حياتما من املنفى و الشتات إى الوطن الحبيب ولكن هات.

لفلسطيني¢ن اغ¨uبوا أو غربوا عن وطÙم وأرضهم ،بينما هو يحكي

تكتسب الوصية دالالت أعمق عندما تنفتح ع¬ى عالم بأكمله

عن الباقي¢ن هناك ،كما يحدثنا عن حلم العودة ال ستكون

لشخصيات فلسطينية تمسكت بالبقاء ي مد¥ا رغم معانا¹ا

يوما ما ،كما يوهمنا املدهون ي روايته بأن مصائر عن قسوة

اليومية ،وتنفتح ع¬ى داللة رمزية واضحةÄ ،ي التعب u¢عن فكرة

الحياة تحت الاحتالل ٕالاسرائي¬ي ،الحاضر بجنودﻩ وأسلحته

العودة والبقاء حياة وموتا ،أن يعود الفلسطي ي الشتات إى

وأوراقه وتصريحاته ي كل مكان ،ينقل إلينا حضورا فلسطينيا

وطنه من كل مكان ،وبكل صورة من الصور ،ح äوإن عاد رمادا

طاغيا ومكتسحا ي الرواية ،وذلك من خالل الشخصيات

مح¨uقا ي تمثال من الخزف ،يجسد شكل الجدة وعنفوا¥ا

الروائية والحكايات واللهجة ؤالاغاني والطعام والشراب ،وكذلك

وكuvياا.

من خالل ٔالاماكن والبيوت ال لو تكلمت لبادلت العائدين شوقا
عشرة أيام ستعيد التاريخ بأكمله ،سيقوم املدهون

بشوق ،وسعادة بسعادة.

بإعادة بناء املأساة الفلسطينية )تغريبة وبقاء( ،سيحضر املكان

يمتلك املدهون ي روايته مادة وفu¢ة للغاية،

والزمان والتاريخ والواقع والحلم واملا Íوالحاضر وجيل النكبة

وشخصيات حية وحقيقية تزاحم بعضها البعض ع¬ى البطولة،

وجيل النكسة وجيل الانتفاضة وجيل ما بعد الانتفاضة ،كما

وطوفان من التفاصيل ،وهو حكواتي بارع ال ي¨uك قصة فرعية

سيحضر الهولوكوست الودي الذي وظفه املدهون من أجل فهم

دون أن يستوفا ،كل ذلك لم يحقق طموح استلهام شكل

إنساني أفضل للنكبة الفلسطينية.

الكونشرتو املنضبط ،كما أن التالعب بالزمن ماضيا وحاضرا،

الحركة الرابعة :سJى الكاتب بطريقة ذكية لتمرير

وماضيا بعيدا وماضيا قريبا )خالل ٔالايام العشرة( أربك البناء،

خطاب تاريÞي وسيا ،ÍÎمن خالل استحضار لحظات تاريخ

فنحن ي حاجة إى بناء أقرب إى موال فلسطي بسيط وعذب

مأهولة باملآ ÍÎليقحم )املتلقي/القارئ( ي مقارنة غ u¢متكافئة ب¢ن

ومتدفق ،يناسب الحكاية والحكواتى ،ال إى كونشرتو معقد

الضحية والجالد )النازي¢ن/الود() ،إسرائيل/فلسط¢ن( ،وذلك

ومتعدد الحركات ،إال أن القارئ لن ينصرف أبدا عن القراءة،

من خالل زيارة وليد دهمان ملتحف املحرقة )الهولوكوست(

بسبب قوة املواقف ،وبراعة رسم الشخصيات ،وعدم إفالت

املعروف ب ـ )يد قشيم( ي مدينة القدس املحتلة ،الذي يؤرخ

الفكرة املحورية ،كما أن النماذج ال قدمÕا الرواية مؤثرة.

للمحرقة النازية ضد الود ي الحرب العاملية الثانية ،ويقارن

توسع الرواية أفق الرؤية بالربط ب¢ن الهولوكوست

وليد بيÙا وب¢ن مجزرة )دير ياس¢ن( ال ارتكبÕا العصابات
ﱠ
العزل عام .1948
الصهيونية ي حق الفلسطيني¢ن ٔالابرياء

الودي والنكبة الفلسطينية ،ال يس u¢الخطان معا كما يوى
عنوان الرواية ،فالهولوكوست يستد²ى فقط من خالل شخصية

والودي الذي نجا من املحرقة النازية باألمس ها هو اليوم

ي رواية جن¢ن اسمها أفيفا ،وÄى جارة )الباي هناك( إ¥ا امرأة

يعاقب الفلسطي الuvيء ،فتحول الضحية إى جالد .هذا

تطاردها ذكرى مذبحة بابي بار ي كييف ٔالاوكرانية ،سنة ،1941

التساؤل الذي طرحه وليد ي ذهنه ما أشبه البارحة باليوم .ثم

تصرخ ليال مستحضرة املحرقة ،تطرد أوالدها وتعيش وحيدة،

يلتقي وليد وجوي بالكاتبة )جن¢ن( ي مدينة يافا ويسأال¥ا عن

ويتعاطف معها الباي هناك( ،ثم يحضر الهولوكوست عندما يزور
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وليد متحف الهولوكوست ي القدس )يد فشم( ،هناك يرى
الضحايا الفلسطيني¢ن ي صور الضحايا الود ،ويقول لنفسه
حقا تتساوى الضحايا من ٔالاموات عندما تتساوى حقوق ٔالاحياء،
بل إن وليد يتخيل ي أذكى أجزاء الرواية ،مستقبال يقام فيه
متحف آخر للذاكرة الفلسطينية أمام متحف الهولوكوست ،بعد
مصالحة تاريخية قادمة تن äالصراع بأكمله.
كما تحضر ي الرواية تفاصيل مذبحة دير ياس¢ن
املروعة كجزء أسا ÍÎمن املشهد ،بعد محاوالت ٕالاخفاء
والتعتيم ،دير ياس¢ن لم تعد سوى خرائب وأطالل خرساء ي
الواقع ،فدير ياس¢ن Äي املذبحة ال غu¢ت التاريخ ورسمت
املالمح القاسية لنكبة  ،1984ولكن املتحف املتخيل سيعيدها،
يقول وليد ملرشدة املتحف املتخيل ٕالاسرائيلية أ¥ا إن لم تفهم ما
حدث ي دير ياس¢ن وتحفظ درسه جيدا ،لن يفهم ٓالاخرون ما
جرى للضحايا ي يد فشم ،متحف مقابل متحف ،وٕالانسانية ال
تتجزأ أبدا .كما تحضر ي الرواية زيارة الرئيس املصري أنور
السادات إلسرائيل ي سبعينيات القرن املا ،Íهذﻩ الزيارة ال
فتحت املجال للتطبيع مع إسرائيل.
 .4خاتمة:
استطاع املدهون أن يسجل بروايته مصائر حضورا
إبداعيا متم±¢ا بتوظيف جماليات التجريب ع¬ى الرغم من حداثة
تجربته وذلك ع¬ى مستويات عدة بدءا بالعتبات النصية ،وانÕاء
بنص روائي يعج بكث u¢من املقطوعات النuºية ،وامللفوظات
الشعبية ،وتقديم رؤيته للواقع ،دخل املدهون من خالل روايته
ي مغامرة التجريب وما انبثق عÙا من تصورات ورؤى تقتضا
الذات املبدعة ،وال تحفزها الرغبة ي التجديد .فاملدهون سJى
من خالل روايته إى تمرير رسائل متعددة للمتلقي الفلسطي،
لذا نرى التمازج ب¢ن املعلومات السياسية والتاريخية والثقافية.
كما راهن الروائي ي نصه التجري úع¬ى استدعاء عدد من
النصوص غ u¢املحدود ومن حقول معرفية ش äلتشكل ي ٔالاخu¢
نصا متفاعال ي عناصرﻩ .كما تم±¢ت رواية مصائر بوجود كم
هائل من املعلومات التاريخية امل¨±احمة ،فالكاتب لم ي¨uك خuvا أو
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 ،14ع ،1ربيع .1995
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