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إهـــــــداء
إىل من زرعت يفّ معاني احلب واخلري ومل تأل جهداً يف ذلك ،إىل الغالية أمي.
إىل خري من نظرت إليه عيوني يف هذه احلياة موجهاً ومربياً ،إىل أبي الغايل.
إىل من أحسن الظن بي وأحسنت ظين به ،إىل زوجي احلبيب الغايل.
إىل األحبة ضياء عيينّ ومتعة قليب حسن وسارة وأمحد من دعموني حببهم يف مشواري الصعب.
إىل إخوتي وأخواتي األحباء من دعموني باإلرصرار والعزمية على املتابعة كلما كدت أنكص على عقيب.
وإىل كل من له فضل عليّ بتوجيهي وارشادي من معلمني ومشرفني يف جامعيت الغراء جامعة األزهر ،وأخص
بالذكر مشريف احملرتم فوزي إبراهيم احلاج الذي رصوب ما اعوج من بياني بطيب خاطر وأمدني بكل ما
يلزمين وعاجل تقصريي بأناة وحلم.
إليكم مجيعاً أهدي مثرة حبثي وجهدي.

أ

شكر وتقدير
هلل الحمد والمنة والفضل جميعاً
أتقدم بالشكر وعرفان الجميل لألستاذ الدكتور فوزي إبراهيم الحاج عميد كلية اآلداب األسبق وأستاذ
األدب الحديث المعاصر بجامعة األزهر ،لقبوله اإلشراف على رسالتي ومنحه لي بعضاً من جهده الثمين
ووقته المبذول لخدمة العلم وأهله ،كما أقدم شكري الجزيل لمشرفي األعزاء األستاذ الدكتور محمد صالح أبو
حميدة ،واألستاذ الدكتور علي محمد عودة؛ لقبولهما مناقشة رسالتي ،فلهما الفضل على ما أسدوه من نصائح
وتوجيهات ،أمد هللا في أعماركم جميعاً ونفع بكم دائماً وأبداً ،والشكر موصول للكادر التعليمي بقسم اللغة
العربية وآدابها ،ولجامعة األزهر وصرحها المتين ،وأخي اًر أشكر كل من علمني ووجهني ونصحني ولم يبخل
علي بعلمه..
الباحثة

كريمة زكي أحمد نصر

ب

الملخص

تهدف الدراسة إلى تحليل الجانب االجتماعي في روايات الكاتبة سحر خليفة ،فقد اتسمت كتاباتها
بسمات خاصة ميزتها عن غيرها من الكتاب اآلخرين ،وجعلتها ذات شهرة واسعة بين القراء العرب ،وهدفاً
ألقالم العديد من النقاد الذين اختلفوا في تقييم كتاباتها.

كتبت سحر خليفة مدفوعة بحبها للكتابة األدبية الناقدة للمجتمع ،متأثرة بهواجس أفكارها وخبراتها

الذاتية ،وتجارب حياتها االجتماعية والعملية ،يجد القارئ في كتاباتها ارتباطاً وثيقاً بين عالمها الروائي وبين
منظومة العالقات السائدة في المجتمع ،وإليضاح ذلك الرابط قمت بدراسة أعمالها التي رسمت فيها عوالم

خيالية جمالية استقتها من الواقع المحيط ناقلة صورة صادقة عن المجتمع الفلسطيني :همومه وآماله،
وطموحاته .لقد احتوت نصوصها على العديد من المضامين االجتماعية التي لها أبعاد جديرة بالدراسة

والبحث والتقصي؛ إذ قلما خلت رواية من رواياتها من رصد لتلك العالقات التي رغم بساطتها لم تخل من
تعقيدات الحياة االجتماعية.
تطرح الدراسة العديد من التساؤالت منها :لماذا تصر الكاتبة على محاكاة الواقع رغم أنه ال يفترض
أن يعكس عالم الرواية التخيلي صورة مماثلة للمجتمع الذي ينبثق عنه؟ وكيف ظهرت أشكال العالقات

االجتماعية في أعمال الكاتبة؟ ولم لم تكتف الكاتبة برصد صورة سلبية للعالقة بين الرجل والمرأة ،بل قدمت

صو اًر سلبية لغالبية العالقات اإلنسانية التي رصدتها؟ جدير بالذكر هنا أن الدراسة توضح مدى اهتمام
الكاتبة بإيصال رسالة إلى القارئ العربي ،هذه الرسالة تبدو ذات هدف واحد ،وهو الدفاع عن حقوق المرأة،

في مجتمع أبوي يصادر حقوقها ،ويتعمد تهميشها ،فهل نجحت الكاتبة في إيصال رسالتها؟ كل هذه األسئلة
سيتم طرحها في هذه الدراسة في محاولة جادة للبحث عن إجابات شافية لها وستتم الدراسة من خالل ربط

العمل األدبي بسياقه االجتماعي الذي أنتج فيه.

وقد اهتمت الدراسة برصد وتحليلل علدة جوانلب ،ملن خلالل هلذه الجوانلب تلم تقسليم الد ارسلة إللى أربعلة
فصول ،وهذه الفصول تتناول:

أولا :تحليل الجوانب االجتماعية الممثلة ألنماط العالقات األسرية في روايات الكاتبة وأنماط العالقلات السلائدة
بين أفراد المجتمع.
ثاني اا :مناقشللة القضللايا التللي تللؤرق المجتمللع الفلسللطيني وهللي قضللايا متعللددة منهللا مللا ارتللبط باألس لرة كقضللايا
التمييل للز بل للين اللللذكر واألنثل للى وقضل للايا الل للزواج والطلللالق ،وارتبل للاط تل للك القضل للايا بل للالموروث بل للاختالف أنواعل لله

االجتملاعي والثقلافي واللديني وارتباطهلا أيضلاً بلالقيم السلائدة فلي المجتملع .إن تقبلل الملوروث أو رفضله يسلير
تبعاً لما يجلبه معه من قيم تتناسب مع كل أفراد المجتمع دون تمييز بينهم.
ثم تناولت الدراسة القضايا التي ارتبطت بالمجتمع الفلسطيني كقضايا العمل والفقر والهجرة وغيرها

وهي قضايا شائكة أفرزها االحتالل وساهم بشكل فاعل في تجذيرها ،إال أن الالفت للنظر أن الكاتبة لم تهتم
ت

بإثبات دور االحتالل قدر اهتمامها بإثبات دور العامل االجتماعي الذي أسهم في تكوين مثل تلك القضايا مع
تطرقها إلى االحتالل كأحد األسباب.

ثالثا :دراسة االرتباط بين عملية السرد والمكان ،إذ للمكان خصوصيته عند الكاتبة وقد اتضحت معالمه في

العملية السردية ،حيث جعلته محو اًر للعديد من كتاباتها خاصة مدينة نابلس مسقط رأسها باإلضافة إلى العديد
من األماكن داخل وخارج الوطن.

رابع ا :دراسة تطور البناء الفني في روايات الكاتبة ،من خالل تحليل ثالث روايات تمثل كل رواية فترة زمنية

معينة ،لكل منها قضاياها المستقلة عن غيرها ،شمل التحليل الشخصيات واألحداث التي استقتها الكاتبة من
واقع الحياة االجتماعية في مدينة نابلس وغيرها من المدن المحيطة.
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Abstract
This research aims at analyzing the social aspects in Sahar Kalifa’s writings. Sahar
Khalifa is famous for her novels and has her own writing characteristics and style, which
distinguished her from other novelists and gained her a wide band of readers as well as critics,
with conflicting opinions.
Sahar Khalifa writing is driven by her love for critical literacy and is impacted by her
fear, her own social and practical experiences to the extent that the reader will sense harmony
between her writings and the system of social relationship manifested within the society.
To specifically pursue this connection, I have conducted this research to study her work
through which she painted beautiful fictional worlds drawing from the surroundings, portraying
an honest picture of the Palestinian society, with all its angst, hope and aspirations.
The author's writings have contained many social aspects worth researching and
studying. Her novels supervised them relationship, and despite its simplicity, reflected the
complications of social life.
The study poses many questions among them is the question of the reasons behind the
novelist insistence on depicting real life in her novels, despite the fact that the imaginary world
does not have to necessarily reflect the real one. Another question is how she portrayed the
social relationships in her novels, and the reasons behind her painting a negative picture of all
human relationships and not just the relationship between men and women.
It is worthwhile noting here that this study also reflects the novelist utmost interest to
pass on a constant message to the Arabic reader, defending women’s rights in a patriarchal
society which confiscate those rights, and deliberately marginalizes women. Hence also comes
the question, has the writer succeeded in communicating her messages? All these questions will
be examined in this study in a serious attempt to satisfactorily address them. In doing so, the
study will be linking the literary work with the social context in which the novelist work was
produced.
The study aims at documenting and analyzing many aspects, which were divided into four
chapters including:
1. Analyzing the social aspects representing the familial life and the type of relationships
prevailing between family and society members in the writer’s novels.

ج

2. Discussing the multiple issues that haunt the Palestinian society including those related to
families such as discrimination between males and females, marriage and divorce and the way
those are interlinked with our cultural and religious heritage and social norms. This heritage is
usually accepted or rejected based on the values they bring and the suitability of those values to
each and every member of the society indiscriminately.
The study was then extended to cover other issues related to the Palestinian society including
work, poverty, collaboration, migration and other complicated issues created by the occupation,
who has actively worked to promote them. Having said that, it was noted that the novelist paid
more attention to highlighting the role of social factors, than the role of the occupation in the
development of those issues, with the occupation being flagged as one of those reasons and not
the key one.
3. Looking at the relationship between narratives and places, where places had their significance
and value to the writer, which was elaborated upon in the narrations. The “places” were used as
hubs in many of her novels, especially Nablus, where she originally came from, in addition to
other places inside and outside Palestine.
4. Studying the development of the artistic structures in the novelist writing, through analyzing
three of her novels, each of which depicting one time period, with its own issues and
characteristics. The analysis went on to link indicative and narrative contexts. Analysis of the
novels covered characters and events drawn from the social context of Nablus and surrounding
cities.
The research concludes with the findings from the study which are detailed in the Results
chapter.
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المقدمة
تعد الرواية من أكثر األنواع األدبية تعبي اًر عن الحياة بكافة أشكالها ،لما تحمله في جنباتها من
موضوعات ومضامين ورؤى إنسانية ،فهي ميدان خصب للتفاعالت االجتماعية بين أفرادها .تكشف الرواية

أيضاً عن الصراعات والتحوالت االجتماعية التي تحدث في المجتمع في إطار فني لغوي ،مثقل بالدالالت
االجتماعية ،يمكن رصده من خالل دراسة النص الروائي ،ودراسة فاعليته في التنبؤ بحدوث تغييرات مالئمة

في الحياة اإلنسانية ،أو تحديد ما يفترض تغييره في الموروث التقليدي .يتم ذلك من خالل انتقاد السلوكيات
غير السوية في المجتمع ،وخلق صراع دائم بينها وبين القيم الحديثة ،تسعى الرواية للتعبير عن العالقات

االجتماعية القائمة ،والمساهمة في "خلق" عالقات جديدة؛ لهذا فإن مهمة الرواية تتمثل في تجسيد رؤية فنية،
()1

أي تفسير فني للعالم "

تعبر فيه عن الواقع وتناقضاته وصراعاته وأزماته ،وأصبح من الطبيعي أن يقوم

الباحثون في األدب بدراسة مضامين النص الروائي االجتماعية واللغوية للوقوف على مدى مالئمة ما يقدمه

المؤلف للمجتمع ،وما يطرح من أفكار وأيديولوجيات ورؤى من خالل إبداعه الروائي.

وتعد الكاتبة سحر خليفة من أهم الروائيين الفلسطينيين ،الذين ظهروا على ساحة األدب في الربع

األخير من القرن العشرين ،وتميزت بإنتاجها الغزير مقارنة مع غيرها من الكاتبات ،كما تميزت بالجرأة في

طرح الموضوعات ،وقد أثارت عاصفة من النقد حول كتاباتها التي امتدت على مدى أربعة عقود متوالية.

وقد امتدت شهرة الكاتبة إلى الوطن العربي وخارجه؛ لما تطرحه في رواياتها من هموم وقضايا

اجتماعية ،تؤرق المجتمعات العربية قاطبة ،وللكاتبة رؤية نسوية عامة تشترك فيها مع غيرها من الكاتبات

العربيات ،من ناحية االهتمام بالمرأة وقضايا المرأة ،لكنها أيضا تميزت برؤية خاصة للحياة االجتماعية،

والسياسية تفردت بها عن غيرها من الكتاب ،إذ زاوجت بين اإلبداع والنقد ،مقدمة مجتمعاً متخيالً يوازي العالم

الحقيقي ،قدمت فيه العديد من شرائح المجتمع وطبقاته ،وطرحت أسئلة متعددة ميزت بها إنتاجها الروائي مما

جعل النقاد يختلفون في تقييم أعمالها األدبية ونصوصها الروائية.
أسباب اختيار الموضوع

تطرح الرواية الفلسطينية العديد من القضايا االجتماعية للبحث ،وتقدم رؤية شمولية لها ،وتعد الكاتبة

سحر خليفة من الكتاب الذين غذوا الرواية الفلسطينية بروافد اجتماعية متعددة ،متخذة من المجتمع لبنة
أساسية فيها وأحد مكوناتها المهمة ،وقد عاصرت الكاتبة مجموعة من الكتاب الذين مجدوا النضال
الفلسطيني ،بينما وجدت هي هنات عديدة فيه ،ومجدوا المرأة الفلسطينية ،لكنها عرضت صورة قاتمة لها

وألوضاعها ،فإن سلمنا بأن الكاتب ابن بيئته فلماذا االختالف الشاسع بين رؤيتها ورؤيتهم؟ لماذا القت

( )1الرواية العربية في فلسطين واألردن في القرن العشرين -مع بيليوغرافيا ،شكري عزيز ماضي ،دار الشروق ،ط ،1عمان،
 ،2003ص.50
د

رواياتها رواجاً لدى العديد من القراء العرب؟ ولماذا اختلف النقاد في تقييم رواياتها؟ هذه التساؤالت حفزتني
للقراءة المستزيدة عنها ،والبحث والتقصي في رواياتها عن األسباب والدوافع التي جعلتها تنحو هذا المنحى.

ومن دوافع بحثي أيضاً اهتمام الكاتبة بالجانب االجتماعي إذ إنها تغوص عميقاً في بنية المجتمع

وعاداته وتقاليده ،مع تجسيد رؤية ناقدة لما سبق ،مزاوجة بين الهم االجتماعي والهم السياسي بادئة باألهم -

حسب وجهة نظرها -و هو الهم االجتماعي (الفردي والجماعي) ،فقدمت الكاتبة من خالل وعيها االجتماعي
والثقافي والسياسي صورة سوداوية واضحة لمجتمع فوضوي ،تتضارب فيه المصالح واألهواء ،كما ارتأت أن

تقدم رؤية شاملة لما تراه حقيقاً بأن يدعم وال يهمش ألهم قضية تناولتها وهي "قضية اضطهاد المرأة"،
باإلضافة إلى تناولها للعديد من القضايا المشكلة من زوايا معينة.

ومن الدوافع المهمة التي دفعتني لدراسة هذا الجانب احتواء الروايات على كم ال متناهي من

االنتقادات للسلوكيات ،والنماذج االنسانية ،مما دفعني للتساؤل عن مدى تأثر الكاتبة بتجاربها الذاتية
الشخصية ،ومدى انعكاس هذه التجارب على إبداعها الروائي ،فجعلت أبحث في نشأتها وأهم المحطات في

حياتها ودراسة أثر المجتمع المحيط في رواياتها.
منهج البحث

يرتبط موضوع البحث بالمنهج االجتماعي "الذي يهتم بدراسة اإلبداع الفني وصلته بالمبدع

والمجتمع"( ،)1ولتحقيق الغاية من الدراسة ارتأت الدارسة أن تستعين بالمنهج االجتماعي في دراسة المضامين
واألبعاد االجتماعية في النصوص الروائية  ،واظهار العالقة التبادلية بين النص الروائي وسياقه االجتماعي،

وما يحتويه من ظواهر إنسانية واجتماعية مؤثرة فيه .مع اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل

البنية الفنية ورصد التطور في ثالث روايات مختارة من إبداعات الكاتبة سحر خليفة.
الدراسات السابقة:
تناولت دراسات عديدة إبداع سحر خليفة الروائي من زوايا وجوانب متعددة .كما توجد إلى جانب تلك
الدراسات دراسات نقدية متخصصة موزعة بين كتب ودوريات ومقاالت أعانت الدارسة وأضاءت بعض

جوانب البحث .أذكر من تلك الدراسات على سبيل الذكر ال الحصر" :الخطاب الروائي والقضايا الكبرى،

النزعة اإلنسانية في أعمال سحر خليفة ،للناقد محمد معتصم ( ،)1991ودراسة بعنوان" المرأة في روايات
سحر خليفة" للباحثة غدير طوطح ( ،)2006ودراسة بعنوان "األبعاد الثقافية للسرديات النسوية المعاصرة في

الوطن العربي ( )2005 -1990للباحثة رشا ناصر علي ( ،)2009ودراسة بعنوان " صورة المرأة في
روايات سحر خليفة " للباحث وائل الصمادي ( ،)2010ودراسة بعنوان "تقنيات السرد الروائي في رواية "ربيع

حار" لسحر خليفة" للدكتور محمد صالح أبو حميدة ( ،)2011ودراسة بعنوان "صورة الرجل في الرواية
( )1منهج الواقعية في االبداع الفني ،صالح فضل ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الثانية  ،صفحة .233
ذ

النسوية الفلسطينية "سحر خليفة أنموذجاً" للباحثة ماجدولين السويطي ( ،)2012ودراسة بعنوان "المكان في
روايات سحر خليفة" للباحثة جميلة النتشة ( ،)2012ودراسة بعنوان "الرواية النسوية في ظل االحتالل"

للدكتور أسامة يوسف شهاب ( .)2014ومن المقاالت االلكترونية" :شعرية الفضاء الروائي سحر خليفة"
وأمكنتها لحسن نجمي" ،الخطاب الروائي عند سحر خليفة" للناقدة ماجدة حمود وعدة مقاالت للناقد نبيه

القاسم وللكاتب عادل األسطة حول روايات الكاتبة.
مصادر الدراسة:

تتناول الدراسة جميع روايات الكاتبة سحر خليفة التي صدرت لها إلى يومنا الحالي وهي كالتالي:

رواية (لم نعد جواري لكم ،)1974 ،و(الصبار ،)1976 ،و(عباد الشمس ،)1980 ،و( مذكرات امرأة غير
واقعية ،)1986 ،و(باب الساحة ،)1990 ،و(الميراث ،)1997 ،و(صورة وأيقونة وعهد قديم،)2002 ،

و(ربيع حار )2004 ،و(أصل وفصل ،)2009 ،و(حبي األول ،)2010 ،و(أرض وسماء.)2013 ،
وقد واجهت الدارسة صعوبات عديدة منها ،صعوبة الحصول على إنتاج الكاتبة  -مصادر البحث

األساسية  -التي لم تتوفر جميعها في داخل غزة؛ فلجأت إلى توفيرها من خارج القطاع .ومن الصعوبات
أيضاً قلة الدراسات الموثقة ،إذ يتوفر أغلبها على هيئة مقاالت ودراسات على الشبكة العنكبوتية التي من
الصعب الوثوق بمصادرها األصلية.
واقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.




المقدمة :تتضمن أهمية الموضوع ودوافع الدراسة ومنهج البحث ،مع عرض للدراسات السابقة.

جزين :الجزء األول يتناول أهم ما يقدم المنهج االجتماعي
التمهيد :ارتأت الدارسة تقسيم التمهيد إلى أ

من أفكار ومفاهيم تتصل بالنص الروائي وفهم األبعاد االجتماعية والسياسية التي تربطه بالنص ،ويتناول

الجزء الثاني :تعريف بالكاتبة وأعمالها ومسيرتها الروائية.


الفصل األول  :صورة العالقات االجتماعية في روايات سحر خليفة:

يتناول الفصل األول صورة العالقات التي تنتج داخل األسرة بين أعضاء البيت الواحد ،من خالل تشابك

العالقات األسرية ،فنراها جلية في صورة األب ،واألم ،والجدة ،واالبنة ،واالبن ،واألخ ،واألخت كما رأتها

الكاتبة ،ومثلتها في نصوصها الروائية المختلفة ،مع إبراز الدارسة لعنصري المشابهة واالختالف فيما بينها،

كما عرضت لصورة العالقات داخل المجتمع الواحد بين األصدقاء والجيران وزمالء العمل.


الفصل الثاني :القضايا االجتماعية في روايات الكاتبة:

يتناول الفصل أهم القضايا االجتماعية التي تؤرق المجتمع الفلسطيني بشكل خاص ،والمجتمع

العربي بشكل عام .فالكاتبة تطرقت للعديد من القضايا :قضايا تتعلق باألسرة كقضايا الزواج والطالق،

وقضايا تتعلق بالوضع االقتصادي الذي يؤثر سلباً على الحياة االجتماعية كقضية الفقر ،والعمل ،والهجرة،
باإلضافة إلى قضايا تخص المجتمع الفلسطيني ،كالصراع الطبقي والعمالة ،كما تتناول الدراسة طريقة رصد

الكاتبة لتلك القضايا ،وكيفية التعامل معها ،ووضع الحلول المناسبة لها.
ر



الفصل الثالث :البيئة المكانية وأثرها االجتماعي في النص الروائي:
تم اختيار المكان في روايات الكاتبة لخصوصيته فيها ،وقد جاء المكان الفلسطيني مقدساً لدى

الكتاب الفلسطينيين بشكل عام ،إال أنه يمثل حالة استثنائية عند الكاتبة؛ إذ تمنح الكاتبة مدينة نابلس

خصوصية لم تمنحها لغيرها من المدن ،إذ تكرر ورودها في العديد من الروايات ،كما يجد القارئ أن الكاتبة

تختزل صورة المكان من خالل الشخصيات واألحداث ،وترسم صو اًر متعددة مختلفة له ،فتارة يكون مكاناً أثي اًر

فضاء واسعاً ،وتارة يضيق فال يترك مجاالً للحياة فيه.
وتارة نجده سلبياً منف اًر ،وتارة نجده
ً
الفصل الرابع :دراسة التطور الفني في روايات الكاتبة:


تمثل الروايات الثالث التي سيتم تحليلها تحليالً داللياً ،ثالث مراحل مختلفة من مراحل إبداع

الكاتبة الروائي على فترات متباعدة ،متباينة زمنياً واجتماعياً .فمن خالل لغة النص تتضح قدرة الكاتبة على
استيعاب معطيات الواقع ،والتعامل معه من خالل نقده ،ثم محاولة وضع أسس جديدة للتغيير في إطار

أيديولوجي اجتماعي واضح .تم اختيار رواية (الصبار) لتمثل بدايات الكتابة لديها ،واستثنت الدارسة رواية

(لم نعد جواري لكم)؛ ألن الكاتبة سلطت الضوء فيها على المجتمع البرجوازي ،ودواخل العالم المثقف،
فجنحت فيهما إلى الوجودية( ،)1مبتعدة فيها عن واقع الحياة االجتماعية .أما المرحلة الثانية فاختارت الدارسة

رواية (باب الساحة) ألنها تمثل المرحلة الوسطى من مراحل الكتابة ،وقد اهتمت الكاتبة في هذه الرواية

بتكثيف األحداث في بؤرة مكانية معينة .أخي اًر تناولت الدراسة بالتحليل رواية (أصل وفصل)؛ لتمثل المرحلة

األخيرة ،واستثنت الدراسة روايتي (حبي األول) و(أرض وسماء)؛ لبحثهما التاريخي عن شخصيات واقعية
تخييلية ،وحصرت اهتمامها على شخصيات تاريخية بعينها مما قد يبعد الدراسة عن جوهرها.

الخاتمة:
تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

أخي اًر أتمنى أن أكون وفقت ولو بنزر يسير في إنجاز هذا العمل واتمامه على النحو المطلوب مني .هذا

من هللا علي وكرمه ،وان أسأت فتقصير مني ((وما الفضل إال من عند
وعلى هللا التكالن ،فإن أصبت فمن ّ
هللا يؤتيه من يشاء)) .أسأل هللا التوفيق والسداد ،وأشكره على جزيل نعمه.

( )1الوجودية تدين لمنظرها الروائي جان بول سارتر الذي يرى أن الفرد مسؤول عن نفسه وله إرادة حرة تفعل ما يريد ويفضل،

وعليه أن يختار ق ارراته بنفسه ،كما ترى الوجودية أن اإلنسان وحيد في عالم بال آلهة ،وأن الكون ال معنى له وهو مفهوم يولد
القلق والوحدة وتمزق الطمأنينة واليأس" ابراهيم فتحي ،معجم المصطلحات األدبية ،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين،

صفاقس -تونس ،1986 ،ص 404-403
ز

تمهيد
المنهج الجتماعي في األدب:
هو منهج من مناهج النقد األدبي الحديثة ،ظهر نتيجة استفادة األدب من العلوم اإلنسانية ،فقد

استفاد المنهج االجتماعي من علم االجتماع في المنهجية والتحديد المعياري .وللمنهج مسميات متعددة منها:
"علم اجتماع األدب" أو" سوسيولوجيا األدب" .يهتم علم اجتماع األدب بالنص األدبي باعتباره الموضوع

األساسي في عملية النقد؛ إذ ال يمكن استيعاب الفن أو تحليله دون إطاره االجتماعي "ألن األدب في األساس
()1

مؤسسة اجتماعية ،أداته اللغة وهي من خلق المجتمع".

وليس األدب " تعبي اًر عن عصر من العصور بل

يساعد على صنع العصر واعادة صياغته من أجل رؤى جديدة"( ،)2كما أن األدب يعكس طبيعة المجتمع

الداخلية العميقة التي قد ال تكون ظاهرية أحياناً.

إن العالقة بين األدب والمجتمع أكثر تعقيداً من كونها انعكاساً للواقع؛ ألنها تهدف إلى خلق عالقة

مغايرة كيفياً للعالقات المألوفة بين اإلنسان والعالم" ،فالمنهج يهتم بعناصر الواقع االجتماعي ،ويحاول خلق
شبكة من العالقات والعناصر الخارجية التي تتفاعل مع النص ...ويحاول من خالل النص التعرف على

بنياته وأنساقه التركيبية والتكوينية أن يؤسس عالقة من نوع آخر بينه وبين تراثه األدبي من جهة والمجتمع

الذي ظهر به من جهة أخرى"(.)3

مر المنهج االجتماعي بمراحل تطور فيها على يد مجموعة من علماء االجتماع والفلسفة والنقد.

وترجع جذوره إلى عصر ما قبل الميالد؛ إذ تعد نظرية "المحاكاة" للفيلسوف االغريقي "أفالطون" أساساً لفكرة
هذا المنهج ،فقد عد أفالطون فن المالحم وشعر التراجيديا والكوميديا شكالً من أشكال محاكاة الواقع .أما في

العصر الحديث فيرى العديد من الباحثين أن الناقدة الفرنسية "مدام دي ستايل" هي رائدة المنهج االجتماعي؛

إذ أسست للمنهج في كتاباتها من خالل كتابيها "عن األدب باعتبار عالقاته بالمؤسسات االجتماعية ،عام
1800م" ،و"عن ألمانيا ،عام 1810م " وقد استطاعت أن تبرز في كتاباتها "خواص األدب القديم والحديث

في الشمال والجنوب ،وأن تدرس تأثير الدين والعادات والقوانين في األدب ،وتأثير األدب بدوره على جميع

هذه المنظمات"( .)4كما رأت الناقدة أن وظيفة األدب أن يكون مصد اًر للتغيير في النظام االجتماعي؛ لذلك

فضلت األدب األلماني ذا النزعة االجتماعية النقدية على األدب الفرنسي الذي يقوم على النزعة

()1

رينيه ويلك ،واوستين وارين ،نظرية األدب ،ترجمة محيي الدين صبحي ،الطبعة الثالثة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

بيروت ،1987 ،ص 97
()2

نبيل راغب ،موسوعة النظريات األدبية ،الطبعة الثالثة ،الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان ،دار نوبار للطباعة،

القاهرة  ،2003 ،ص  343بتصرف.
()3

صبري حافظ ،أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقة ،دار شرقيات للتوزيع والنشر ،القاهرة ،1996 ،ص

106
()4

صالح فضل ،منهج الواقعية في االبداع الفني ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاهرة ،1980 ،ص 216
1

االرستقراطية .قام الكاتب اإلنجليزي "هيبولت تين1893-1828 ،م" بتوسيع الفكرة من خالل إخضاع العملية
األدبية إلى ثالثة عوامل رئيسة هي :البيئة ،والجنس ،واللحظة التاريخية ،موضحاً أنه ال بد من وجود هذه
العوامل مجتمعة وتضافرها مع بعضها؛ ليتم فهم العملية اإلبداعية ،وال يتم فهم العملية اإلبداعية بدون إحداها.
ثم تطور المنهج بشكل كبير في القرن العشرين مع تطور علم االجتماع ،وقد طوره كل من "جورج

لوكاتش" و"لوسيان غولدمان" و"ميخائيل باختين" و"بيير زيما" ،وغيرهم.

أما المفكر لوكاتش فقد تأثر بالماركسية ،وهو صاحب نظرية االنعكاس .ال تعتمد نظرية االنعكاس
على اعتبار أن األدب مجرد انعكاس للواقع فحسب ،و"إنما اعتمدت على إبراز التطابق بين اإلبداع والضمير

الجماعي ،ال على مستوى المضمون وانما على مستوى القيم والبنية التركيبية في كل منهما ،خاصة على
مستوى التماسك فيما بينهما"( ،)1وقد فرق لوكا تش بين أيديولوجيا الكاتب ورؤيته اإلبداعية ،فالرواية عنده

ليست "مجرد فكر أديولوجي ،ولكنها أوالً وقبل كل شيء صياغة جمالية ربما تتجاوز الذات المبدعة أحياناً
لتفصح عن صوت آخر قد يكون معارضاً لهذه الذات نفسها"(.)2
ويرى الناقد "صالح فضل" أن المنهج االجتماعي ينقسم إلى تيارين منفصلين:

 .1التيار األول :يهتم بدراسة "الظواهر األدبية وما يتصل بها من وسائل االتصال والنشر والتلقي والتأثير في

القارئ ،من خالل أنظمة ثقافية معينة ،وفيها تلعب اإلحصائيات واالستفتاءات والبيانات دو اًر بالغ األهمية،
ومن أكبر دعاة هذا المنهج اسكاربيه"(.)3

من النقد الذي وجه إلى هذا اإلتجاه أنه يتصف باآللية ويهتم بالكم ال بالكيف ،أي بالقدرة اإلنتاجية

واالستهالكية ،مما يعد بإهمال قيمة األعمال األدبية الخالدة ،ويجعلها في مصاف أي عمل فني آخر ال قيمة
له.

 .2أما التيار الثاني فيهتم بدراسة اإلبداع الفني وصلته بالمبدع والمجتمع ،ويركز على الرموز الفنية في
األدب من صور ،وأخيلة ،وتراكيب تكشف الطابع االجتماعي لمبادئها الجمالية .ويعتبر لوسيان غولدمان

زعيم هذا االتجاه(.)4

يعد لوسيان غولدمان "1971-1913م" من أبرز ممثلي التحليل السوسيولوجي في دراسة األعمال

األدبية ،فهو وان تأثر بنظرية لوكاتش الفلسفية إال أنه قد تعدى النظرية إلى التطبيق .ففي كتابه "اإلله
المختفي" ذكر أهمية تطبيق النظرية على النصوص مؤكداً على أنه "ليس هناك منهج بغير موضوع ،بعبارة
()1

المرجع السابق ،ص.219

()2

حميد لحمداني ،النقد الروائي واإليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص ،ط ،1المركز الثقافي العربي،

بيروت ،1990،ص .63
()3

صالح فضل ،منهج الواقعية في االبداع الفني ،ص 220

()4المرجع السابق ،ص .220
2

أخرى ليس هناك منهج يبدو كالقالب الفارغ والذي يصلح تطبيقه على أي محتوى ،بل إن المنهج ال يمكن أن

تتحدد سماته إال من خالل دراسة لموضوع ما"( .)1فطبق منهجه التحليلي السوسيولوجي في كتابه وكانت

عنوان دراسته "الرؤية التراجيدية في أفكار باسكال وفي مسرح راسين" .وتخطى في كتابه "من أجل إنشاء علم

اجتماع الرواية" ما قام به نقاد األدب من تركيز على صلة المضامين بالمجتمعات التي تعبر عنها،
وبالمراحل التاريخية التي تجري أحداثها في ظلها ،من خالل تركيزه على الشكل الروائي نفسه ،وعالقته بتاريخ
()2

الحياة االقتصادية في المجتمعات الغربية.

السوسيولوجي وضعها في عدة نقاط ،وهي:

كما قدم غولدمان صيغاً متكاملة المعالم لخطوات النقد

أولا :الرواية تعبير عن "رؤية العالم" وهي رؤية تتكون داخل جماعة أو طبقة معينة في احتكاكها بالواقع،
وصراعها مع الجماعات األخرى.
ثانيا :دور المبدع هو إبراز هذه الرؤية وبلورتها في أفضل صورة ممكنة متكاملة لها؛ أي أنه يعبر عن

الطموحات القصوى للجماعة التي ينتمي إليها أو يعبر عن أفكارها.

ثالثا :الدور الفردي يتجلى أساساً في الصيغة الجمالية للعمل اإلبداعي ،وليس في بناء الرؤية العامة التي
تنتظم هذه الصياغة ،لهذا يضفي على اإلديولوجيا إهاباً تمويهياً يحولها إلى فن.
رابعا :إن الشكل الخيالي للعمل الروائي أي بناءه الجمالي يتميز باستقالل نسبي عن العالقات االجتماعية

وشكلها ،ولذلك ،فالنص الروائي ال يطابق الواقع ،ولكنه فقط يمكن أن يماثل بنية أحد التصورات الموجودة
عن العالم في الواقع الثقافي والفطري(.)3

ويعد لوسيان غولدمان المنظر للمنهج البنيوي التكويني من خالل تحليله الناقد للرواية ،إذ يرى أن
الناقد يعتمد على تحليل الرواية منطلقاً من داخل العمل الفني ،محاوالً فهمه ثم تفسيره ثم القيام بالربط بين
البنية الدالة واحدى البنيات الفكرية المتصارعة في الواقع االجتماعي .ويرى أصحاب البنيوية التكوينية أن

المبدع أحد العناصر المهمة في هذا الوعي الجماعي؛ ألنه عنصر فاعل يعبر عن تطلعات الطبقة
االجتماعية التي ينتمي إليها في صيغة فنية جمالية.
وقد طرح "غولدمان" جملة من المفاهيم السوسيولوجية ،التي تنبني عليها المقوالت األساسية في
منهجه التكويني البنيوي ،والتي تتمثل في :البنية الداللية ،والرؤية الكونية ،والوعي الكائن والممكن.
يأتي بعد غولدمان أهم مؤسسي علم اجتماع النص األدبي "بيير زيما" وهو أحد تالمذة غولدمان ،وله

كتاب بعنوان "النقد االجتماعي" .استطاع زيما أن يوضح معالم االتجاه الذي سار عليه كل من لوكاتش،
وغولدمان ،وميخائيل باختين من قبل .وقدم في كتاباته دراسات أسلوبية اجتماعية ،منطلقاً من الخطاب
()1

السيد يسين ،التحليل االجتماعي لألدب  ،الطبعة الثالثة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1992 ،صفحة .36

()2

المرجع السابق ،ص .39 -38

()3

حميد لحمداني ،النقد الروائي واإليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص ،ص 67
3

اللغوي أو اللغوي االجتماعي في النص ،وهو يرى أن الناقد يستطيع "من خالل األسلوب أو اللغة داخل

النص أن يصل إلى البنية التركيبية الداللية المتكاملة القادرة على كشف النص والمجتمع في نفس الوقت"(.)1
يختلف منهج زيما عن المنهج االجتماعي الذي اتبعه أستاذه غولدمان في تحليل الرواية .إذ ينطلق منهج

زيما ليسد الثغرة التي وجدت في البنيوية التكوينية التي لم تقدم وسائل نقدية محددة وانما اعتمدت على حدس

الناقد وفطنته.

رأى زيما أن منهج غولدمان يحتفي بالعناصر الخارجية أكثر من احتفائه بالنص؛ وهو ما طالب
بتغييره ،وطالب بانتهاج أسلوب حديث يعتمد فيه على الدراسات اللسانية الحديثة .يقف الباحث في الدراسة

السوسيولوجية لألدب بين منهجين :أولهما منهج نقدي ينحصر اهتمامه في البحث عن سببية الظاهرة األدبية

أي الترك يز على الجوانب المفسرة لحدوث النص الروائي ،مما يجعل الحديث عن العناصر الخارجية يحتل
مكان الصدارة في التحليل ،وهو ما يسمى بسوسيولوجيا الرواية .أما المنهج اآلخر فيتناول" الوسائل والتقنيات

تسهل عملية تحليل العمل الروائي من الداخل ،فيحلل المستوى التركيبي الذي من خالله يتم الكشف عن
التي ّ
العالقات االجتماعية؛ لمحاولة إثبات التماثل الموجود في البنية االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية من جهة
وبين البنية اللسانية المتحققة في النص الروائي من جهة أخرى .يمكن القول إن سوسيولوجيا النص الروائي
()2

أفادت بشكل خاص من الدراسات اللسانية الحديثة".

وقد طبق باختين منهج سوسيولوجيا النص الروائي في دراساته ،وأرى أن " الشكل والمضمون واحد
في الكلمة ،مفهومة على أنها ظاهرة اجتماعية – اجتماعية في كل دوائر حياتها ،وفي كل لحظاتها :من

الصورة الصوتية حتى أشد طبقات معانيها تجريداً"( ،)3عدا عن ذلك استفادت الدراسات النقدية من آراء
باختين خاصة في مبدأ الحوارية "تعدد األصوات واللغات" ،ونادى أيضاً "بحياد الكاتب الذي يلغي ضرورة

تفسير األدب ويلغي االستقالل النسبي لألدب عن الواقع االجتماعي والثقافي"( ،)4ورأى "أن البطل الروائي ال

يمثل بالضرورة آراء الكاتب ،ولكنه يمثل نفسه ،وأن الناقد يجب عليه أن يتعامل مع الشخصيات الروائية
يوجه اهتمامه إلى أفكار الشخصية"( .)5وبذلك
بحياد تام ،فيوجه اهتمامه إلى المقابلة بين الشخصيات بدل أن ّ

()1

أحمد استيرو ،علم االجتماع والنقد األدبي ،مجلة عالمات ،العدد  ،39المغرب ،2013 ،ص156
http://www.saidbengrad.net/al/39/index.htm

()2

حميد لحمداني ،النقد الروائي واإليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص ،ص  73بتصرف.

()3

ميخائيل باختين ،الكلمة في الرواية ،ترجمة يوسف الحالق ،و ازرة الثقافة ،دمشق ،1988 ،ص . 5

()4

محمد عزام ،تحليل الخطاب الروائي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد ،منشورات اتحاد الكتاب

العرب ،دمشق2003 ،م ،ص 319
()5

المرجع السابق.
4

أعطي باختين "نموذجاً للناقد األلسني الذي يصطنع الجسور بين البنيوية في دراسة الخطاب الروائي وبين
()1

الواقعية والنظر فيما يصل النص بخارجه"

نكتفي ب هذه اللمحة البسيطة عن المنهج االجتماعي في األدب إذ ال يتسع المقام هنا إليفاء المنهج
االجتماعي حقه من الدراسة ،مع محاولة تطبيق بعضاً من أساسيات المنهج االجتماعي في موضوع الدراسة.

السيرة الذاتية للكاتبة سحر خليفة
المناخ التاريخي في حياة الكاتبة:



مر المجتمع الفلسطيني وما زال بالعديد من التجارب والخبرات المؤلمة ،على كافة األصعدة ،سياسياً،

واقتصادياً ،واجتماعياً ،وثقافياً .يتناول البحث أدب إحدى روائيات هذا الجيل الذي نشأ بعد الحرب العالمية

الثانية في فلسطين ،ذلك الجيل الذي عانى النكبة والنكسة وحروباً مستمرة ال نهاية لها ،وعاصر هزائم تتلوها
هزائم.

قامت معاول االحتالل عام  1948بالتدمير ،والتهجير ،والتنكيل ،واستمرت سياسة القمع،
واالستيطان ،والتجهيل ،عقوداً طوال مما انعكس أثره سلباً على المجتمع الفلسطيني ،الذي عانى من الفقر،
والتشتت .كما عانى المجتمع من بعض ترسبات الجاهلية ،كتسلط النظام األبوي والعشائري ،وعانى من سلطة
العادات والتقاليد التي َب َنت حاج اًز منيعاً في وجه التغيير طيلة أكثر من نصف قرن من الزمان .فالفلسطيني
يحاول الثبات على أرض صلبة ،ولديه اإلرادة ،والقدرة على التغيير إن أراد ،لكن السلبيات المحيطة به تقف

عائقاً بينه وبين تحقيق نجاحه المنشود ،على المستوى الفردي والجماعي.

ساهمت األزمات السياسية في البالد العربية وتبعية الزعامات العربية لألنظمة الدولية المسيطرة في

تكريس الشعور بالظلم ،والتخاذل ،وضياع الشعور باالنتماء .فالمجتمعات العربية تعاني مما يعاني منه
المجتمع الفلسطيني ،فهو يعاني من سطوة العادت والتقاليد ،وازدواجية المعايير في التعامل بين الرجل والمرأة،
والعنف الجسدي والنفسي الذي يطال األطفال والنساء ،فالتسلط الذكوري في المجتمع الفلسطيني ال يعترف
بحرية المرأة ،وال يتيح لها تلك الحرية إال بشروط تتعلق بأهوائه ومزاجه؛ مما يعمق الفجوة بين الطموح

المنشود والواقع ،أكسبت هذه المعطيات وهذه التحديات األدباء في فلسطين العديد من الخبرات ،فتنوعت
وتعددت الكتابات والوجهات األدبية التي انطلقت تعالج تحديات الواقع بقدرات متفاوتة.

وقد أثبت األدب الفلسطيني وجوده في مجاالت عديدة كالشعر والرواية والقصة القصيرة ،وتعد الكاتبة الروائية

سحر خليفة إحدى أهم العالمات المميزة في عالم الرواية الفلسطينية ،إذ استطاعت عبر نصوصها الروائية
أن تعبر عن الهم االجتماعي بشكل مختلف عن معاصريها ،ممثلة أهم قطاع فيه وهو قطاع المرأة ،تنفتح

()1

مها العتوم ،تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث دراسة مقارنة في النظرية و المنهج ،رسالة دكتوراة ،جامعة األردنية،

 ،2004ص .65
5

روايات الكاتبة "على الواقع االجتماعي للمرأة العربية والفلسطينية في مجتمعات أبوية ،وتحاكم الكاتبة هذه

المجتمعات من منظور نسوي ،فهي تتخذ من وضعية المرأة أساساً لقياس درجة الوعي والحرية في

المجتمعات العربية .وتربط في رؤيتها اإلبداعية بين تحرر الوطن وتحرر المرأة"( ،)1واعية إلى أن "مهمة
الوعي الجمالي الروائي إ نتاج وعي عام جديد من خالل تحريض الوعي العام على تجديد أدواته ومفاهيمه

حتى يصبح أكثر فعالية وتفاعالً مع حركة الواقع"( .)2وعرفت الكاتبة بالتزامها بقضايا الواقع الفلسطيني

"خاصة القضايا االجتماعية التي نالت منها أكبر اهتمام"( ،)3كما أن كتاباتها التي تنتمي إلى "الرواية
()4

النسوية"

تسجل األحداث وتوثقها بطريقتها الخاصة بما لها وما عليها من تبعات.

السيرة الذاتية للكاتبة:
ولدت الكاتبة في فلسطين عام  1941لعائلة ارستقراطية في حي "بليبوس" في الجبل الشمالي من

مدينة نابلس( ،)5وكانت والدتها كأنثى بمثابة صدمة قوية للعائلة ،صدمة تضاف إلى مجموع الصدمات

السابقة؛ فهي االبنة الخامسة من مجموع ثماني بنات في مجتمع ذكوري قائم على التمييز بين الجنسين.
أجواء والدتها كانت قاتمة وحزينة ،األم باتت جزعة واألب ازداد قسوة لما ب ّشر به ،ظلت الخيبة قائمة إلى أن
تغير الحال بعد سنين عجاف حين حانت لحظة والدة األخ األصغر الذي مأل البيت بهجة وامتأل البيت به

فرحة ،هذه الفرحة لم يكتب لها أن تستمر طويالً؛ إذ أصيب االبن وهو يافع بحادث سيارة أقعده عن الحركة،
تأثر الوالد وبكى فترة من الوقت  ،ثم ما لبث أن سعى للزواج من عروس صغيرة شقراء جميلة تنسيه همومه،

تزوج وترك مسئولية البيت وتبعاته(.)6

تتحدث الكاتبة عن طفولتها بقولها " :في ذاك الجو القاتم غير المرحب تعلمت معنى وجودي وقيمتي
في هذا العالم تعلمت أنى من جنس شقي غير ذي نفع وقليل القيمة ...كوسيلة للهرب ،لجأت الى القراءة
()7

والكتابة ثم األلوان"

وهو ما يوحي بأن الكاتبة لديها استعداد فطري للبوح وللكتابة والغوص في عوالم الخيال

للهروب من واقعها الخانق.
()1

حفيظة أحمد ،الخطاب النسوي في روايات سحر خليفة ،مقال ،مجلة أفكار ،العدد ،283عمان ،2012 ،ص 118

()2

شكري عزيز ماضي ،الرواية العربيلة فلي فلسلطين واألردن فلي القلرن العشلرين -ملع بيليوغرافيلا ،دار الشلروق ،ط ،1عملان،

()3

شمس الدين موسى ،مرجعات ومتابعات في الرواية والقصة الفلسطينية ،ط ،1مطبوعات و ازرة الثقافة ،1999 ،ص 84

 ،2003ص .120

()4
الرواية النسوية :هي (التي تكتبها المرأة وتدور حول المرأة وتهدف إلى إعادة صياغة المعارف الثابتلة؛ لتقلوم بتقويضلها نصلياً
وفللق رؤيللة جديللدة ،ووعللي فكللري مغللاير لمللا عهدتلله المؤسسللة الثقافيللة المهيمنللة) الخطللاب الروائ لي النسللوي ،د ارسللة فللي تقنيللات

التشكيل السردي ،سهام أبو العمرين ،و ازرة الثقافة ،شركة األمل للطباعة والنشر ،القاهرة ،2011 ،ص9

()5
()6

وائل الصمادي ،صورة المرأة في روايات سحر خليفة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،ص 11

فيصل دراج وآخرون ،أفق التحوالت في الرواية دراسات وشهادات ،الطبعة األولى ،دارة الفنون ،مؤسسة عبد الحميد شومان،

عمان  ،األردن ،1999 ،ص162
()7

المرجع السابق ،ص 159 -158
6

درست سحر االبتدائية في مدرسة الخنساء بنابلس ،ثم درست اإلعدادية في متوسطة بني صهيون بالقدس،
ثم الثانوية في كلية راهبات الوردية بعمان سنة  .1959وعن تلك الفترة الحرجة في عمر كل فتاة كانت تواجه

مشاعر الرفض من األم بالشيطنة والتمرد ،وكانت األم توجهها بقسوة وعنف؛ خوفاً من أن تقوم سحر بعمل

مشين أو مخل في نظر المجتمع .تزوجت سحر خليفة زواجاً تقليدياً من رجل موسر يكبرها بكثير ولم تسأل
عن رأيها وسافرت لتعيش معه في ليبيا ،كان الزواج في ذاك الوقت لمثيالتها خالصا من واقع سيء إلى واقع

أسوأ ،فالمتعارف عليه اجتماعياً أن الرجل يتولى مسئولية زوجته عن العائلة .أما سحر فواجهت في زواجها
غرب ًة وعذاباً عانت منه لمدة ثالثة عشر عاماً؛ إذ كان الزوج مدمناً ومقام اًر ،فاتخذت قرارها باالنفصال عنه
بمساعدة أهلها ،وعن هذه الفترة تحديداً تقول" :زواجي كان تعيساً مدم اًر ،وقد عانت منه ابنتاي كما عانيت أنا

وجميع أفراد عائلتي .وبتشجيع متواصل من أهلي تركت ،وقد كنت بحاجة إلى تشجيع ،فقد كان ينقصني

الحزم وتحديد الهدف ...فقد اعتدنا نحن النساء منذ الطفولة أن يأخذ أحد عنا القرار"(.)1

عادت سحر إلى وطنها والى متابعة مسيرتها التعليمية ،فتخصصت في "اللغة اإلنجليزية وآدابها" في

جامعة بيرزيت عام  ،1977ثم عملت في الجامعة نفسها ،كتبت في تلك الفترة رواياتها الثالث األولى ،بعدها
أتمت الكاتبة دراسة الماجستير والدكتوراة في جامعة "أتوا" بالواليات المتحدة األمريكية ،تعمل الكاتبة اآلن في

مركز الدراسات النسوية في عمان ،كما تعمل في مختلف النشاطات النسائية وترأس مركز شئون المرأة في
()2

نابلس.

استطاعت الكاتبة أن تخرج من ركام المعاناة ،ومن هواجس المجتمع ،وقضاياه المتشابكة برؤية

موازية لكل ما مرت به ،فالصراع المحتدم داخلها ومن حولها شغل حي اًز واسعاً من كتاباتها التي بدأت تتوالى

بعد هزيمة  1967إلى يومنا الحالي ،وقد كانت بداياتها رومانسية بشخصيات متأزمة في روايتها "لم نعد

جواري لكم" التي صدرت عام  ،1974وكانت الكاتبة آنذاك متأثرة باألدب الوجودي ،ثم ما لبثت أن كتبت
متأثرة بالمدرسة الواقعية النقدية.

المضمون الجتماعي في رواية "لم نعد جواري لكم":

تناولت الكاتبة في روايتها األولى أزمة المثقف العربي ،وتطلعات الطبقة البرجوازية المتقوقعة حول

ذاتها ،فتناولت مشكالت تلك الطبقة آمالها وهواجسها ،التي تبدو بعيدة كل البعد عن آمال وهواجس المجتمع

الفلسطيني ،كما تناولت موضوعي الحب والخيانة .لم تخل الرواية من بعض المشاهد المكانية التي دلت
صراحة على وقوع أحداث الرواية داخل المجتمع الفلسطيني.

()1
()2
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المضمون الجتماعي لرواية "الصبار":
عام 1976صدرت للكاتبة روايتها الثانية "الصبار" وكانت تلك الرواية سبباً في شهرة الكاتبة ،بدت الرواية

رومانسية ثورية تنطلق أحداثها من قلب نابلس ،وقد عالجت الرواية بعض المشكالت االجتماعية موازاة

بثوريتها ،ولعل أهم مشكلة عالجتها هي مشكلة العامل الفلسطيني ،الذي أجبر على العمل داخل األراضي
المحتلة لسد األفواه الجائعة في بيته.
المضمون الجتماعي لرواية "عباد الشمس":
هي الجزء الثاني للصبار صدرت عام  ،1980تناولت الكاتبة من خاللها مشكالت اجتماعية خطيرة

منها الفقر واضطرار المرأة للعمل خارج البيت باإلضافة إلى أزمة المثقف العربي وتفكيره النمطي ،كما تناولت

قضية المطالبة بحقوق المرأة لتحقيق ذاتها.

المضمون الجتماعي في "مذكرات امرأة غير واقعية":
صدرت رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" عام  ،1986تبدو الرواية في ثلثيها األول والثاني كأنها
رواية سيرة ذاتية للكاتبة؛ لما احتوته من أجزاء ،ومشاهد تتشابه إلى حد كبير مع سيرة حياة الكاتبة

الشخصية ،وهو ما رفضت الكاتبة االعتراف به فيما بعد .عالجت الكاتبة في الرواية مشكالت مجتمعية
متنوعة كالتسلط األبوي والمجتمعي ضد كينونة المرأة ،وأهمية شرف المرأة في الموروث االجتماعي ،وغيرها
من القضايا.
المضمون الجتماعي لرواية "باب الساحة":

وفي عام  1990صدرت للكاتبة خامس رواية لها بعنوان "باب الساحة" .نقلت الكاتبة فيها صورة من

صور االنتفاضة وعرضت ألهم المشاكل الكامنة خلف ظاهرة العمالة خاصة تلك التي برزت بوضوح بعد

عام  ،1987كما تناولت أسباب االنحراف ،وازدواجية المعايير التي يميز فيها المجتمع الرجل عن المرأة ،كما

تحدثت عن ظاهرة العنف ضد المرأة داخل األسرة ،باإلضافة إلى تناولها لمجموعة من القيم االجتماعية

كالصمود ،والشرف ،وكتم األسرار.

المضمون الجتماعي لرواية "الميراث":

بعد اتفاقية أوسلو وما خلفها من تدهور في مجاالت عديدة صدرت للكاتبة رواية "الميراث" عام

 .1997تناولت الرواية قضية الغربة "غربة األفراد خارج وداخل الوطن" .كما تحدثت عن الهزائم والعجز

الذي مني به كثيرون من أفراد المجتمع؛ بسبب ابتعادهم عن القيم الحميدة؛ فكل يبحث عن مصالحه الفردية
وال يهتم بمصلحة المجموع ،مما يؤدي إلى خلل في تركيبة المجتمع وفي العالقات االنسانية.

المضمون الجتماعي لرواية "صورة وأيقونة وعهد قديم":
صدرت الرواية عام  2002وتتناول قضية تهويد القدس العربية وضياعها من أيد المسلمين ،في

صورة رمزية .تناولت الكاتبة في الرواية قضايا اجتماعية عديدة منها العمل في الغربة ،وقضايا الشرف،
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وسلبيات عدم تحمل المسؤولية ،والعنف الجسدي ضد المرأة ،كما تناولت بعض األمراض االجتماعية كالغيبة
والشعوذة.
المضمون الجتماعي لرواية "ربيع حار":
صدرت هذه الرواية عام  ،2004تناولت الكاتبة فيها فترة حصار الرئيس أبو عمار ،وقد استطاعت

الكاتبة أن تبرز مساوئ التعنت الصهيوني رغم سلمية األفراد ،كما تناولت الكاتبة الصراع الطبقي في

المجتمع ،فالهم السياسي جمع بين كافة األطياف االجتماعية ،التي يفرقها دائماً التعصب الحزبي ،فالنظرة

الدونية لآلخر تلعب دورها المقيت في إهدار الكثير من الجهد والوقت والكفاءات .تناولت الكاتبة مجموعة من

القيم االجتماعية كالصبر وتحمل المسؤولية والتعاون والتضحية ،وفي جزئها الثاني تعرضت لبعض األمراض

االجتماعية كالنفاق والوصولية.

أما آخر ثالث روايات صدرت للكاتبة كانت عبارة عن ثالثية تتكون من "أصل وفصل" عام ،2009

و"حبي األول" عام  ،2010و"أرض وسماء" عام  ،2013وتعرض الكاتبة فيها إلى ثالث حقب زمنية مختلفة
بطريقة سردية موحية ،فاألولى تتحدث عن فترة ضياع فلسطين ،وأحداث ما قبل النكبة الفلسطينية ،ثم أحداث
ثورة الشيخ عز الدين القسام .وقد لعبت أيديولوجية الكاتبة دو اًر كبي اًر في توجيه الكتابة الروائية؛ فقد رصدت

الروائية أخطاء الشيخ في ثورته ببعض األحداث المشوهة ،التي ال مقام لمناقشة أبعادها ومراميها في هذا
البحث ،والتي تحتاج إلى بحث في اتجاه آخر.
تصور الرواية المجتمع الطبقي في نابلس ومالمحه والتحوالت التي ظهرت فيه ،تقدم الكاتبة لطبقتين

اجتماعيتين وهما :طبقة العائلة البرجوازية وتمثلها عائلة قحطان التي تعيش حياة تقليدية في هيئتها
وتصرفاتها ومبادئها ،وبين العائلة العائدة من السعودية ،كما تقدم نموذجاً لعائلة إسرائيلية ،تمثل هذه العائلة

نظي اًر مقابالً لنموذج العائلتين العربيتين .أما القيم التي تناولتها الروائية في هذه الرواية فتتمثل في الترابط
األسري والتكافل ،وتناولت الرواية موضوعات اجتماعية متنوعة منها :الزواج المبكر ،وأعباء الزواج وتبعاته،
ومشكلة الطالق وأسبابها ،وقضية تعليم المرأة كضرورة فرضتها ظروف المجتمع.

أما الحقبة الثانية التي صورتها الروائية في روايتها "حبي األول" فتحدثت عن فترة النكبة ،فترة ضياع

فلسطين ،في ظل تخاذل القيادات العربية .استعرضت الكاتبة قوى المقاومة بزعامة القائد شهيد القسطل عبد
القادر الحسيني .يبدأ السرد الروائي بالحديث عن حب قديم يجمع بين الشخصيتين المحوريتين اللتين تجمعان

خيوط الماضي .وفي المضمون االجتماعي تناولت الكاتبة قضايا عديدة منها :قضية العمل ،والتثقيف،

والتضامن ،والصراع الطبقي.

وتسرد الراوية ورفيقها في الجزء األخير من الثالثية "أرض وسماء" العديد من الذكريات معتمدة على

الوثائق والرسائل والمذكرات ،كما تتناول سيرة حياة "أنطون سعادة" وهو شخصية لبنانية دفع حياته ثمناً للدفاع
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عن مبادئه وأفكاره ،وجدت الكاتبة فيه أنموذجاً مناضالً قل نظيره ،وترى أن هذه الشخصية اكتسبت أهميتها
من قدرتها على إيجاد أفكار وطنية حديثة ينصهر فيها الجميع في بوتقة المجتمع ،في وحدة تجمع كل القوى
على الرغم من اختالف وجهتها الدينية والسياسية والثقافية.

تعرض الكاتبة في روايتها مجموعة من القضايا ،تنتقد من خاللها الفهم الخاطئ للعقائد واألديان،

وسلبيات االنفتاح على المجتمعات األخرى دون قيود ،فمن خالل سعد تقدم الكاتبة نموذجاً لجيل واع يحاول

تجاوز أخطاء األجيال السابقة ،كما أشارت الرواية إلى عمق الفجوة بين األجيال .تتناول الرواية مجموعة من

القيم االجتماعية اإليجابية كالتسامح والتضامن.
هذه هي مضامين روايات الكاتبة ،تطرح من خاللها أسئلة متعددة حول التحديات التي تواجه

المجتمع الفلسطيني ،أسئلة ملحة تجعل القارئ يتساءل عن مدى تأثر الكاتبة بالواقع االجتماعي ،ومدى تأثير
الخبرات التي مرت بها الكاتبة في حياتها الشخصية والعملية على إنتاجها األدبي .تصر الكاتبة على الكثير

من آرائها الناقدة للمجتمع ،وتعاود طرحها من رواية ألخرى بال كلل أو ملل .فهل تجنت الكاتبة على المجتمع

في طرحها النقدي المستمر؟ وهل نستطيع أن نوضح العالقة بين النص الروائي للكاتبة والواقع االجتماعي
الذي أفرزه؟ وهل تضافر المضمون مع الشكل في روايات الكاتبة أم غلب أحدهما على اآلخر؟
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الفصل األول
صورة البناء االجتماعــي
يف روايات سحر خليفة

11

تمهيد
كان الهم االجتماعي وما يزال يشغل حي اًز كبي اًر من الفضاء الروائي في روايات الكاتبة سحر خليفة،

فقد طغت العالقات والقضايا االجتماعية المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني على كتاباتها ،وكان من الواضح أن

الكاتبة لم تهتم بالهم السياسي كاهتمامها بالهم االجتماعي؛ إذ سلطت الضوء على نواح مغمورة داخل
المجتمع الفلسطيني ،ورصدت حياة أفراده من الداخل ،واهتمت برصد العالقات االجتماعية ،وهي في
صياغتها لهذه العالقات والقضايا تقدم رؤية أيديولوجية حول المجتمع الذي تعيش فيه ،وكيفية معالجة

التحديات التي تواجهه ،موجهة أصابع اللوم إلى النظام األبوي الذي يتحكم في الحياة األسرية ،مدافعة عن

المرأة وحقوقها في مجتمع ال يهتم حقاً بأن يعطيها أبسط الحقوق.

على مدى أربعة عقود كافحت الكاتبة من أجل هذه القضية لتقدم للقارئ الفلسطيني والعربي رؤيتها
عن المجتمع الفلسطيني الذي هو جزء من المجتمع العربي ،لديه الكثير من سماته وهمومه وقضاياه

المشتركة .فما تلك العالقات التي استأثرت باهتمامها ككاتبة؟ وهل أثرت حياتها الشخصية على كتاباتها؟
وهل أثرت العالقات االجتماعية فيها كفرد من أفراد المجتمع؟ هل اهتمت الكاتبة بتقديم بعض المسائل أكثر

من غيرها؟ ما هي تلك الجوانب ولماذا أثارت حولها النقاش؟ ما القيم والتحوالت التي ترغب الكاتبة بإيصالها

للقارئ ،وتريد أن تهيئ المجتمع لقبولها؟ هذا ما سنعرفه من خالل هذا الفصل وقد تبقى بعض األسئلة
مفتوحة للقارئ واجتهاداته.

إن المجتمع الفلسطيني ،يشبه في تركيبته وتأثره بالعادات والتقاليد أي مجتمع عربي آخر ،يتكون

المجتمع الفلسطيني من أبناء المدن والقرى والمخيمات ،هذا المجتمع يشتمل على نمطين من األسر :نمط

تقليدي وهو نمط األسرة الكبيرة "الممتدة" التي تتميز بكثرة عدد أفرادها ،وقد تحتوي األسرة على ثالثة أجيال
في البيت الواحد ،تنتشر هذه األسر غالباً في القرى والمخيمات ،أما نمط األسرة الصغيرة فموجود غالباً في

المدن .على أن كال النمطين تجمعهم على اختالف طبقاتهم عادات ،وتقاليد واحدة ،وموروث ثقافي واحد،
رغم االختالف في طبيعة المعيشة ،واللهجة ،وفرص العمل .يتفاوت تطبيق هذه العادات المتوارثة بشكل

نسبي من بيت إلى آخر ،مع محاولة كل جيل بشكل أو بآخر االنعتاق من بوتقة الموروث الثقافي

واالجتماعي السائد.
وتعد العادات والتقاليد إحدى الركائز التي ترتكز عليها الهوية الفلسطينية ،فالحفاظ على الهوية
المهددة من الضياع أمر تحتمه طبيعة نضال الشعب الفلسطيني؛ ولذلك تحافظ العائلة الفلسطينية على

عاداتها وتقاليدها وان ظهر "تراجع ملحوظ لسلطان العادات والتقاليد وسطوة الذكور على اإلناث"( ،)1تظل

العالقات بين اآلباء واألبناء ما بين مد وجزر فاآلباء يريدون لها مزيداً من الترسيخ ،بينما يحاول األبناء نقدها
وتغييرها بما يتناسب مع متطلبات العصر.

()1

محمد بكر البوجي ،عادات وتقاليد شعبية فلسطينية (دراسة حضارية) ،غزة ،فلسطين2014 ،م ،ص 244
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يمثل فن الرواية المجال األكبر حرية للروائي في اإلبداع الفني ،فقد استفادت الكاتبة من هذه الحرية

المتاحة ،فانطلقت في كتاباتها من البيئة الكبرى "المجتمع" ،مشخصة أهم جزئياتها وهي األسرة ،منتقلة من
المجموع إلى المفرد ومن خارج هذا المفرد "اإلنسان" إلى دواخله ،تسبر أغواره وتخترق الحواجز المنيعة التي
يخلقها حوله .ركزت الكاتبة سحر خليفة في سردها الروائي على تصوير بنية المجتمع الفلسطيني" ،فالعمل

األدبي تجربة اجتماعية فيما لها من مالبسات ،وفيما تتسم به من آالم ،أو تنشد من آمال ،وعلى الكاتب أن
()1

يطابق بين حياته وتجربته ،ال باالنحصار في نطاق نزعاته الفردية ،بل بتوحده مع الوعي االجتماعي"

فقد

عرضت لشريحة واسعة من أبناء المدن ،مركزة على عالقات المجتمع األقرب إليها ،مجتمع مدينتها نابلس

باإلضافة إلى غيرها من البيئات األخرى ،تلك البيئة التي عايشتها كثي اًر واختلطت بأفرادها .لذلك نجد تشابهاً

حيوياً بين عالمها الروائي وبين أفعال عالمها الواقعي الذي انطلقت منه .تسعى الكاتبة من خالل هذا التشابه
تقديم رؤية ناقدة للمجتمع ،رؤية واقعية واضحة تقوم على أسس تغيير مرتكزات المجتمع الذكوري الذي ترى
فيه آفتي عدم التعدد ،ومركزية التحكم.
ولعل أكثر ما ركزت عليه الكاتبة هو عالم الطبقة البرجوازية المتوسطة ،وكيفية اختالطه بالعوالم

األخرى المحيطة ،ومدى تواؤمه مع الظروف والتحديات التي تواجهه .تطلعنا الكاتبة على هذا العالم الروائي؛
لنصبح بدورنا قادرين على رسم صورة تكاملية له .تمكننا كقراء من الولوج في هذا العالم المتخيل؛

فإن"الروائي العربي المعاصر قد أصبح – اليوم – هو" المؤرخ الحقيقي" لكثير من أحداث األمة وقضاياها،
من خالل شخصيات مأزومة فكرياً ،ومهشمة اجتماعياً ،ومغتربة إنسانياً ،هذه الشخصيات  -التي تعاني من
أجل نفي عذابات الذات واآلخرين وتحقيق أهداف المجتمع  -صارت تشغل اليوم  -مكانة رفيعة في شرفات

فنون القص"(.)2

كشفت الكاتبة من خالل الشخصيات والعالقات االجتماعية المتعددة عن الكثير من األمراض النفسية

واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع مع إعالن الرغبة في التخلص من هذا الواقع السيئ" ،فقد يرسم األديب

أحياناً صورة سلبية لمجتمعه في كثير من األعمال األدبية ،لكنا نجد وراء تلك الصورة رغبة عارمة في

اإلصالح والتغيير نحو األفضل وليس اإلساءة إلى المجتمع وهدمه ...األديب الحق هو الذي يحمل هموم
مجتمعه ويحرص عليه حرصه على نفسه ،فهو مالذ أفراحه وأحالمه ،تجتمع فيه ذاكرة الماضي إلى جانب

رؤى المستقبل ،لذلك حين يقدم صورة لمجتمعه تكون مطبوعة بطابع العالقة االجتماعية والنفسية واألخالقية
الوثيقة التي تشد الكاتب إلى مجتمعه وما يشكل هويته".

()3

فالرواية تبغي أن تؤثر في مستوى الوعي كونها

مكن من إحداث فروق نوعية
تحمل في بنائها الفني الكثير من األفكار والشخصيات والتناقضات ،هذ الفن " ي ّ

()1

محمد غنيمي هالل ،قضايا معاصرة في األدب والنقد ،دار نهضة مصر للطبع و النشر ،القاهرة ،د.ت .ص 37

()2

طه وادي ،الرواية السياسية ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجمان  ،القاهرة ، 2002 ،ص 5

()3

ماجدة حمود ،مقاربات تطبيقية في األدب المقارن ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة

اإلنترنت ،2000 ،ص .www.awu.dam.com 108
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()1

عبر الحفر عميقاً في وعي الجمهور ،مع ما تسمح به طبيعته الفنية من رصد حاالت التغيير"

في

المجتمع.

يرى الكاتب أسامة شهاب أن الكاتبة في روايتيها "الصبار" و"عباد الشمس" قد "تناولت بصدق وجرأة
عالقات المجتمع من خالل التداخالت اليومية في حياة األفراد وأنماط التفكير ،لتذكر بأن الهزات التي تصيب

الشعوب إنما تطيح باألبنية االجتماعية المهترئة لتنهض بعدها أفكار وعالقات جديدة يحملها هذا الجيل

القادم!"( .)2وتؤسس الكاتبة للوعي الجمالي من خالل تصور حقيقي للعالقات اإلنسانية في الواقع أي من ما
هو" كائن" وتتجاوزه وتسمو به إلى ما هو متوقع منه أي إلى ما هو "ممكن" .وقدمت الكاتبة عن طريق

السارد ذلك "الوعي الممكن" متمثالً في األفكار والرؤى التي يطرحها "البطل اإلشكالي"()3الذي ظهر في

الروايات حسب ترتيب صدورها.

فهو سميرة في "لم نعد جواري لكم" ،وأسامة في "الصبار" ،رفيف في "عباد الشمس" ،وعفاف في
"مذكرات امرأة غير واقعية" ،وحسام في "باب الساحة" ،وابراهيم في "صورة وأيقونة وعهد قديم" ،وزينب في
"الميراث" ،ولي از في "أصل وفصل" ،وربيع في "حبي األول" ،وأنطون سعادة في "أرض وسماء".

هذا البطل اإلشكالي في الروايات السابقة "يتحرك  -فنياً -في إطار قضية أيديولوجية ،قد يقدر

على حلها أو يخفق؛ أي أنه قد يستطيع أن يناضل عن عقيدته ،أو يسقط صريعاً عنها"( .)4فنجد أن الظروف

واألزمات قد هزمت بعض الشخصيات ،وانحرف البعض اآلخر عن المسار بمشيئته ،واستطاع عدد نادر

منهم إثبات ذاته وسط التحديات العاتية التي واجهته.
اهتمت الروائية بتمثيل تلك التحديات واألزمات "الوعي الكائن" الذي يعايشه البطل وكيفية تعامله

معها ،كما عقدت مقارنة بين البطل المأزوم وبين الشخصية النمط في طريقة تعامل كل منهما مع الواقع.
وسنحاول هنا الولوج في هذا العالم الروائي من خالل النظر "إلى العالم الروائي كوحدة كلية ينبغي إدراك
العالقات القائمة بين مكوناتها الستخراج ايديولوجيا الكاتب ،أي موقفه من الواقع أو ما يماثل رؤيته للعالم"(.)5

()1

يعرب خضر ،الرواية واشكالية النهضة العربية ، 1916 - 1850 ،مجلة حوليات التراث ،العدد  ،12سوريا ،2012 ،ص

،138
()2

أسامة يوسف شهاب  ،الرواية النسوية في ظل االحتالل سحر خليفة أنموذجاً ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،30العدد1,2

()3

ال بطل االشكالي :هو (مصطلح نقدي جديد قدمه نقاد علم اجتماع األدب ومنهم لوسيان غولدمان ،وهوشخصية تبحث عن
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القيم األصيلة في واقع اجتماعي مضطرب من حيث السلوك والقيم  ،وهويتصف بقدر من الوعي الفكري العميق  ،لكنه عاجز
عن إصالح مجتمعه ،وعن القدرة على التعامل معه  ،إنه مثقف فكرياً  ،لكنه غير قادر على الحركة سلوكياً  ،ومن ثم ينتهي

به الحال إلى أن يصبح شخصية مهمشة مغتربة ).الرواية السياسية ،ص 20
()4

طه وادي ،الرواية السياسية ،ص7

()5

حميد لحمداني ،النقد الروائي واإلديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص ،ص 104
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قدمت الكاتبة نماذج لشخصيات روائية متباينة في تعاملها داخل العالقة األسرية ،يدور أغلبها حول العالقة

المتبادلة بين المرأة والرجل اللذين يمثالن العمود الفقري في النظام األسري .ويعرف المجتمع األسري بأنه

صورة مصغرة عن المجتمع الكلي ،تترابط وتتشابك فيه العالقات .وهذه الحلقات التي رصدتها الكاتبة
متداخلة ال يمكن الفصل بينها ،وتوجب الدراسة التركيز على جزئياتها .ولذلك تنقسم الدراسة في هذا الفصل

إلى ثالثة مباحث:

المبحث األول :صورة الرجل وتتناول دوره الوظيفي داخل األسرة كأب أو أخ أو زوج أو ابن.

المبحث الثاني :صورة المرأة من خالل دورها الوظيفي فهي األم واألخت والزوجة واالبنة.
المبحث الثالث :صورة العالقات بين أفراد المجتمع الواحد.

المبحث األول :صورة الرجل في روايات الكاتبة
قدمت الكاتبة نماذج متعددة لصورة الرجل يمثل فيها دوره كأبرز أعضاء األسرة تحكماً وسيطرًة.
وجعلته يمارس طقوسه في أغلب األحيان في جو من الرهبة واالستعالء .تدعم هذه السيطرة "مجموعة من
الصفات تتشكل من خالل المحيط االجتماعي ،والبيئة والعالقات االجتماعية ،وتظهر في سلوك الرجل

ومواجهته للمواقف المختلفة .وترتبط الرجولة غالباً بمجموعة من الصفات مثل القوة والسلطة والقوامة
عبر عن أن الرجل هو في المقام األول دائماً وهو الطرف األقوى دائماً ...وأن اتخاذ
والشجاعة ،التي ت ّ

الق اررات الحاسمة والفاصلة يكون دائماً بيده"
الكاتبة تتأثر بشكل مباشر بالفروق التي ينتجها المجتمع الذكوري وهي فروق منها "ما هو بيولوجي؛ أي أنها
()1

و ترى الباحثة رشا العلي أن صورة الرجل في شخصيات

فروق محايدة ال تحمل تفاضالً ألي من الطرفين ،ومنها ما هو" اجتماعي وثقافي ،وفيها تنحرف الفروق من

المحايدة إلى المفاضلة والتمايز ،واعالء الذكورة على األنوثة في مجموعة الوقائع السردية ،)2(".ذلك التفاضل

غالباً ما يكون لصالح الرجل على حساب المرأة .أما الناقدة فيحاء عبد الهادي "فقد عزت األسباب التاريخية
الضطهاد المرأة إلى أسباب اقتصادية ،ورفضت أن يكون سبب االضطهاد الذي تتعرض له المرأة ناتجاً عن
()3

االختالفات البيولوجية أو النفسية"

فهي ترى أن اضطهاد المرأة ظهر مع ظهور الطبقات االجتماعية

واالستغالل الطبقي .كما تذكر الكاتبة أن الدراسات ذاتها كشفت عن أن الصفات المالصقة للذكورة واألنوثة
ما هي إال صفات مكتسبة؛ لذلك من المؤسف أن يعلق المجتمع على هذه االختالفات بين الجنسين الكثير

()1

فضل عودة ،رؤية الرجل للمرأة في المجتمع الفلسطيني ،رسالة دكتوراة ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،2014 ،ص9

()2

رشا العلي ،األبعاد الثقافية للسرديات النسوية المعاصرة في الوطن العربي( ، )2005 -1990رسالة دكتوراه ،جامعة عين

شمس ،2009 ،ص 50
()3

محمد أيوب ،الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة  ،1994 -1967الطبعة األولى ،سندباد للنشر

والتوزيع  ،الدقي -مصر  ،2001 ،ص 86 -85
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من الممارسات والعادات الخاطئة .وقد أثبتت دراسات األنثربولوجي أن "األمومة واألبوة مفهومان اجتماعيان

وليسا بيولوجيين"(.)1

تبعاً لما سبق ال مجال للمفاضلة القائمة في المجتمع بين الجنسين ،وهناك تأثيرات عديدة سلبية
للممارسات االجتماعية المخالفة لقانون العدل بين األفراد ،جعلت الكاتبة سحر خليفة تتصدى لهذا النوع من
التمييز ،رافضة النظام األبوي في المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي ككل ،فإن بنية المجتمع األبوي

العربي ،الذي هو أكثر أبوية وأشد تقليدية وأكثر محاصرة لشخصية الفرد وثقافته وأكثر ترسيخاً لقيمه وأعرافه

االجتماعية التقليدية ،وأكثر تهميشاً للمرأة واستالباً لشخصيتها ،هذا النظام يقدم سيطرة األب على العائلة
وسيطرة الرجل على المرأة والولد على البنت ،بحيث يبقى الخطاب المهيمن هو خطاب األب الذكر وأوامره

وقرارته"( .)2ترى الكاتبة أن الرضوخ لسلطة الرجل في المجتمع هو أحد أسباب التخلف في المجتمع
ا

الفلسطيني ،وهذا ما طرحته الكاتبة للنقاش من خالل الصور التي قدمتها في رواياتها للنمط الذكوري في
المجتمع.
نموذج األب في الرواية:
لم تكد تخلو رواية من روايات الكاتبة من طرح نموذج لصورة األب الفلسطيني ،الذي قدمته في

صورتين متباينتين إحداهما :الصورة النمطية لألب البرجوازي ،واألخرى صورة الرجل الكادح الفقير الذي
يعيش هموم مجتمعه وأسرته .وركزت الكاتبة على الصورة األولى باعتبارها الصورة السلبية ،راصدة أضرارها

على األفراد المحيطين وعلى الجو النفسي المحيط للذين يعيشون داخله ،بينما همشت الصورة األخرى رغم

إيجابيتها ولم تعلق عليها اهتماماً كبي اًر.

وتطرق العديد من الباحثين إلى صورة األب المتسلط في روايات سحر خليفة ،الذي يفرض رأيه على

أفراد أسرته ،وقد تجاهلت بعض الدراسات الصورة اإليجابية لألب في رواياتها ،واكتفت بذكر صورة األب

البرجوازي المتسلط؛ بسبب طغيان تلك الصورة على غيرها من الصور ،فاألب المتسلط حظي باهتمام الكاتبة
مما أثري الصورة المتخيلة له ،ووضح الفكرة موجهاً األنظار إليه ،من خالل الكشف عن مساوئه وتغطيتها
من جميع زواياها .يمثل أبو عادل نموذج األب النمط في رواية "الصبار" ،وكذلك والد عفاف في "مذكرات

امرأة غير واقعية" ،وشخصية وجيه أبو عزام في رواية "باب الساحة" ،وشخصية أبو إبراهيم في رواية "صورة

وأيقونة وعهد قديم" وشخصية محمد حمدان والد نضال في رواية "الميراث" ،كما جاء عرضاً في شخصية بدر

الوشمي في "ربيع حار" وأمين في رواية "أرض وسماء" .وكلها شخصيات تهتم بإحكام السيطرة على تصرفات
أبنائها وتحركاتهم دون اهتمام كبير بما يعانيه أفراد األسرة من جراء تلك الق اررات.

()1
()2

فيحاء عبد الهادي ،نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1997 ،ص 125

ابراهيم حيدري ،النظام األبوي البطريركي وتشكيل الشخصية العربية ،مقال ،مؤسسة الحوار المتمدن،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=328342
16

نضرب مثالين لهذا النمط من اآلباء الذي طرحته الكاتبة في روايتيها "مذكرات امرأة غير واقعية"
و"باب الساحة" يظهران مدى التقارب بين صورتي األبوين في الروايتين وكأنهما لشخصية واحدة ،تقول عفاف
عن والدها حين رآها تحت المطر تلعب مع ابن الجيران" :فاندفعت تحت المطر وبدأت أركض وأقفز وهو

يلحقني ويصيح وأنا أضحك ،وفجأة ارتطمت بوجه الوالد ،كان قد أقفل سيارته وفتح مظلته السوداء ،وهو
يهرول نحو الدار .نظر إلي من تحت المظلة توقفت عن الركض والضحك وتحت نظراته أحسست أني أقوم
بعمل مشين فبدأت أنتفض من البرد قال باقتضاب "عفاف" مد يده فاقتربت منه دونما مقاومة ومشيت تحت

المظلة السوداء وقلبي يدق "

()1

يمثل السيد وجيه أبو عزام دور السيد اإلقطاعي وأبناؤه يمثلون كنزه الثمين ،فكان يتباهى بعدد أوالده
الذين ما أشعروا يوماً بحبه ،وانما كان يجمعهم كما يجمع الغني البخيل الذهب ،ابنه الصغير حسام ال يذكر

أن والده قد دللله يوماً أو قربه إليه .يصف حسام طريقة استقباله ألبيه عند عودته للبيت "كانوا إذا حضر
الوالد يصطفون على الدرج مثل صغار العساكر ،الكبرى فاألصغر فاألصغر ،وحسام طبعاً في ذيل الصف.
وتقول الكبرى برهبة" :مسا الخير يابا".وينتقل اإلحساس لديه .وتكون األم عند المدخل"

()2

أما النماذج التي قدمتها الكاتبة لألب الحنون ،الذي تربطه بأسرته عالقة سوية تسودها المحبة

فمتعددة منها :شخصية شكري في رواية "لم نعد جواري لكم" فهو يرعى شؤون أبنائه ،ويعيش من أجل أسرته،
هو المحب ،العطوف ،في حين لم تبذل األم جهداً كبي اًر في العناية بأطفالها ،وتركت عبء تلك المسؤولية

على الخادمة .ثم شخصية والد نهلة في رواية "الميراث" ،باإلضافة إلى شخصية األب في رواية "أصل
وفصل" وشخصية أنطون سعادة في "أرض وسماء".

ثم قدمت الكاتبة صورتين لألب الكادح في رواية "الصبار" من خالل شخصيتي :أبي صابر وزهدي،

فهما يحاوالن أن يقدما ما يستطيعان للعائلة ،دون أن يدخ ار جهداً في ذلك .ويحرصان على األبناء فيمنعونهم
من الخروج أثناء منع التجول ،بينما ترسلهم األمهات خارج البيت؛ ألنهن ال يتحملن صراخهم وعويلهم .وحين

سجن زهدي جلس يفكر بأهل بيته ،متسائالً كيف تتدبر زوجته وأوالده أمورهم بدونه ،كما تمنى رؤية ابنه

حمادة المعتقل؛ ليطمئن عليه.

يطالعنا في رواية "ربيع حار" نموذج األب المثقف "فضل القسام" الذي يتصف بالحزم ،لم يكن
متسلطاً بل حازماً يوجهه الحب والخوف على األبناء ،يؤلمه أن ابنه أحمد يتلعثم في الكالم "التأتأة" ،وأن ليس
البنه االهتمامات نفسها التي يمتلكها األوالد اآلخرون ،وكان أيضاً دائم االنشغال بابنه مجيد ذاك الذي لم
يكن يهتم إال للفن والشهرة والمجد.

()1

سحر خليفة ،مذكرات امرأة غير واقعية ،الطبعة األولى ،دار اآلداب للنشر والتوزيع ،بيروت -لبنان ،1986 ،صفحة .129

()2

سحر خليفة ،باب الساحة ،الطبعة الثانية ،دار اآلداب ،بيروت -لبنان ،1999 ،ص51
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معطاء ألهله ،حنوناً معهم يحب
قدمت الساردة في رواية "أصل وفصل" صورة زوج زكية ،الذي كان
ً
زوجته وال يحرمها أو يحرم أبناءه من عطائه .وقدمت نموذجاً آخر لألب الذي يقدم مصلحة أبنائه على
مصالح اآلخرين ،وهي شخصية أخ زكية الذي يرعى شؤون أبنائه ويتغاضى عن سلوكياتهم السيئة ،رغم ما
هم فيه من الغباء وسوء التصرف.
ال يمكن أن ندعي أن الكاتبة أهملت صورة األب المحب الحنون كلياً ،لكنها لم تول ذلك النمط
الطيب من اآلباء االهتمام نفسه الذي أولته لألب المتسلط ،إذ اتقنت رسم صورة األب البرجوازي وسلطت
األضواء عليه؛ لعلنا نعزو ذلك لخبرة الكاتبة الذاتية بهذا النوع من اآلباء ولخبرتها المحدودة بالطبقات

ار عن عائلتها االرستقراطية خاصة عن والدها وعالقتها الشائكة
المسحوقة أو الفقيرة ،فقد تحدثت الكاتبة مر اً
به.

وضحت الكاتبة أن هناك خلط بين الحزم والتسلط .فاألب البد أن يكون حازماً ،عنه تصدر الق اررات

المصيرية في البيت المحافظ .وكلما كان لألب مركزه المعروف في المجتمع وله وضعه االجتماعي بين

الناس ،تزداد نظرة االحترام أو االنتقاد له في مجتمعه .ومن الجدير ذكره هنا أن الكاتبة تناولت األب من

خالل وضعه االجتماعي ،فهي ترصد األفعال وردود األفعال في المجتمع .ترصد تحركات األب وانفعاالته،
حركاته وسكناته ،ففي رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" نقابل عفاف الغاضبة الراغبة في التخلص من سيطرة

األب ،لكنها تذكر أن أباها لم يكن كذلك ولم يصبح متسلطاً إال حين شغل وظيفة المفتش ،فالكثير من
تصرفاته أضحت متصلبة على إثر الوظيفة والمكانة التي احتلها والدها في المجتمع.

وقد قارن الكاتب حسان الشامي بين األسرة الفقيرة واألسرة البرجوازية في طبيعة العالقة التي تربط

األب بأبنائه وخاصة االبنة ،فقارن بين روائيين فلسطينيين هما :رشاد أبو شاور في روايته "العشاق" عندما
ترك األب الباب مفتوحاً لجواب الفتاة إن كانت ترتضي الزواج من المتقدم لخطبتها ،وبين موقف والد نوار

الذي رأى حتمية موافقتها على المتقدم لخطبتها في " الصبار" يقول " :استطاع كل من رشاد أبو شاور
وسحر خليفة أن يصو ار جانباً هاماً من العالقة التي تربط الفتاة بأبيها ،وما يميز هذه العالقة ،فكان هناك
جوانب إيجابية وأخرى سلبية أفرزتها طبيعة المجتمع والطبقة التي ينتمي إليها كال األبوين ،فكان سليل الطبقة

البرجوازية يتعامل في إطار مصالحه الشخصية وفي ظل عالقات تقليدية بالية ،فيبعد ابنته عمن تحب،

ويكرهها على الزواج ممن ال ترغب فيه وال تجده كفؤاً لها ،في حين يتعامل األب الكادح البسيط مع ابنته
بأسلوب أكثر مرونة ،وانفتاحاً وأصدق تعبي اًر على ثقته وحبه واحترامه البنته ،ولرأيها في اختيار شريك
()1

حياتها"

()1

حسان الشامي ،المرأة في الرواية الفلسطينية  – 1985 -1965دراسة،-منشورات اتحاد الكتاب العرب ،مكتبة األسد،

دمشق ،1998 ،صفحة.32
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كما قدمت الكاتبة نموذجاً لألب من خالل شخصيات عربية غير فلسطينية :وهي شخصية السجين
السوري في رواية "الصبار" الذي كان يتطلع شوقاً لرؤية زوجته وابنه ،وشخصية السياسي أنطون سعادة
وحنانه البالغ مع ابنتيه في رواية "أرض وسماء".

صور خاطفة آلباء إسرائيليين في روايتي "الصبار" و"ربيع حار" ،ففي "الصبار" قدمت
قدمت الكاتبة
اً

مشهد الضابط مع عائلته الصغيرة قبل أن يباغته المقاوم أسامة ويقتله .وفي رواية "ربيع حار" قدمت
شخصية المستوطن الذي يدلل ابنته ويمنحها ما تريد ،حتى القطة التي كان يمتلكها الفلسطيني أحمد ،سرقها؛

ليمنحها البنته.
صورة األخ في الرواية
قدمت سحر خليفة صورة نمطية لألخ ولدوره الوظيفي في العائلة فهو يطيع والديه منذ صغره ،ويبدي

نزعة تحررية من سلطة األب حين يشب عن الطوق فيصبح دائم الصراع مع والديه .فالعالقة األخوية بين

أبناء الكرمي :عادل وباسل ونوار من جهة ،ومشاعرهم المتضاربة نحو األب الذي يمثل العنجهية
االرستقراطية من جهة أخرى في رواية "الصبار" أحدثت فجوة في العالم البرجوازي الذي ينتمون إليه .فقد

أخذت العالقة األخوية بينهم طابعاً أكثر حرية وتمرداً ،فنجدهم يتمردون على سلطة الوالد كل على طريقته:
فعادل يصف الدار الهرمة بالجبن والمرض ،وكأنه يسقط أحاسيسه اتجاه والده على الدار ،بينما يضمر باسل

الكره والتحدي لهذا األب ولكل ما يمثله ،بينما ترفع نوار شعار التحدي بطريقتها ،حين تساند الثورة فعلياً
بتمسكها بعالقتها العاطفية مع صالح المعتقل السياسي( .)1هذه العالقات الجريئة المنبعثة من داخل الطبقة

البرجوازية تمثل خرقاً لتعاليم األب الذي يمثل البرجوازية الهرمة.

وفي رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" قام اإلخوة بتوزيع الميراث بعد موت الوالد دون أي اعتبار

لمسألة توريث شقيقاتهم .األمر الذي تقبلته أخوات عفاف ولم تتقبله عفاف وأصابتها الخيبة ،ورغم محاوالتها
غير شيئاً من ذلك الواقع ،واستمرت العالقة األخوية الودية قائمة ومستمرة؛ بسبب قوة تحكم
المستمرة لم ت ّ
العادات والتقاليد التي تحكم العالقات بين الذكور واإلناث في مجتمع ذكوري.
نتعرف على شخصيتي أحمد المطارد وأخيه الكبير معاوية ،وعلى طريقة تعاملهما الفظ مع أختهما
نزهة في رواية "باب الساحة" .وشخصيات إخوة سمر في الرواية ذاتها ،الذين أشبعوها ضرباً؛ لجرأتها

وخروجها على األعراف؛ فقد خرجت سمر إلى بيت نزهة ،مبررة ذهابها لتعبئة استبيان في مجال عملها.
لكنها فوجئت بأن حصا اًر ضرب على المنطقة من قبل جيش االحتالل مما أعاق عودتها إلى بيتها ،بقيت
سمر في بيت نزهة المشبوهة عدة أيام ،وهنا خالفت الروائية بأحداثها المتوقع ،حيث ال يعقل أن ال تعلم

األسرة شيئاً عن مكان سمر طيلة تلك األيام التي لجأت فيها إلى أحد بيوت الحي! لعل الكاتبة تمنح القارئ

()1

المرأة في الرواية الفلسطينية  ، 1985 -1965ص 38بتصرف.
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فرصة للتفكير في مغزى تصرف سمر ،وسبب لجوئها إلى بيت المومس نزهة؛ لتحتمي به .خالفت سمر
المتوقع منها وهي ابنة المجتمع المحافظة .فهل نلحظ هنا تحدي سمر أو محاول ًة منها لالنعتاق من هيمنة
األسرة ،كأن تتخذ تعبئة االستبيانات فرصة مواتية ترغب في استغاللها! أم أن لسمر رغب ًة في البحث عن
أسرار ذلك البيت الغامض ،يدفعها حب استطالع قوي لمساعدة نزهة في الخروج من ورطتها؟ لكننا نكاد

نلغي هذين االحتمالين؛ ألن ذلك يتعارض مع شخصية سمر الهادئة التي تنزع إلى احترام تقاليد المجتمع.

هنا تكون الكاتبة قد وضعت العالقات األخوية على المحك ،بتصويرها لالضطهاد الواقع على البنت

المحافظة لمجرد أنها بنت.
لفتت الكاتبة األنظار إلى االنتفاضة حين وجهت نقدها لها ،ألن بوادر التغيير كان ينبغي أن "تبدأ
من الداخل في أنماط العالقات بين أفراد الجماعة ،ينبغي أن تسود الديمقراطية بين الرجل والمرأة ،بين الطفل

والشيخ ،بين الرجل والرجل ،وبين المرأة والمرأة ...وكان ينبغي لالنتفاضة أن تزعزع العالقات الداخلية إذا

أرادت أن تحقق مقاصدها ،)1("...لكن االنتفاضة تجاهلت المرأة –كما ترى الكاتبة -فاهتمت بالجانب

السياسي وقدمته على الجوانب االجتماعية.)2(...

يشارك الناقد فاروق عبد القادر الكاتبة قولها بأنه ال يوجد " فرق كبير بين االحتالل الذكوري للمرأة

واالحتالل اإلسرائيلي للوطن فكالهما يسبب الهبوط واإلحباط على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع"

()3

ولذلك يتوجب رفضهما ومحاربتهما ،لكنه ال يشاركها زعمها بأن من باب أولى محاربة االحتالل األول قبل

الثاني فيقول " :نعم ثورة المرأة الفلسطينية جزء من الثورة الفلسطينية فقط دون أولويات زائفة تضع الجزء قبل

الكل ودون أن ينفي الجزء الكل ...ثمة عالقة جدلية ضرورية :ال يمكن تثوير المرأة إال في رحم وضع ثوري،
()4

وال يمكن تحقق الثورة بكل شروطها إال في حضور امرأة ثورية"

يرى الناقد محمد معتصم في قراءته لرواية "باب الساحة" أن الكاتبة واعية لدورها وعليه فإن

االنتفاضة كي تحقق شروطها البد أوالً أن تبادر بإعطاء المرأة حقها كإنسان؛ لتتحقق المعادلة بشكلها

الصحيح ،وليتحقق للشعب ما يريد " ،فالفعل الحقيقي لالنتفاضة هو العمل على تغيير األنماط العالئقية بين
الجماعة حتى تصبح وحدة عضوية قادرة على المقاومة والمواجهة .وينبغي أن ننهض باإلنسان /اإلنساني

إلى جانب السياسي فاألبقى هو اإلنسان"( .)5وأرى أن ثمة مصداقية في ما تراه الكاتبة ،من قصور في
()1

محمد معتصم ،الخطاب الروائي والقضايا الكبرى ( دراسة نقدية في روايات سحر خليفة) ،كتاب الكتروني ، ،الدار

البيضاء ،1991 ،اتحاد كتاب االنترنيتwww.mohamedrabeea.com/books/book1_5706.doc،
()2

المرجع السابق ،بتصرف.

()3

عبير درويش" ،سحر خليفة :ال أرى فرقاً كبي اًر بين االحتالل الذكوري للمرأة واالحتالل اإلسرائيلي للوطن" ،مقال ،الشرق

()5

محمد معتصم ،الخطاب الروائي والقضايا الكبرى النزعة االنسانية في أعمال سحر خليفة ،مرجع سابق.

األوسط ،القاهرة ،العدد ،2002 ،8762
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=28&article=137816&issueno=8762
( )4فاروق عبد القادر ،من أوراق الرفض والقبول وجوه وأعمال ،دار شرقيات ،الطبعة األولى ،1993 ،القاهرة ،ص .259
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استيفاء حقوق المرأة .إال أنني في الوقت ذاته أرى أن هذا القصور ال يقتصر وجوده في فلسطين فحسب،
وانما نلمسه في أنحاء متفرقة من العالم العربي ،مما يجعله بالضرورة ليس سبباً مباش اًر في عدم نجاح الثورة
الفلسطينية ،كما لن يكون مؤش اًر على عدم فعاليتها.
إن األمر يدل على وجود أحد مؤشرات ضعف البنية العربية ككل ،تلك التي تجحد حقوق المرأة

لصالح أحد الطرفين ،مع انتفاء العالقة المباشرة لها بتحرير الوطن .من األدعى أن نقول أن عدم العدل

والمساواة في المجتمع هو أحد أسباب التقهقر .ال نستطيع أن نربط بين حرية المرأة وحرية الوطن جزافاً.

فنحن نشهد أن أسباباً عديدة تقع خلف عدم القدرة على التحرر .والتخلف موجود في الوطن العربي -رغم

تحرره من ربقة االستعمار -سواء على صعيد الذكور أم على صعيد اإلناث .إن بنية المجتمع العربي كله
تقوم على نظام األبوية ،ورغم ذلك فإن مساهمة المرأة في االنتفاضة كبيرة على كافة األصعدة ،ومساهمتها

في التخفيف عن أعباء الرجل داخل البيت وخارجه واضحة ،خاصة خالل فترة غيابه القصري عن البيت فقد
أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والتحدي والمقاومة .على أن ال نبخس الرجال دورهم الريادي في قيادة وادارة
وتفعيل االنتفاضة ،كما فعلت الكاتبة في رواية "باب الساحة" حين أدانت كل عنصر رجولي في الرواية ،بل
ونفت فاعليته وجدواه على جميع األصعدة.
العالقة بين اإلخوة:
لم تهتم الكاتبة بإبراز وتوضيح العالقات الطيبة بين اإلخوة بشكل دقيق ومفصل ،وانما وردت في

السياق العام وفهمت ضمنياً .فقد اهتم عادل في رواية "الصبار" بتوفير الحياة الكريمة لتسعة أفواه بسبب
مرض الوالد ،وقد تحمل المسئولية دون إظهار أي نوع من التذمر .كما ظهر التفاهم في موقفي كل من باسل

وعادل اللذين اتخذا موقفاً معارضاً لوالدهما ضد ق ارره بخطبة أختهم نوار من الطبيب المتقدم لها بدون
رضاها .أما في "ربيع حار" فتميزت العالقة بين أحمد وأخيه مجيد بالحب والرعاية ،رغم ابتعاد مجيد في
النهاية عن اإلحساس بمشاكل العائلة بسبب انشغاله .أما سعاد فأظهرت استياءها من غرور أخيها ،مذكرة

إياه بديونه المتراكمة واعتماده الكلي على مال الوالدة وأجابته بتهكم ،جعله يستغرب جرأتها "نظر إليها بحقد
وغضب؛ إذ إن لسان هذه البنت وتحديها تستأهل عليهما مليون صفعة .ففي أي عرف ،في أي دين ،تتطاول

األخت على أخيها ،أخيها الكبير وتعيره بديون لم يسددها بعد ...وحتى لو لم يسدده ،ماذا فيها؟ حتى في

الدين والقانون دين األبوين ليس ديناً وال سرقة .فلتأكل هوا وتسكت في الحال"(.)1

وفي رواية "حبي األول" تكره وداد الخضوع لسيطرة أخيها وحيد بعد اتصاله بالحركة الدينية السياسية،

فرغم إعالته لألسرة من صغره بعد فقد والده ،رأت أن ال تسمح له بالتدخل في حريتها الشخصية ،كأن يمنعها

()1

سحر خليفة ،ربيع حار (رحلة الصبر والصبار) ،دار اآلداب للنشر والتوزيع ، ،الطبعة األولى  ،بيروت -لبنان2004،

ص 243 -242
21

من أن تتبرج وتتزين في بيتها .فليس شرطاً أن تبقى المرأة المطلقة في هم وغم لما أصابها ،بل عليها أن
تواجه األمر بشجاعة وتعيش حياتها كما تفعل األخريات.

كما ظهرت شخصية أمين المثقف في رواية "أصل وفصل" و"حبي األول" الذي لم يقبل بزواج أخته
وداد من ابن خاله بسبب أخالقه السيئة ،كما لم يبخل على أخته بمشورته في تعلم مهنة التمريض؛ لتثبت

ذاتها وتقف على قدميها بعد أن طلقها زوجها .كما جاءت شخصية وحيد الذي اهتم بشؤون عائلته إلى أن

التحق بالثوار مع الشيخ عز الدين القسام فأصبح شخصية تتناقض مع شخصيته السابقة ،فهو لم يغفر ألخته
جام غضبه عليها بقوله" :أنا أكسر راسك وأطبشك .أشرب دمك .الناس
هروبها من بيت الزوجية وصب ّ
فضحونا وهتكونا وكله بسببك .أختك يا وحيد هربت عند مين؟ أختك يا وحيد راحت مع مين؟ أختك شافوها
بال منديل .أختك دايرة بحا ارت القدس .وين كنت دايرة "...

بيت الزوجية فلم يلومه أحد ،ال لخروجه وال لفسوقه.

()1

رغم أن زوجها كان قد سبقها في الهروب من

تبدو هنا أن لألخ صالحيات متعددة وسلطة تشبه إلى حد بعيد سلطة األب المطلقة في البيت ،تلك

السلطة ذات قوة وقد يساء استخدامها.
صورة الزوج في الرواية:

قدمت الروائية صورة قاتمة سوداوية للزوج ال ترى فيها أي نوع من الحب الطبيعي الذي يجمع بين

عادة غير مهيأة لتقول "ال" ؛ لضعفها
الزوجين برباط المحبة .وترى الكاتبة أن الزوجة في المجتمعات الشرقية ً
أو لسهولة خداعها والتالعب بأفكارها ،وترى أيضاً أن الزوج يحسن استغالل ذلك أيما استغالل ،فهو أناني

بطبعه ،إن عرض الكاتبة لصورة الزوج وجعلها نموذجاً سيئاً يتكرر في رواياتها يجعلها تبدو متأثرة بواقع
تجربتها الذاتية التي انعكست سلباً على شخصياتها الروائية .ومن هذه النماذج المتعددة نموذج الزوج شكري
في "لم نعد جواري لكم" ،الذي لم يكن بريئاً من اضطهاد زوجته "ايفيت العاطفية" وان ظهر متسامحاً معها
أمام اآلخرين ،فهو ينعتها باستمرار بأمور تصيبها في كرامتها ،كما أنه لم يتوان عن ترك زوجته بين أيدي
الرجال بدعوى الحرية ،فقد تسبب في دمار عائلته لسذاجته وثقته غير المحدودة بأصدقائه.

وكان زوج عفاف في "مذكرات امرأة غير واقعية" أنانياً وسكي اًر وغيو اًر والذعاً ،ال نكاد نشعر بحبه لها،
يدفعه حبه للتملك إلى سجنها في بيته المنيع .تقول عفاف في مذكراتها ":ربما كان مبرري األكبر أني رأيته

يستبدلني بهذا الشكل المذل بعيني .كان يغازل النسوة أمامي ويحاول إغواءهن على مسمع مني وكان في

مواقف كهذه يهمل وجودي إهماالً تاماً كما لو كنت غير موجودة على اإلطالق"(.)2

يعلم الزوج والزوجة كالهما أن طريق خالصهما في اتخاذ قرار الطالق إال أنهما ال يقومان بتلك

الخطوة ،رغم تساؤلهما أحياناً عن الدوافع التي تقف خلف احتفاظهما بزواج فاشل ،ولهذا فإن تحمل كل منهما
()1

سحر خليفة ،أصل وفصل ،دار اآلداب  ،الطبعة األولى  ،بيروت -لبنان ،2009 ،ص 296

()2

سحر خليفة ،مذكرات امرأة غبر واقعية  ،ص 37
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لآلخر وصل ذروته في نهاية المطاف ،فزوجها يغوي النساء ،ويقيم عالقات معهن ،ويهينها بكلماته
ويضربها ،فهو سادي النزعة ،مريض نفسياً ،وهو في الوقت ذاته يغدق عليها من ماله ،ورغم عدم حبه

لمظهرها النحيف ،فهو يقر بأنه قنوع بها كزوجة ،وَيمن عليها بكرمه إذ يذكرها بوصية اإلسالم بها كزوجة،
وبواجبه الزوجي نحوها حسب الشرع!.
كما تبين إدمان الزوج على الكحول ،فتقول عفاف في مذكراتها "ركضت وراء القطة ففرت مني

واختبأت تحت السرير تشاغلت بالبحث عنها كي ال تقع عيناي على وجهه ،أكره النظر في وجهه ،أمقت

النظر في عينيه البليدتين اللتين تنقلبان زبانية حم اًر حين يلتمع فيهما الشك أو الويسكي .سمعته يفتح األبواب

كالعادة والثالجة كالعادة والقنينة تصب كالعادة"(.)1

تعددت الصور النمطية للرجل الشرقي األناني في "باب الساحة" كما تصفه لنا الرواية ،فأم نزهة

تتزوج من رجل يكبرها بسنوات وسنوات ويتركها مع كومة أطفال بال سند أو معين ،وكذلك تتزوج ابنتها نزهة
من رجل يبلغ عمره ضعف عمرها ،وال يحبها فتهرب منه مع عشيقها ،تاركة له طفلها الوليد.
أما أم عزام وزوجها فهما "يمثالن نموذجاً تقليدياً لعالقة هيمنة الرجل على المرأة والزدواجية األب

المحترم ظاهرياً الغائص في الموبقات خفية"( ،)2إذ تتحمل أم عزام بخل زوجها وقمعه وضربه واهانته؛ لتحافظ
على مسار حياتها الزوجية؛ ألن المجتمع لن يرحم ضعفها وال حاجاتها اإلنسانية إن هي تركته.

هنا تبدو هيمنة الروائي نجيب محفوظ مؤثرة في هذه الشخصية النمطية التي قدمتها الكاتبة ،إذ تبدو
ار لصورة سي السيد "أحمد عبد الجواد" وزوجته أمينة وطبيعة العالقة بينهما في ثالثية
بعض المشاهد تكر اً

محفوظ الشهيرة.

وقد صورت الكاتبة الزوج بصفات عدة منها أنه خائن لزوجته يحتفظ بعشيقة له بعلمها أو بدونه،
يكرم عشيقته ويهين زوجته ،يدلل األولى ويبخل على الثانية ،كما صورته بأنه سكير عدواني وشهواني ،وهكذا

قدمت الكاتبة نمطاً واحداً تقريباً لكل األزواج البرجوازيين مع تعدد المسميات .فهل المقصود أن يتحمل الزوج
وحده عبء فشل العالقة الزوجية؟ وهل كل األزواج في الواقع يحملون تلك الصفات كما تسردها لنا سحر

خليفة؟ أعتقد أن من تمثلهم الروايات يماثلون التجربة الزوجية الذاتية للكاتبة ،إذ لعبت النظرة التشاؤمية لعبتها
في رسم تلك األدوار وانعكست الصورة السلبية للزوج في المرايا الروائية المتعددة ،فقدمت الكاتبة شخصيات
مختلفة لصورة نمطية واحدة.

()1

المرجع السابق ،صفحة 14

()2

محمد برادة  ،أسئلة الرواية أسئلة النقد ،الطبعة األولى ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،1996 ،ص 163
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لعل هذا الخلل هو إحدى هنات سحر خليفة ،فالخيانة الزوجية ليست طابعاً من طباع الزوج في

المجتمع الفلسطيني وال تنطبق على شريحة واسعة منه ،كما أن النزعة الدرامية لعبت دو اًر كبي اًر في توجيه

رؤية الكاتبة نحو التطرف إذ إن "النموذج مختلف عادة ويتم اختياره ليمثل التيار الرئيسي ال االستثناء"(،)1
بينما جعلت الكاتبة من االستثناء قاعدة سارت عليها في أغلب كتاباتها.
صورة البن في الرواية:

لم تحظ صورة الطفل بدور فاعل في روايات الكاتبة "لم نعد جواري لكم ،والصبار ،وعباد الشمس،

ومذكرات امرأة غير واقعية" فجاء تكملة عدد لعائلة لها أطفال ،فقد ورد ذكر الطفلين سمسم ونينا في رواية "لم

نعد جواري لكم"؛ ليثبتا إهمال الزوجة لدورها الفاعل في االهتمام بتربية أبنائها ،جاء دور الطفلة المتمردة

عفاف تكريساً لسلطة األب في "مذكرات امرأة غير واقعية" ،إذ إن رهبتها من سيطرة والدها شكلت لديها عقدة

نفسية من الرجال طيلة حياتها ،ثم أكد حسام تلك الرهبة من سلطة الوالد حينما كان طفالً في رواية "باب

الساحة" ،ثم استرد الطفل قيمته كطفل في الروايات الالحقة خاصة في "ربيع حار ،والميراث ،وحبي األول".

لعب الطفل أحمد دو اًر هاماً في رواية "ربيع حار" فقد كان يعاني من إعاقة جسدية وكان محل اهتمام
والديه ،كما حظيت الطفلة نضال بدور حيوي في الروايتين الالحقتين ألصل وفصل بينما لعبت دو اًر هامشياً

في الرواية ذاتها.

ذكر ،فمنذ نعومة
منحت الكاتبة االبن دو اًر مهماً في الحياة الفلسطينية ،هذا الدور استمده من كونه اً

أظافره يتربى على أنه ولد وليس بنتاً ،أي أنه المفضل لدى والديه ومجتمعه ،وحب إنجاب صبي موجود عند

مجموعة كبيرة من الشعوب ،إال أن تكريس هذه العادة له سلبياته المتعددة على مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا

الفلسطيني ،فاألهل يرغبون بالذكور ويفضلونهم على اإلناث .تبين الكاتبة أن هذا التمييز في التعامل بين

الجنسين يمثل شرخاً حاداً يعاني منه المجتمع ،فكل أسرة لم تنجب ذكو اًر تظل في حالة من عدم االستقرار
خشية زواج األب بأخرى.
ولالبن أدوار متعددة داخل األسرة ،ولكنها -في األعم -شخصية مطيعة حنونة خاصة مع األم ،كما

جاءت شخصية أسامة وصابر في رواية "الصبار" ،وابراهيم في "صورة وأيقونة وعهد قديم" ،ووحيد وأمين
والطفل سمير في رواية "أصل وفصل" ،وشخصية سعد في رواية "أرض وسماء".
تقابلنا شخصية أحمد في "باب الساحة" وهي شخصية متفردة إذ يقتل والدته الشتباهه هو والمقاومة
بعمالتها وتورطها مع العدو االسرائيلي ،ويتم ذلك في أوج االنتفاضة .وفعل قتل األم بهدف غسل العار

وتطهير البيت يذكر القارئ بأقدم واقعة لقتل األم في تاريخ الملحمة اإلغريقية السخيلوس في ثالثيته األورستيا

()1

صالح أبو اصبع ،نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة ،الطبعة األولى ،منشورات مركز اوغاريت للنشر

والترجمة ،مطبعة أبوغوش2000 ،م ،صفحة رقم 81
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إذ قام أورست باالنتقام من أمه وعشيقها اللذين اشتركا في قتل أبيه أجاممنون عقب عودته من طراودة.

()1

وتشبه حادثة القتل إلى حد بعيد قضية الشرف في المجتمع العربي.
بشكل عام نجد أن الكاتبة متحيزة ضد الرجل في نصوصها السردية .يري الناقد نبيه القاسم أن تعامل
سحر مع الرجل في رواياتها فيه تحيز لجانب المرأة وتحررها "خاصة وقد تعمدت إظهار المواقف المهلهلة

للرجل المثيرة للسخرية"( )2ويعتقد أن الكاتبة قد "ظلمت الرجل كثي اًر فقد يكون رجل الطبقة البرجوازية العفنة
التي وصفتها بهذه األفكار القبيحة وقد تكون المرأة في طبقتهم منسحقة الشخصية ،ال تتقن إال دور سيدة
الصالونات ،وال عمل لها إال إشباع غريزة الرجل وتفريخ األوالد وتجهيز طعامه الفاخر".

()3

وأرى أن تحيز الكاتبة واضح لصالح المرأة إذ إن تعميم أي ظاهرة البد أن يخضع لقوانين محددة ال
أن يلقى جزافاً ،كما أن "ليست غاية الروائي عرض ظواهر العالقات االجتماعية القائمة في الواقع ،بل البحث
عن أسباب هذه الظواهر والتعمق فيها من أجل معرفة المحرك األساسي لها .والرواية على هذا األساس رصد

للمجتمع على كل مستوياته الطبقية ،ومتابعة لممارساته االقتصادية والسياسية واأليديولوجية ،وال بد أن تعبر
في أثناء ذلك كله عن موقف أيديولوجي معين"( ،)4هذا الموقف هو الذي نستشف منه كقراء قدرة الكاتبة على

أن تمنح القضية أبعادها دون أن يكون التحيز لجانب على حساب اآلخر؛ ألن ذلك يمنعها من الرؤية
السليمة لألشياء والذي نراه هنا ليس انحياز الكاتبة سحر خليفة لجانب المرأة على حساب الرجل فحسب وانما
شوهت صورة الرجل لتتناسب مع الصورة التي تريد أن تقدمها ،مما انتقص من قيمة الرواية التي تعبر عن

شريحة معينة فقط من شرائح المجتمع.

()1

فوزي الحاج ،المسرح والرواية والقصة القصيرة ،الطبعة األولى ،غزة ،1997 ،ص 5-4

()2

نبيه القاسم ،دراسات في القصة المحلية ،دار األسوار للطباعة والنشر  ،1979 ،عكا ،ص195

()3

المرجع السابق.

()4

ماجدة حمود ،النقد األدبي الفلسطيني في الشتات ،الطبعة األولى ،مؤسسة عيبال للدراسات والنشر ،1992 ،ص.87
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المبحث الثاني :صورة المرأة في روايات الكاتبة
ضمنت الكاتبة رواياتها صو اًر ثنائية للمرأة ،األولى نمطية تكاد تكون متحدة في كافة الروايات على
َ
نطاق عام ،وفي األخرى صورة للمرأة المتحررة أو تلك التي تسعى للتحرر من كل المعوقات .وقابلت بين
شخصيات نسوية مختلفة يتباين فيما بينهن في طريقة تعاملهن مع الرجل ،مقدمة النمط ونقيضه من خالل

"إيثار السرد حرية الحركة لمتابعة طرفي الثنائية "الذكر واألنثى " ،فإن متابعته[ السرد] لطرف األنثى كان
أكثر من متابعته لطرف الذكر ،إال أن ذلك لم يمنعها من إنتاج شخوصه الذكورية واألنثوية ،إال أن الغلبة

السردية كانت لألنثى بكل هوامشها الثقافية حيناً وكل ركائزها االجتماعية حيناً آخر ،وكل مكوناتها النفسية
والبيولوجية حيناً ثالثاً"( .)1ففي كل رواية أقدمت الكاتبة على إعطاء نموذج نسوي مختلف في تعامله مع

مثاال على ذلك شخصية
األشياء واألزمات عن النموذج النمط ،لتقابل بين الشخصيتين المتناقضتين ،ونعطي ً

سعدية "النمط" وشخصية رفيف المثقفة وهي "النموذج المختلف" في رواية "عباد الشمس" ،وشخصية وداد
ولي از في "أصل وفصل" وهكذا.

كما نالحظ أن عالقة الرجل بالمرأة هي أحد أهم القضايا المشكلة عند سحر خليفة ،يذكر فيصل
دراج "أن الكاتبة وعت ضرورة تحرير المرأة مؤمنة أن مقاتالً في سبيل الوطن يهمش المرأة ينتهي إلى ال
مكان  ...و أن الكاتبة جعلت من المرأة موضوعاً واشارة في آن ،فالمرأة من حيث هي موضوع ،إنسان يومي

يعرف العمل والشقاء وقليل من المسرة ،والمرأة من حيث هي إشارة ،صورة عن أحوال الوطن ،فمن اعترف

بكيانيتها الطليقة تخلص من اللجوء والغربة ،ومن اضطهدها وسفه رغباتها ،بقي حيث يجب أن يكون غريباً
()2
بال وطن" .نتوقف قليالً هنا فنرى أن الكاتبة ترفض أن تعامل المرأة بشكل رمزي فهي ليست معادالً

موضوعياً للوطن ،وقد أعلنت صراحة أن المرأة مخلوق من لحم ودم ،ويجب أن تحترم وتعامل على هذا

األساس .تقول الكاتبة على لسان سحاب موجهة حديثها لحسام " :أنا لست األم ولست األرض ولست الرمز،
أنا إنسانة  ،آكل أشرب أحلم أخطئ أضيع أموج ،وأتعذب وأناجي الريح ،أنا لست الرمز ،أنا المرأة"
()4

وتقول أيضاً" :ما عدت األرض ،ما عدت الرمز ،ما عدت الشمس بل اإلحساس"

()3

إذن تقف الكاتبة

موقفاً مناهضاً لكثير من الكتاب الفلسطينيين ،الذين تفننوا في رسم صورة للمرأة ترادف صورة الوطن ،فرسموا
لها صورة ذات أبعاد وطنية وسياسية .وهو ما رفضته الكاتبة في كتاباتها الواقعية التي تخرج من رحم

المجتمع ،ومن معاناته اإلنسانية متأثرة ال شك بالخبرات المريرة التي عاشتها ،باإلضافة إلى ما اكتسبته

()1

رشا العلي ،األبعاد الثقافية السردية النسوية في الوطن العربي ،ص49

()2

فيصل دراج وآخرون ،أفق التحوالت في الرواية دراسات وشهادات ،صفحة  ،14بتصرف

()3

سحر خليفة  ،باب الساحة 176 ،

()4

المصدر السابق ،ص177
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الكاتبة من خبرات عملية في مجال عملها األكاديمي واالجتماعي النسائي ،التي قدمت لها مورداً هاماً

استمدت منها مادة قصصها.

صورة األم ودورها الوظيفي في روايات سحر خليفة:
اعتنت الكاتبة بإظهار جانب المعاناة التي تعانيها األم الفلسطينية فهي وعاء لألطفال ،تقوم بأعباء
البيت وحدها ،والى جانب ذلك فهي قوية معطاءة ،تخاف على أبنائها ،وتسهر على راحتهم ،وتعد أبناء

اآلخرين أيضاً أبناءها ،تعيل العائلة بعد فقدان الزوج والمعيل؛ لذلك تقدم الكاتبة من خالل الشخصيات
النسوية نماذج واقعية رغم المعاناة التي تعانيها بسبب عدم قدرتها على تغيير واقعها ،وترى الكاتبة أيضاً
ضرورة تسليح األم بالعلم أو قيامها بمهنة تعتاش منها وتثبت استقالليتها وذاتها ،فال تضطر إلى االعتماد

على اآلخرين.

ترى الكاتبة أن األم ال تفرط بأبنائها أو تضحي بهم راغبة في سبيل الوطن ،وترى أن تضحيات

المناضلين تذهب سدى؛ ألنها غير منظمة بل عشوائية ،تفتقر إلى التخطيط ،وال يستفيد المجتمع من جراء

هذه التضحيات غير الفقد والخسارة ،بينما يجني ثمارها العدو والسياسيون .وتقدم الكاتبة شخصيات نسائية

تمتلك رؤية ثاقبة وواعية لهذه العشوائية ،فنرى نزهة ترفض أن يخرج شقيقها مع المقاتلين ألجل "الغولة"

فلسطين -كما تزعم -مفضلة أن يهاجر معها إلى أمريكا .من السهل أن ندرك هنا أن فكرة عشوائية النضال
هي فكرة الكاتبة وتنبع من أيديولوجيتها الخاصة ،وال يمكن أن تنبع من شخصيات لم تلق حظاً واف اًر من

العلم.

توصف األم بالحزم والقسوة في تربية األبناء خاصة الفتيات ،فرغم حبها لصغارها تضرب وتسب
وتلعن ،فتبدو كالغول في تعنيفها وأوامرها لبناتها؛ تأمرهن خوفاً من أن يجلبن لها وألنفسهن العار .بينما تمنح
أبناءها الذكور الحرية كاملة في التصرفات والسلوك .ومع مضي السنوات تظهر حقيقة األم ،فيكشف الزمان

أنها ليست إال ضحية المجتمع الذي يجبرها على أن تكون حازمة وقوية ،وسرعان ما تتالشى تلك الهيبة عند

كبرها ،ويذهب كل ذلك الجبروت ،لتحل محله صورة امرأة ضعيفة ،استبد الزمان بشبابها واستهلك صحتها
وحيويتها .فحين عاد إبراهيم بطل رواية "صورة وأيقونة وعهد قديم" من القرية إلى المدينة حيث تتواجد والدته

وأخته ،هاله التغيير في هيئة أمه يقول" :أمي ما عادت ما كانت أيام العز أيام الجمال .أيام الشباب .كانت

أمي ذات صول وجول ،تقول الكلمة فتهتز لها الدار ونبدأ نتراكض في الممرات ،وعلى األدراج ،ونختبئ

تحت األسرة ،وخلف الخزائن وفي الحمام .ما كانت تضرب أو تصرخ ،فقط تنظر وتحدجنا بنظرة قوية

كنظرات النسر فنتربط ،يربطنا الخوف"(.)1

()1
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وتعول سعدية في "عباد الشمس" أسرتها وحدها ،يساعدها جارها شحادة في إحضار رزم المالبس
المقصوصة لتقوم بتجهيزها في مشغلها في البيت ،كانت تحلم ببيت خاص بها في أرض جبلية بعيداً عن

أذى الناس ،ولذلك فهي تتحمل أذى الجي ارن ووقاحتهم وتتحمل مالمح الريبة والشك التي يرمونها بها في
سبيل تحقيق حلمها ،وحين تجلس مع نفسها تبكي ماضيها الجميل مع زوجها الذي كان المعيل والمحب
والكبير الذي ال أحد يشبهه.

من الصور التي قدمتها الكاتبة لألم صورة األم الرؤوم ،أم أسامة الكرمي ،وأم صابر في "الصبار"
كما قدمت أم عزام في رواية "باب الساحة" وأم توفيق  -سكينة  -في رواية "صورة وأيقونة وعهد قديم" ،وأم

سعد في "أرض وسماء" .فهذه النماذج النمطية لصورة األم التي تفتخر بأبنائها وتقاسي الويالت من أجلهم.

قدمت الكاتبة ثالث صور ألمهات لم تع إحداهن معنى المسؤولية ،من تلك الصور صورة "ايفيت"

المستهترة في رواية "لم نعد جواري لكم" ،التي أهملت شؤون طفليها باحثة عن سعادة زائفة ،هي المخدوعة
بحب رجل أفاق ومستهتر .وصورة نزهة في رواية "باب الساحة" التي تتخلى عن أمومتها فتترك ابنها الرضيع

لزوجها في عمان ثم تهرب مع عشيقها لتحظى بمتعة وقتية زائلة .وأخي اًر ماريا -أم طفل غير شرعي -في
"صورة وأيقونة وعهد قديم" التي تركت طفلها المرأة أخرى تربيه؛ ألنها لم تعد تطيق صراخه أو ما يذكرها
بوالده.
جاءت صورة األم في أغلب الروايات وحيدة فهي إما مطلقة أو أرملة ،من هذه الشخصيات ،شخصية
سعدية في "عباد الشمس" وشخصية أم عفاف في "مذكرات امرأة غير واقعية" ،وأم سمر وأم نزهة والداية زكية
في رواية "باب الساحة" ،وأم إبراهيم وأم مريم في "صورة وأيقونة وعهد قديم" ،كما تطالعنا شخصية أم فتنة
وابنة السمسار في "الميراث" ،وأم سعاد في رواية "ربيع حار" التي سجن زوجها وبقيت وحدها تعيل العائلة،
وتطالعنا شخصية الجدة واألم وداد في روايتي الكاتبة "أصل وفصل" و"حبي األول".
إن تكدس هذه الصور ليوحي لنا بأن هاجس األم شغل حي اًز كبي اًر من أفكار الكاتبة ،فهو يتردد في

كل رواية بأكثر من صورة ،مع مالحظة أن أغلب هؤالء النسوة هن أرامل ،أو مطلقات ،أي أنهن يواجهن

مشاكل نفسية ،واجتماعية ،واقتصادية في حياتهن مما يؤثر سلباً عليهن وعلى أبنائهن.

أفردت الكاتبة للجدة مكانة خاصة ورسمت عالقة حميمة لتلك العالقة التي تربط الجدة باألحفاد،
وكما أشرنا في البداية إلى أن األسرة الفلسطينية هي أسرة ممتدة ،تتصف بالترابط بين أجيالها خاصة أن

الجدة هي "الرحم األكبر الذي يحفظ أسرار العائلة ...،وتتبارك األسرة بوجود مثل هؤالء النسوة الكبار وتصبح
األسرة بعد موتها عرضة للهزات ،فالجدة ال تحرس فقط األشياء واألسرار ،بل تحرس التماسك الروحي لتركيبة
()1

األسرة الشعبية"
()1

محور نقيضاً لألم ،فحين نلمس في األم قسوة وحزماً،
وفي روايات سحر خليفة نجد الجدة
اً

ياسين النصير ،الرواية والمكان ،دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1986 ،ص .103 -102
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نجد في الجدة حلماً ودفئاً ،يرنو له األحفاد ،فها هي عفاف في رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" تتذكر حنو
الجدة وعالمها السرى الذي يبدأ في المساء ،حيث تلتف حلقة األطفال حولها فتسرد لهم الحكايات حول
الكانون "كنا نسميها "حدوتة" نلتم حول الكانون في أيام الشتاء نشوي الجبن فتمتلئ الدار برائحة دافئة دسمة
ونسخن الخبز ...ويتوقف صوت جدتي الدافئ عن الكالم فتهتز الضبابة التي تحملنا ونرجو باستعطاف يبلغ

حد األلم "يا ستي هللا يخليك" فتقول اصبروا ،نشف ريقي" وتهرع إحدانا مسرعة لتأتيها بكوب ماء .ونقلب

الخبز والجبن فوق النار ونقبل جدتي ونزداد بها التصاقاً"

()1

تذكرت نزهة جدتها حين تأملت الداية زكية في رواية " باب الساحة"  ":جلست نزهة على األرض

مستندة إلى سرير حسام تتأمل العمة متربعة أمام الكانون تقرقر باألرجيلة وتذكرت جدتها أم عبد هللا في سيلة

الظهر كانت تجلسهم حول النار وتشوي الجزر والبطاطا وتحكي قصص ست الحسن"...

()2

أما جدة مجيد في رواية "ربيع حار" فتحنو عليه من قسوة أبيه ،يهرب إليها كلما أحس بحاجته إلى
الحنان ،وعندما أصيب مجيد بارتجاج في المخ ،لحقت به إلى بيت أم سعاد وسط تحليق الطائرات وركض
الناس ،تقول" :قالوا لي حفيدك راح فيها ،راح وودع .قلت يعني راح وكسر قلبي .لكن ما شا هللا اسم هللا عليه
()3

فحبها لمجيد منحها دافعاً قوياً

ما ناقصه شيء ...قوم يا ستي .قوم يا مجيد يا حبيب قلبي .قوم يا عيني"

ألن تؤمن بنجاته ،وتحاول جهدها أن تحميه وتعينه.

كما أن العالقة حميمة بين الجدة وحفيدتها نضال في رواية "أصل وفصل" تقول نضال" :ولدتني
وداد ،لكن أمي الفعلية كانت ستي ،أمي كانت طفلة ،وكانت تحس أنني امتداد لماضيها وقيود الزواج
()4

فنبذتني"

كما ترسم صورة مشابهة لصورة الجدة في رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" تقول نضال" :كانت

ستي زكية القحطان أحلى رواية ورواية .كانت تقص علينا القصص فننسى العالم ونسرح وندوخ وندخل معها

عبر الكانون عوالم مسحورة لها نوافذ تنفتح على أفق أزرق ،فنعلو ونطير"

()5

عالقة حميمة تختلف عن

العالقة بين األم واالبنة وداد التي كانت تتصف بالبرود والتوتر .تقول نضال الطفلة  " :ستي قوية .ستي

ذكية .ستي نشيطة .أقوى من أمي بما ال يقاس ،وأعذب وأرق ،فيها عواطف لكن عواطفها نحوي غير عن

وداد ،يعني ابنتها .وحين تغار أمي مني تقول ستي بال ابتسام وكأنها تؤكد حقها في أن تحب حفيدتها أكثر:
ما أعز من الولد إال ولد الولد .فتسكت وداد على مضض ،وأبتسم أنا ألن ستي تغمزني وتهمس لي بصوت

مسروق :أنت روحي وأنا أقول :أنت حياتي"(.)6
()1

مذكرات امرأة غير واقعية ،ص 13

()2

باب الساحة ،ص 138

()3

ربيع حار ،ص .166

()4

أصل وفصل ،ص 361

()5

المصدر السابق ،ص 9

()6

سحر خليفة ،حبي األول ،الطبعة األولى ،دار اآلداب  ،بيروت-لبنان ،2010 ،ص 23
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إنها عالقة تفاهم وترابط تجمع الجيل األول بالجيل الثالث توثق عراها الكاتبة من خالل توثيقها
للحظات الجميلة التي تتواصل من خاللها األجيال في ترابط اجتماعي .تبدو الصور المتعددة للجدة متشابهة
وكأنها مشهد يتكرر بعدة صيغ.
صورة األخت في الرواية:
لم تحظ األخت بالعناية ذاتها التي اعتنت فيها الكاتبة بصورة األم ،وقد أعطيت صورة هامشية في

أغلب األحيان ،أخذت األخت مكانها في اإلطار العام الذي وضعت فيه المرأة ،وهو االستسالم لمشيئة
يسير من تحدي الواقع ،وهو ما ينبؤنا أن
اآلخرين في البيت ،فهي صورة مصغرة عن األم ،وان أظهرت قد اًر
اً

هناك إرهاصات لنوع من التغيير في المجتمع تقوده المرأة ،وان سار بخطى بطيئة.
ً

أبرزت رواية "الميراث" دور األخت العانس "نهلة" ،التي شارفت الخمسين دون أن تحقق رغبتها

بالزواج أو اإلنجاب ،فتنظر إلى إخوتها كل قد كون نفسه ،وله ما له إال هي ،ولذلك فهي تسعي القتناص

فرصة سعادة قبل فوات األوان ،وان كان من يوفرها لها رجل عجوز جاهل ،وان جوبهت بالرفض واالستنكار.

"نهلة" نموذج العطاء الذي استغله األهل بشكل كامل دون أن يتكفلوا بالنظر إلى حاجاتها ومطالبها؛ فهي

تشعر بالضيم ألن من حولها لم يقدموا لها سوى الشكوى والتذمر ،بينما يمر العمر بها سريعاً نحو الشيخوخة،
تبالغ باستعمال المرطبات والكريمات في محاولة منها إلزالة أثر الزمن والسنين ،وتحاول أن تتمرد على القيود
التي كبلتها طوال حياتها ،تتعرف على سمسار عجوز غني وتلف شباكها حوله ،ويتهيأ لها أن العالم قد ابتسم

لها أخي اًر حين تم زواجها به وكتب أمالكه باسمها ،وضمنت أنها لن تبقى "البقرة الحلوب " لعائلتها .إال أن
أبناء السمسار الثالثة قاموا بخطفها ،والتهديد بقتلها ،إن لم تتنازل عما كتبه لها أبوهم من عقارات وأمالك،

وتعامل معاملة الجواسيس الذين يتم التحقيق معهم في ظل غياب سلطة حقيقية في المجتمع.
تبدو الكاتبة هنا ساخرة من المجتمع الذي يعامل المرأة بمكيالين ،وال يهتم لحاجاتها ،ولذلك حين
يطلب من نهلة أن تنهي ذلك الزواج الذي هو بصمة عار على جبين العائلة ،نراها ترفض معللة رفضها بأنه

زوجها ،فكيف يطلب منها أن تترك زوجها! وكأنه لم يخذلها ،هو الذي هرب خارج الوطن حين علم بأفعال
أبنائه .وتعد رواية "الميراث" الرواية العربية األولى التي تجعل من معاناة األخت محور اهتمامها كما تقول
الناقدة بثينة شعبان في كتابها "مائة عام من الرواية النسائية العربية"(.)1

أما صورة األخت في الروايات األخرى فهي نماذج نمطية منها :أخت عادل "نوار" في "عباد الشمس"
التي استكانت لقوانين المجتمع التي تنظر إلى المرأة غير المرتبطة نظرة بائسة ،وقد كانت نوار ذات مواقف
ثابتة في رواية "الصبار" وعرفت بمواقفها المتمردة على العرف وتقاليد المجتمع ،مواقف أقل ما يقال عنها أنها

()1

بثينة شعبان100 ،عام من الرواية النسائية العربية  ،ط /1دار اآلداب ،بيروت ،1999 ،ص 225نقالً عن بحث رشا

العلي ،األبعاد الثقافية للسرديات النسوية المعاصرة في الوطن العربي  ، 2005 -1990رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس،
ص 55
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شجاعة تتصف بالثورية على المحتل وعلى القيود التي تربطها بالمجتمع الطبقي الذي تنتسب إليه .أما أخت
إبراهيم في" صورة وأيقونة وعهد قديم" فهي األخت الخانعة التي تقبل بالزواج المدبر لها من قبل والدها،
فوالدها يريد أن يستثمر عالقة الزواج بفرصة السفر خارج الوطن واقامة عالقة عمل لصالحه.
صورة الزوجة في الرواية:
قدمت الكاتبة نموذجاً للعالقة السوية بين الزوجين في روايتي "الصبار" و"عباد الشمس" تمثلت في

حب سعدية لزوجها ،وحبه لها ،وقيام كل منهما بمساندة اآلخر في محنته ،ذلك الحب الذي خلد ذكراه في

قلبها رغم فقدانه ،فقد بقيت ملتاعة شديدة الحزن لفقده ،بل كانت تتمثل صورة زوجها في كل أمر من أمورها،
كانت تقارن شباب اليوم بزوجها الذي فقدته ،فلم تجد هناك أي تشابه بينهم ،عقدت مقارنة بين شحادة وبين
زوجها المتوفى فلم ينل شحادة قالمة ظفر زهدي زوجها.

ترتبط صورة الزوجة غالباً بصورة الزوج السلبية في الغالب األعم عند الكاتبة ،إذ ترى أن قيود الزواج

تكبل المرأة وأن الزواج أهم عائق يعيق تحررها من العبودية ،بل إن الصورة التحررية المفترضة التي قدمتها

سحر خليفة من خالل شخصية نضال في رواية "أرض وسماء" أدت الوظيفة التي أرادتها الكاتبة من المرأة،
لكنها تبدو صورة غير واقعية وليست مقنعة ،فنضال التي عاشت طويالً وتزوجت م ار اًر لم تر إال الحرية باباً

للمستقبل ،عادت تعيش قصة حب في عمر السبعين وهي في حيرة من أمرها ،أترتبط بحبها القديم أم تتمسك
بحريتها! صورة تحررية فيها تطرف واضح وبعد عن الواقع.
ترجع الكاتبة أسباب فشل العالقات الزوجية في رواياتها منذ روايتها األولى حتى الرواية األخيرة إلى

الرجل ،وتنسب إليه أغلب العوائق والنقائص فهو المتسبب الرئيسي فيها ،أرادت الكاتبة أن ترسم النهايات

بشكل درامي بائس ،فهي ترى أن العالقات تنتهي بالمرأة إما بالبقاء تحت ربقة استعباد الرجل" الزوج" ،أو

العودة إلى بيت األهل لخدمة اإلخوة والعائلة ،ففي مجتمع مغلق مثل مجتمعنا العربي المرأة هي الخاسر

الوحيد إن لم تنجح في مسعاها للخروج من أزمتها مع زوجها ،قليالت هن اللواتي استطعن التحرر واالستقالل
بذاتهن من خالل وظيفة تضمن لهن العيش الكريم.

صورة البنة في الرواية:
اعتنت الكاتبة بإبراز صورة االبنة؛ لتمثل الجيل الجديد جيل التحرر من العادات والتقاليد ،الجيل
الذي تعول عليه الكاتبة في خروج المرأة من قوقعتها التي فصلها لها المجتمع لتعيش فيه ،استطاعت االبنة

أن تحقق ما لم تحققه األم واألخت في رحلة إثبات الذات .قدمت الكاتبة نماذج متنوعة لالبنة منها :نموذج

من ترضخ للواقع ،وأخرى ذات الطابع التحرري ،وأخرى متمردة أو انطوائية.

تعلمت "رفيف" الصحفية المثقفة في "عباد الشمس" أن يكون لها كيانها الخاص ،ورفضت أن تكون

إمعة ألحد مهما بلغ من نفسها مبلغه ،وأبت أن تبقى سجينة داخل اإلطار المحدود الضيق الذي رسم لها.
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أما "نوار" المثقفة -في الرواية ذاتها -فتخلف وعدها لحبيبها المعتقل صالح وترفض انتظارها له؛ لخوفها من
مستقبل غامض تكون فيه عانساً مرفوضة من المجتمع.

أما "سمر" المتعلمة في رواية "باب الساحة" رغم علمها وعملها تهان ،وتضرب من قبل اإلخوة،

شعورها بالضعف والمهانة إزاء عنفهم معها ال يتساوى مع شعورها بالقوة حين ضربها الجيش اإلسرائيلي ،في

محاولة منه القتحام باب الساحة ،إذ قاومتهم بقوة وعنف ،بينما تبدو نقيضتها "نزهة" حاقدة على المجتمع
وقيمه وثوابته لما أصابها من ضرر جراء معاملتها بجريرة أمها.

وفي رواية "الميراث" خذلت "زينب حمدان" والدها الذي أحبته ،فقد عاش األب بأمريكا ،تزوج بأمها

األمريكية األصل ،واحتفظ لنفسه بتطبيق قانون الشرف ،حين حملت ابنته بطريق غير شرعي حاول قتلها
ففشل .أما "فتنة" -ابنة الست أميرة ذات الحسب والنسب –التي تزوجها أبو زينب ،رجل األعمال الغني،
تزوجته رغم فارق العمر الكبير بينهما ،فهي شابة وهو في عمر السبعين ،تعيش معه فترة من االستقرار

والسعادة إلى أن يصاب بجلطة دماغية ،فيمكث في المستشفى شهرين ويموت ،تتحدى فتنة عائلة زوجها
بالحيلة ؛ لتحصل على الميراث ،كما تتحدى تقاليد المجتمع وتخطط لتصبح حامالً أثناء فترة رقود زوجها
بالمستشفى ،فتقوم بعملية تلقيح صناعي في مستشفى هداسا.

وتتحدى "مريم أو ماريا " في "صورة وأيقونة وعهد قديم" الموروثين المسيحي واإلسالمي ،تعيش

حياتين متناقضتين تضيع فيهما أحالمها ،فتهرب إلى الدير وتتنصل من مسؤوليتها البنها .وفي رواية "أصل

وفصل " تحمل "لي از المقدسية" قيماً جديدة تؤمن بها وتناضل من أجلها ،وعلياء الثورية التي لم تقبل أن تكون
ظالً لرجل يعيش على الهامش ،وتتحدى ياسمين ابنة المدينة في رواية "حبي األول" المجتمع القروي الذي
انتقلت لتعيش فيه ،تتجاهل الضغوطات من حولها التي تريدها أن تلبس مثل أهل القرية وتلتزم بعاداتهم

وتقاليدهم فهل تفعل ذلك فقط ألنها اقتنعت بالعيش في القرية مع زوجها؟ وأخي ار شخصية نضال التي أثبتت
نفسها بدون رجل ،بعد أن خذلها حبيبها" ربيع" سنيناً طوال ،فعاشت لذاتها ولفنها.

هذا العدد الهائل من الشخصيات يمثل الجيل الجديد الذي يحاول االنعتاق من ربقة العادات والتقاليد

السائدة ،ويريد أن يثبت ذاته من خالل إعالن هويته ،وممارسة العمل واإلبداع ،شأنه في ذلك شأن الرجل،
مما يثبت رغبة المرأة بالتحرر من القيود التي تعيق حركتها في مجتمع يعتبرها أقلية فيه وهي الغالبية.

كما أن هذا الحشد الهائل للشخصيات لم يأت عبثاً فهناك شخصيات تعثرت في خطوها نحو إثبات

ذاتها وانحرفت عن الطريق؛ إما بسبب سطوة الموروث ،واما لعدم توفر البدائل الصالحة لالختيار ،أو لعدم
وضوح الرؤية لدى الشخصية ،إذ تندفع بتهور نحو هدفها دون تخطيط ،ولعل الكاتبة أرادت أن تثبت أن هذه

السلبيات واإليجابيات التي جاءت مع كل شخصية من الشخصيات السابق ذكرها ،إنما تتبع مخاضاً طويالً
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على المرأة أن تكون على استعداد للتضحية ،ولديها القدرة على تحمل المسؤولية ،كما أن هذه النواقص لم
تذكرها الكاتبة لتكرسها في المجتمع وانما لتتالفاها شخصيات المستقبل.
ما سبق يجعلنا نطرح قضية المرأة في روايات سحر خليفة على بساط البحث ،فرواياتها التي تناولت

قهر المرأة خاصة "مذكرات امرأة غير واقعية" و"الميراث" تشعر القارئ بأن العالقات االجتماعية األسرية
تقتصر على القهر النسوي والتسلط الذكوري ،فالروايات كأنها تعيد القصة نفسها ،إنه لمن المستغرب أن سحر

خليفة لم ترصد أي تقدم يذكر في تطور العالقات االجتماعية األسرية طيلة سيرتها الروائية التي امتدت
لثالثة عقود! فهل تتدخل الرؤية النفسية "السيكولوجية" للروائية في مسيرة السرد؟ وما مدى تأثر الكاتبة

بخبراتها الذاتية وتأثيرها على إنتاجها؟ يقول الدكتور حسين المناصرة أنه من خالل كتابات سحر "يمكن
الحديث عن تناقضات عميقة محورها الذات واآلخر على نحو :هيمنة السيرة الذاتية لسحر خليفة ذاتها على
رواياتها ،بوصفها سيرة ذاتية معذبة ،كما عبرت عنها في شهاداتها؛ أي تناقض المرأة المثقفة المماثلة لسحر

خليفة مع اآلخر :العدو الصهيوني ،والرجل ،والمرأة الحرمة"( .)1ويقصد بذلك المرأة التابعة أو الخاضعة .بينما
يقول آخر " إن كانت الرواية سيرة ذاتية ملتبسة ،فإن في كتابات سحر خليفة سيرة مطابقة ،تتوزع على الشرط
()2

التاريخي الذي عاشته ،وعلى ما آمنت به من القضايا"

وتعتبر الناقدة فيحاء عبد الهادي التي تناولت أعمال سحر خليفة بالنقد "أن سحر تكتب سيرتها

الذاتية في الرواية مستخدمة ضمير المتكلم"( ،)3وتقصد هنا "مذكرات امرأة غير واقعية" بينما تنفي الكاتبة

سحر خليفة أن تكون كتاباتها نوع من السيرة الذاتية ،فتقول :ليس هناك ما يثبت "أن هذه الشخصية هي

لدي كبير وواسع ،والخلفيات مختلفة ،كان من
شخصية الكاتب بشكل دقيق وبما أن تعدد وتنوع الشخصيات ّ
()4
الصعب أن يمسكوا بي ويقولوا بوضوح هذه سحر والفضل يرجع ألدواتي"

وبغض النظر إن كانت سيرتها الذاتية تلعب دو اًر ما في الروايات أم أنه اإلبداع الفني أم أنهما معاً،
فإني أرى أن هناك بعض االسقاطات لحياة أسرة المؤلفة ولحياتها في الرواية وان لم تكن سيرة ذاتية بالمعنى
المتعارف عليه ،وجدير بالذكر هنا أن الكاتبة أغفلت أن المجتمع العربي والفلسطيني قد تطور كثي اًر عن حقبة

الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي ،فما عادت النظرة القاتمة للمرأة هي ذاتها في الواقع

وان وجدت فهي على نطاق ضيق ،صحيح أن الموروث االجتماعي الثقافي يفرض نفسه أحياناً إال أن
تطورات كبيرة شقت طريقها لألمام ،وهو ما استدركته الكاتبة في رواياتها المتقدمة ،أقصد روايتيها "حبي

()1

حسين مناصرة ،تناقضات الذات واآلخر في روايات سحر خليفة ،بحث منشور ،جامعة الملك سعود ،الرياض،

()2

أفق التحوالت في الرواية العربية  ،ص 13

()3

الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة 86 ،

()4

عزيزة علي ،سحر خليفة :أدبي يصنف كأدب مقاومة وليس أدب استسالم أو تعايش أو تطبيع ،مقال ،جريدة الحياة الجديدة،

.knol.netwww.google
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األول" و" أرض وسماء" .فالشخصيات النسوية في هاتين الروايتين جاءت فاعلة ومؤثرة في المجتمع،
وبعرض سريع لهذه الشخصيات نجد :نضال العائدة من الخارج ،بعد أن حققت الشهرة والنجاح ،تتحدى حبها

األول ربيع رجل األعمال الناجح ،الذي يريد بعد مرور عدة عقود أن يعودا إلى سابق عهدهما ،أما ياسمين
فقد تحدت زوجها وتركته ،لتعود مع أمها إلى بيتهم في نابلس ،وعندما تزوجت قروياً ،تحدت المجتمع الجديد

الذي تعيش فيه فلم تقبل مضايقاته لها أو فرض سيطرته عليها.

وحسبي هنا أن أقدم نموذجين من النماذج المتراكمة في الروايتين ،وهذان النموذجان يطرحان الفكر
بناء
الجديد للجيل الجديد المنفتح على العالم :نموذج الفتاة المتعلمة الواعية متمثالً في " لو ار" التي جاءت ً
على رغبة والدها من لبنان إلى نابلس ،وهي فتاة متحررة ثائرة على المواريث الخاطئة تقول لو ار لعمتها
نضال:

 نحن يا عمة على األبواب ،انظري حولك .لم ال نتعلم من الماضي ،ممن سبقونا؟ كنتم البادئين بمسيرتنا،لكن ذلك ال يعني أن أخطاءكم كانت حلوة أو بالصدفة ،نحن نفتش عن أجوبة ال نعرفها .ماذا نفعل؟ نقتدي
بكم؟ ال نسألكم ونسائلكم؟ نقدس أخطاء قيادتكم أو نخشى النظر لحقيقتكم؟ قولي يا عمة أجيبيني ماذا
()1

نفعل؟

تمثل ال ار الوعي اإليجابي الذي يبحث عن الحلول وعن الحقيقة ،ويتدارس الماضي ،ويأخذ العبرة

منه حتى ال يكرر نفس األخطاء.

والنموذج الثاني هو نموذج الشاب سعد الذي دفع قس اًر لمغادرة وطنه ،وسافر متخفياً من الضفة إلى

كندا ،هناك رأى عالماً آخر ،وحيوات متعددة أدارت رأسه ،لكنه عاد يتساءل " :ماذا عنهم؟ وماذا عنا ماذا

عن الشباب في نابلس ورام هللا وغزة ؟ وماذا عن القدس؟ وماذا عن الشباب في يتسهار وكريات شالوم؟ أنا

في احتالل وهم مثلي ...داخل السياج"( ،)2إذن تعول الكاتبة على األجيال الفلسطينية القادمة التي تعتز
بانتمائها الوطن وتتقبل اآلخر ،وتستعد للتضحية لكنها تضحية موزونة ،ليست كمثل التضحيات المشوهة

هباء.
المبتورة التي أضاعت سنين العمر ً

()1

سحر خليفة ،أرض وسماء ،الطبعة األولى ،دار اآلداب ،بيروت – لبنان  ،2013 ،ص 39

()2

المصدر السابق ،ص 486
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المبحث الثالث :صورة العالقات بين أفراد المجتمع الواحد
نقلت النصوص الروائية صورة عن العالم المحيط بالشخصيات خارج نطاق األسرة ،كعالقة أفراد
العائلة باألقارب والجيران واألصدقاء ،وهي عالقات إنسانية يحددها المجتمع ،ويساهم في تكوينها وتعزيزها،

كما يساهم في تكريس بعض الظواهر اإليجابية والسلبية فيها .ويقع األفراد في دائرة التأثر والتأثير بهذه

األنماط السلوكية ،حيث يحدث "التفاعل بين فئات وشرائح اجتماعية مختلفة تنزع عن نفسها رداء التصنع

اللغوي وااللتزام االيديولوجي وتفصح عن ثقافتها ورؤيتها للعالم بلغاتها ولهجاتها الخاصة بعفوية وسخرية"(،)1
كما تضعنا الكاتبة -نحن القراء -أمام صراع أيديولوجيات مختلفة قد تتناقض مع فكر الكاتب ،فالشخصيات
التي أفرزتها الرواية ليست "شخصيات هامشية أو ثانوية أو ظرفية تدور في فلك شخصية بطلة ،فتبارك

سعيها أو تثبط عزيمتها أو تنتظر الخالص على يديها ،إنما أصبحت فاعلة بكالمها ،ومؤثرة ببالغتها،
()2

ومقنعة بدمغ حجتها".

قدمت الكاتبة المجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته ،من خالل الشخصيات واألحداث المختلفة فهي

تقدم للقارئ الصورة ونقيضها من عدة زوايا ،بهدف جعل القارئ فاعالً ومنتجاً أيديولوجيا ألفكار جديدة.

إن األدب يوضح العالقات االجتماعية يقول س .خ .رابوبورت "فالفن إذ يهدف لصياغة اإلنسان

وصياغة موقفه إزاء الواقع فإنه يعكس بالضرورة ظواهر الحياة باالرتباط مع عالقات الناس بهذه الظواهر.
ويدرك الفن هذه العالقات ذاتها ،محاوالً كشف تلك العالقات الخاصة لفئة ما أو لمختلف الفئات االجتماعية

والنماذج البشرية ،ومحاوالً أيضاً الكشف عن جوهرها ومنابعها واتجاه تطورها"( ،)3ولذلك فإن كتابات سحر
خليفة تتميز بأنها اخترقت الكثير من األماكن واألزمنة والنفسيات وعبرت في مساحة من الحرية عن الرؤى
والتطلعات؛ "إن شخوص رواياتها يمثلون شعب األرض ،ورؤيتها الفنية تتغلغل في حياة المصنع والبيت
والشارع والسجن وساحات الصراع مع العدو"( ،)4بل إن هناك صراعاً بين األفكار التي تمثلها كل حياة من
تلك الحيوات السابقة ،فعالقات الجوار والقرابة تمتاز بالتلقائية والطيبة ،واالهتمام بشؤون اآلخرين ،والتضامن
في حال وقوع المصائب ،لكنها قد تغدو عالقات متوترة وشائكة وهشة تحكمها األهواء والمصالح حيناً،
ويعتريها الشك وعدم الثقة أحياناً أخرى ،كما يحكمها االستغالل والحسد والضغينة .وتعرض الكاتبة في أكثر

من نص من نصوصها لهذه العالقات ،كما أظهرت عالقات الطيبة والكرم وعالقات التضامن.

()1

سيدي محمد بن مالك ،اللغة ورؤية العالم في الخطاب الروائي  ،جامعة تلمسان  ،الجزائر ،جامعة األثر األدبية  ،العدد

()2

المرجع السابق .ص172

()3

محمد سعيد مضيه  ،البيولوجي واالجتماعي في االبداع الفني  ،مقاالت مترجمة ،دار ابن رشد ،عمان – االردن،1986 ،

السادس عشر ،2012 ،ص 172

ص 15
()4

عبد الرحمن ياغي ،في النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية  ،دار الشروق  ،عمان – االردن ،1999 ،ص105
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تتأثر العالقات باألحداث التي تمر بها الشخصيات ،فهذا أسامة الكرمي لم يستطع أن يفهم كيف

اختلطت المفاهيم لدى الناس في وطنه المسلوب ،فها هم خيرة شباب نابلس يتوجهون لبناء صرح العدو
بأيديهم! فما الذي حدث؟ واجه ابن عمته "عادل" باألمر الذي حيره ،كيف استطاعت المادة أن تتغلب على

تفكير المواطنين وتجعلهم يتناسون الثوابت النضالية من أجل توفير رغيف الخبز؟ أما عادل فألقى اللوم على

الشعوب العربية ،وخص بالذكر أبناء شعبه المغتربين الذين ضنوا بأموالهم عن أبناء شعبهم ،ثم يصوب عادل

سهام اتهاماته ألسامة الذي ترك وطنه وهاجر لجمع المال هو اآلخر ،فلماذا ال يعد عمله ذاك هروباً من

المشروع الوطني ،وهكذا كان لكل منهما أسبابه المقنعة في تبرير االتجاه الذي اتخذه.

اختلت عالقة نوار الكرمي بحبيبها المعتقل صالح في رواية "عباد الشمس" ،فالزمن لعب لعبته في
تغيير رؤية نوار للمستقبل ،فقد حادت عن الثوابت الثورية ومساندة حبيبها المعتقل صالح ،تركته لتبحث عن

ذاتها خشية الوحدة والعيش على أمل قد ال يتحقق.

بينما يجد شحادة المتنعم حديثاً إثر عمله في المصانع اإلسرائيلية "الفرصة سانحة لالنتقام من الذين

()1

استعبدوه في الماضي فراح يغب من ملذات الحياة ..وتصرف تصرفاً مشيناً حتى للذين عايشوه الطفولة".

وتضامن الناس مع أبي صابر في محنته إزاء تعرضه لحادث في المصنع الذي يعمل داخله ،أدى الحادث
إلى قطع أصابع يده اليمنى ،وقد وقف عادل إلى جانب صديقه في مساعدته بالمطالبة بحقوقه ،واضطر

زهدي لمساعدة أسامة الذي قام بتفجير حافلة "إيجيد اإلسرائيلية " ،وقد فوجئ بالعملية أثناء توجهه للعمل في

األراضي المحتلة عام  ،1948لم يقبل زهدي بأن يتخلى عن ابن شعبه ويتركه ،مما أدى إلى نيلهما الشهادة

معاً.

في "عباد الشمس" نجد مالمح التضامن الوقتي في تعبير سعدية عن وقفة الحي بجانبها في محنتها
في بداية مصيبتها حين فقدت زوجها الذي نال الشهادة ،إال إنهم سرعان ما انشغلوا عنها بحياتهم اليومية فلم

يعودوا للسؤال عنها ،مما اضطرها للعمل في مجال الخياطة ،فمن سيعيل صغارها وهي األرملة الصغيرة؟ أما

نساء الحي فلم يتركوها لشأنها ،إذ بدأت الجارة أم تحسين وغيرها من النسوة بالتشكيك في تصرفاتها واغتيابها

أمام نساء الحي ،ويلمح القارئ من وراء كالم أم تحسين غيرة تنهش قلبها.

تتحكم المصلحة الشخصية في مساعدة شحادة لسعدية ،هو الذي انتقل نقلة نوعية من عامل فقير
في المزارع إلى رجل أعمال له عالقاته الناجحة في عالم العمل ،فهو يساعدها؛ رغبة في الزواج منها وليس

شهامة منه ،ولما لم يستطع تساءل في دهشة :لماذا ترى نفسها عليه أألنها تملك قرشين أم ألنها تخيط

القمصان؟ لكنه لم يصرح بما يجول في نفسه ،وحاول أن يناديها باسمها دون لقبها؛ في محاولة منه للتقرب

()1
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إليها ،لكنها تردعه عن المحاولة منذ البداية ،فهي ال تقبل بتحميله المسئولية الثقيلة؛ ألنها تعلم أنه لن
يستطيع حملها كما فعل زهدي.
في رواية "مذكرات امرأة غير واقعية" التقت عفاف بحبيب الصبا في عمان ،الذي استغل حبها
ووحدتها وظروفها لصالحه بكالمه العذب وعواطفه المتأججة ،فكالهما غير سعيد في حياته الزوجية ،كانت

تحلم بأن يترك زوجته من أجلها ،أما هو فأراد أن يجعلها عشيقته في السر ويحتفظ بزوجته أمام الناس،

فيتمكن منها جسداً سهالً سائباً دون أن يكون مسئوالً عنها أو راغباً في الزواج منها .كما استغل السياسي
حب نوال – صديقة عفاف  -له فقام باستغاللها لصالحه ،وحين تزوج اختار ابنة عمه التي ال تفقه شيئاً من
نضاله وعمله السياسي.

أما عالقة نزهة بالمجتمع فهي عالقة حقد وتمرد في رواية " باب الساحة" ،لما لقيته من نفور وتباعد

من الجيران في وقت الشدة ،ومن أهل باب الساحة الذين لم يرحموها أو يتفهموا وضعها .فهي" حاقدة على

الذين قتلوا أمها واعتبروها امتداداً لها ،إنها تحس بأقصى درجات الم اررة ألنها ترفض المقاييس المستعملة في
تصنيف المتعاونين مع السلطات اإلسرائيلية ،وألنها أصيبت بالخيبة في تجربتها العاطفية المتنوعة ،وخاصة
()1

تجربتها مع أحد القياديين الذي استعملها في تنفيذ بعض المهمات السياسية ثم تخلى عنها"

كل هذه

التجارب التي خاضتها جعلت منها نقيضاً لسمر–الفتاة الجامعية -الهادئة التي تعاملها نزهة بسلبية ،وتظنها
تفتعل الطيبة والسذاجة ،وشمل غضب نزهة الداية زكية التي هي محط احترام جميع سكان باب الساحة ،فلم

تسلم من سهام نزهة الحاقدة ،التي ال تحب أحداً ألن أحداً لم يحبها ،تقول مؤكدة حقدها عليهم:

" يحبوا الناس؟ ومين اللي حبنا لنحبه؟ من أول ما دخلنا هالحارة واحنا تحت المكبر والناضور .شو اللي
عملناه؟ قال هي صغيرة وجوزها كبير ،هي من حيفا وهو من اللد ،يعني أغراب وما لناش شروش .وهي
بيضا وشق ار وعيون زرق ومنين جابت البياض والشقار؟! وضلت عيون الناس تبحلق وتجح لحد ما طرقتنا

العين وهللا أخذ رجال الدار .ولما أخذه رحمتونا يا ناس؟ أل ،صارت إذا خيطت يقولوا ،يه سبعين عين،
وروحوا شوفوا الشق ار بتخيط! واذا طرزت يقولوا ،السبع شدايد ،روحوا شوفوا الشق ار بتطرز ،واذا دقت عالعود
يشدوا شعورهم ويصيحوا :هللا أكبر يا مسلمين! احنا بحارتنا يندق العود! وضليتوا وراها وراها لحد ما ضاقت

الدنيا بوجهها وصارت مش عارفة ايش تعمل وجاية تقوليلي حبي الناس؟ أي حب؟ أنا مين اللي حبني
()2

ألحبه؟ بس قوليلي؟"

تلوم نزهة المجتمع كله ليس من اللحظة التي احتاجت فيها الناس ولم تجدهم ،إنما منذ أن انتقلت
أسرتها للسكن في ذلك الحي ،إذ لم تسلم العائلة من لمز وغمز الناس ،وال تعفي نزهة المجتمع من المسئولية

المباشرة عن المعاناة والمأساة التي عانتها عائلتها.
()1
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أما عالقات الصداقة التي تطرقت لها الكاتبة في نصوصها الروائية فهي عالقات جميلة طالما ظلت
في حدود المجاملة الرقيقة ،إذ سرعان ما تتحول إلى النقيض عند ظهور خطر ما ،ففي رواية "الميراث" تشعر

فيوليت بالريبة من تصرفات زينب بعد أن كانت تستقبلها بأذرع مفتوحة ،حين ربط مشروع المكتبة بين حبيبها

مازن وصديقتها وشكت بوجود عالقة ما تربط بينهما .وينتاب الندم الشديد الست أميرة لدورها في إتمام

عملية الزواج بين نهلة والسمسار؛ رغبة منها في عمل الخير ،لم تكن تظن أنها بعملها هذا قد جنت على

عائلة ابنة السمسار التي طردت من بيتها هي وأبناؤها بسبب زواج والدها.

من مظاهر التضامن االجتماعي والسياسي في رواية "ربيع حار" تضافر جهود نساء الحي وشبابه

في تالحم وعزيمة ،خاصة أثناء حصار المدينة من قبل جيش االحتالل ،إذ استطاعت أم سعاد أن تنظم
بجهودها أعمال المطبخ وقامت بتأمين الطعام ألهل الحي والثوار" قالت :يا حمادة تعال احمل .فحمل لها

اكياس األرز وقناني الزيت وعلب السمنة .وقالت له :ناد عيسى .فنادى عيسى ونادى خليل وروحي وحمزة

وصفوا الشواالت في أرض الخان حيث المطبخ بين البايكة والحاكورة .جمعت نسوان كل الحارة ووزعت
عليهن كل األدوار .أربع لألرز ،وأربع للعجين ،أربع للطبخ وتقشير الفول والبطاطا وتقميع الفاصوليا

والبامية.مطبخ عظيم ،مطبخ ممتاز يطعم مئات المقاتلين وسكان الحوش .حوش العطعوط ...بدك تأكل؟
تعال عندنا بدك تشرب؟ تعال عندنا ...عندنا الخيرات مثل الجامع ،مثل الملجأ ،مثل المطعم يطعم ببالش..

يال تفضل ! "

()1

أما مجيد المتسلق الطموح الذي بدأ مشواره من اللحن العذب والصوت العذب ،من مغن شعبي إلى

مطارد ثم إلى سياسي مرموق في رواية "ربيع حار" ،فقد تناسى التي أحبته ورافقته في مشواره الطويل "لو ار
الوشمي" بعد أن استغلها لمصالحه الشخصية .كان من المفترض أن يسعى لخدمة أهله في محنتهم ،لكنه آثر
االهتمام بالشهرة مما جعل أهل الحي يفقدون الثقة به ،رغم ما حل بهم من دمار بسبب مصادرة أراضيهم من

قبل االحتالل ،تقابله شخصية "أحمد" الذي غدا بعد أحداث حصار الرئيس "ياسر عرفات" شاباً قوياً ذا
شخصية عنيدة ،تحوله األحداث من مصور محترف إلى مسعف يناضل من أجل اإلنسانية ،مناضل يقف

في وجه المحتل يصرخ صرخته " ال " بعدما فقد معنى الحياة.

وقد خان الشيخ قحطان -عم الست زكية -األمانة التي تركتها زكية عنده في رواية "أصل وفصل"،
فقد لجأت الست زكية للشيخ بعد وفاة زوجها مباشرة ،بما لديها من حلي؛ صوناً لميراث أبنائها ،لكنه تهرب
من المساءلة وأظهر األسى للحال التي وصلت إليها ،ثم صرفها من عنده خائبة ،فدعت عليه بالعمى
والخراب والدمار ،وهو ما حدث؛ إذ خسر بيته وفقد أهله في زلزال عام  ،1936ومات شحاذاً أعمى ال يملك

شيئاً.

()1
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أما رواية "حبي األول" فقدمت صو اًر متعددة من صور التضامن االجتماعي ،حين خبأت أسرة

ياسمين الشاب سعد ،أثناء مالحقة الدوريات االسرائيلية للشبان ،كما ظهرت صورة الكرم اتجاه "نضال" الجارة

العائدة إلى بيتها المهجور ،إذ دعيت لزيارتهم وقدموا لها أصنافاً من الطعام الفلسطيني .أما رواية "أرض

وسماء" ترد نضال بعض الجميل لياسمين؛ فتساعدها هي وال ار وسعد في إقامة حفل زفافها؛ كي ال تشعر

بالوحدة ،مما أضفى البهجة على حفلها وعليها تقول نضال" :وحتى تشعر ياسمين أن لديها أقارب وجيراناً
يهتمون بها ويسعدون ألجلها ويقفون معها يوم فرحها فقد ارتأينا أن نصل إلى بيتها قبل كل المدعوات حتى
نساعدها بالتغطية على ما نقص من استعدادات"

()1

الخالصة:
ركزت الكاتبة على العالقات اإلنسانية بين أفراد األسرة والجفاء بين أبنائها ،فكل يعيش في عالمه
الخاص ال يأبه بمشاعر اآلخرين ،األب يخاف من الفضيحة أكثر من خوفه على ابنته من مصير مجهول،
فوالد عفاف يزوجها ممن ال تعرف أو تحب خوفاً من العار .وسعيد ال يحبذ طالق أخته نهلة رغم معارضته

لزواجها ،فهل أصبح العالم المحيط باألسرة (المجتمع) هو المعيار الذي يحكم التصرفات أم معيار المنطق
والضمير؟

اهتمت الكاتبة بتسجيل الحياة االجتماعية للعائلة البرجوازية المتوسطة :أحالمها ،طموحاتها ،آمالها،

وآالمها ،واهتمت بالكشف عن النوازع الداخلية التي تحكم تصرفات األشخاص أكثر من اهتمامها بما تعرضه

أمام الناس ،فاألصل أن تكون العالقات بين أفراد األسرة تلقائية حميمية يحكمها الحب والتفاهم والتسامح.

كما ركزت الكاتبة باإلضافة إلى كل ما سبق على العالقات االجتماعية خارج البيت التي تحكمها

المظاهر والمجامالت ،وتتأثر بالقيل والقال ،وهي عالقات فاسدة وجبت اإلشارة اليها واصالحها.

يمكن القول إن الكاتبة تجنبت الحديث في عالمها الروائي عن العالم الحسي واإلنساني الذي يجمع

بين الرجل والمرأة في أي عالقة طبيعية ،فقدمت شخصيات تخشى الحب وتخشى الوقوع فيه ،وتوازن بعقلها

دائماً بين سلبياته وايجابياته فتقدم السلبيات أوالً وهو ما يخالف الطبيعة اإلنسانية والعالقة الزوجية الطبيعية
بين الرجل والمرأة ،مما يدل على تأثر الكاتبة بعالقتها الزوجية الفاشلة.

رسمت الكاتبة مجموعة من العالقات االجتماعية المهلهلة متأثرة بواقع تجاربها الذاتية ،فمجال عمل

الكاتبة يجعلها على اتصال بالمجتمع ومشاكله خاصة المشاكل األسرية مما كون لديها مجموعة كبيرة من
النماذج تستطيع دمجها بمخيلتها ورسم عوالم روائية خاصة بها تنقلها للقارئ ،ومن الخطأ نقدياً اعتبار العالم

الروائي عالم حقيقي غير متخيل.

رسمت الكاتبة العالقات االجتماعية واإلنسانية بين أفراد المجتمع الفلسطيني داخل األسرة وخارجها
في إطار نقدي لم يسلم منه أحد.
()1
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الفصل الثاني
القضايا االجتماعية يف روايات سحر خليفة
المبحث األول  :قضية المرأة والموروث الجتماعي
 الموروث الثقافي والديني والجتماعي
 التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة
 الميراث
المبحث الثاني :قضية الصراع الطبقي في المجتمع الفلسطيني
المبحث الثالث :قضية العمل وقضيتا الفقر والبطالة.
المبحث الرابع :قضية العمالة للمحتل
المبحث الخامس :أزمة المثقف العربي بين الحديث عن القيم وتطبيقها
المبحث السادس :الهجرة
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تمهيد
قدمت الكاتبة  -في نصوصها الروائية  -مجموعة من القضايا االجتماعية المختلفة التي تعدها من
أهم العوائق والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني ،يكشف النص الروائي عن هذه القضايا من خالل

اء عديدة متباينة حول تلك
تبني بعض الشخصيات الروائية رؤية أيديولوجية لهذه القضية أو تلك ،مما يثير آر ً
القضايا ،وقد يرفض البعض هذه اآلراء أو يتبناها أو يتعامل معها بسلبية وسطحية ال تتناسب مع العمق
الذي تمثله وتفرضه تلك القضايا ،فمن خالل الفكرة والفكرة المضادة ،ومن خالل المواقف المتباينة ،ومن

خالل تعامل الشخصيات مع هذه األفكار والمواقف يتم الكشف عن الرؤية التي انطلقت منها الكاتبة.

من التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني  -كما ترى الكاتبة -قضية المرأة وحقوقها ،وقضية

الصراع الطبقي ،وقضية الفقر والبطالة ،وقضية العمالة للمحتل ،مع ما تتفرع عنه كل قضية من هذه القضايا
عن قضايا متعلقة بها ،فمثالً لمناقشة قضية المرأة علينا أن نناقش مجموعة من القضايا المتعلقة منها :قضية

التمييز بين الجنسين ،وقضية العنف األسري ،وقضية الزواج والطالق ،والميراث ،وعمل المرأة وكلها قضايا

ترتبط بالمحيط الذكوري وهيمنته.
المبحث األول :قضية المرأة:

رغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع كماً وكيفاً إال أنها تعامل كأقلية( ،)1هكذا تقول الكاتبة سحر
خليفة ،وبغض النظر عن ما يقوله األديب عن أدبه فنحن ملتزمون بما يقدمه النص الروائي؛ ألنه المنطلق
الذي ينطلق منه النقاد في فهم وتفسير وتقييم العمل األدبي .يري البعض أن الكاتبة تقدم رؤية نقدية واضحة

"تعبر عن وعي ضمني بضرورة تغيير القيم السائدة في المجتمع".

()2

ويرون أن نصوص الكاتبة تعد من

النصوص السردية النسوية التي ترتكز على تغيير الموروث االجتماعي ،الذي يعلي من شأن الذكر ويحط

من شأن األنثى على مدى حياتها "بدءاً من ظروف التنشئة ،ومرو اًر بالمراحل العمرية المختلفة ،إلى أن
تتشرب األنثى هذا الواقع بكل تقاليده وأعرافه ،التي تتولى األسرة – أوالً – مهمة تنفيذها وتسليطها على
()3

األنثى"

منذ الصغر ،حيث "تراكمت جملة من العادات واألعراف التي فرضت العزلة والحصار على المرأة

سواء في بيتها أو بيت زوجها"

()4

تنتقد الكاتبة من خالل نصوصها سلبيات المجتمع منطلقة من البيئة أو

اللبنة األولى التي يتكون منها المجتمع وهي بيئة األسرة.
()1

عزيزة علي ،سحر خليفة :أدبي يصنف كأدب مقاومة وليس أدب استسالم أو تعايش أو تطبيع ،مقال ،جريدة الحياة الجديدة،

العدد www. Al-Hayat-j.com/printnews.php ،2008 ،4715
()2

محمد عزام ،تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ص 316

()3

رشا العلي ،األبعاد الثقافية للسرديات النسوية المعاصرة في الوطن العربي( ،)2005 -1990رسالة دكتوراة ،جامعة عين

شمس ،دمشق ،2003 ،القاهرة  ،2009ص 64
()4

زكي العيلة ،المرأة في الرواية الفلسطينية 2000 – 1987م ،ط ،1منشورات أوغاريت الثقافي للنشر والترجمة،2003 ،

ص4
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 المرأة في الموروث الجتماعي:
لعل أهم القضايا التي طرحتها الكاتبة هي قضية التمييز بين الجنسين داخل األسرة ،الذي يبدأ منذ
الوالدة ،وتحدده األعراف والموروث الثقافي واالجتماعي السائد" ،فالمنظومة االجتماعية تفرض مجموعة
أساليب قمعية تقهر اإلرادة األنثوية وتسعى ألجل مصادرة اختيارات المرأة منذ الطفولة ،يتجلى ذلك من خالل

حرمانها من اللعب جه اًر ،أو مع الذكور ،والظهور واالنكشاف من دون ستر ،والفصل أو العزل الجنسي في

مرحلة الصبا ،وتحديد حركة الفتاة وخروجها من البيت ،وحرمانها من التعليم ومواصلة الدراسة والعمل،
ومصادرة حرية اختيارها للزوج"( )1ومن مظاهرها أيضاً :ضرورة اإلنجاب "وان لم تنجب الزوجة بعد عام
()2
يصبح الزوج وأهله يفكرون في طالقها والمجيء بأخرى ألن اإلنجاب يعتبر الثمرة األولى من الزواج".

ومنها الفرحة لوالدة الولد واالستبشار بمقدمه خي اًر ،كما ال يقوم الولد بأعباء البيت بينما تقوم بها البنت ،وال
يحق للبنت أن تسأل عن أمور الزواج الخاصة بها بينما الولد يسأل ،وتتزوج البنت القاصر دون مراعاة السن

والنضوج العقلي والنفسي ،وعليها أن تطيع زوجها ،وتهتم بخدمته ،وخدمة أهله .إن "وعي المرأة بجسدها
()3

يتشكل على وفق الصورة التي يريدها المجتمع لها "

والمرأة في المجتمع التقليدي عليها أال تنجب البنات إذ

إنهن " لسن في عداد الخلفة في المعيار االجتماعي"( .)4من هذا المنظور تشكك نهلة وتؤكد فتنة أن المولود

ذكر في رواية "الميراث":

" "ولي العهد؟ ...ويمكن ولية"" .فال هللا وال فالك " صاحت فتنة"( .)5إذن ترغب المرأة بإنجاب الذكور كي
تنال رضا زوجها وأهله ،والمرأة عدا هذا وذاك عليها أن تحتمل كل ما يصدر عن زوجها من بخل وتعنت

وظلم ،عليها أن تطيعه وتكتم سره ،واذا مات ال يحق لها أن تطالب بالميراث وان كان حقاً لها.

ومن خالل كل هذه الممارسات "يتجلى قهر المرأة كظاهرة مركزية من ظواهر التخلف وقيمه الموروثة

عن العصور القديمة ،تعيد إنتاج القهر في النظام االجتماعي برمته فالمرأة المقهورة مستلبة اإلرادة"( ،)6ولذلك
ال تنعدم النصوص الروائية النسائية التي تثور على هذا الشكل من الموروث في الوطن العربي وخير مثال

على ذلك هو كتابات الروائية سحر خليفة.

()1

ع بد هللا كاظم وسالم كاظم ،األنثى تبوح بسيرتها اشكالية البوح وأنماطه في كتابة السيرة الذاتية النسائية ،مجلة القادسية،

المجلد الخامس عشر ،العدد  ،2012 ،1ص  27بتصرف.
()2

محم د بكر البوجي ،أصول األغنية الشعبية العربية في فلسطين ،مكتبة القدس ،غزة ،2013 ،ص 256

()3

عبد هللا كاظم وسالم كاظم ،األنثى تبوح بسيرتها اشكالية البوح وأنماطه في كتابة السيرة الذاتية النسائية ،ص 29

()4

فاطمة مختاري ،الكتابة النسائية أسئلة االختالف وعالمات التحول ،رسالة دكتوراه ،جامعة قاصدي مرباح ،الجزائر ،ص

288
()5

سحر خليفة ،الميراث ،الطبعة الثانية ،دار اآلداب للنشر والتوزيع ،بيروت ،2007 ،ص 76

()6

عزت الغزاوي ،تأمالت نقدية نماذج من األدب الفلسطيني المعاصر ،الطبعة األولى ،منشورات مركز أوغاريت الثقافي للنشر

والترجمة ،2001 ،ص 68
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تجسد الكاتبة ذلك الموروث وتأثرها به في رواياتها بشكل عام ،إال أن هذا التأثر يبدو أكثر وضوحاً

في "مذكرات امرأة غير واقعية "؛ إذ ارتبط النص السردي بالعديد من الخبرات التي عايشتها الكاتبة وعانت
منها ،فركزت على أحداث ومواقف متنوعة توضح اآلثار السلبية للسلوكيات الخاطئة التي يمارسها المجتمع

ضد المرأة.


التفريق في المعاملة بين الجنسين منذ الصغر:
انتقدت الكاتبة التقاليد المتوارثة في االحتفال بوالدة الصبي ،وتعدها من أكثر السلوكيات االجتماعية

سلبية لتأثيرها على الفتاة نفسياً ،وترى الكاتبة أن مثل تلك السلوكيات ترسخ مبدأ التمايز الذي يمارسه

المجتمع واألهل ضد المرأة ،تصور عفاف في هذا المقطع من "مذكرات امرأة غير واقعية" مظاهر االحتفال
تلك بقولها:

" جاء الولد وامتألت الدار بالزغاريد والشموع وملبس األفراح وتفريق العملة على األطفال والفقراء ...وفي

الصباح والدار ما زالت مخدرة برائحة الشمع وعطر الملبس والبخور اجتمعت البنات حول القابلة وهي تفتح
اللفة عن سر الفرح ...كانت قطعة لحم معجونة برضوض زرقاء وحمراء ورأس ممزوج الشعر منتفخ المالمح

وقفنا نتدافع حتى نرى ونفهم التفسير فكانت زبيبة عابثتها القابلة وأطلقت زغرودة فصاحت قطعة اللحم

وأطلقت نافورة ماء كالنشاب وهللت القابلة "كولونيا يا بنات كولونيا" وفتحنا أكفنا الصغيرة نتلقى لكولونيا
ونمسح بها الرؤوس والجباه والعيون حتى دمعت"( .)1يبدو المشهد مبالغاً فيه ،يتحدث عن تقاليد أضحت
بالية ،ربما يكون فيه شيء من الواقعية ،فالصورة السابقة لالحتفال تجسد تقديس الذكورة ،وتكرس مبدأ التمييز

بين الجنسين .لنا أن نتخيل كون النساء مرحبات بالقادم ألنه ذكر وسيكون له شأن وسيرفع من شأن العائلة،

ولكننا نضع حول مظاهر االحتفال تلك عالمات استفهام ،فالطقوس السابقة تمارسها نساء العائلة كاألم

والداية والقريبات بموافقة األب ،هذا يعني أن الكاتبة تدين مساهمة النساء اللواتي يساهمن بشكل فعال في
تكريس التمييز.

وعن منع اللعب خارج البيت مع األوالد تقول عفاف التي اكتشفت هي وابن الجيران مغارة أصبحت

فيما بعد مكاناً أثي اًر للعب" :في المساء حكيت ألمي وقلت  :كم هي جميلة مغارتنا ،منحوتة في الصخر مثل
الخزانة ،لعبت الغماية فيها .قالت "مع من؟ " قلت " مع ابن الجيران ".حملقت قليال ثم صاحت "ال تلعبي مع

ابن الجيران فيها ،فاهمة؟ " وقلت " لماذا؟" وأوردت عدة تفسيرات أوقفت الشعر في رأسي"...

()2

كما تسرد لنا عفاف الطريقة التي كان يعامل بها زوجها أخواته حين كان صغي اًر فهو وحيد أبويه
وهو المدلل ،لذلك فله أن يفعل ما يشاء دون أن يواجه باللوم " :كان قد نشأ على الدلع والدالل ألنه ذكر بين

طابور إناث .وكان كل ما يطلبه يعطى له ويباح ،بما في ذلك شعر أخواته الذي يشده حتى تتكوم الخصل
()1

مذكرات امرأة غير واقعية ،ص .20 ،19

()2

المصدر السابق ،ص 141
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في قبضته .وكانت له رفسة شلوت مميزة يمارسها مع أخواته الصغيرات ...ليثبت لي أنه حمشاً ،منذ الطفولة
وأن العائلة ...والعالم كله قد أخذوا هذا األمر بشكل مسلم به ،واألمر هو أنه جوهرة البيت وزينة أخواته وقرة
()1

العين ومحروس العيلة"

 قيمة المحافظة على الزوج في الموروث الجتماعي:
كما تورد الكاتبة حكاية من التراث الشعبي يكرس بها األهل قيمة الزوج عند الزوجة ،ولعلها إحدى

الحكايات العديدة التي تقدس العالقة الزوجية ،وتركز على أهمية طاعة المرأة للزوج " ،تعرفين هذه الحكاية يا
عفاف؟ امرأة غضبت من زوجها وعادت الى خيمة والدها ورفضت كل وساطة ،شيخ القبيلة أشار على والدها
مشورة فنفذها .أمر النسوة أن يخلعن عن المرأة ثيابها وأال يبقين عليها إال عباءة .ناداها حيث يجلس هو

وشيخ القبيلة والزوج .وفجأة نزع الوالد عنها العباءة ،فهرعت من توها نحو زوجها وهي تستجير به " أسترني
يا مستور ،أسترني يا مستور" .متى تكف هذه المرأة عن سرد القصص؟ ال فائدة ترجى ،أم وليد وأمي
()2

وخاالتي وعماتي ،كلهن يرددن نفس القصص ،أما أنا فأحلم بقصص أخرى".

كما أن الموروث الشعبي غير قابل للتغيير لدى كبار السن ،خاصة عند ذوي الفئات العمرية الكبيرة،
في المقابل تسعى األجيال الجديدة إلى االنعتاق من سلطة القديم ،وهذا ما نستنتجه من القصة التي توردها

جارة عفاف التي تمثل الجيل الذي يريد التغيير ويسعى إليه ،منطلقة من استخدام األسلوب القصصي نفسه،

الذي يكرس به األجداد القيم في نفوس األبناء .فتقول" :وانطلقت ابنة الجارة تحكي قصة رجل له ابنة متعلمة

جريئة ،قالوا له يوماً إن ابنته تدور مع الشبان وتقوم بما ال يرضي هللا وشرع الناس .وقيل له  :تعال يا رجل
وانظر بعينك .ووقف عند الجبل هناك .وجاءت ابنته وأخرى في صحبة مجموعة من الشبان .تبعهم في آناء

الليل حتى المغارة ،وهناك اكتشف أنهم يصنعون القنابل .وفهم الرجل واستوعب وأحس أن الدنيا بطولة لكن

العيلة وشرف البنت! ودار من حي لحي ومن مقهى آلخر يقول لهم :بنتي شريفة ،بنتي نظيفة ،بنتي جدعة
ّ ّ
تعمل ما يعمله الرجال .دار القول ودار ودار حتى وصل مقر الحاكم .وكانت قصة .مسكوا الثوار ...كلهم
ذهبوا فداء لشرف البنت وشرف العيلة"( .)3إال أن النساء اللواتي يمثلن الجيل األول ما لبثن بعد سماع القصة

دن على أن خروج البنت مع الرجال سيكون سبباً في بوار بنات العائالت.
أن أ ّك ّ
 قضيتا الزواج والطالق:

اهتمت الكاتبة بالدور الذي يلعبه كل من العائلة والمجتمع في قضيتي الزواج والطالق ،وأولت هذا

الدور عناية خاصة لما له من تأثير مستمر على المدى البعيد على األسرة الجديدة ،فالزواج المبكر ،وعدم
استشارة القاصر في أمر زواجها ،وقيام ولي أمرها بإجبارها على الزواج ،أو الزواج لحل مشكلة كالفقر مثالً،
()1

المصدرالسابق  ،ص 48

()2

المصدر نفسه  ،ص 17 ،16

()3

المصدر نفسه137 ،
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دة للزواج لم تبن على أسس سليمة وال يترتب عليها دوام
أو لوضع حد لتمرد الفتاة .طرحت الكاتبة أسباباً عدي ً
االرتباط الزوجي ،إذ يتوقع له أن يتعثر وتنفصم عراه .أولى تلك الروايات التي تناولت هذا الموضوع بشغف
كانت "مذكرات امرأة غير واقعية" ،فقد أجبرت الساردة "عفاف" على الزواج من رجل ال تعرفه وال يربطها به

أي اهتمام ،اكتشفت عفاف سوء أخالق زوجها ،ومعاقرته للخمر وللنساء ،وبسبب إهانته لها بالضرب

والشتائم ،أجهضت حملها بنفسها؛ لتكتشف بعد ذلك أنها قد أصبحت عاق اًر .قد ناقشت أهلها وأعلمتهم بفشل
عالقتها الزوجية ،أرجع أهلها أسباب سوء العالقة الناشئة بينها وبين زوجها إلى مشيئة القضاء والقدر! وأن

ان إحدى شقيقاتها بالقول إنها أي عفاف في نعمة ال تحسن
عليها كزوجة االستسالم لتلك المشيئة ،بل لم تتو َ
استغاللها ،فهذا الزوج رغم عيوبه له مميزات يصلح استغاللها ،فهو غني وكريم معها ،فماذا تريد أكثر من
ذلك .طرح موضوع الطالق للنقاش بينها وبين أخواتها على أنه حق للمرأة وللرجل حال فشل العالقة بين

الزوجين ،وأن الطالق يضع حد للعديد من المشكالت ،لم توافقها أي واحدة منهن على اقتراحها المذموم -
حسب رأيهن .-
وفي رواية "باب الساحة" كان الفقر سبباً لتزويج أم نزهة بناتها زيجات غير موفقة ،فمنهن التي

تزوجت على ضرة ،وتلك التي نغص زوجها عليها حياتها ،أما نزهة فتزوجت رجالً بعمر والدها ،وسافرت

معه إلى عمان ،وأنجبت منه طفالً ،لكنها فضلت عليه رجالً آخر "الحالق" ،الذي خدعها بمظاهر الحب

فهربت معه تاركة زوجها وطفلها ،ثم هجرها العشيق ،فعادت إلى بيت أهلها.

في "رواية الميراث" تتزوج فتنة من الثري محمد حمدان بفضل أمها؛ ألن أمها استطاعت أن تدفع

غائلة الفقر والمهانة عن العائلة من خالل تزويج بناتها ،بعض تلك الزيجات لم تفلح ،فأخوات فتنة تركن

أزواجهن وهربن ،فتنة وحدها سعدت بزواجها ،وقد استطاع زوجها بأمواله انتشال العائلة من بؤس الحال التي
كانوا عليها ،لكنه ما لبث أن مات دون أن تحمل وريثاً منه.

وقد تزوجت وداد القاصر في رواية "أصل وفصل" ابن خالها الغني؛ رغبة من والدتها في الثراء الذي
يتمتع به أخوها العائد من السعودية ،ولكن ابنه لم يكن الزوج الذي يسكن إلى زوجته فهو يحب النساء

ولما لم يجد زوجته تملك حظاً من الجمال؛ عاد إلى حياة اللهو والطرب في النوادي الليلية
والسهرّ ،
والخمارات ،وانتهى الزواج بالطالق.
تلك الحاالت من الزواج غير المتكافئ لم يكتب لها النجاح ،إن أغلب حاالت الزواج تنتهي بالفشل

في روايات الكاتبة -وان لم تنته بالطالق -إذ يبدو أن الكاتبة تلوي عنق النص دائماً ليلبي فكرتها المبنية
على أساس نقض مفاهيم المجتمع حول السعادة الزوجية ،كأنها تريد القول إن باقي النسوة ممن بقين في

عصمة أزواجهن لم يكن جريئات في طرح موضوع الطالق ،فتفشل غالبية العالقات الزوجية التي تناولتها

الكاتبة ،إن إظهار تبعية المرأة للرجل في كل حالة ،يطرح تساؤالت عدة حول سلبية المجتمع أو لربما يطرح
إشكالية الكاتبة نفسها مع الزواج ،يبدو لي أن إشكالية الكاتبة مع الزواج هي األقرب للطرح.
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 الطالق في المجتمع الفلسطيني
الطالق أمر مذموم في المجتمع الفلسطيني ،يتحمل تبعاته كل من الرجل والمرأة ،لكن وقعه على
المرأة أشد ضر اًر من وقعه على الرجل ،المرأة المطلقة يقع عليها إجحاف كبير؛ ألنها تتحمل المسؤولية بسبب
وقوع الطالق ،ثم من الصعب أن تجد المرأة شريكاً آخر أو تفهماً من المجتمع .قدمت الكاتبة في رواياتها

صورة عن المرأة التي تريد الطالق ،تخوفاتها من اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ،وسبب امتناعها عن

اتخاذ هذه الخطوة غالباً ،وان كانت ترغب فيها حالً لمشاكلها الزوجية.

عفاف في "مذكرات امرأة غير واقعية" أرادت الطالق ،وظنت أن المرأة التي تحصل عليه تكون
محظوظة حقاً ،ولذلك قامت بتهنئة صديقتها التي حصلت على الطالق ،قابلتها الصديقة باالمتعاض
والغضب لتهنئتها بالطالق ،كيف تهنأها على مصيبتها؟ كانت عفاف تنظر للطالق على أنه استرداد للحرية

المسلوبة ،خصوصاً المرأة تعاني من تبعات الزوج والزواجَ ،وضحت لها صديقتها األسباب التي تجعلها ترى
في الطالق ورطة كبيرة قائلة" :خلصت من همه؟ أي خالص يا مجنونة؟ يطلقني وأخلص؟ واألوالد من

يربيهم؟ أنا أم هو؟ وأدور وراءه في المحاكم أطالبه بالنفقة وأرجوه أن يترك لي هذا الولد أو ذاك سنة أخرى أو

أشه اًر أخرى؟ واذا نسيناه هل ينساه األوالد؟ واذا أخذهم وحرق قلبي فلمن أعيش وأين؟ عند األخوة وتحت
أرجل نسوان األخوة؟"(.)1

بينما رأت "وداد" في "أصل وفصل" أن من الممكن إصالح زوجها بالضغط عليه من قبل والده

للعودة إلى عش الزوجية ،على الرغم من أن الزوج لم يبد أية رغبة بالعودة إلى زوجته وطلقها ،فإن وداد لم

تكن تريد الطالق حالً لمشكلتها معه .هذان مثاالن لبعض حاالت الطالق التي ذكرتها الكاتبة ،بينما تستمر

أغلب العالقات الزوجية في روايات الكاتبة بسبب الضغوط التي يمارسها المجتمع على المرأة ،وعدم قدرة
المرأة على مجابهة المجتمع وحدها.

 العنف ضد المرأة في الموروث الجتماعي:
العنف ضد المرأة أمر يمارس يومياً في مجتمعاتنا الفلسطينية ،ويعد الضرب الجسدي واإلهانة
النفسية حقاً من حقوق المسؤول ،فالمسؤول عن األسرة يحق له تأديب الفتاة أو المرأة حين تخرج عن طوعه،
فيتعامل معها باعتبار أنها قاصر ال رأي لها وال موقف ،وقد طرحت الكاتبة عدة نماذج لهذا النوع من

الممارسات ووقفت موقفاً معارضاً لها ،من تلك النماذج المستضعفة :نموذج عفاف الذي يجسد العنف ضد
الزوجة .ويجسد نموذج سمر العنف ضد األخت مهما بلغت من العلم ،ويمثل نموذج نهلة العنف ضد األخت
مهما أسدت للعائلة من أعمال وخدمات ،فالقيم المتوارثة "التي يمتزج فيها الديني باالجتماعي وبالثقافي" تعطي

سلطة ال محدودة لألب ومن يقوم بدوره في المجتمع الفلسطيني.

()1
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إن األسباب التي تقف خلف العنف الجسدي ضد المرأة متنوعة ،فقد تكون إلثبات السلطة ،فهذه
سمر في رواية "باب الساحة" ضربت ضرباً مبرحاً؛ لبقائها خارج البيت أياماً عديدة ،ولم يشفع لها حصار
جيش االحتالل للمنطقة مما أَخر عودتها .وحين تقارن سمر بين المحتل وبين إخوتها ترى أنها تستطيع أن
توقف بطش العدو بكل ما تملك ،لكن بطش األخ ال تملك أن تفعل له شيئاً ،واال تعرضت لمزيد من المهانة

واالحتقار من المجتمع ،وقد يكون السبب الغيرة أو لتحدي سلطة الزوج فها هي نزهة يضربها أخوها الكبير

معاوية بحجة غيرته منها ،بينما يضرب وجيه زوجته أم عزام؛ لدفاعها عن أبنائها أمامه ،وفي رواية

السكير زوجته عفاف بعد عودته ليالً إلى البيت ،تسرد عفاف حادثة
"مذكرات امرأة غير واقعية" يضرب الزوج ّ
ضربها" :جاءني مع الفجر ورائحة الحموضة تسبقه ،ومأل الدنيا قيئاً ومألتها غضباً .لطمني فارتميت وبقيت
هناك حتى الصبح "( ،)1جعلتها تصرفاته البغيضة تتجه نحو أقرب صيدلية وكذلك إلى العطار؛ لتتخلص من

الجنين الذي تحمله في أحشائها ،ففقدت الجنين الذي تحمله وقدرتها على اإلنجاب مرة أخرى.

يستهجن القارئ في رواية "صورة وأيقونة وعهد قديم " ضرب محمود لزوجته "سكينة" ضرباً مبرحاً؛

الكنة التي ال تستجيب ألوامرها ،تقوم سكينة
لما بين الحماة والكنة من عداء ،إذ ال تعجب الحماة بسلوك ّ
بأعمال البيت وتعمل خارجه :فتربي األطفال ،وترعى شؤون األسرة ،وتهتم بأعمال الحقل ،وتقوم بصناعة

الجبن والصابون ،وتأمر بعدم التحدث إلى الجارات ،بدعوى أن هذا يشغلها عن مسئولياتها.

رأت الكاتبة في تلك النماذج وغيرها استغالل الرجل للموروث الديني ،وعبرت في أحيان كثيرة عن
غضبها من تشريعات الدين ،وأعلنت عن حنقها الشديد في أعمالها الروائية المختلفة من خالل السب أو شتم

الذات اإللهية ،والتطرق سريعاً إلى عدم قدرة الخالق على تدبير الكون بشكل أفضل .تبدو هذه األلفاظ نابية
وسوقية ،بل تبدو مقحمة في النص إقحاماً؛ مما يدل على أن الكاتبة ترى أن الدين أحد العوائق في وجه
التغيير الذي تنشده.
واذ نثمن جهود الكاتبة في إثارة المواضيع االجتماعية التي تسيء للمرأة وقضيتها ،فترى الدارسة أن
الكاتبة تخلط بين أمرين مختلفين :بين النص الديني ،وبين سوء فهمه وتطبيقه ،والذي يبدو لنا أن المقصود
في نصوصها هو سوء الفهم والتطبيق ،وليس النص الديني بحد ذاته ،فالمجتمع الفلسطيني يزخر بمقوالت

جاهزة ،يستعملها لإلعراب عن ضيقه بالمرأة ونقص عقلها ،فتتبادر إلى األفواه سريعاً تلك النصوص ،واحالة
ضاجع
تمشيها مع الواقع كقوله تعالى" :الرجال قوامون على النساء" وقوله تعالىَ ":فعظوهن َواهجروهن في ال َم َ
َواضربوهن" والحديث النبوي" :إن المرأة خلقت من ضلع أعوج" ،بل نلمس أن هناك خلطاً واضحاً بين
النصوص الدينية والعادات والتقاليد ،فنكثر من قول حرام وعيب ،وقد ال يميز اإلنسان البسيط بينهما .يقول
المثل :المرأة كلها عورة ،ويقول أيضاً :المرأة امرأة والرجل رجل .وليس معنى تشدد بعض رجال الدين وتزمتهم

()1
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()1

بل دعوتهم إلى "عزل المرأة وتحجيم دورها في المجتمع ودفنها حية بحجة الحفاظ على الشرف والدين"

أن

نسيء إلى الذات اإللهية والدين ،ذلك أن المجتمع الفلسطيني شعب يحترم ديانته اإلسالمية ،ويقيم شعائرها

دون تطرف ،كما أن الدين لم يهضم حقوق المرأة ،بل دعا إلى احترامها واعطائها حقوقها في مجاالت
مختلفة ال داعي لذكرها .في اعتقادي أن تطرف النظرة عند الداعين إلى تطبيق الدين من جهة ،وتطرفها عند

الداعين إلى حرية المرأة بال شروط هي ما تسيء إلى صورة المرأة.
 الخيانة الزوجية:

سيطر هاجس الخيانة الزوجية في العديد من الروايات منها "لم نعد جواري لكم" و"مذكرات امرأة غير

واقعية" و"باب الساحة" و"أصل وفصل" .قد يأتي فعل الخيانة من أحد الزوجين أو كليهما ،لكن في العرف

والتقاليد إذا اشتكت المرأة من عالقات زوجها خارج البيت فال يالم هو ،وانما تخلق له المبررات والدوافع التي

ال حصر لها ،ولذلك تتذكر وداد وصية أمها لها ليلة زفافها "قالت كالماً لم تفهمه .قالت إن على المرأة أن
تكون قوية حتى تتحمل مزاج الرجل وطلباته ،وأن تكون ذكية حتى تعرف كيف تلجمه وتحتفظ به"( ،)2لم تفهم
وداد أن الزوج حتى وان ارتبط بعقد الزواج فله أن يسرح خارج البيت يبحث عن عشيقة له.

تقول ايفيت" :عندما يخون الرجل زوجته ،يلومون المرأة ،يقولون إنها لم تعرف كيف تحتفظ به ،وكيف تشبع

أحاسيسه ،وعندما يحدث العكس يقولون :لم تراع الشرف والتقاليد ،ولم تحفظ النعمة وحرمة زوجها!"

()3

وها هي أم عفاف وعمها يهونان من أمر خيانة الزوج باعتبارها أمر عادي! يقول عمها أن "الديك

يكبس كل الدجاجات ويعود إلى بيته خفيفاً نظيفاً"( ،)4أما أمها فتعدد لها ما يفعل العديد من األزواج من

الفحش ،وتحدثها "عن زوجة فالن التي باغتته وهو يعتدي على الخادمة ،وزوجة فالن التي ضبطته وهو
يالوط صبياً في فراشه"...

()5

وذلك؛ لتهون عليها أمر خيانة زوجها فخرجت من عند أمها وهي تحس أن

زوجها مالك بالمقارنة مع اآلخرين .وهنا أيضاً نلمس أن الكاتبة تخلط بين الموروث الديني والموروث

االجتماعي ،باعتبار أن هذا السلوك هو سلوك يقره الشرع والدين ،رغم وقوف الدين موقفاً حازماً من تلك

الممارسات.

 قضية الميراث في الموروث الجتماعي:
تناولت الكاتبة قضية الميراث الذي كفله الشرع للمرأة ،ولكنه يحجب عنها لدواع اجتماعية مبررة،

كالحفاظ على اسم العائلة من الضياع ،ففي "مذكرات امرأة غير واقعية" يستولي اإلخوة على ميراث الوالد دون

( )1محمد أيوب ،الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،1993 -1967ط ،2مكتب النيل
للطبع والنشر ،المنيل ،1996 ،ص 92

()2

أصل وفصل ،سحر خليفة ،ص53

()3

سحر خليفة ،لم نعد جواري لكم ،الطبعة الثانية  ،دار اآلداب ،بيروت -لبنان  ،1999 ،ص .134

()4
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()5
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إذن أو مشورة من أخواتهن الوريثات ،تقول عفاف" :كان لي إخوة أشاوس يعرفون من أين وكيف تفرى م اررة
المرأة ،لكن للحق والحقيقة رجال محترمون ،ولو أنهم حين مات الوالد تخاطفوا ميراثه قبل أن يبرد حمام دفنه.

ولم يبقوا لنا نحن البنات من الميراث إال اسم العيلة ووجاهة األصل الطيب".

()1

وما كان جواب أخواتها حين

استحثتهن على طلب ميراثهن بسؤالها لهن "ونصيبنا؟!" سوى أن قلن "نصيبنا" بما تحمله هذه الكلمة من
معان مختلفة ،وحين انطلقت عفاف وأخواتها واستشرن كبار العائلة ،نصحوهن بغض النظر عن الموضوع

برمته ،وقالوا "عيب" .وحين حاولت هي مرة أخرى إثارة الموضوع ،تراجعت األخوات عن مواقفهن وقلن" :
أبناء والدنا أولى بميراثه من األصهار األغراب"

()2

ويناكف حسام أباه ويعارض آراءه في رواية "باب الساحة" ،فحين طلب منه والده أن يهاجر خارج

البلد لئال يعتقله جيش االحتالل مرة أخرى ،عارضاً عليه بيع قطعة أرض وتحويل مالها إلى حسابه في

حولها ألعمامي أصحاب الحق أو عوض أختك
البنك ،رفض حسام وطلب من والده إعادة ما استحوذ عليهّ " :
بدل حصتها المأكولة"( )3ويقصد بذلك نصيبها الضائع من الميراث ،وحين سأل حسام عمته زكية لم ال تأخذ
تعويضاً عن نصيبها في الميراث ،استنكرت قوله وأجابته" :عيب أن تلفظ مثل هذا الكالم! عيب أن تقاصر

األخت أخاها "( ،)4تقصد أن من العيب مطالبة األخت أخاها بحقها في الميراث.

إذن فطلب الميراث ليس حقاً من حقوق المرأة الوارثة ،رغم أنه حق كفله الشرع لها .تعد ظاهرة
الحرمان من الميراث ظاهرة شائعة تمارسها الكثير من العائالت الغنية في فلسطين إذ "يحرمون البنات من
اإلرث بموافقة الوالد قبل موته؛ حتى ال يشاركهم غريب في ملكيتهم ألرضهم ،وقد يصل األمر ببعض
العائالت إلى حد منع تزويج البنات إال بعد تنازلهن عن حقهن في الميراث ،واال فإنهن يبقين عوانس"(.)5

الموروث الجتماعي والمرأة:
خالصة القول إذن إن الموروث الثقافي والديني واالجتماعي يحد من حرية المرأة؛ ولذلك نجد أن
حدود العيب تحاصر المرأة وال تنتهي قائمة الممنوعات في شرع العائلة واألهل والجيران ،إذ تالحق المرأة

عادات ذلك الموروث منذ الوالدة حتى الوفاة ،فالعرف والعادات والتقاليد مقدسات اجتماعية ال مناص من

اتباعها حتى ال تشذ أي شاة عن القطيع.

من نافلة القول أن المرأة هي أحد المكرسين لهذا الموروث ،وان كانت هي التي تعاني أو عانت من

هذا القمع ،فالمرأة في كثير من األحيان "قامعة لبنات جنسها ،إذ إنها ساهمت من خالل "القيل والقال" في
()1

المصدر نفسه ،ص 66

()2

المصدر نفسه ،ص 68

()3

باب الساحة48 ،

()4
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()5
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اضطهاد النساء المثقفات أو المتحررات ،وقد مثل هذا الجانب األمهات ،والزوجات ،وربات البيوت
عموماً"( .)1فالمجتمع النسائي ال يرحم المرأة المطلقة واألرملة والعانس ،وتمارس فيه سلوكيات شائنة منها:

متابعة أسرار الجيران ،وذم زوجة االبن "الكنة" ،والقاء اللوم على المرأة في فعل الجنس المحرم ،وان كانت
هي المفعول به "الضحية" ،كما هو الحال مع سعدية في رواية "عباد الشمس" ،التي لم تسلم من الخوض في
عرضها من نساء وظيفتهن الرئيسية "أكل لحوم النساء غير المحميات من الرجال ،فانتهكن عرض سعدية

التي استشهد زوجها في المواجهة مع العدو"( .)2وقد أجبرت على العمل والخروج لمقابلة أصحاب المهن

لتسويق إنتاجها .فلم تسلم من كيد النساء لها وانتقادهن لسلوكياتها ،وكثر لغط أهل الحارة حولها "سعدية
()3

الدايرة طق الشرش حياها وما عادت تخجل حتى من أوالدها .يا عيب الشوم!"

وحين أعلنت أمام أطفالها

أنها سترحل عن الحارة التي عارضت عملها وتقولت عليها بالفحش ،لم تطل فرحتها بأرضها الجديدة طويالً؛

ألن أبناءها أبدوا عدم الرغبة بالمغادرة ؛ الرتباطهم بالحارة ،بكى ابنها قائالً" :حارتنا يمة" وتابع قائالً" :مين

لنا غيرها" استبد بأمه الغيظ فأهوت عليه بالضرب.

المبحث الثاني :الصراع الطبقي في رواية سحر خليفة:

تبنت الكاتبة قضية الصراع الطبقي في رواية "لم نعد جواري لكم" حيث نجد فاروق المنتمي إلى

الطبقة الرأسمالية البرجوازية التي "ال هم لها إال زيادة الثروات ..والتمرغ بالملذات على حساب الطبقات

الفقيرة ..وحتى المتاجرة بسكان المخيمات"( ،)4يقول لحبيبته ايفيت مصو اًر كرهه لتلك الطبقة الفقيرة ومشه اًر
بإحدى زميالته لفقرها" :أتعرفين من هي سهى هذه؟ تصوري كل ذاك الغرور يكمن في ابنة سكير يدمن
الخمر ويدمن ضرب زوجته .بيت والدها خان قذر ،وأمها تشبه النساء اللواتي غسلن في مثل بيت أبيك
العامر ،لقد أفهمتك يا ايفيت مرة بأن أبناء الفقراء يحقدون على أمثالنا"( .)5ويسرد عبد الرحمن الميثلوني
حكاية االستغالل والحقد بين هاتين الطبقتين قبل حرب عام ،48حين تعالى عليه ابن صاحب البيارة فأهانه

وشتمه بعد فوزه عليه في سباق الركض ،فرد عبد الرحمن عليه اإلهانة والشتيمة ،وحين صفعه ابن صاحب
البيارة ضربه عبد الرحمن وأرداه أرضاً ،يقول عبد الرحمن في مساء ذلك اليوم كان والده ينتظره "وفي يده
خيرزانة كسرها على أضلعي وكرهت والدي"

()6

سبب ضرب والده له هو ج أرة االبن على األغنياء ،ووالده ليس

إال أجير ال حقوق لديه و إن كانت له حقوق فلن يدافع أحد عنها.

()1

حسين المناصرة ،تناقضات الذات واآلخر في روايات سحر خليفة.

()2

المرجع السابق.

()3

سحر خليفة ،عباد الشمس ،الطبعة الرابعة ،دار اآلداب ،بيروت -لبنان ،2008 ،ص 344

()4

نبيه القاسم ،دراسات في القصة المحلية ،االسوار للطباعة والنشر ،عكا ،1979 ، ،ص 201

()5

لم نعد جواري لكم ،ص90

()6

المصدر السابق  ،ص122
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والقارئ للتاريخ اإلسالمي يجد للقصة تناصاً( )1تاريخياً مستمداً من قصة عمرو بن العاص وابنه مع
أحد رعاياه في مصر ،فقد تفوق المصري على ابن الوالي في السباق فضرب المصري؛ ألن ابن الوالي يرى

أن هناك فرقاً بينه هو ابن األكرمين وبين المصري فكيف يسبقه!

كما عالجت الكاتبة في رواية الصبار"االنزياح الطبقي حيث انهارت التركيبة االجتماعية ،فتحول
()2

بعض العمال إلى برجوازيين صغار وتحول عدد كبير من أبناء البرجوازيين إلى عمال"

وذكرت الكاتبة

الدوافع وراء هذا التوجه ،وهو ما نستنتجه كقراء من رد أبو شحادة -حارس بيارة عائلة الكرمي البرجوازية-
على سؤال أسامة الكرمي ذاك اًر سبب عزوف ابنه شحادة عن العمل في البيارة ،قال" :العمل هناك أحسن،
مصاري كتير وشمة هوا ،وما فيش ال تعال يا ابن الكلب وال روح يا ابن القواد ...هناك ال حدا يكسر رقبته
()3

ويخليه يشتغل من الصبح لليل مثل الحمار"

وحين استنكر أسامة على بائع الخبز بيعه للخبز اإلسرائيلي،

أشعره البائع بنعرته الطبقية قائالً " :انت باين عليك من الناس اللي فوق .هات .الناس اللي تحت بيشتروا
()4
عالساكت وبدون تحميل جمايل"
ونستنتج أيضاً من رد فعل كل من أبو شحادة وبائع الخبز أنهما يحاوالن إرجاع سبب تأزم أسامة من

فكرة الترويج للعمل مع المحتل إلى فكره الطبقي ،وتخوفه من اغتناء فئة العمال والفالحين.

صحيح أن عائلة الكرمي تنتمي إلى العائلة البرجوازية ممثلة في الوالد " أبو عادل الكرمي" الذي كان

"يدعو الصحفيين إلى منزله دائماً ويمطرهم بما تجود به أوهامه تلك عن االحتالل ومواجهته"( ،)5كما أن
بوادر الثورة على الصراع الطبقي انبثقت من أفكار أبناء الكرمي ،إذ حاول األبناء االنسالخ عن قيم التمييز

بينهم وبين العائالت الفقيرة ،فأسامة وباسل كانا ينطلقان من منطلق الفعل الثوري ال من منطلق التمييز

الطبقي ،وعادل الكرمي لم يعد يمثل اإلقطاعي الذي يمتص جهود الفالحين ،كما أن أخته نوار رفضت
عريساً تقدم لها من نفس الطبقة البرجوازية التي تنتمي إليها وفضلت عليه أحد أبناء الطبقة الفقيرة.

وقد انتقد الكاتب نضال الصالح مزاعم الكاتبة عن الثورة قائالً" :إن زعمها أن المقاومة تلد من رحم

االقطاع تقلب حقائق النضال الوطني الفلسطيني على رأسها ،بل إنها تتجاهل الدور الحقيقي لباقي فئات

()1

التناص :يعود مصطلح التناص إلى جوليا كريستيفا ويعني أن كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر ،وهو فيفساء

تتقاطع فيه شواهد متعددة لتولد نصاً جديداً ،ويعرفه جيرار جينيت بأنه النص يقيم مع سائر النصوص عالقات ظاهرة أو
مستترة (.لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،الطبعة األولى ،مكتبة لبنان ناشرون ،2002 ،ص )63
()2

محمد أيوب ،الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة ،ص 120

()3

الصبار ،ص .49

()4

المصدر السابق ،ص 78

()5

نضال الصالح ،نشيد الزيتون قضية األرض في الرواية العربية الفلسطينية ،ص 110
51

المجتمع الفلسطيني ،التي تنتمي إلى قاع الهرم الطبقي على نحو خاص"( .)1وفي ذات الشأن "انتقد فخري

صالح سحر خليفة في روايتها "الصبار" ألنها ترسم الثورة وكأنها تنبثق من الطبقة الرأسمالية ،وهو يرى أنها
حرفت الرؤية عن واقعها وتناست البرجوازية الوطنية التي تربض في قاع الهرم االجتماعي ،وجعلت من
()2

مشاركة زهدي وأبي صابر وسعدية عوامل تزيينية فقط"

ولكن إن سلمنا بأن هناك انزياحاً طبقياً بعد حرب

 67فإننا البد أن نسلم بأن المشاركة الفعلية في المقاومة تمت بتضافر جهود كل طبقات المجتمع الفلسطيني

مجتمعة دون تمييز بين طبقة وأخرى.

حدث تصدع في النظام الطبقي القائم بين طبقة األغنياء الرأسمالية ،وبين طبقة العمال والفالحين في

فترة السبعينات ،إذ بسبب "فتح منافذ لتشغيل عمال الضفة الغربية وقطاع غزة في داخل األراضي المحتلة
()3

عام "1948

وبسبب تعنت وظلم اإلقطاعي العربي ،تتحول هذه الفئة العاملة من العمل في األراضي

وزيادة االنتاج الفلسطيني إلى ما يسمى "العمل في إسرائيل"( .)4مما أدى إلى وجود طبقة برجوازية جديدة
اغتنت من عملها هناك ،مثال ذلك شخصية شحادة في رواية "الصبار" ،شحادة العامل في بيارة عائلة الكرمي

سابقاً ،اغتنى من عمله في األراضي المحتلة عام  48بشكل مالحظ "تتحسن حاله فيلبس جاكيت من الجلد،
ويدخن الغليون ،ويلبس خاتماً ذهبياً ،ويتكلم من جانب فمه كما يفعل كبار الممثلين األجانب ،بينما يتحول
عادل الكرمي ابن صاحب البيارة إلى عامل"(.)5

وظهر أثر الطبقية في المجتمع في حديث أبي صابر مع عادل ،عندما ذكر له أنه لم يعان من
الحرمان ألنه ابن الكرمي ،فاألبواب دوماً مفتحة ألبناء العائالت يقول" :ال تزعل مني .ولكنها الحقيقة يا بني.

أنت وان جار الزمان عليك تظل ابن الكرمي على سن ورمح .فتظل األبواب مفتوحة في وجهك .أبواب
األغنياء .أبواب البنوك .وأبواب السماء"

()6

يرى الكاتب محمد أيوب أنه قد ظهرت شريحة اجتماعية تعتمد على العمل في إسرائيل؛ إذ لم يتوفر

لتلك الشريحة بديل مناسب عن العمل يساعدهم على كسب الرزق ،كما ظهرت مقوالت جديدة تبين أن
الصراع الطبقي بشكل عام يجمع بين العمال العرب واليهود في بوتقة واحدة ضد الرأسمالية أيا كان مصدرها،

فالرأسمالي الفلسطيني "كان يسئ معاملة العامل وال يعطيه حقوقه؛ مما دفع بهذا العامل إلى االرتماء بين

()1

المرجع السابق.

()2

الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة76 ،

()3

زكي العيلة ،صورة الذات وصورة اآلخر في الرواية الفلسطينية في األرض المحتلة بعد عام  ،1967الطبعة األولى ،دار

الماجد للطباعة والنشر ،رام هللا ،2007 ،ص 106
()4

المرجع السابق.

()5

لشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة ،ص 82

()6

الصبار ،ص 60
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تروس آلة العمل اإلسرائيلية تطحنه وتمتص دمه دون رحمة"( .)1إن تطرق الكاتبة إلى هذا التصور المغلوط
الذي اعتمدته إحدى شخصياتها "عادل" يجعلنا بحاجة إلى تفنيده من خالل الرواية نفسها ،فالكاتبة نفسها
فندت هذا الزعم من خالل كل من زهدي وعادل ،فالذي اهتم بتوصيل هذه الفكرة هو عادل الكرمي ،ومن

اختلف معه في الرؤية هو ابن عمه أسامة .تكشف الرواية عن أول مظاهر استسالم عادل للواقع المعيش،

فهو ينتمي إلى عائلة برجوازية كانت غنية ،وما زالت تتغنى ببرجوازيتها على يد والده الكرمي ،وما بين أمجاد
الماضي والواقع األليم الذي يحياه بون شاسع ،فوالده يحتاج إلى آلة غسل الكلى؛ ليعيش ،وعليه فعلى عادل
تقع مسؤولية إعالة العائلة ،ودعم اآللة ليعيش األب.

نعلم أن عادل على مستوى من العلم والذكاء وأنه مثقف ،وأن العائلة تمتلك أراضي شاسعة ،لكنها
اآلن قاحلة ،ال ينبت فيها شجر ،وال يغرد بها طائر ،والسبب إقالع العمال عن العمل في أرضه؛ فقرر أن
يسير على نفس درب العمال اآلخرين ،تخلى عن العمل في األرض وبدأ يعمل في مصانع االحتالل .وحتى
يستطيع تبرير عمله هناك ،يحاول أن يزين األمر لنفسه و لآلخرين خاصة للعمال البسطاء ،الذين هم أقل

منه علماً؛ ليبدو وكأن هناك صراعاً بين الطبقات ،البد أن تنتصر فيه طبقة العمال على طبقة الرأسماليين،

لكنه إن حاول إقناع اآلخرين بهذه األفكار فهو نفسه غير مقتنع بأوهام ما يقول ،والدليل هو إخفاؤه ألمر
عمله في مصانع االحتالل عن والده وأفراد العائلة.

تتضح عدم قدرة عادل على مواجهة ابن عمه أسامة بأفكاره تلك ،مع مالحظة أن أسامة شاب مثقف
على درجة من العلم مكافئة لعادل ،وال تنطلي عليه مثل هذه األفكار التي قد تنطلي على غيره؛ ولذلك كان
عادل يتهرب من مالقاته .يبدو أن األمر كان أيضاً مرهقاً لعادل إلى حد معاقرته للخمر في المقهى في

محاولة منه للتناسي واالبتعاد عن الواقع المؤلم ،وعدم قدرته على مواجهة التضارب في سلوكياته .يتضح
خطأ هذه الفكرة أكثر من خالل تعامل العمال اإلسرائيليين مع العامل الفلسطيني زهدي الذي لم يستوعب هذه

الفكرة ،زهدي الذي سمع من زميله "عادل" أن العامل العربي والعامل اإلسرائيلي لديهما قضية مشتركة ضد

صاحب العمل البرجوازي ،ويرى أن العامل اليهودي يتجهم في وجه مرؤوسه ،لكنه يدرك كلياً أن كل العمال
()2
والرؤساء في العمل " ساعة الحرب يلبسون خوذاتهم ويحملون الرشاش ويقتلون".
فهل هناك ما يدعم زعم عادل بأنهم مظلومون مثله بسبب الصراع الطبقي بينهم وبين صاحب العمل

الرأسمالي؟ إن تعامله معهم يثبت أن العامل اإلسرائيلي يختلف عن العامل الفلسطيني المهان ،فللعامل

اإلسرائيلي العمل البسيط ولهم العمل الشاق ،وهو يرى أنهم مميزون " أقل واحد فيهم يقبض ضعف ما يقبضه

أي عامل عربي مهما بلغ من كفاءة وسعي ،وهم يتمتعون بامتيازات ال ينالها عادل نفسه ،يأكلون في غرف

نظيفة ،يجلسون على كراسي وطاوالت ،يقبضون بدل مواصالت وبدل غالء وبدل وبدل ،ويتمتعون بفوائد
()1

محمد أيوب ،الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية ،ص79

()2

الصبار  ،ص118
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التأمين االجتماعي وتأمين العجز والشيخوخة"...

()1

ليس هذا فحسب ،بل إن العامل اإلسرائيلي يشمت دائما

بالعامل العربي فيلقبه بالمخرب ،وألقي زهدي في السجن بسبب كلمات شلومو المستفزة " مخربين عرافيم

ملوخالخيم" (.)2

إن الحادث األليم الذي وقع ألبي صابر في المصنع يثبت األمر ذاته ،فقد تحايلت شركة التأمين

الصهيونية ،رغم اعترافها بحقه في التعويض ،وأعلنت أنها ال تملك المال لتعويضه؛ فذهبت كل مساعي عادل
وأبي صابر هباء .إن القدرة على التحايل واللعب بالقوانين واضح وجلي؛ ألجل إبراز صورة المحتل بصورة

حضارية مع امتناعه عن دفع التعويض ،كل هذا وذاك يثبت أن فكرة الصراع الطبقي التي وحدت بين العامل

الفلسطيني والعامل اإلسرائيلي هي فكرة خاطئة نرد بها على الماركسيين العرب الذين تبنوا هذا االتجاه،

باإلضافة إلى أن الرواية اهتمت بإبراز فكرة التمييز العنصري بين كل من العامل العربي والعامل اإلسرائيلي.

قدمت الكاتبة نموذج خضرة في رواية "عباد الشمس" فهي الفقيرة المتمردة على عرف المجتمع ،وعلى

النظرة الطبقية التي تميز بين أهل المدينة وغيرها من المدن والقرى األخرى ،فقد عوملت معاملة الجاسوس

في الحمام العام؛ بسبب تطاولها بالكالم على نسوة جبل النار "نابلس" لتكبرهن عليها ،كن ينظرن إليها نظرة

الغريبة عليهن ،فهي سليطة اللسان ،غير مبالية بالقيم ،مما جعل النساء يشككن بأصلها وفصلها ،وأنها قد

تكون عيناً للعدو بينهن ،وحين تخلصت النساء من خضرة ،انبرت إحدى القرويات بالقول إن القرويات ال
يملكن عنجهية أهل نابلس "احترنا فيكم يا أهل نابلس .ما حدا يقدر عليكم وال إنتو قادرين على حدا .جبل

النار على ايش يا قشلي؟ وهللا وهللا لوال رجال القرى وفعال الفالحين ما ظل بنابلس غير الصراصير.

نابلس؟ ...يسلم تمك يا خضرة"

()3

يتحقق المنظور االجتماعي الطبقي في "مذكرات امرأة غير واقعية" حين قارنت عفاف بين وضع
رغدة الفتاة الفقيرة "معاناتها ،ومرضها ،وتفوقها في الدراسة" ،وبين الفتيات من نفس الطبقة ،وقارنت بينهن
وبين طبقتها هي ،فوجدت أن رغدة كانت محط تقدير معلماتها ومحط سخرية الفتيات المهمالت بنات
()4

"العائالت الواطية"

كما أطلقت عليهن أم عفاف التي منعتها من مصاحبتهن .أحبت عفاف رفيقاتها في

المدرسة ،كما أحبت طريقتهن في الكالم ،إذ وجدت فيها التلقائية والخفة والصدق ،على العكس من التكلف
الذي تميزت به طبقتها البرجوازية ،فحاولت عفاف تقليدهن في سلوكهن وطريقة كالمهن ،مما أثار سخط

الوالدة واألهل عليها أكثر.

()1

المصدر السابق ،ص .119

()2

المصدر السابق ،ص  ،121الجملة تعني :عرب قذرون.

()3

سحر خليفة ،عباد الشمس ،ص 264

()4

سحر خليفة ،مذكرات امرأة غير واقعية56 ،
54

تناولت الكاتبة قضية الصراع الطبقي بين األفراد في روايتها "باب الساحة" ،إذ يرفض السيد عزام -

الذي ينتمي إلى الطبقة البرجوازية  -أن يكون ابنه أحد نشطاء االنتفاضة ،ولذلك يحاول تشجيعه على الهجرة

مثل بقية إخوته ،أما أخت السيد عزام الداية زكية فتمنت أن يتزوج ابنه حسام بابنة الفران "سمر" فهي "حلوة
()1

و"نغشة" وخريجة جامعة النجاح ،وموظفة بمعاش مربوط بالشيكل"

لكنها شككت في إمكانية أن يوافق

أخوها على زواج ابنه من ابنة العائلة المتواضعة ،شعرت سمر عندما كانت طفلة بعزلتها عن المحيط الراقي،
إذ كانت بعض األمهات يمنعن بناتهن من اللعب مع ابنة الفران ،رغم ذلك فسمر تعتز بأصلها وفصلها،

تقول سمر لنزهة "أنا مش من الشويترة وال بليبوس(،)2أنا من باب الساحة وبالط هالزقاق أكل من كعابي

ارقات ،ولما في الزمانات كانت أمك تمنعكم تلعبوا معنا في الحارة ،أنا وأخوتي كنا غاطسين بالوحل لركابنا،
أنا بنت فران صحيح وأخوتي فرانين ،صحيح ،وعايشين من خير هللا وخير الفرن"

()3

ويقبل السمسار في " الميراث" -الذي ينتمي إلى طبقة الرعاة وأصبح ينتمي إلى طبقة السماسرة وبيع
األراضي -بالزواج من نهلة ال َم َدنية التي "تناسب وضعه الجديد وتنسيه امرأته المتخلفة ،إذ لم تعد أم سالم
()4
تثير في نفسه إال القرف واالكتئاب ،عدا عن أنها تذكره بمنبته الطبقي الوضيع على الدوام".
تعرضت رواية "ربيع حار" إلى قضية الصراع الطبقي من ازوية مختلفة .من خالل مفارقة واضحة
المعالم بين حياة الطبقة الفقيرة ،وتقصد بها عائلة اإلنسان الفلسطيني ،والطبقة الغنية وتقصد بها عائلة

المستوطن اإلسرائيلي ،مع عقد مقارنة لحياة كل من هاتين الطبقتين .ترى الناقدة ماجدة حمود أن الصراع

الطبقي له أكثر من وجه في هذه الرواية فهي بين أحمد ممثالً للشخصية الفلسطينية ،وبين مي ار ممثلة

الشخصية اإلسرائيلية؛ إذ شتان بين عالمين "عالم القهر والحرمان الذي ينتمي إليه الفلسطيني ،وعالم الغنى
والسعادة الذي تنتمي إليه ابنة المستوطنة اإلسرائيلية ،لكن ال يمكننا أن نقول " :إن الخالف بينهما طبقي

فقط ،بل نجده متعدد األوجه ،يتداخل فيه الطبقي بالديني " اليهودية واإلسالمية" مثلما يتداخل بالعرقي "الطفلة
شقراء  /الفتى أسمر"( ،)5بل إن "المقارنة بين األنا واآلخر تبدت في سياق اجتماعي أخطر ،فأحمد يقارن بين
طعامه وطعام كلب مي ار ،وتنتهي المقارنة لصالح الكلب ،فالتونة وجبة طعام ال تتوفر للفلسطيني على

مائدته"( ،)6بينما تتوفر للكلب في الجهة المقابلة.

()1

باب الساحة ،ص 17

()2

حيان راقيان في نابلس.

()3

باب الساحة ،ص.100

()4

األبعاد الثقافية للسرديات النسوية ،ص77

()5

إشكالية األنا واآلخر (نماذج روائية عربية)  ،ماجدة حمود ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة دار المعرفة،

الكويت ،2013 ،ص 110
()6

المرجع السابق ،ص 112
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لم تعد المقارنة هنا بين إنسان وآخر وانما بين اإلنسان والحيوان وهي مقارنة ال شك مؤلمة للنفس.

إذن فأحمد يقارن بينه وبين الفتاة ،بين الحياة في ظل الفقر الذي يحياه وأفكار الناس عن المستوطنين ،وبين
الحقائق التي لديه عن مي ار ونظافتها وأناقتها ،لكن هذا التقارب الذي تم بين هاتين الشخصيتين فرقه التصرف

العدواني للمغتصبة وأهلها .تتساءل الكاتبة ماجدة حمود ما المغزى من التقهقر عن هذا التقارب ،ووقوع

الكاتبة في أسر الصورة النمطية للمحتل؟ والجواب على ذلك يكون ببساطة أن المقارنة التي أجرتها الكاتبة
من خالل األحداث لم تتم على مستوى األفراد ،وانما على مستوى الممارسات الجمعية للمحتل على األرض
من مذابح وحصار ومصادرة األراضي .ترى الدارسة أن نظرة الكاتبة ال شك نظرة صائبة ،إذ ال محل للتقارب

بين األفراد طالما أن االحتالل موجود بممارساته العدوانية على األرض.
المبحث الثالث :قضية العمل وقضيتا البطالة والفقر:

لعل قضية توفر فرص العمل أو شحها من أهم القضايا االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في

المجتمع وفي البنية االجتماعية ،خاصة بعد ممارسات االحتالل الذي عمق هذه المسألة ،وساهم في محاولة
طمس االختالف الطبقي بين العائالت االقطاعية والعائالت البسيطة بعد حرب  .1967أما قضيتا البطالة

والفقر فهما من أهم المشاكل التي خلفها االحتالل وكرسها لصالحه ،فعدد ال يستهان به من العمال

الع َوز ،بسبب عدم توفر فرص العمل ،وقلة اإلنتاج الفلسطيني ،وتعرضهم البتزاز
الفلسطينيين يعانون الفقر و َ
صاحب العمل المستغل .يرى الكاتب محمد أيوب أن قلة من الروايات تعرضت للعمل ومشكلة العمال ،وأن
سحر خليفة بروايتيها "الصبار" و"عباد الشمس" هي الوحيدة التي اقتربت من حياة العامل ،وناقشت أوضاع

العامل قبل االحتالل وبعده(.)1

هم العامل الفقير الذي ال يجد قوت يومه إال بصعوبة بالغة من خالل العناء الذي
وقد تناولت الكاتبة ّ
يالقيه هو وأفراد أسرته ،ففي "الصبار" نرى سعدية الزوجة االقتصادية التي تفننت في عمل عدة وصفات
لطبخ العدس التي سمعتها وتعلمتها من زاوية المرأة في اإلذاعة ،وأم صابر تنهر ولدها الذي مد يده؛ لسرقة

فاكهة األسكدنيا ،فأعادتها للبائع الذي رفض استرجاعها .وخضرة التي تعمل خادمة في البيوت ،ثم تضطر

لبيع جسدها لشراء دواء لزوجها المريض .وتعمل أم سعاد في "ربيع حار" لتنفق على زوجها مدة بقائه في

السجن وعلى تعليم أبنائها ،وها هم أضحوا رجاالً ،لكنهم ما زالوا يطلبون منها المزيد ،وحين جاءهم خاطب
يطلب ابنتها سعاد للزواج ،يصرح زوجها بأن "الواحدة ما لها إال زوجها ...يرعاها ...ونسي الوالد أن الراعي

كانت امرأته وهو غائب ،ولكنها راع بصمت ،بدون دوي وشعارات وبيانات ،وأوسمة ،وبدون مشاعل"

()2

هكذا ترى الكاتبة أن تضحيات المرأة الفلسطينية الجسيمة تمر بدون أن يتوقف عندها أحد ،وترى

الدارسة أن األم تتعب ألجل أسرتها ،هذه هي األم ،حصدت أم سعاد نتيجة تعبها هذا ،بأن أصبحت سيدة
()1

محمد أيوب ،الشخصية في الرواية الفلسطينية ،ص81

()2

ربيع حار ،ص ،310المثبت في الرواية "راعي" و األصل راع
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نفسها تفتخر بما قدمته وتقدمه في سبيل األسرة ،وهو أمر ال يستدعي الشعارات أو البيانات أو األوسمة،
وانما يستدعي الثناء والمديح وهو ما تلقته من زوجها ،فبعد أن كان يناديها باستخفاف ،استطاع معرفة قيمة

زوجته فترة بقائه في السجن فهو يفضلها على نساء األرض أجمعين.

كما تطرقت الكاتبة إلى سياسة االحتالل الذي عمد إلى استجالب المزارع للعمل في مصانعه في

محاولة منه إلخالء األرض من مزارعيها؛ لتصبح بو اًر يسهل عليه اغتصابها من أصحابها ،ثم ما يتبع ذلك
من ويالت اقتصادية على أصحابها جراء تجريف ومصادرة األراضي ،ففي "ربيع حار" تلطم الفالحة صبحية

وجهها وهي تصيح "الزيتونات ! يا شقا عمرك يا صبحية -فدفعها الجندي عن الشجرة ومشت جرافة لتقتلعها

من عرق الجذر جرافات مثل الدناصير"(.)1
العمل في المصانع اإلسرائيلية:

يترك عادل الكرمي سليل العائلة اإلقطاعية العمل في أرضه في رواية " الصبار" ،ويضطر للعمل

في المصانع االسرائيلية متجهاً إليها كل صباح ،كان يذهب برفقة العمال الذين كانوا من قبل يعملون أجراء
في األراضي الزراعية .وسبب اتجاههم للعمل هناك هو حاجته وحاجتهم إلى مصدر رزق ،كان يذهب خفية
بدون علم والده المريض ،الذي ال يعلم بأن العمال هجروا العمل في أرضه.

فضل أبو صابر العمل في مصانع االحتالل؛ بسبب معاناته مع صاحب العمل لمدة سنتين وتعرضه
الستغالله؛ فقد خفض صاحب العمل قيمة أجرته بعد عمله الشاق ،بحجة كثرة األيدي العاملة ،متبجحاً بقوله

إن "العمال كتار والطلب على الشغل كثير ،واذا مش عاجبك اتفضل من غير مطرود"( .)2سافر زهدي وعمل

في الكويت وطهران وألمانيا في ظروف قاسية ال ترحم ،لكنه لم يستطع االبتعاد عن أهله ،فآثر العودة للعمل

في بلده ،لكن صاحب العمل في معصرة الزيتون لم يكن رفيقاً به ،فترك زهدي العمل لديه ليعمل سائقاً وحين

سحبت الرخصة منه ،اضطر للعمل في المصانع اإلسرائيلية؛ لدفع غائلة الجوع عن عائلته.

كان العامل في المصانع االسرائيلية يتهم بالعمالة من المحيطين به من أبناء مجتمعه ،فقد غضب

أحد العمال التهام صاحب العمل له بالعمالة ،حين صرح العامل له برغبته في ترك العمل فيقول" :رميت

األجرة المخسوفة في وجهه وقلت له :خذ ،أنا بكرة نازل هناك ،قال لي :علموكم العمالة والسفالة ،طار ضبان

عقلي وقلت له  :ما حدش سبقنا عليها قبلكم .مش أنت أول واحد حط ايده في ايدهم؟ وكالة الشركة اللي
()3

عندك ايش بتسميها؟ خدمة وطنية"

()1

المصدر السابق ،ص  369واألصل ديناصورات

()2

الصبار ،ص 54

()3

المصدر نفسه ،ص 99
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كما أن تعرض العامل لحادث يقعده عن العمل يعد ضربة قاضية له ولعائلته ،إذ يتوجب على
الزوجة أو االبن األكبر العمل بدالً منه إلعالة األسرة ،هذا األمر شائع في المجتمع الفلسطيني وقد تناولت

الكاتبة هاتين القضيتين في حالتي زهدي وأبي صابر ،استشهد زهدي فأصبحت أسرته بال معيل ،مما اضطر
زوجته سعدية لتشمر عن ساعد الجد وتعمل على ماكينة الخياطة؛ لتعيل األفواه الجائعة ،وقد ساعدها

خروجها للعمل فمنحها الثقة بالنفس وساهم "في تحويلها إلى شريك كامل في بناء المجتمع وتطويره"( .)1وَفق َد
أبو صابر أصابع يده اليمنى في حادث عمل في المصنع ،فأصبح غير مؤهل للعمل والكسب ،فاضطر ابنه
األكبر إلى ترك المدرسة؛ إلعالة األسرة .وجربت خضرة م اررة العيش بين أب قاس وزوج شرير ،وعانت من
التشرد بين البيوت كخادمة ،فتركت زوجها وهربت من تسلط والدها لتتزوج من آخر يحبها ويحنو عليها .هذا

الزوج كان مريضاً يثقل عليه المرض ،اضطرها مرضه لبيع جسدها؛ كي تشتري الدواء حناناً به فهو الشخص

الوحيد الذي احترم انسانيتها ،تقول خضرة لسعدية وهما تقبعان في السجن" :إذا عرف المسكين أني في

يسمعني كلمة حلوة ...أنا ببيع حالي
يظل إلي في الدنيا بني آدم ّ
الحبس تيجيه نوبة يروح فيها ،وما ّ
يحبني و ّ
وبشتري للمسكين دواء"(.)2
وترى الدارسة أن هذه الصورة الشائعة في األدب الرومانسي ،وهي بيع المرأة لجسدها؛ ألجل حاجتها
وحاجة زوجها التي لم يعد لها وجود في األدب الواقعي ،وفيها مبالغة غير محمودة خاصة أن الكاتبة توخت

الواقعية في أعمالها.

اضطرت سكينة للعمل بعد وفاة زوجها حين لم تجد من يعينها على تربية أبنائها في رواية "باب

الساحة" ،كما اضطرت الداية زكية للعمل بعد أن هجرها زوجها مع ست بنات ،فتعلمت لتصبح داية
وأصبحت تعيل أبناءها متحملة عبء العمل وقسوته .وفي رواية "أصل وفصل" اضطر "وحيد" لترك الدراسة
والعمل هو ووالدته بعد وفاة والده؛ ليساعد أسرته .والتحقت وداد بعد طالقها بالعمل في مستشفى التوليد

ار وتدرس ليالً .من خالل تلك الطرق للتعلم والعمل تهدف الكاتبة إلى خلق حالة
بنابلس ،فكانت تشتغل نه اً
من التوازن في الحياة المعيشية بين الرجل والمرأة ،بإعطاء المرأة حقها الكامل في اختيار العمل الذي يناسبها،
بالضبط كما للرجل حق في اختيار العمل المناسب له والقيام بمهامه على أكمل وجه ،كما ترى الكاتبة أن

توفير فرص العمل وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة يحقق لها االستقالل الذاتي ،وبذلك تتخلص من هيمنة
الرجل االقتصادية واالجتماعية والنفسية.
المبحث الرابع :العمالة

برزت قضية العمالة في عدة روايات للكاتبة منها" :الصبار" و"عباد الشمس" و"باب الساحة"

و"الميراث" و"ربيع حار" .سلطت فيها الضوء على هذه القضية من عدة زوايا ،كونها قضية أخالقية بالدرجة
()1
()2

زكي العيلة ،المرأة في الرواية الفلسطينية ،ص 85
عباد الشمس ،ص 135 -134
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األولى ،إال أن الكاتبة جعلتها قضية اجتماعية بالمقام األول ،يساهم المجتمع في سقوط هذه الفئة الضالة في
وحل العمالة ،ركزت الكاتبة على سقوط هذه الفئة في روايتها "باب الساحة" ،ورأت أن تهمة العمالة قد
استغلت من بعض الفئات ألكثر من هدف مستعرضة فكرتها هذه في روايتي "ربيع حار" و"الميراث".

أول رواية تعرضت لهذه القضية هي رواية "الصبار" ،إذ عانى زهدي من شعور قاس بالوحدة عندما

أدخل السجن ،إذ استقبله المعتقلون بالريبة والحذر ،وقد َس َرت في السجن إشاعة اتهامه بالعمالة لمجرد عمله
في المصانع اإلسرائيلية ،لم يستطع زهدي أن يكتم غيظه فهو رجل وطني قام بطعن إسرائيلي في المصنع؛
ألنه لم يقبل مضايقاته ،فلماذا يعامل تلك المعاملة القاسية؟ فأخذ يهجم ،ويضرب ،ويمزق الكتب ،ويصرخ

بهم ،مما جعل المحيطين به يلتمسون منه العذر؛ الرتيابهم فيه وشكهم في أخالقياته .تعرض الكاتبة لمشهد
احتفالي من نوع خاص ،يقيمه نزالء السجن ،يصم اآلذان من صخبه ،هذا االحتفال كان مجرد غطاء،
للتغطية على عملية استجواب أحد العمالء في السجن وتعذيبه بعد اعترافه بالعمالة .وفي رواية "عباد الشمس"

تتهم خضرة بالعمالة لمجرد أنها قامت بتعرية الحقائق حول تكبر نساء نابلس ،إذ هاجمتهن بأسلوبها

االستفزازي ،فاعتدين عليها بوحشية وعنف.

أما في "الميراث" فقد اقتيدت نهلة مثلما يقاد العمالء من قبل مجموعة الثوار الملثمين ،نهلة لم تكن
عميلة لالحتالل ،وال كانوا هم من الثوار ،وانما قبض عليها أبناء زوجها السمسار بتلك الطريقة ،هددوها

وأجبروها على التخلي عن حصتها في الشركة وعن كل ما كتبه السمسار لها .إذن الكاتبة تعري هذه العادة
السيئة التي نشأت بعد االنتفاضة واستغل أفرادها تهمة العمالة إللصاقها بأشخاص ال صلة لهم بالعمالة وانما

تلصق بهم بسبب العداوات العائلية أو لتضارب المصالح الشخصية.

عرضت رواية " ربيع حار" لقضية العمالة من خالل شخصية عيسى الفتى اليتيم ،الذي ربته إحدى
قريباته الفقيرات ،وعندما شب توجه للعمل في مستوطنه "كريات شيبع" .ساعد عيسى الفتى أحمد في دخول

المستوطنة؛ لرؤية قطته المسروقة ،إال أن أحمد سجن على إثر تلك الحادثة واتهم بزرع ألغام في المستوطنة،
وفي حادثة أخرى شكك مجيد بنزاهة عيسى حينما رفض أن يتولى عيسى مهمة إنقاذه ،بسبب عمله في

المستوطنة ،وعندما استعد جيش االحتالل الجتياح نابلس ،قام الشباب بتوزيع األدوار بينهم ،فقاموا برص

المتاريس ،وزرع األلغام في المداخل ،تحسباً لدخول الجيش اإلسرائيلي لكن جيش االحتالل استطاع محاصرة
المدينة رغم تحصينها ،وقتل مجموعة كبيرة من الفلسطينيين.

شك الثوار بعيسى الذي كان قد ساعدهم في تأمين المكان وزرع األلغام ،رغم أن مكانه كان في
المطبخ لتوزيع الطعام ،واتهموه بالخيانة وقتلوه على مرأى من أحمد ومسمع .يقول أحمد " قالوا الشباب عيسى

وغيره كشفوا األلغام كشفونا ولما دخلوا اليهود مشوا على األرض وفوق األسالك المقطوعة ،ألن عيسى
وغيره ،كشفوا األسالك وكشفونا ،لكن بعدين اكتشفناهم هيك بقولوا وقتلوه بالبلطة قدامي وأنا مش قادر أنسى

عيونه تطلع في وهو يبكي ويناديني ...أنا مش عارف أنا مش فاهم معقول عيسى يخون العشرة معقول
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عيسى يكون باع أهله؟".

()1

تساؤالت منطقية تدفع الكاتبة القارئ إلى محاولة اإلجابة عليها ،هل ساعد عيسى

جيش االحتالل حقاً وقام بقطع األسالك؛ لتسهيل مرور الجيش واجتياح المكان؟ يبدو من السياق أن عيسى

لم يعترف بعمالته لكنه رغم ذلك قتل ،فأين الدليل القطعي على إدانته؟ كلمة " قالوا " تفيد الشك في اتهامهم

لعيسى ،كما لم يتبين صدقه من كذبه ،لكننا أيضاً ال نستطيع أن نسلم ببراءته تماماً؛ وذلك لما حدث ألحمد
بعد دخوله المستوطنة حين ساعده عيسى في دخولها ليالً فاكتشفوه واعتقلوه ،وقد شكك رجال المقاومة في
نزاهة عيسى من قبل ،أما أم سعاد فذكرت أنه من المحتمل أن يكون عميالً ،واال لم ترك عيسى المهام

المنوطة به في المطبخ وتوزيع الطعام ،وخرج لمساعدة الشباب في زرع األلغام .هل اجتمع كل هؤالء على

إدانته لمجرد الشك فقط؟ على كل ال تدين الكاتبة عيسى وال المقاومة على هذا الفعل وانما تركت الباب

موارباً للقارئ لرصد كافة االحتماالت.

تتناول رواية "باب الساحة" فترة االنتفاضة وترصدها مكانياً في أحد أحياء نابلس الفقيرة ،الذي "انقلبت

فيها الساحة الحجرية المسماة باب الساحة إلى مسلخ يعلق فيها العمالء على الكالبات مثل الغنم وسموها

الساحة الحمراء وهناك على درجات الجامع وسط الساحة وجدت سكينة وفي صدرها مقبض سكين"( .)2إذن

فالرواية تخبرنا عن أحداث "البيت المشبوه" ،الذي اتهمت صاحبته بالعمالة ،وقتلت بسبب تهمتها هذه بخناجر

الثوار ،وقد هددوا ابنتها بنفس المصير إن سارت هي على نهج والدتها.
لم تقتصر الرواية على هذه الحادثة فحسب ،وانما عرت المجتمع وآثامه وتورطه في عملية إسقاط
العمالء ،مبينة الدوافع التي أجبرت أم نزهة "سكينة" على انتهاج مثل هذا المسلك المشين ،فما هي دوافع أية

امرأة بأن يثار حولها وحول أبنائها الضجيج والتقوالت ،يبدو أن أهل الحي لم يتقبلوا وجود هذه األسرة بينهم.
يقول السارد" :منذ البدء جاءت هذه العائلة لتسكن في الحارة ،عاشت في بيتها منعزلة عن المحيط الذي

تعيش فيه أما الحارة فاستقبلت مقدم هذه العائلة بالتساؤالت والحكايات المنقولة ،الزوج في أواخر الخمسينات،

والمرأة ذات العيون الزرق في العشرينات ،وبناتها كفلقات األقمار"،

()3

وحين مات الوالد اشتغلت الزوجة

بالخياطة والتطريز لتعيل عائلتها ،يبدو أن األم لم تكن تتقن العمل فتركته ،ثم بدأت بامتهان مهنة الغناء ودق

العود " فاألصوات واللهجات الغريبة ،فالروائح الغريبة ،فالوجوه الغريبة وبدأ الناس يلغطون :هللا أكبر يا ناس،
نابلس هيك يصير فيها؟ وبناتنا هيك يصير فيهن وحارتنا وساحتنا وصيت الزقاق"( ،)4وتوعدوها بالقتل لكن

شيئاً من ذلك لم يحدث ،فهناك من كان يحرس ذلك الماخور ،عيون ،وجواسيس ،ووجوه تقف بالمرصاد،
ودارت األحاديث عن الدوالرات والشواقل! واستمر هذا الحال ،إلى أن جاءت االنتفاضة وحدث ما حدث

لسكينة وابنتها.
()1

ربيع حار،ص 276

()2

باب الساحة ،ص 39

()3

المصدر السابق38 ،

()4

المصدر نفسه.
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أما نزهة -ابنة سكينة -التي تعثّر زواجها ،تتعرف على عاصم المربوط ،وهو رجل سياسي يلعب

على حبلين :حبل المقاومة وحبل العمالة ،أوقع نزهة في شباكه ،وسخرها ألهدافه ،كانت تفعل ما شاء

مخدوعة بحبه لها دون أدنى شك أو ريبة.

وحين وقعا في األسر سجنت هي وأطلق سراحه ،فما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟ لماذا يعامالن

بمعايير مزدوجة؟ لماذا ظل عاصم المربوط معروفاً وصعد المراتب العالية ،بينما حوكمت هي بجريرته
وجريرتها؟ لماذا تعد هي عميلة وأخوها الصغير مناضل؟ ما الفرق بينها وبينه ،أألنها امرأة وهو رجل؟ أم ألنه
ترك البيت وخرج مع الثوار ،وبقيت هي مع والدتها في "البيت المشبوه"؟ إلى أين تذهب إذن؟ ما البديل اآلخر

الذي وفره المجتمع المحيط بها ،لها وألمثالها؟ إنها ال تذكر أنها تلقت من الناس حولها سوى النكران،
والقطيعة ،والهجر ،وسوء التكهنات حول أخالقياتها.
يبدو أن الكاتبة تدين المجتمع في هذا المضمار أكثر من إدانتها للمسيء ،إذ تؤكد أن نزهة وقعت
ضحية مجتمعها الذي لم يرحمها ،فكان المجتمع أحد أسباب سقوط أسرتها التي أصبحت "مجرد لعبة للكبار
ال يستغرب أحد أن تعيش االمتهان والضياع بكل ألوانه ،وال ينتظر منها أن تقاوم"( .)1ظلت األسرة تعاني

دون أن ينتبه إليها أحد؛ لذلك لم يمنعها شيء من أن تسقط في وحل العمالة.
المبحث الخامس :المثقف العربي بين الحديث عن القيم وتطبيقها:

إن كنا نعجب من تكريس النساء التقليديات "كبار السن" لصفة الذكورة المجتمعية ،من خالل

تصرفاتهن التلقائية في تكريس العادات والتقاليد .فإننا نعجب من سلوك المثقف العربي الذي بلغ مبلغه من

العلم ،ورغم مناداته بأحقية المرأة تماماً كالرجل في العدل والمساواة والمعاملة االيجابية ،فإنه يقف حجر عثرة
في طريق تحررها حين يمس ذلك واقعه وحياته عن قرب ،فالشعارات المنصوبة شيء والتطبيق شيء آخر.

ضغطت الكاتبة م ار اًر وتك ار اًر على ذلك الوتر بشدة؛ لتبين مدى غضبها من تلك الممارسات المتعنتة

التي يفرضها الرجل المثقف على المرأة ،تعلم الكاتبة علم اليقين موقف الرجل العربي العادي من المرأة ،بأنها
راعية للبيت وألوالدها ولزوجها ،أما "المثقف والمدافع عن حقوق المرأة ففي رأيه أن موقع المرأة ليس البيت

فقط ،بل من حقها التحرر من تبعية الرجل وممارسة حقوقها المهضومة داخل المجتمع الذكوري ،ولكن موقف
المثقف كما كشفت عنه روايات سحر خليفة هو موقف متناقض مع ذاته ،وقد أبرزت الكاتبة حالة االنفصام

التي يعيشها المثقف ،فهو يطرح شعارات كبيرة ،ويطبق تقاليد أبيه وأجداده ،ويتكلم عن الحرية والعدالة
()2

والمساواة ،وما ينفك يمارس التسلط والقمع والتمييز الجنسي".

وكان وعي الكاتبة بحالة االنفصام هذه

واضحاً منذ البداية ،فالرواية األولى للكاتبة تزخر بالقيم المكتسبة من الغرب التي تمثلها الشخصيات المحورية

()1
()2

محمد حسن عبد هللا ،الريف في الرواية العربية ،العدد  ،143سلسلة عالم المعرفة 1989 ،الكويت ، ،ص 229

ناهض زقوت ،محاضرة بعنوان تحرر المرأة  :تطور الوعي عند سحر خليفة  ،ألقيت المحاضرة عام  ،2002صالون نون

األدبي محاضرات في أدب المرأة ،اعداد فتحية صرصور ومي نايف ،غزة – فلسطين ،الطبعة األولى  ،2005 ،ص ، ،14
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مثل فاروق وبشار وشكري في رواية "لم نعد جواري لكم" وهي شخصيات نامية تتطور باستم ارر ،لكن تطورها
الروائي يعكس تخلفها الفكري بشكل من األشكال .فاروق المثقف الثري خريج جامعة أكسفورد يقول" :يجب
على المرأة أن تتطلع إلى آفاق أوسع ،إلى مجاالت أكثر عمقاً واتساعاً ،عليها أن تفرض وجودها ،أن ترتاد

األماكن والمحال العامة ،أن تنزل إلى ميادين العمل أن تشارك الرجل في كل مجاالته ...حتى السياسية
()1

منها"

يلعب فاروق دور الرجل النرجسي المنتفع ،ال يهتم بالقيم الحضارية ،وال بالعادات والتقاليد ،وال حتى
بالمنظور الفلسفي االجتماعي الذي يتحدث عنه ،فتراه يتحدث بمنطق ويتصرف بمنطق آخر ،فيقول ليساند

صديقه ضد سهى كالماً يدل على تخلفه الفكري وعنصريته المتحكمة " :كان البد من مساندة بشار ،فهو
ضعيف أمامها ،ال أدري كيف سحرته ،إني ألعجب كيف تستطيع امرأة مهما بلغت من الذكاء والجمال
والدهاء ،أن تسيطر على رجل وهي ليست أكثر من امرأة"

()2

واألنثى كما يقول مخلوق ناقص ألن "للذكر مثل

حظ األنثيين"( )3ويعلن أخي اًر رأيه بصراحة مفرقاً بين المرأة والرجل في ممارسة الفاحشة "المرأة هي األضعف
()4
والرجل هو األقوى وتظل العاقبة سطحية بالنسبة للرجل بينما تكون وخيمة بالنسبة للمرأة"

أما "عادل الكرمي" رفيق رفيف في العمل والمؤيد لآلراء التحررية التي تنادي بها ،وان كان يلزمها

بالمنطق أحياناً حين تحيد عنه ،يريدها متحررة كما يشاء وليس كما تشاء هي؛ يخشى أن يكون تحررها على
حسابه هو ،ويبرر لنفسه ولمجتمع الرجال ما ال يبرره لها ،يرى في حريتها خروجاً عن سيطرته وذلك أقصى

ما يخشاه .تعمل رفيف في مجلة البلد ،وتشرف على زاوية المرأة المكونة من صفحتين ،ترى رفيف أن المرأة
نصف المجتمع وتمثل نصف الجمهور ،هذا يعني أن صفحتي المجلة المسؤولة عنهما ليستا سوى رشوة تقدم

للمرأة ،لذلك تطالب بالمزيد من الصفحات لإلشراف عليها .تواجه رفيف بالرفض واالستنكار وأحياناً بمشاعر
االستعطاف من أعضاء إدارة المجلة ،وفي الوقت ذاته يتعارض اقتراحها مع اقتراح عادل الكرمي وأخيه باسل

"أبو العز" بإصدار ملحق ناطق باللغتين العربية والعبرية؛ ليصل إلى المثقفين اليساريين من كال الجانبين،
ولتفعيل المبادرة يأتي باسل بأحد اإلسرائيليين اليساريين "خضرون" لشرح موقفه الداعم للمشروع ،يتم نقاش

حاد بين هيئة تحرير المجلة حول هذين االقتراحين ،إلى أن يصل إلى مسامعهم أخبار صدامات في نابلس،

إثر مصادرة االحتالل لبعض األراضي.

يهب كل من رفيف وعادل وهيئة التحرير؛ لمتابعة الحدث بصحبة خضرون المثقف االسرائيلي

اليساري .هناك يتم نقاشان كل منهما على حدة .نقاش بين رفيف المثقفة المترفة المحبطة ،وسعدية المسحوقة
()1

لم نعد جواري لكم ،ص 13

()2

المصدر السابق  ،ص 72

()3

المصدر نفسه.

()4

المصدر نفسه  ،ص 73
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من ممارسات المجتمع الذي لم يرحمها باإلضافة إلى ممارسات االحتالل الذي صادر أرضها وحلمها؛ لتجد
رفيف أن ثورتها ليست إال صرخة باهتة من صرخات النساء المقهورة من أمثال سعدية .وأما النقاش اآلخر

فهو نقاش أبو العز مع خضرون اليساري وهو نقاش مبتور ،ألن أبا العز يفضل أن يكون بجوار شعبه،
مؤجالً مشروعهما الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين اليساريين العرب واليهود؛ ألن اآلخر لن يتنازل عن

طبيعته في مساندة الكينونة اإلسرائيلية التي جبل عليها" ،مهما حاول أن يلبس لباس النوايا الطيبة"(.)1

فالمشروع أثبت استحالة نجاحه على أرض الواقع.

أما المرأة المثقفة فهي تعي حدودها وترسمها لآلخرين ،فسحاب ترفض أن تعامل كرمز وتنفي األفكار

الرمزية والمجردة عنها ،تشرح سحاب موقفها لحسام المثقف الثوري ،الشاعر ،الذي كتب لها قصيدة على

المنوال نفسه الذي سار عليه العديد من الكتاب والشعراء ،الذين أروا في الحبيبة الوطن وجعلوها معادالً

موضوعياً له .ترفض سحاب المثقفة هذا الدور فهي ليست إال إنسان من لحم ودم ،هي اإلنسان الذي يجب
أن يحب لشخصه ،ال ليكون شيئاً آخر في ذهن اآلخرين ،تقول ":اصح يا شاطر ،أنا لست األم ولست
األرض ولست الرمز ،أنا إنسانة آكل وأشرب أحلم أخطئ أضيع أموج وأتعذب وأناجي الريح .أنا لست الرمز،
أنا المرأة".

()2

فالثوري المثقف عند سحاب نوعان :إما مثقف يتخذ المرأة زوج جرابات ينتقيه حسب البذلة التي

يرتديها ،كما توضح لحسام "تذكرني بقائد كبير ،أحببته أكثر من عمري ،بس يا خسارة المرأة عنده زوج

جرابات .كل زوج من لون ،كل لون في درج ،وكل درج برقم ،وخزانة مسكرة بمفتاح"
للوطن ،وان ضاع الوطن ضاع الرمز.

()3

واما مثقف يراها رم اًز

ومن النماذج التي يرفضها المثقف العربي نموذج "نضال" المثقفة ،التي رفضت العودة إلى الحبيب

"ربيع" رجل األعمال الفلسطيني في رواية "حبي األول" ،لقد تغيرت ،أصبحت ال تحتاج إلى رجل إلثبات
وجودها ،اعتبر ربيع أن ادعاءها مؤقت ولم يعترف بقدرتها على االستمرار في طريقتها االستقاللية ،مبيناً لها

أنها لن تستطيع أن تبقى نموذجاً غير متآلف مع المجتمع الذي تعيش فيه.

كما تختلف نظرة لي از المقدسية إلى القائد أنطون سعادة حين رأته إنساناً ال قائداً ،وقد أحبت فيه القائد

ال اإلنسان .تتركه لي از لزوجته المحبة وتتخلى عن عشقها له عندما تعي أنها ال تستطيع اإلجابة على
تساؤالتها بنعم :هل بإمكانها التخلي عن حياتها وطموحاتها من أجل رجل سيكون بحاجة إليها طوال الوقت

تتساءل " :هل أنذر حياتي كلها من أجل خدمته ورعايته والحفاظ عليه؟ وماذا عني؟ ماذا عن مهنتي

()1

زكي العيلة ،صورة الذات وصورة اآلخر ،ص 132

()2

باب الساحة ،ص .176

()3

باب الساحة ،ص .174
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وكتاباتي؟ ماذا عن أنشطتي النسوية في الجمعية وما تحتاجه النساء في بلدي؟ ماذا عن فكري وطموحاتي؟
ال ،ال يمكن ،ما كان بإمكاني أن أنسى نفسي وطموحاتي والتزاماتي".

()1

وتتخذ نضال الموقف نفسه تقريباً ،إذ ترفض نضال منطق سيطرة الرجل العربي جملة وتفصيالً،

تقول في الرواية ذاتها " :باألمس قال للمرة األلف فلنتزوج .نظرت إليه بطرف عيني وقلت لنفسي  :يقول اآلن

فلنتزوج! لماذا ما الزواج؟ قيد آخر؟ عبء آخر ؟ ...ولم أجبه لم أقل ال ولم أقل نعم" ...

()2

وتقول في موقف

الحق " لن أتخلى في سبيل الحب ،أو ما أتوهم أنه حب ،عن عاداتي وحاجاتي ،وهذا في الواقع حقيقة .فبهذا

العمر ،نصبح عبيداً للعادة وكذا الحاجة ،وأنا للحق ،في هذا العمر ،ما عدت أحتاج إال لذاتي .وذاتي ريشة،
()3
ولون وسماء واسعة"
ضربت نضال مثاأل لنموذج المرأة المتحررة من تبعية الرجل في روايتي "حبي األول" و"أرض

وسماء" ،فمن خالل ايمانها العميق بحريتها المطلقة ،وبعملها الذي أكسبها الشهرة والعالمية ،وبمبادئها التي
تقول بأن الرجل شريك في الحياة له سلطاته ،وحدوده ،وفكره ،ومنهجه ،لكنها ال تتعارض مع سلطات وحدود

وأفكار ومنهج المرأة ،ولذلك تتصرف نضال وفق ما تشاء هي وتقرر .إن احترام المرأة يوجب احترام

استقالليتها ،واال فنحن نقف إزاء ازدواجية في المعايير بين القبول والرفض ،بين النظري والتطبيقي ،وهذا –
حسب رأي الكاتبة – هو ما يعيق تحرر المرأة في مجتمعاتنا ،وأحد أهم أسباب تخلف المرأة الفلسطينية

وأوضاعها المزرية ،فالرجل المثقف يرى أن حرية المرأة  -حتى وان كانت مثقفة -ذات حدود تقف عندها،
خاصة عندما تكون المرأة عاشقة أو معشوقة ،فعليها أن تعلن جذلة موافقتها على سيطرة الرجل لها ،لتعود
من جديد إلى دائرة الرجل المغلقة ،أي إلى دائرة األفكار التقليدية عن المرأة والحب والزواج.

المبحث السادس :قضية الهجرة:

إن تتبعنا المسار الذي انتهجته الكاتبة في رواياتها من "لم نعد جواري لكم " إلى روايتها "أرض

وسماء" واستثنينا رواية عباد الشمس للمسنا ظاهرة من أهم الظواهر االجتماعية في فلسطين ،سادت تلك

الظاهرة منذ حلول النكبة إلى يومنا الحالي ،وهي ظاهرة التهجير والهجرة خارج الوطن ،تقابلها ظاهرة انتشرت

حديثاً خاصة بعد اتفاقية أوسلو ،وهي ظاهرة عودة بعض المهاجرين إلى الوطن ،مع إبراز االختالف
والخالف الناشئ في نمط الحياة والمعيشة لهؤالء المهاجرين ،والنمط السائد في المجتمع ،فالفئة العائدة ال

تختلف في تصرفاتها وأحوالها المادية فحسب ،وانما تختلف أيضاً في طريقة تفكيرها ومعيشتها عن النمط

السائد في المجتمع ،مما يؤدي إلى زيادة اتساع الهوة بينهما ،وصعوبة تعامل أحدهما مع اآلخر.

()1

أرض وسماء ،ص .103

()2

المصدر السابق ،ص .480

()3

المصدر نفسه ،ص 481
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قدمت الكاتبة لمجموعة من الشباب المثقفين من النساء والرجال في رواية "لم نعد جواري لكم" ،إذ
تعود "سامية" وأختها من أمريكا إلى نابلس إلنشاء مشروع تثقيفي "المكتبة" ،وفي وجدان سامية تعلق أمل

بسيط بإعادة الحياة إلى مجاريها بينها وبين حبيبها الذي تركته سابقاً "عبد الرحمن الميثلوني" ،لكن أملها
يخيب ،فتتركه مرة أخرى لتعود إلى األهل .ويعود الشاب "خالد" من إنجلت ار إلى خطيبته "سميرة" ليعلمها بأنه
سيتركها ،رغم أنها دعمته في دراسته خارج الوطن بمالها ،يعود لعشيقته التي أضحت كل ما يريده ازهداً في

سميرة وتضحياتها.

تطرح رواية "الصبار" مشاكل المغتربين في بالد العرب ،إذ طرد أسامة مع مجموعة من الناس من

الكويت في مشهد مذل ،وعمل زهدي في دول عربية وأجنبية؛ لتحصيل لقمة العيش ،لكنه اختار العودة إلى
الوطن.
كما التقى أسامة مجموعة من الشباب في بيت باسل الكرمي تناولوا موضوع هجرة األدمغة ،في حوار
مفتوح حول هدف االحتالل من دفع الفئة المثقفة والمتعلمة خارج حدود الوطن؛ لتجد فرص عمل وحياة

أفضل)1(.معلنين أنهم يعلمون أن األمر يخدم سلطة االحتالل من ناحية إفراغ البلد من المؤهالت والكوادر
الفاعلة.

وتعاني عفاف من مشاعر الغربة واالغتراب في بلد عربي لم تذكر اسمه ،لكنها رسمت بعضاً من
مالمحه ،وكان بها شوق شديد للعودة إلى الديار حيث األهل واألحبة .وكان هاجس العودة يحفزها لمغادرة
البلد الذي تعيش فيه.
تعرضت رواية "باب الساحة" سطحياً لظاهرة الهجرة خارج الوطن؛ إذ نالت االنتفاضة وحديث

النضال والمواجهة والعمالة الصدارة ،فالسيد وجيه علم أبناءه خارج الوطن ،كما أراد البنه المناضل أن يحذو
حذو إخوته ،لكن االبن رفض مفضالً البقاء في أرض الوطن ومقاومة المحتل.
نالت ظاهرة الهجرة نصيب األسد من رواية "الميراث" ،حيث تناولت حياة زينب حمدان ونشأتها في
أمريكا مع والدها الفلسطيني وأمها األمريكية ،واستعرضت بعضاً من مشاكل المغتربين فيها ،يعيش األب

هناك بدنياً ،ولكنه يفكر ويتصرف كأنه ما زال يعيش في وطنه ،تحدث والدها م ار اًر عن قضية شرف البنت،

وأنها العرض الذي يجب المحافظة عليه ،ولذلك لّقن ابنته أفكاره منذ الصغر ،لكن تلك األفكار طارت في
مهب الريح عند أول احتكاك لزينب بالحياة الغربية .حملت زينب بطريق غير شرعي وهي ابنة الخامسة

عشر ،وهربت إلى جدتها األمريكية التي أنقذتها من بطش الوالد ،تبقى زينب مع الجدة وتعيش حياتها كأي
أمريكي ،إلى أن يصلها بريد من عمها بوجوب الحضور إلى نابلس؛ لتوديع الوالد وأخذ حصتها في ميراثه
فتعود .تعود زينب فتقابل شخصيات متأزمة منها وتصطدم بواقع مأساوي سيئ اجتماعياً وثقافياً وانسانياً ،رغم

()1

الصبار ،ص 68
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محاولة البعض التقيد بمظاهر حضارية مصطنعة مقلدة للغرب .من الشخصيات المتأزمة "كمال" العائد من
ألمانيا المذهول من اهتمام الناس بمصالحهم الشخصية وتقديمها على المصلحة العامة ،يصدمه جهل

المجتمع بالمرأة واحتياجاتها ،أما أخوه "مازن" فيستقر في نابلس بعد عودته مصاباً من بيروت ،لكن حنينه ما
زال لبيروت .وقد عملت نهلة مدرسة في الكويت ،لم تكن تزور األهل إال في اإلجازات ،لكن بعد عودتها
لالستقرار في الوطن ،عاشت حالة من الوحدة والبؤس .إن كل الشخصيات تعاني بشكل أو بآخر من مشاعر
الغربة واالغتراب باإلضافة إلى فيوليت وأمها اللتين قررتا الهجرة؛ بسبب خيبة األمل التي مرت بها االبنة.

أما رواية "صورة وأيقونة وعهد قديم" فتلقي بظاللها على حياة مريم وعائلتها المسيحية التي هاجرت

إلى الب ارزيل في أواسط القرن العشرين ،تعود مريم "ماريا" وأمها من الب ارزيل للعيش في قرية من قرى القدس،
فقد أصر إخوتها على عودتها للوطن خشية العار؛ بسبب عالقة مريم العاطفية براهب في كنيسة هناك ،تتعلم

مريم اللغة العربية في القرية ،وتتعرف على إبراهيم الشاب المسلم الذي يؤخذ بجمالها ،ال تلقي مريم باالً

لألعراف أو للتقاليد ،فتحمل سفاحاً من إبراهيم ،يهددها إخوتها بالقتل هي وعشيقها؛ فتهرب هي إلى الدير
ويهاجر إبراهيم.

أما رواية "ربيع حار" فتتحدث عن عائلة الوشمي التي سكنت رام هللا ،قتلت المقاومة األب بتهمة
العمالة؛ فهربت األم الكندية مع أبنائها إلى كندا ،وبعد اتفاقية أوسلو شمل العفو العائلة ،فعادت األم مع ابنها

الذي كبر وسار على نهج والده ،أقام العديد من العالقات العامة واتصل بالوزراء وكبار رجاالت الدولة،
وأضحى مستشار حكومة ومشروع وزير ،وأصبحت له كما كانت لوالده -من قبل -عالقات مشبوهة مع

االحتالل مما أدى إلى مقتله.

أما ثالثية الكاتبة "أصل وفصل" و"حبي األول" و"أرض وسماء" فتناولت في األولى قصة حياة زكية
القحطان وأخيها رشيد العائد من السعودية .وكان قد تزوج أخوها هناك من امرأة غنية ،وعندما ماتت زوجته

عاد إلى نابلس محمالً بأمالكها ،وأخذ يدير أعماالً تجاري ًة عديدة ،أما في الخفاء فكانت له عالقات عمل
مشبوهة مع االحتالل في تهريب السالح واليهود.

تتناول رواية "حبي األول" حياة الساردة "نضال" بعد عودتها من بالد الغربة ،وهي في السبعينات من

عمرها؛ عادت نضال لتحيي تراث العائلة الذي جمعته على شكل مذكرات ،تشمل بعضاً من حياة العائلة،
خاصة مذكرات خالها أمين الذي استشهد في لبنان ،تلتقي بحبيب الصبا "ربيع" رجل األعمال الشهير العائد

من الغربة .وقد بدأ مشوار النجاح بعد زواجه من عاملة في السفارة الكندية منحته جنسية وطنها الكندية،
والقدرة على االنطالق في عالم المال واألعمال .يعود هو اآلخر في خريف العمر؛ ليساعد نضال في تبويب

مصنفاتها وترتيبها؛ محاوالً من خالل مساعدتها إحياء ما مضى من حب قديم.
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تتحدث رواية "أرض وسماء" عن عودة ابنة الخال أمين وتدعى "ال ار " إلى بيت العائلة بنابلس؛ لتجمع
مذكرات والدها ،لعلها تساعدها في كتابة رسالة الماجستير التي تقوم بإعدادها ،وتطلب مساعدة عمتها
نضال ،تتحدث ال ار عن خيبة أملها بوالدها الذي لم يكن يوما أباً صالحاً لها ،تعرف نضال من خالل

تصريحات ال ار أن خالها ما زال على قيد الحياة .تتعرف ال ار على "سعد" الشاب الذي يدرس هندسة الميكانيكا
في جامعة النجاح ،وقائد مجموعة جهادية قامت بتفجير مضخات وأنابيب مستوطنة " كريات شالوم " ،اتخذ

سعد طريق المقاومة سبيالً له بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة على منابع المياه فأصبح مالحقاً من قبل
الجيش اإلسرائيلي؛ فاختبأ في قرية عين الغزالن .يتعرض أهل القرية بدورهم النتهاكات مستمرة من قبل

المستوطنين ،فيتكتل األهالي ضد المستوطنين ويشكلون قوة ردع .ال يستطيع سعد استكمال دراسته الجامعية
وسيواجه مصي اًر أسوداً إن أمسك جيش االحتالل به؛ ولذلك يحاول كل من ال ار ونضال وربيع مساعدة سعد

في عملية تهريبه خارج فلسطين واجتيازه الحدود بسالم ومنها إلى كندا؛ ليستكمل دراسته هناك على حساب
ربيع الذي تبرع بتكاليف دراسة سعد واقامته.
عرف عن الفلسطيني تشتته في بالد هللا الواسعة ،وقد رسم الكتاب صورة جلية عن هذا التشتت،

كذلك فعلت الكاتبة بتبيان بعض أسباب هذه الظاهرة ،ومعالمها ،ومساوئها ،وأهدافها ،ولم تتوقف الكاتبة عند

حد السرد ،وانما طرحت بطرحها هذا مجموعة من األسئلة ،عن جدوى التضحية والنضال ،في صراع غير
متكافئ بين الفلسطيني المحاصر في وطنه ،الذي ال يملك حرية التنقل ،أو الحصول على أبسط حقوقه في

الحياة كالماء ،أو حتى االحتفاظ باألرض التي يعيش عليها بكرامة وبين الصهيوني الذي يمتلك في المقابل

كل شيء ،كما تلخص الكاتبة من خالل مواقف الشخصيات المتضاربة موقفها من الهجرة خارج الوطن ،فعدا

عن أسامة الذي عاد إلى الوطن؛ لتنفيذ العمليات الفدائية ،تشعر عفاف العائدة إلى الوطن بغربة أكثر من

التي عانتها خارج الوطن ،وقد تفضل العودة إلى الزوج لعدم توفر البدائل .يستهجن ابراهيم في "صورة وأيقونة
وعهد قديم" كل ما يراه في وطنه بعد عودته من الخارج ،فالتصورات والتخيالت عن الوطن شيء والواقع

شيء آخر .وحين تعود األمريكية زينب ذات األصول العربية إلى الديار في رواية " الميراث" تنتكس كل

إشارات الحب واالنتماء للوطن.

رمزت الكاتبة من خالل شخصيتي سعد وال ار في رواية "أرض وسماء" للفلسطيني الذي يعرف هدفه
ويضعه نصب عينيه حين يهاجر ،على أمل أن يعود لوطنه مسلحاً بسالحين سالح اإليمان بالقضية ،وسالح
العلم .قد يبدو ذلك ممكناً إذا ما تناسينا أن سعد لم يزل شاباً طري العود أوالً ،ولم تعركه الحياة في الخارج،
كما أنه منع من العودة للبالد ،فهو محكوم عليه بالسجن إن عاد ،فهل السبيل أن يترك الشباب الوطن

ويغامروا بالهجرة للخارج؟ وهل حالة سعد هي حالة استثنائية ،أم هي حالة جماعية نستطيع أن نعممها؟
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الفصل الثالث
البيئة املكانية وأثرها االجتماعي
يف النص الروائي

المبحث األول :المكان المفتوح

أولا :المدينة
ثاني ا :القرية

ثالث ا :المخيم

رابعا :الشارع

المبحث الثاني :المكان المغلق

أولا :البيت
ثاني ا :السجن

ثالث ا :الحمام الشعبي

68

تمهيد
للبيئة المكانية أثر كبير في تكوين العملية الروائية ،فهي عنصر هام من العناصر الفاعلة في
الرواية ،ولها حضورها السردي وأبعادها الداللية الهامة ،تتفاعل معها األحداث والشخصيات الروائية .فالمكان

عنصر هام في الرواية إذ "يعد العمود الفقري الذي يربط أجزاء العمل بعضها ببعض ،كما يعد األرضية التي
تتحرك عليها األحداث ،ألن الصراع في العمل الفني بين الشخصيات ال يحدث في الفراغ ،بل يضمه زمان
()1

ومكان محددين".

ويعطي المكان للقارئ القدرة على اإلدراك البصري فيصبح قابالً للرؤية البصرية من

خالل كلمات الراوي وأوصافه.

أثر البيئة المكانية في الرواية:

ال تتجسد العملية الروائية بدون البيئة المكانية ألن المكان أحد أهم مكوناتها ،يرى الناقد طه وادي أن

على الكاتب "أن يهتم بتحديد المكان اهتماماً كبي اًر؛ ليعطي الحدث القصصي قد اًر من المنطق والمعقولية...
كذلك ينبغي أن يعنى الكاتب بتصوير مفردات المكان الذي تتحرك فيه الشخصيات ،كما أن القارئ قد

يستشف من هذا التصوير دالالت كثيرة تفسر أو تعمق أمو اًر تتصل بالحدث أو بالشخصيات أو بهما معاً"(،)2
ويؤكد يوري لوتمان "أهمية اإلدراك البصري للعالم فهو سمة من السمات األنثروبولوجية التي تجمع بين البشر
()3

جميعاً .فالمكان هو االحداثية التي تدرك من خالل الحواس وعلى رأسها البصر وينظم العالقات البشرية "
ويرى لوتمان أن المكان "يلعب دوره في عملية تشكيل المفاهيم لدى البشر فاإلنسان دائماً يحاول أن يقرب
()4

لديه المجردات من خالل تجسيدها في ملموسات وأقرب هذه الملموسات هي اإلحداثيات المكانية"

كما يرى

أن الذات البشرية ال تكتمل داخل حدود ذاتها لكنها تنبسط خارج تلك الحدود؛ لتصبغ كل ما حولها بصبغتها

( )5

وتسقط على المكان قيمها الحضارية ،ومن ثم يمكن القول إن هناك أماكن مرفوضة وأماكن مرغوباً فيها"

وهذا ما يستثمره الروائي في أعماله الروائية ،والمكان الروائي هو "المكان المتلفظ المتخيل؛ أي المكان الذي

صنعته اللغة انصياعاً ألغراض التخييل الروائي وحاجاته"( .)6إن المكان عنصر من عناصر البنية السردية
يؤدي وظيفته بتضافره مع مكونات السرد األخرى "الزمان واألحداث والشخصيات والحبكة ..إذن فالمكان في

العمل الفني شخصية متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية ألمور غائرة في الذات االجتماعية .ولذلك ال

()1

زكي العيلة ،المرأة في الرواية الفلسطينية ،ص  ،223واألصل محددان*

()2

طه وادي ،دراسات في نقد الرواية ،ص 37 -36

()3
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جماعة من الباحثين ،جماليات المكان ،دار قرطبة  ،الطبعة الثانية  ،1988الدار البيضاء ،عيون المقاالت ،بتصرف ،ص

()4

المرجع السابق.

()5

المرجع نفسه ،ص63

()6

سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء والرؤيا – مقاربات نقدية  ، -موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة اإلنترنت،

ص www. Awu.dam.org ،75
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يصبح شيئاً ثانوياً بل تزداد قيمته كلما كان متداخالً في العمل الفني"( ،)1وهكذا نرى أن وظيفة المكان قد

اختلفت في الرواية عن وظيفته في طريقة القص التقليدي فهو في الرواية الحديثة مرتبط بالتجربة الذاتية

للراوي وجزء ال يتج أز منها.

اهتمت الكاتبة بإبراز عنصر المكان في رواياتها فظهر"موزع الدالالت،
متغير غير ثابت ،واقعياً
اً
()2

حقيقياً تارة نجده ممتداً مفتوحاً وتارة نجده مغلقاً لكنه في الحالين معاً مؤثر ومتأثر بما حوله"

من

الشخصيات التي تتفاعل معه ،فال تقتصر مهمة المكان على إظهار الدور العمراني واعطائه صبغة جمالية

فقط ،وانما أصبح المكان غنياً بالدالالت الفنية فهو" يتشكل وتتضح أبعاده من التأثير االجتماعي والفكري

وليس العكس ،فالمكان يبقى خارجاً ما لم تجر فيه أفكار يصنع من خاللها اإلنسان معنى جديداً ألبعاد ذلك

المكان ولذلك ال تدرس لذاتها بمعزل عن حقيقتها االجتماعية بل كظاهرة تتداخل معها أفكار وممارسات
()3

المجتمع".

وتتضافر األمكنة جميعها لتخلق جواً متآلفاً ينتقل معه القارئ دون أن يلمس اضطراباً بينها .لم

تكتف الكاتبة باألمكنة الحاضرة وانما تمثلت األمكنة الغائبة في الذاكرة واستحضرتها ،فانطلقت من األمكنة

المغلقة إلى األماكن المفتوحة أو المتحركة ،تراوح بينها حيث يكون لها أو للشخصية تأثير فاعل ،فلكل "مكان

()4

من هذه األمكنة داللة يحاكي شيئاً ما في ذات الكاتب أو في الذات االجتماعية لتصبح مؤثرة وفاعلة"

وليس أدل على ذلك من تسمية الكاتبة إلحدى رواياتها باسم المكان الذي جرت فيه األحداث ،وهي رواية

"باب الساحة" فتفاعلت الشخصيات مع المكان وتفاعل المكان مع الشخصيات في ثنائية متناسقة ،فخلدت
أطرت الكاتبة فيها
المكان وفعل المقاومة والصمود من خالل إعطاء المكان دالالت وايحاءات مستمرة،
ّ
لحدث مهم هو االنتفاضة ،وقد ضيقت الكاتبة من اتساع المكان الذي اعتادت عليه في رواياتها السابقة كي
تستطيع أن تركز على األحداث والشخصيات؛ فيسهل عليها رصد التحوالت االجتماعية فيه والوقوف على

مستوى الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة ،ومن ثم تعميم نتائجه على المجتمع الفلسطيني ،وهكذا تتسع

الفكرة المركزية التي تريد الكاتبة الوصول إليها ،وقد بدأت الرواية بذكر المكان وانتهت بذكره ورغم أنه مكان
فرعي في مدينة نابلس إال أنه "كمكان جمع بين الواقع والرمز وتداخل مع عناصر الرواية خاصة الزمان
والشخصيات مما يدل على تمكن الروائية من التعبير عن جمالية المكان وخصوصيته من بداية الرواية حتى

نهايتها"(.)5

()1

ياسين النصير ،ص  ،17بتصرف.

()3

ياسين النصير ،ص  ،7بتصرف.

()4

ياسين النصير ،ص20

()5

بسام أبو بشير ،جماليات المكان في رواية "باب الساحة" لسحر خليفة ،مجلة الجامعة االسالمية ،الدراسات االنسانية،

( )2سمية الشوابكة ،المكان الروائي في أعمال محمد جبريل الروائية رباعية بحري نموذجاً ،عود الند ،المجلة الثقافية ،العدد ،46
 oudnad.net ،2010بتصرف

المجلد الخامس عشر ،العدد الثاني ،2007،ص .275
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وقد استخدمت الكاتبة تقنية الوصف واعتمدت على حركة الشخصيات لرسم أبعاد المكان ،وتحديد
العالقات الناتجة عن تأثر المكان بالشخصية المتحركة داخله.
من األمكنة التي وردت في روايات الكاتبة وكان لها تأثير فاعل على األحداث والشخصيات :المدينة
وما تتفرع اليه من مدينة فلسطينية أو مدينة عربية أو مدينة غربية ،والقرية ،والمخيم ،وغيرها من األماكن،

فتأثير البيئة المكانية على التجربة االجتماعية للشخصيات واألحداث الروائية واضح.
دللة اختيار المكان:

كانت المكتبة في رواية "لم نعد جواري لكم" البيئة المكانية المناسبة حيث دارت فيها معظم أحداث

الرواية ،جاءت البيئة متوائم ًة مع الشخصيات المثقفة التي ترتادها ،لكن الكاتبة جعلت األمكنة مسرحاً
لألحداث تتحرك الشخصيات فيها ،دون أن يكون لها دالالت فعلية مؤثرة ،فقد جعلت المكان مغمو اًر والزمان
باهتاً ،ال يستطيع القارئ أن يتخيل أن األحداث تجري في األراضي المحتلة إال من مالحظات شاردة هنا
وهناك ،ولم تعتن الكاتبة بإثباتها ،ولذلك قد يلعب أي مكان آخر الدور نفسه دون أن يؤثر على مجرى

األحداث .وأرى أن هذه نقطة ال تحسب لصالح الكاتبة ،وقد تالفت الكاتبة هذا الخلل في روايتها الالحقة

"الصبار" إذ ظهر المكان فاعالً من خالل الوصف الحي لألمكنة فمثالً وصفت المحطات التي مرت بها

الحافلة التي تقل أسامة العائد إلى الوطن ،ولعل المفارقة تبدأ منذ البداية ،بوصف أول ما صادفه في رحلة
العودة" غمرته غمامات الصنوبر في مرتفعات العارضة الجبلية بعبير ذكره بما ينتظره وراء الجسر .صنوبر
جرزيم .صنوبر الطور ،صنوبر رام هللا ،صنوبر وصبار ولوز وعنب ،والتين والزيتون وطور سينين" ...

()1

ثم

يخيب أمله من خالل وصف االختالف في شكل األمكنة التي مرت بها الحافلة فيما بعد ،مما يدل على أن

التغيير قد ط أر على ساكني المكان أيضاً ،تقول الكاتبة" :ففي أحالمه التي راودته طوال سنوات الغربة تنقل

فيها بين الوهاد والوديان .وادي الباذان والشالل الصغير المتدفق على صناديق الكازوز في الوادي األخضر.

وأكياس النايلون المليئة باللوز مكدسة على البسطة أمام الشالل تحت أشجار الجوز الباسقة .كل ذلك قد
()2

انمحى"

ما رآه بعدها بدءاً من الجسر وغرفة التحقيق وفي طريقه للبيت :الشارع والبيارات والحقول كل ما

حوله أنبأه أن عالم األحالم قد انتهى ،وأن عليه أن يصحو على الواقع األليم الذي انتزعت منه معالم الجمال
في الطبيعة الفلسطينية الخالبة ،ليس بأيدي االحتالل فقط وانما بأيدي الفلسطينيين أيضاً ،فها هي مدينته

على حالها "لم تتغير رائحة البن المحمص وصدور الكنافة المعروضة على األرصفة ومداخن المصابن ما

زالت تطلق سحابات سوداء فوق األسطح العتيقة ومن متجر الراديوات والتلفزيونات تنطلق سماعة تخترق

االذان .وفريد األطرش ما زال يندب ..عدت يا يوم مولدي عدت يا أيها الشقي"

()1

الصبار ،ص 7

()2

المصدر السابق.

()3

المصدر نفسه ،ص 12
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()3

يرى أسامة أن الناس

تغيرت ،لم يعد البؤس هو المسيطر ورغم ذلك فاألحوال غريبة ،والسوق ممتلئة ،أما األراضي الزراعية

فمتروكة ليد اإلهمال والعبث ،ومن خالل كل ما يرى ويشاهد يبدأ يطرح أسئلة ال يجد أجوبة لها.

المبحث األول :المكان المفتوح

المدينة في روايات الكاتبة:

شكلت المدينة وما تزال "إطا اًر مكانياً للعديد من الروايات الفلسطينية وكان كتاب األرض المحتلة
أكثر اهتماماً من غيرهم بالمدينة الفلسطينية؛ ألنهم ما زالوا يعيشون واقعها الجغرافي ويشهدون التحوالت
()1

المختلفة التي تط أر عليها"

وقد غلب على الكتاب طابع الرومانسية في رسم عالقة اإلنسان الفلسطيني

بأرضه ،كما رسمها لنا غسان كنفاني ،وجب ار إب ارهيم جبرا ،ورشاد أبو شاور وغيرهم ،لكن الصورة عند سحر
خليفة تختلف إذ هي أقرب إلى الواقعية منها إلى الرومانسية ،فبدا المكان أكثر واقعية وأكثر موضوعية في

تجسيد هذه العالقة ،بل إن الكاتبة كانت تعبر أحياناً عن اإلنسان المقهور المهزوم من خالل المكان الذي
يحاصره ،فكان المكان منف اًر لشخصياته؛ فال يشعر القارئ باالنتماء للوطن ،وجعلت المكان في رواياتها
يعكس الحالة النفسية واالقتصادية واالجتماعية لصاحبها.

أولا :مدينة نابلس:
من المالحظ أن الكاتبة استهدفت عن قصد ذكر مدينتها في أغلب رواياتها؛ لحميمية العالقة بينهما،
تقول الكاتبة في حوار معها "كتاباتي كلها عن نابلس ،مسقط رأسي ،التي أعدها المختبر والنموذج الحميم

والصادق للعالم العربي بأسره كمجمع لتعدد التناقضات فيها .ففيها من التناقضات والتوتر والعالقات

االجتماعية ورسوخ الهوية القومية العربية ما يمكنني من التقاط مالمح المجتمع العربي ،ذلك من خالل

تصوير العالقات األسرية واالجتماعية في مدينتي نابلس"( .)2إن تخصيص الكاتبة لمدينة نابلس أكثر من

غيرها من األماكن "أتاح لها فرصة ضبط عالمها المتخيل واخضاعه للعالم الحسي والواقعي .وبالتالي ال

يشعر القارئ بشتات الفكر بل يحس أن الروايات ليست إال امتداداً لبعضها"(.)3

قامت الكاتبة بوصف أحياء مدينتها ،وطرقها ،ومبانيها ،وبياراتها ،وحماماتها القديمة وصفاً دقيقاً كأنه

وصف تسجيلي لحفظ المدينة من الضياع ،واعتمدت الكاتبة كثي اًر على الذاكرة الروائية ،وعلى الواقع ،فدمجت
بينهما وقدمته مرئياً الى األجيال القادمة التي فاتها هذا الوصف ،ولعل ما يبرر هذه التسجيلية أن الكاتبة

()1

عدنان عثمان الجواريش ،حركة التجريب في الرواية الفلسطينية من الستينات حتى عام  1995دراسة أدبية ،الطبعة األولى،

()2

نبيه القاسم ،هذه هي سحر خليفة وهذه صرختها العالية :ال ،مقال،

جمعية العنقاء الثقافية ،الخليل– فلسطين ،2003 ،ص .93

http://www.aljabha.org/index.asp?i=63876

()3

محمد معتصم ،الخطاب الروائي والقضايا الكبرى النزعة االنسانية في أعمال سحر خليفة ،كتاب الكتروني ،اتحاد كتاب

االنترنيت العرب ،الدار البيضاء.1991 ،
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ارتأت أن تكون الرواية ذاكرة الوطن المستلب المستباح ظهر ذلك جلياً في روايتيها "صورة وأيقونة وعهد قديم"
و"حبي األول".

يرى الناقد حسين المناصرة أن المكان الروائي ال يفرق بين "المكان الواقعي" و"المكان التخييلي"
فالمكان في "الكتابة اإلبداعية ينتمي إلى المجاز حتى مع كونه واقعياً ،إذ يبقى التباين واضحاً بين التخييل
والواقع ...إذ إن الواقعية المكانية ال تعني بالضرورة أن تكون صورة المكان في اإلبداع تسجيلية أو مباشرة،

بقدر كون هذه الصورة ذات بعد تشكلي من منظور المبدع وهنا تحديداً ال يعني الواقع في اإلبداع أكثر من
()1

كونه بنية مجازية وتخييله في لغة إبداعية محترفة".

وذلك ما يبرر من وجهة نظره عدم إمكانية الفصل بين

المكان الواقعي وبين المكان التخييلي إذ إن المكانين في روايات سحر خليفة ليسا "متداخالن فحسب وانما
()2

متطابقان أيضاً".

اهتمت الكاتبة في روايتها "أصل وفصل" بسرد حكاية المكان من خالل سيرة حياة عائلة

ممتدة ،أربعة أجيال عاشت في مدينة نابلس منذ االنتداب البريطاني إلى عام  1937قبيل النكبة إلى يومنا

الحالي ،تمثل زكية القحطان الجيل األول ،وأمين ووداد ووحيد يمثلون الجيل الثاني ،أما نضال فتمثل الجيل
الثالث وسعد ولو ار يمثالن الجيل الرابع ،نتعرف على نابلس ونمط الحياة فيها من خالل الراوية نضال التي
تؤرخ لتاريخ العائلة ،وتسجل جغرافيتها من خالل مالمح حياتها االجتماعية.

تروي نضال قصة العائلة الجد والجدة واألبناء ،والحياة في نابلس أوائل القرن العشرين .تتحدث عن

بساطة الحياة ،وأنواع العمل ،وطبقية المجتمع ،ومن خالل كل هذا تعطينا صورة تفصيلية عن المكان

الفلسطيني عن جمالياته وطقوسه ومدى ارتباطه باإلنسان ،وبعد أن أسست الكاتبة لمالمح المكان في بداية

الرواية خاصة مدينة نابلس ،انتقلت إلى مدينة حيفا ،وجعلت من هاتين المدينتين مسرحاً لألحداث مما أحدث

نوعاً من المفارقة بينهما.

وتنقل رواية "حبي األول" القارئ إلى عالم نابلس الداخلي ،إلى أزقته وشوارعه ،كما تنقله إلى دار

قحطان دار العيلة التي هجرت منذ عقود خلت ،فقد تعبت الراوية نضال -التي تبلغ السبعين من العمر -من
كثرة األسفار وحياة الغربة ،فعادت إلى الديار مع ما تحمله العودة من ذكريات وأحالم وآمال ،تعود نضال؛

لتعيد الحياة إلى الدار وتبعث الحركة فيها بعد السكون ،فتصلح ما تصدع منها؛ لتصبح مكاناً مؤهالً للسكن
يحوي بيتها لوحاتها الفنية التي رسمتها ،ومن خالل ما في البيت من لوحات ومذكرات تتحدث عن محطات

سابقة في حياتها ،تصحب القارئ معها في رحلة إلي الماضي ،إلى عام النكبة ،تتذكر حبها األول ،حب فتاة
من مدينة نابلس ألحد شباب قرية عصيرة ويدعي ربيع.

()1

حسين المناصرة ،في جماليات الكتابة دراسات في الشعر والرواية والقصة القصيرة ،جامعة الملك سعود ،كتاب الكتروني،

ص 150
()2

نشيد الزيتون في الرواية العربية الفلسطينية ،ص 162بتصرف.
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تستعرض نضال األمكنة ،فتذكر الفروق بين المدينة والقرية في األمس البعيد ،يستشف القارئ البون
الشاسع ما بين مدينة نابلس أمس ونابلس اليوم ،وما بين الحاضر والماضي
اهتمت الكاتبة بأراض الفالحين في قرى نابلس ،وسعي العمال خلف المكسب المادي بالعمل في
المصانع اإلسرائيلية واهمالهم لألرض في رواية "الصبار" ،ثم عادت الكاتبة وأثبتت أن ارتباط الفلسطيني
بأرضه هو ارتباط مقدس ،تجسدت هذه العالقة في روايات عديدة منها" :صورة وأيقونة وعهد قديم" ،و"باب

الساحة" ،ورواية "أصل وفصل" .فالفلسطيني مرتبط بأرضه؛ ألنها جزء من جسده ،وان شعر أنه مهدد تراه
يذود عنها بكل ما يملك ،في "الميراث" تقابل الكاتبة بين وجهة نظر المهندس كمال العائد من ألمانيا ،ووجهة

نظر والده التي تختلف كلياً عن وجهة نظر االبن ،فاالبن يرى أن المصلحة تستدعي بيع قطعة األرض التي
يملكونها إلقامة المشروع عليها ،يبدو تفكير االبن منطقياً ومادياً بحتاً ،ال عالقة له بالعواطف أو بالعالقة

التي تربط اإلنسان باألرض ،األمر الذي يرفضه والده جملة وتفصيالً ،فبيع قطعة األرض مستحيل؛ ألنها
قطعة من روحه ال يفرط بها ،وبذلك فهو يعلى من شأن ارتباطه باألرض معنوياً وجسدياً .هكذا وازت الكاتبة
بين المكان ،والشخصية االجتماعية ،وطريقة عيشها ،ونمط تفكيرها ،كما عبرت الكاتبة عن التصاق
الفلسطيني بأرضه في أكثر من رواية  ،ظهر ذلك في دفاع أهل باب الساحة عن حارتهم "باب الساحة" ،وفي
دفاع الشباب والنساء من بينهم أم سعاد عن المدن أثناء االجتياح ،ودفاع فضل القسام وابنه أحمد عن بيتهم

المهدد بالهدم في رواية "ربيع حار".

رغم إلحاح الكاتبة على إبراز سلبية بعض األماكن في رواياتها ،إال أننا ال نستطيع أن نغفل احتفاء

الكاتبة بالمكان على طريقتها الخاصة ،فهناك شخصيات التصقت بالمكان الفلسطيني ،وأبرزت أهمية الوعي

بقيمته بين أفراده؛ إعالء لهويته العربية من التمزق .توخت الكاتبة الواقعية في سردها للمكان فبالغت فيها،

فجعلتنا نعيش نابلس وما تمليه طبيعة الحياة اليومية فيها ،فالحارة مثالً أحد أهم األمكنة المفتوحة التي يكون

فيها المجال مفتوحاً للعديد من األنشطة والعالقات االجتماعية.

لم يقتصر وصف المكان على مدينة نابلس فقط إذ وصفت الكاتبة مدناً عدة ،منها :القدس ،وحيفا،

ورام هللا ،وجنين.
مدينة القدس:

احتفظت الكاتبة بذاكرة المدينة المقدسة من النسيان من خالل أبطال رواية "صورة وأيقونة وعهد
قديم" ،فالمكان المقدس في الرواية له "وجود فاعل وهو أن بدا مستسلماً قابعاً في سكونه فإنه ينشئ مع

الشخصيات عالقة أثيرية ،إذ يبدو وجوداً حاضناً للشخصية ،يطوقها كرحم أم ،يمنحها مزية التوطن
واالحتماء"( .)1وقد حمل المكان دالالت اجتماعية وسياسية عديدة والتصق باإلنسان فقد استطاع الراوي

()1

سهام أبو العمرين ،الخطاب الروائي النسوي ،دراسة في تقنيات التشكيل السردي ،و ازرة الثقافة ،الطبعة األولى  ،شركة األمل
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"إبراهيم" من خالل تجميع عدة صور مختلفة أن يوضح حقيقة تعلقه باألمكنة وعالقتها الوثيقة باألحداث
والشخصيات التي رسمت حياته.
وقعت معظم أحداث الرواية في مدينة القدس واحدى قراها المنسية ،دون ذكر اسم القرية إمعاناً في

اإليهام واإلبهام .فالكاتبة هنا تحيل المكان إلى بنية مجازية مغرقة في الغموض واالنزياح عن الواقع .إبراهيم

من سكان القدس ،اختار أن يترك بيته ويسكن احدى قرى القدس ،في غرفة قديمة "من العقد القديم مبنية من
الحجارة الضخمة المثبتة إلى بعضها بمواد طبيعية أغلبها الروث ألن اإلسمنت ما كان قد اكتشف بعد ،وكان

لها سقف مقبب كسقوف المساجد ونوافذ صغيرة ال يكاد ينفذ منها النور"( .)1يفضل إبراهيم "الخم" في قرية

معظم سكانها مسيحيون على العيش في المدينة ،هناك لجأ ابراهيم للعمل ف ار اًر من عمه الذي أراد تزويجه
ابنته.

يصف إبراهيم القرية :الهضاب ،والوديان ،وكيف أنه من قمة الجبل يستطيع أن يرى نتانيا ويافا وتل

أبيب .في القرية كنيسة ومقبرة ومكتبة ومدرسة اختار أن يعمل فيها .هكذا تنقل الرواية القارئ إلى أمكنة
متعددة ،وصور شتى متالحقة ،ال نكاد نخرج من إحداها حتى ندخل في أخرى ،وكأن الكاتبة تخلد مالمح
المكان الذي يصادر من قبل ساكنيه ،قبل أن يصادر بيد االحتالل ،فالمكان ال يذكر صاحبه إن تعمد

صاحبه أن ينساه ،وأن يبتعد عنه سنيناً طوال .وفي الرواية صور عديدة ألمكنة حيوية تختزل الذكرى وتبقيها
حية  :صور مريم العاشقة التي تسير في أزقة مدينة القدس وحوانيتها وشوارعها ،وكأنها تخلد مدينة القدس

القديمة بما تحتويه من جمال أثري مبهج لساكنيها وللسياح ،إن القدس التي تصادر شيئاً فشيئاً لم يتبق منها
سوى الذكريات الحلوة ،بسهولة تضيع ،مثلما ضاعت مريم وحلت محلها الصورة والذكرى .أما المستقبل

فغامض ومعقد من خالل صورة ابن إبراهيم الذي يعيش حياة معقدة تماماً كحياة أهل القدس ،وكأنه يعيش في

قرية نائية بعيدة عن كل مؤثرات الحياة الطبيعية.

ومن المشاهد التي تنقلنا إلى أجواء القدس العربية في ستينات القرن الماضي ،وصف مدينة القدس
بأنها مدينة السالم التي ضلت طريقها إليه ،يقول إبراهيم" :نظرت إلى القدس من علو المكان ورأيت األقصى
واألسوار والجرسيات وألوف بيوت تتالصق قرب األفق حتى الشفق وحدود الغرب .كان الغروب في أوله وما

زال يمشي بتباطؤ ويخلف خلفه فوق البيوت خيوطاً من ذهب وصفائح تلمع في الضوء .من هنا القدس أحلى
وأجمل ،فيها عبير جبل الزيتون وخشوع الدير وقدس الرهبان"(.)2
مدينة حيفا :يستبطن القارئ أهمية المكان األليف والمعادي من المفارقة التي برزت في رواية "أصل
وفصل" بين مدينة نابلس وحيفا ،إذ إن نابلس مسقط رأس العائلة ،شهدت أفراحها وأتراحها ،ثم انتقل األبناء
إلى حيفا ليكونوا على مقربة من الخال الغني .حيفا أجمل من نابلس بكثير هكذا يرى الخال الذي ينعت

()1

صورة وأيقونة وعهد قديم ،ص 12

()2

صورة وأيقونة وعهد قديم224 ،
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()1

نابلس بأنها "أم الهم"

فهل وجد األبناء السعادة في الغنى والعيش الرغيد في حيفا؟ لقد اكتشف وحيد أنه

يساهم في التغطية على أعمال التهريب بأعمال التجارة المنوطة به ،فقد كان ميناء حيفا مسرحاً لعمليات

تهريب السالح وتهريب اليهود إلى فلسطين ،أما وداد فلم تكتمل سعادتها بالعيش في شقتها المطلة على
الميناء؛ بسبب هجران الزوج لبيت الزوجية ،وانتقاله بين أحضان النساء الجميالت.
دافعت زكية عن نابلس أمام أخيها رجل األعمال الغني ،حين استشارها في تغيير مكان سكنها من

نابلس إلى حيفا ،ففي تلك المدينة السياحية الجميلة ،كان يمتلك عمارة ويستثمر أمواله ،يقول لها" :اسمعي

مني واتركي نابلس .حيفا أحسن .الدنيا هناك أحلى وأحسن .بحر ومينا وناس زي النمل وشوارعها فيها
كهارب وفيها عمارات ما شاء هللا! وأنا عندي عمارة في الكرمل  3طوابق .طابق لرشاد وطابق لرشا وطابق
()2

لك إذا وافقت يعني تكوني قريبة منا".

لكنها ترفض ترك بيت العائلة عائلة قحطان ذات الحسب العريق،

البيت الذي آواها هي وعائلتها بعد وفاة الزوج ،وهي تعتز بدارها وببلدتها نابلس التي تمثل األم والوطن تقول:

"مالها نابلس صارت كخة؛ ألن نابلس تضوي على الكاز وحيفا بلمبات وكهارب ألن نابلس بال ميناء وحيفا
()3

على البحر ألن نابلس بال أجانب وال يهود وال رقاصات ،نابلس مشهورة بعتمتها"

ثم وصفت الدار "دار

العيلة بأنها جنة سقف عال وكليل عريض وزجاج نوافذ يصل السقف ،وساحة الدار حيث البركة وشجر

الخشخاش وأصص الريحان والياسمينة تظلل شبابيك غرفتها وغرف األوالد"( .)4إن التباين في الوضع

االقتصادي لم يشغل زكية كثي اًر فهي ترى أن بيتها جنة رغم الفرق الكبير في مستوى المعيشة بينها وبين
أخيها الذي يرتع في الغنى الفاحش ،وهو ما يدلل على أنهما شخصيتان متباعدتان غير متناغمتين إال في

حدود المصالح المشتركة بينهما.
قطاع غاااازة:

أشارت الكاتبة في حادثتين فقط عن بيئة مكانية فلسطينية مجهولة لديها ،وأشارت إلى ساكنها بقولها:
"ابن غزة" في روايتي الصبار وربيع حار ،يبدو أن صورة ابن غزة مستمدة من مخيلة الكاتبة ،أو مما سمعته

الكاتبة من النساء اللواتي وثّقت عنهن ما حدث في حصار نابلس ،ففي رواية "الصبار" ذكرت الكاتبة غزة
للمرة األولى حين قام صبي يعمل في مصنع اسرائيلي بمحاولة إسعاف أبي صابر ،وأطلقت عليه مسمى

"صبي غزاوي" ،ثم ورد ذكره في رواية "ربيع حار" وتوسعت فيها بالحديث عن "ابن غزة" بعض الشيء،

فهو ال يعرف شيئاً عن حقيقة تفجر األوضاع في نابلس في أحداث االجتياح ،وهو ضائع بال هدف ،رغم
عمله كجندي في الضفة منذ ثالث سنوات ،وهو عريس جديد ،وحيد أمه من بين سبع أخوات .رأى في "أم

سعاد" صورة أخرى لوالدته فطلب منها أن تحيك له "جرزاية" ،وحين جاء دوره للمناوبة في موقع الحراسة ورأى

()1

أصل وفصل ،ص 37

()2

السابق ،ص 57

()3

السابق ،ص 58

()4

المصدر نفسه ،ص .59
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الشباب جبنه وتردده في الخروج ،خدعوه بقولهم إن الوضع سليم والحاجز أمان ،فأذعن لهم وخرج .فعاجله
صاروخ مزقه أشالء.
تتساءل الباحثة ماجدولين السويطي عن السر وراء استخدام هذا المسمى ،أهو بسبب االمتيازات التي

حصل عليها أهل غزة بعد عودة الرئيس أبو عمار لها ألنه غزي؟( .)1يرى الدكتور محمد أبو حميدة أن وراء

إخفاء االسم ،واظهار بعض جوانب الشخصية ما يشير إلى" نظرة سلبية ،وتهميش لهذه الشخصية ،أو اعتباره
نموذجاً لكل أبناء غزة الذين انخرطوا في السلطة وهم يفتقرون إلى الكفاءة والتدريب ،حتى إن أمه أوصته
بعدم القتال؛ أي أن تربيته لم تكن تربية وطنية سليمة"( .)2وترى الدارسة أن الكاتبة قد انتقدت تقريباً كل شيء
في المجتمع الفلسطيني ،فقد انتقدت التعامل مع المؤسسات الصهيونية ،وأبرزت تناقضات الصراع مع العدو،

وحتى المقاومة وصفتها أحياناً بالسلبية ،أو األعمال الفردية ،وأبرزت سلبيات الشخصيات الذكورية الحاملة
للسالح ،كما انتقدت السياسيين ،والمثقفين ،ووجه االنتفاضة الخفي ،وفساد رجال السلطة ،بدعوى الواقعية
النقدية ،ولم يسلم من هذا النقد ابن غزة الذي يبدو أن الجهل به هو أحد أسباب نقده .إن التعميم ظاهرة

شائعة عند الكاتبة البد أن تنبنى على أسس متينة ودراسة متأنية ونظرة شاملة؛ لذلك ترى الدارسة أن الكاتبة
وقعت تحت وطأة المجازفة ،وغلبة الهوى ،دون توضيح األسباب أو المبررات لمثل هذه التعميمات.

المدينة العربية :يرى الكاتب على عودة أن المكان برز بصورة واضحة خاصة بعد نكبة عام
 1948م وبرزت األرض ،وبرز الوطن والمخيم والبحر ،وتشكلت مع هذه األماكن عالقات متنوعة ،تصل

أحياناً حد القدسية إذا كان المكان فلسطينياً ،وتهبط إلى االزدراء إذا كان المكان غير ذلك ،أو ال يشبه المكان
()3

الفلسطيني في شيء"

ولذلك نجد أن عالقة الفلسطيني بالمكان المنفى هي عالقة رفض وعداء وأحياناً

عالقة مصالحة تبعاً للشخصية الروائية ،فعالقة الرفض تمثلت في ردود فعل أسامة وزهدي في "الصبار"
وعفاف في "مذكرات امرأة غير واقعية" ومحمد حمدان في "الميراث".

كما برزت المدينة العربية كمكان معاد لذات الفلسطيني؛ ألنها تصادر حريته ،وتعمق إحساسه بالبعد

عن الوطن ،وقد فرضت وحددت تجربة االقتالع والنفي القسري للفلسطيني عن أرضه نوعاً من الخصوصية
في عالقة اإلنسان الفلسطيني بالمكان .لم تكن إقامة أسامة في دولة الكويت ناتجة عن قرار شخصي بترك

الوطن ،واالستقرار خارجه ،ولذلك قاسى م اررة الغربة حين تم طرده من الكويت ،إذ سحبوه من فراشه ،ولم

يمهلوه حتى ارتداء مالبسه ،وألقوا به في أول طائرة مغادرة إلى لشبونة ،ومن هناك إلى بيروت ثم دمشق.

()1

ماجدولين السويطي ،صورة الرجل في الرواية النسوية الفلسطينية "سحر خليفة أنموذجاً" ،جامعة الخليل ،رسالة ماجستير،

()2

محمد صالح أبو حميدة ،تقنيات السرد الروائي في رواية "ربيع حار" لسحر خليفة ،مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان ،العدد
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()3

علي عودة ،الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية  ،1982 -1952ط ،2بدون دار نشر ،1997،ص 13
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فالفلسطيني يعاني الغربة واالغتراب رغم عيشه داخل الوطن العربي ،وقد شكل الخوف من البقاء في الغربة
هاجساً قوياً لدى عفاف التي قبلت بأي شرط يطرحه زوجها في سبيل العودة إلى ربوع الوطن وأحضان

البيت.

المدن الغربية :
عرضت رواية "الميراث" لموضوع الهجرة إلى الغرب ،ومن خالل األماكن التي تعرضها الرواية

يتعرف القارئ على نمط الحياة االجتماعية هناك ،فالرواية تتحدث عن عائلة عربية مغتربة تعيش في أمريكا،
تسكن العائلة في عمارة سكنية بمقاطعة "بروكلين" ،تتحدث الراوية عن هجرة والدها وزواجه بأمريكية "أمها"،

وعن عمله في بيع الخردة متجوالً في الطرقات ،ونجاحه في بيع المنتجات الصينية على أنها منتجات من

األراضي المقدسة ،فقد استطاع الوالد فيما بعد أن يفتتح بقالة في" بروكلين" .فترة البلوغ تعتبر فترة فاصلة في
حياة الفتاة؛ لخوف الوالدين من الفضيحة التي قد تجلبها زينب مع سن بلوغها ،في بلد ال يحتفظ بأي تقاليد

مشابهة لتقاليد الشرق ،يعلن الوالد عن رغبته في العودة إلى بلده واالستقرار فيه ،تقول زينب" :كان يجلس
أمام البقالة واثنان معه من الجيران يدخنون األرجيلة ،وكنت أقف في الزاوية أرقبهم وأترقب ،وحين سمعت

كلمة "البالد" قفزت فرحاً وكدت أطير وأنا أنط الدرجات مسرعة إلى الدور الثاني ،كلمة "البالد" رنت في أذني
كما األغنية ،سحبة موال ،كما المعجزة حكاية من حكايات عالء الدين والفانوس السحري وشبيك لبيك .حكاية
من حكايات الوالد يحيط بها الدخان والبخور وأجنحة الفراش"

()1

هنا تعيش زينب أجواء الوطن ،الذي ال تعرفه

إال من تهويمات تصاوير األب الخرافية .كما ال نكاد نجد تأثي اًر للحياة الغربية على معتقدات وأفكار الرجل

الشرقي"األب" الذي عاش فترة من الزمن هناك ،إال أن ارتباطه بأمريكا اشتمل على جانب واحد هو الجانب
االقتصادي؛ لذلك كان ارتباطه بمجتمعه الجديد هشاً جداً.
ال يعود األب ،يبقى وتبقى هواجس المغتربين في بالد الغرب مستمرة؛ إذ يحلمون بالعودة إلى ديارهم
خوفاً من انهيار منظومة الشرف التي تربوا عليها كشرقيين في مواجهة الحياة االجتماعية اإلباحية في الغرب.

تصبح زينب ذات النشأة األمريكية حامالً ،فتهرب من بطش الوالد إلى كنف الجدة "ديبورا" ذات الطباع
األمريكية ،وهنا يستوقف القارئ مشهد له أثره الكبير في تطور األحداث بشكل سريع ،وهو مشهد هجوم الوالد
على بيت الجدة؛ ومحاولة االعتداء على زينب بسبب حملها .كانت الجدة وزينة  -هكذا أضحى اسمها بعد

هروبها عند الجدة -تعدان الكعك ،حين اقتحم األب البيت ،حاولت الجدة دفعه فلم تستطع ،نجح في اإلمساك
بابنته رغم محاوالت الجدة منعه وقام باستجواب ابنته بعنف ،إلى أن فاجأته الجدة ببندقية صيد ،وأطلقت أولى

تحذيراتها له بمغادرة البيت أو إطالق الرصاص ،وعندما لم يستجب لندائها باالبتعاد ،أصابته في يده

واستطاعت زينب اإلفالت من عقاب األب ،هربت زينة إلى الطابق العلوي حيث غرفة الجدة ،أمرتها جدتها
أن تستدعي البوليس تقول زينب" :جلست على السرير ونظرت من الشباك كان الخريف في آخره وأوراق
()1

الميراث ،ص 15
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الشجر تتساقط وأوراق أخرى"

()1

مشهد مأساوي لفتاة كانت تعشق والدها وحكاياته ووطنه ،فانتهى كل شيء

بينهما ،في بلد تحكمه القوانين الغربية التي تبيح الحرية الجنسية وال تبيح قتل الشرف.
إن اختالف المكان من بيئة شرقية إلى بيئة غربية ،يستدعي اختالف القوانين ،ونظم الحياة ،وتعدد

اللغات ،عدا عن اختالف نمط الحياة والتفكير والسلوك ،وللتكيف مع نمط حياة أخرى البد من إقامة توازن ما
بين المجتمع القديم والجديد ،وقيم هنا وهناك ،واال السقوط في هوة الضياع نتيجة تضارب القيم والعادات

والتقاليد .المشهد السابق أسدل الستار على الحياة التي تجمع بين االبنة واألب؛ لتبدأ رحلة جديدة ،وحياة
جديدة مع الجدة ،وهو ما عنته الكاتبة من أن الخريف كان في آخره؛ ألن الخريف هو آخر فصول السنة

تعقبه حياة جديدة ،لقد كان تغيير المكان حالة من الحاالت التي استوجبت تغيي اًر في حالة الزمان؛ إيذاناً ببدء

مرحلة جديدة ،مرحلة العيش مع الجدة "ديبورا" ذات الطبيعة العملية جداً؛ لتتحول زينب من شخصية
اجتماعية عربية إلى أخرى أمريكية بفضل جهود الجدة ،تعلمها الجدة ضرورة تجاوز محنتها من خالل تجاوز
مشاعر الذات ،واالنخراط في طريق العلم واإلنتاج ،فتحقق زينب نجاحاً ممي اًز إذ تصبح رئيسة قسم "علم

اإلنسان" في إحدى جامعات واشنطن.

إن مرور زينب بأماكن عديدة ،منتقلة من البيت في بروكلين إلى بيت الجدة ،ثم نجاحها األكاديمي
في الجامعة وعيشها الرغيد في نيويورك كان ضرورياً؛ لنقف على مجريات األحداث التي مرت بها زينب من
طفولتها إلى مرحلة االستقرار المادي ،إال أن القارئ ال يلمس نجاحاً أو استق ار اًر على الصعيدين النفسي
والعائلي "وألن المكان هو جزء من العملية التي تنظم العمل الروائي ،فهو يؤثر في مسيرتها ،ويقوي من

أحداثها وأداء شخصياتها ،وتغيير المكان يعني تغيير األحداث وتطورها وتغيير األسلوب السردي أيضاً"

()2

وهو ما شهدته زينب .وأثناء بحثها الدؤوب عن الوالد تصلها رسالة من أهل الوالد ترجوها المجيء إلى قرية
وادي الريحان قضاء نابلس ،فتسافر إلى هناك لتبحث عن جذورها العربية .مرحلة جديدة في حياة الراوية

استدعت تغيير المكان بشكل جذري وهو ما قامت به الراوية فانتقلت من نيويورك  -مع ما تمثله المدينة
الغربية من تقدم تكنولوجي في كافة الميادين وفقر من الناحية االجتماعية ،-إلى قرية وادي الريحان قضاء
نابلس وهي بيئة عربية محتلة متخلفة من ناحية التكنولوجيا ،غنية بالعالقات االنسانية.

شكل تعدد األمكنة في حياة الراوية مثل نشأتها كمهاجرة في بالد الغرب ،ثم غربتها في وطنها
الحقيقي ازدواجية جعلتها بين البينين وبين اللغتين وبين الثقافتين ،فال هي تنتمي إلى هنا أو إلى هناك ،وهي
عبارة عن مزيج من هذا وذاك ،لهذا لم تستطع التأقلم في وطنها أو تشعر باالستقرار في بيئتها األمريكية.

ويعد تعدد اللغة والثقافة وطريقة العيش مكتسبات إثرائية للحياة اإلنسانية ،لكننا نلحظ أن المكان األول
()1

الميراث ،ص 25

()2

محمد بكر البوجي ،تشكيل المكان وداللته في رواية حصرم الجنة لعاطف أبوسيف ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم
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"أمريكا" أنتج غربة وضياع االنتماء لدى الراوية؛ ألسباب تعود إلى عدم االندماج الكلي في المجتمع الذي
تعيش فيه .وأن الوطن أعطاها شعو اًر مزيفاً باالنتماء ،إذ أدركت زينب أن" أرض الوطن باتت غريبة ،أرض
األحالم بال أحالم"()1ولهذا تفضل العودة إلى بيئتها األولى ،قاطعة وعداً لعمها بالرجوع دون أن تحدد له زمناً.
نعجب من سلبية المكان في رواية "الميراث" ،وشعور االغتراب المسيطر الذي تعاني منه أغلب

الشخصيات المحورية في الرواية ،من كمال إلى مازن إلى فيوليت فكمال فشل مشروعه لحماية البيئة ،ففضل

العودة إلى ألمانيا ،أما مازن فما زال يعيش في عالم الماضي يحن لذكرياته في لبنان ،وأما فيوليت ففضلت

الرحيل على انتظار عاشق لن يأتي أبداً ،فهي وغيرها من الشخصيات المحورية لم تجد في الوطن أي أثر
جميل يشجع اإلنسان على العيش فيه ،بل إن الكاتبة نفرت القراء من المكان والبقاء فيه ،رغم علمها أنه
مكان محتل .وقد ركزت الكاتبة على سلبيات ساكنيه التي كانت أحد أهم معاول هدم كل أثر إيجابي للمكان،

فالمكان بدا "باهتاً ال يتفاعل مع الشخصيات وفي أغلب المواقف كانت العدائية هي المسيطرة على العالقة

بين الشخصية والمكان .فشوارع وادي الريحان ليست التي حلمت بها زينة وهي في نيويورك ،وحتى القدس لم

تشعر اتجاهها إال شعور السائحة العابرة في مدينة لها تاريخ ،ووادي الريحان مثل لمازن السجن ونهاية الحلم

وفقدان الحرية والحب .بالنسبة لكمال حلم كاذب .ولفتنة ثروة يجب عدم التفريط فيها"(.)2

لقد كانت عالقة كل من كمال بألمانيا ،وزينب بأمريكا ،عالقة مصالحة مع المجتمع الغربي ،إذ

استطاع كمال تحصيل نوع من الحياة المرفهة في ألمانيا ،رغم عدم قدرته على االندماج مع وقع الحياة
السريع فيها ،وهو ما كانت تعاني منه زينب حمدان إذ كانت تعيش في مكانين في ذات الوقت ،فقد كانت
أمريكا تلبي طموحها وأحالمها ،لكن ارتباطها العاطفي بالوطن جعلها تعيش حالة من الخواء النفسي ،وقد

تشكلت عالقتها بوطنها -في مرحلة الحقة – فأضحت عالقة رفض لهذا الوطن المشوه؛ بسبب الممارسات

غير المدروسة من ق َبل أهله وساكنيه.
تبدو المقارنة واضحة بين الحياة في الغرب والحياة داخل الوطن المحتل ،لكن ذلك ال يبرر انعدام

رؤية أية ايجابية في المكان ،أو عدم قدرة المكان على التفاعل مع الشخصيات .يرى الناقد نبيه القاسم أن

المكان في رواية الميراث لم يكن إال خشبة مسرح يؤدي األبطال دورهم عليها وكفى ،فالكاتبة لم تشر إلى أية
حميمية أو أية مشاعر تواصل نحو المكان ،وكأن المكان يخلو من الصدق العاطفي ،يتساءل نبيه القاسم :ألم

تر الكاتبة شيئاً من الجمال والحميمية والعاطفة في المكان؟ أم أنها امتنعت عن قصد أو غير قصد عن رسم
المكان األثير المتفاعل مع الشخصيات؟ وقد كان باستطاعتها أن تفعل ذلك؛ لذلك فهو يرى أن " تحييد
المكان وتجريده من كل الخصوصيات والدالالت لم يكن في مصلحة الرواية ،بل كان عامالً في ضعفها
()1

الميراث ،ص 300

()2

نبيه القاسم" ،ميراث" سحر خليفة والسؤال الكبير الملح ،مقال أدبي ،موقع الكاتب الفلسطيني نبيه القاسم ،ص 8
http://www.nabih-alkasem.com/articles/sahar1.pdf
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()1

وافتقادها ألحد أهم عناصر تكوين العمل الروائي وهو المكان"

وأرى أن تحييد المكان ورسم سلبياته جاء

رغبة من الكاتبة في توخي الواقعية ،يبدو أن الكاتبة ال ترى خي اًر في رسم صورة جذابة عن مكان ال ترى فيه
شيئاً يشجع على البقاء ،كما أن الرؤية السوداوية هي المسيطرة ،علماً بأن هذا المكان محتل تعامل معه

ساكنوه بفظاظة.

القرية الفلسطينية:

كانت نضال في رواية "حبي األول" هي بوصلة القارئ للتعرف على القرية الفلسطينية ،تتذكر أول

رحلة لها بصحبة جدتها إلى إحدى قرى نابلس ،حيث تسكن القروية أم نايف فالجدة قلقة البال تسأل عن
الخال الذي خرج مع الثوار ،هناك بين الصخور والجبال والمغر والشوك وشجر الصبار ،حتى وصلوا القرية

ومشوا إلى وسط البلد "وهو شارع ضيق فيه أسفلت ،شبه أسفلت ،مليء بالحفر والتراب والقش وبعر الغنم
ويحيط به خرفيش الربيع والخبيزة وعلى الجانبين دكاكين صغيرة وفقيرة ،أمام حواكير لدور من اللبن والتبن

تختفي بين الخوخ والتين والمشمش وخلفها حقول العدس والفول والبندورة"( ،)2كأنها كامي ار حيادية تنقل

تفاصيل المكان بدقة ،كما لم تغفل نضال وصف الصبية الذين تعجبوا من وجود مدنيين بينهم .وأظهروا

ميلهم لقيادة البنت وجدتها بالقيام بدور الدليل لدار أم نايف المزروعة بين أشجار الزيتون" .ودار أم نايف
طرريح على األرض ،وزير ماء في زاوية أقرب ما تكون إلى مطبخ ،وباب يؤدي
غرفة واسعة معتمة فيها ا

إلى حظيرة فيها غنم ودجاجات وأرانب"( .)3هناك التقت بحبيبها الشاب الصغير حفيد أم نايف ،وكان يعرف

مكان خالها والثوار ،وأخذهما إليه في جنح الظالم ،تقول نضال ":دخلنا مم اًر ترابياً بين الصخور وشجر
اللزاب ،وكانت أشجاره عالية تحتها بلوط وفستق حلبي وجفنات عنب بين الجذوع وأشجار البرو ...بين

األشجار ،تحت رف حجري على هضبة صغيرة صخرية تعشش فوقها أغصان المدادة البرية ،رأينا مغارة
مربعة الشكل ...وعلى باب المغارة وقف اثنان بالحطط والكاكي وأحزمة الرصاص ...ودخلنا المغارة بصمت

تام"(.)4

ننتقل مع الراوية من مكان إلى آخر ولكل مكان داللة على حدث ما ،من المالحظ هنا أن األمكنة

واألحداث والشخصيات تتفاعل مع بعضها البعض بشكل حيوي ،فالراوية تنتقل ما بين القرية والمدينة ،وبين
الحاضر والماضي ،مستخدمة المكان نقطة انطالق حرة بينهم ،من "حبس الدم" المكان الذي انطلقت منه

نضال تروي قصتها ،الذي كان منسياً وبدأت الحياة تدب فيه من جديد .تتعرف نضال على جيرانها الحيط

بالحيط الذين بادروا بالتعارف "هذا إذن حبس الدم ،حوش األغنياء حين افتقروا! إن أنت غبت ،أو حتى مت،

يظل هناك من يعرفك أو يعرف عنك ،أصلك وفصلك ،ومن أين جئت ومتى ولدت وأين يدفنوك .شيء جميل
()1

المرجع السابق ،ص.9

()2

حبي األول ،ص 24

()3

المصدر نفسه ،ص 26

()4

المصدر نفسه ،ص 42،43
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يرد الروح وينعش القلب وأنت على باب الستين أو السبعين ،لكن ما قبل ،وأنت شاب أو صبية فأمر مفزع
()1

كالزنزانة وظالم القبر"

وهناك أيضا تقابل حبيبها بعد أن تخطى السبعين من العمر ،يتعاونان على فحص

وابراز المخطوطات ،ونبش العوالم السرية الخفية ،واستخالص العبر من خالل جلسات متعددة ،ونقاشات
حادة يدور أغلبها حول المذكرات والرسائل.
أما األمكنة في رواية "أرض وسماء" فهي امتداد لألمكنة نفسها التي تنقلت فيها الراوية "نضال" في

رواية "حبي األول" تستعرض الراوية الفرق بين المدينة والقرية في الزمن الحالي ،وما يحمله المكان من هموم
سياسية منها :محاولة المستوطنين العبث بممتلكات الغير ،واستنزاف المياه ،كما تتضح بعض الهموم

االجتماعية فها هي ابنة المدينة "ياسمين" ال تتواءم مع حياة القرية رغم تفاهمها مع زوجها في عالقتهما
الزوجية ،فالقرية تفرض على ياسمين نمط حياة مختلف ،وعادات مختلفة باإلضافة إلى مالبس محتشمة،
وحجاب رأس ،وألنها ال تنصاع لقوانين القرية فهي معرضة للمساءلة ،وللقيل والقال مما قد يعرض حياتهما

الزوجية إلى مشاكل عديدة.
المخيم:
ركزت الكاتبة على قوة ارتباط البطل بالمخيم الذي لجأ إليه بعد الهجرة رغم جبروت الفقر المدقع فيه،

ظهر المكان مؤث اًر في صاحبه وكان صاحبه متفاعالً معه خاصة في رواية "ربيع حار" ،فها هو فضل القسام

يشعر بقسوة الحياة عليه بعد هجرته هو وعائلته من حيفا إلى مخيم عين المرجان قبل خمسين عاماً ،لقد

عانى فضل القسام من بؤس الفقر المدقع مع زوجته األولى ،ظهر ذلك في مقارنته بين جيله وبين األجيال

الجديدة التي يرى أنها "مائعة" ،مصو اًر معاناته الشديدة؛ فقد اضطر للعمل إلعالة العائلة ،باع العلكة على
أرض المخيم ثم باع الحالوة ثم افترش بسطة ثم كشكاً صغي ارً ثم دكان ،هذه الحياة الصعبة التي عاشها

جعلته صلباً كالتمساح ،كان والده يحتفظ بمفتاح بيته في حيفا في وادي النسناس ،وكان يفتخر بأصله

وفصله؛ لذلك لم يقبل أن يتزوج ابنه فضل القسام بجنكية ال أصل لها ،قائالً إن التي ترفع صوتها في األفراح

ليس يشرفه أن تتزوج ابنه ،وال تستحق اسم العائلة ،ويجيبه فضل بأنهم في المخيم اآلن فعن أي أصل وفصل

يتحدث وأجابه " :أي عيلة؟! ...يابا احنا هون في المخيم!"

()2

يتذكر زوجته التي" فرش معها أول بسطة،

وأنجب منها أول ابن له ،وذاق معها م اررة العيش في المخيم في غرفة صغيرة بحجم الخم وأصوات الناس

وأسرار الناس وفضالت الناس على الشارع لكنه رغم القلة كان سعيداً "

()3

قارن أحمد ابن فضل القسام الذي يزور مدينة رام هللا بينها وبين بلدته عين المرجان فرام هللا مدينة أو

شبه مدينة ال تشبه بلدته في شيء ،وقارن بين بنات رام هللا اللواتي خطفن األبصار وبين نساء عين المرجان
()1

المصدر نفسه ،ص 61

()2

سحر خليفة ،ربيع حار ،ص .18

()3

المصدر السابق.
82

اللواتي يمخرن بالجلباب واألثواب واليوانس( ،)1فبدت رام هللا كاألفالم ،األجواء فيها كما في التلفاز خاصة ما

امتازت به مجموعات الشباب والشابات من كليات بيرزيت وغيرها الذين يرتدون ويصففون شعورهم حسب
الموضة ،ورأى أن "بنات رام هللا كالفنانات يلبسن الجينز الضيق وبال أكمام شعورهن المنكوشة مصبوغة

ويدخن ويمشين مفاحجة كشيوخ الشباب"
ويقدن الجيب والسيارات ويسهرن الليل في المطاعم ويشربن البيرة ّ

()2

كيف أثرت المدينة والمخيم على شخصية أحمد؟ لقد استغل والده موهبته في التصوير ليشغله عن

المكوث في البيت فاختار أحمد أن يصور البلدة ،وتفنن في تصوير ما فيها ،ومن خالل تصويره لألماكن،
تعرف على مي ار بنت المستوطنة المجاورة لبلدتهم ،كان جمالها البريء يأسره لكنه أبقي عالقته البريئة بها س اًر
العتقاده بأنها ستجلب له الكالم .ترى الناقدة ماجدة حمود أن الكاتبة عبرت من خالل التقارب الذي تم بين

الطفل العربي أحمد وبين مي ار عن أن التفاهم بين العربي واإلسرائيلي قد يكون ممكناً في ظل التوتر بين
()3

الفريقين

بداية نستطيع أن نرى تأثير أحمد في المكان من حيث أنه أظهر الجمال البريء في الطبيعة من

حوله من خالل آلة التصوير التي منحه إياها أبوه؛ رغبة من الوالد في تغيير شخصية ابنه الهادئة الخجولة.

فمثالً عندما صور مكان تجميع القمامة لنشرها في الجريدة التي يعمل بها أبوه بدت صورته صورة فنان،
يجمع بين القذارة والجمال الساكن في الطبيعة ،بعثه الوالد مع أخيه مجيد إلى مدينة رام هللا؛ ليتعرف أكثر إلى

الناس ولتتغير شخصيته ،فلم يتغير ولم تستطع مدنية رام هللا وال بلدة عين المرجان أن يكون لهما ذلك

المفعول الذي أراده أبوه ،إال إن ثمة أمكنة وأحداثاً لعبت فيما بعد دورها غيرت من سمات شخصية الفتى،

منها السجن الذي أودع فيه؛ الختراقه مستوطنة ميرا .أصبح أحمد بعد خروجه من السجن رجالً صغي اًر ،ثم
كان ألحداث االجتياح الذي شنته القوات الصهيونية على مدن نابلس ،وجنين ،ورام هللا األثر األكبر في

تحوله من النقيض إلى النقيض ،فأحمد الذي لم يهتم إال بكتبه ورسومه ،أصبح سائق عربة إسعاف ،يؤمن

بالحرية ويسعى إليها بطريقته الخاصة ،لم يعد يجد للدراسة أو للحياة أي معنى ،لذلك ترك الدراسة واهتم

بجروح الناس وتضميدها ،فتراه يتنقل في سيارة اإلسعاف من مكان إلى آخر ،ويشارك في أعمال المقاومة

ضد الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين الذين يحاولون احتالل البيوت واألراضي بالقوة إلى أن نال الشهادة ل

يبدو أن الكاتبة تهدف إلى إيضاح أن قوة آلة البطش الصهيونية قادرة على إزالة كل آثار التفاهم
والتقارب البريء الساذج الذي يتم بين األفراد ويهتم بتقريب األماكن والديانات بين أحمد وميرا ،بين المستوطنة

والمخيم ،بين اليهودية واإلسالم ،بل وقادرة أيضاً على إزاحة كل بوادر التعايش الممكنة.

()1

زي فلسطيني وهو غطاء يلبس على الرأس.

()2

سحر خليفة ،ربيع حار ،ص 62

()3

ماجدة حمود ،إشكالية األنا واآلخر ،ص 103
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الشارع:
تناولت الكاتبة اتساع فضاء المكان الضيق "البيت" مجب اًر سعدية على الخروج إلى المكان المفتوح

"العمل" والتأثير الملموس للعمل على شخصيتها فقد أصبحت أكثر حسماً وقوة ،تستطيع مواجهة جاراتها،

ولجم ألسنتهم بحجتها ،وكان ال بد أن تظهر قوة شخصيتها؛ ألنها تعيش في عالم صعب ال يرحم ضعفها أو
يتم أبنائها .شمل التغيير هيئتها الخارجية ،ومالمحها الجسدية .الحظ عادل صديق زوجها ذلك االختالف

حين مرت بالشارع "كانت تلبس تنورة سوداء وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة ،وكانت قد هزلت كثي اًر واختفت
النتوءات من جسمها واستبدلت بانحناءات انسيابية لطيفة .واختفى الشعر الطويل وحلت بدالً منه قصة

مستديرة أعطتها مظه اًر أكثر حيوية وشباباً .)1(".إذن هي دوافع اجتماعية ملحة تلك التي اضطرت سعدية

للخروج من ضيق المكان "البيت" إلى المكان المفتوح إذ لم يكن خروجها للعمل ترفاً أو تسلية "فالشارع مكان
عام ،أي رجولي  ،ينطلق فيه الرجال لصنع الحياة العامة أما المرأة فال حق لها في الشارع ،بل يتحدد وجودها

في البيت ...ويقبل المجتمع على مضض وجود نساء تدفعهن الحاجة إلى العمل والتكسب في المكان
العام[ ...فالمرأة] تلقي بنفسها في شبكة معقدة من االفتراضات الساعية إلدراك معنى وجودها خارج مكانها.
()2

وكلها افتراضات تنتقص من قيمتها"

ولذلك يعد خروج المرأة االضطراري ضرورة تبيح المحظور على

عكس الرجل الذي يباح له الخروج وقتما أراد وحيثما شاء ،وفي أحايين كثيرة ال يعبأ المجتمع بالدوافع المسببة

لخروج المرأة .هناك دوماً حدود يفرضها المجتمع على خروج المرأة إذ" ال يحتسب وجود المرأة في المكان

العام إال مؤقتاً وعاب اًر باعتباره نشا اًز"

()3

وهذا شائع في المجتمعات العربية ومجتمعنا الفلسطيني خاصة ،إذ

يظل خروج المرأة مرتبطاً بحدود وشروط المكان التي تذهب إليه ،كأن يكون لمجلس علم أو عمل أو تسوق

وما أن ينتهي السبب ينعدم شرط وجودها في الخارج.

في "الميراث" تعود زينب إلى الوطن ،تروي تفاصيل المكان وخيبة األمل التي أصابتها "حملت

حقيبتي وسرت في طريق اسفلتي مهجور ضيق مليء بالحفر والتعاريج والنباتات الخشنة ...لفت نظري ذاك

الفراغ وذاك السكون ،فال سيارات وال ناس وال أوالد وال مارة ،فكل شيء ساكن جامد هامد .حتى الكالب أمام
الدور ال تنبح ،والقطط تمشي تحت أشعة الشمس الساطعة ببطء وبالدة ،وروائح الزبالة والزبل وعبير أشجار

الكينا تشكل مزيجاً غريباً مألني بالحزن واالكتئاب وحنين آسر ...وغابت عيناي في أطراف الشارع المكتظ

بمبانيه المتراكمة من غير انسجام تبحث عن سحر البلد الذي طالما حلمت برؤيته"( ،)4إذ لم يكن المكان كما

تصورته ،ثم لدهشتها حين دخلت بيت عمها وجدت الجمال والنظافة والخضرة "كان مدخل البيت ما زال رطباً
من أثر الشطف وأحواض النباتات المتسلقة والياسمين وأزهار كثيرة .ومن وراء سياج داخلي لمحت طرف

()1
()2

عباد الشمس ،ص 30
نازك األعرجي ،إدراك المكان في الرواية النسوية العربية  ،الحدود والسدود بين العام المحظور والخاص المرصود ،مجلة

ثقافات األدبية  ،العدد  ،8-7مؤسسة األيام للطباعة والنشر والتوزيع ،البحرين  ،2004ص  ،123 – 122بتصرف
()3

المرجع السابق.

()4

الميراث،ص 44 -43
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حديقة تعج بشتى أنواع األزهار واألشجار وصناديق النحل وفراش يطير وهالني الفارق الجسيم بين الداخل
والخارج .فطول الطريق ما رأيت إال الزبالة والحيطان الملطخة باألسود واألبيض وألوان الطراشة المبعثرة فوق

الكتابة على الجدران والشوارع المملوءة بالخردة ومياه المجاري ووسخ كثير"( ،)1يبدو أن بشاعة المكان من
الخارج وجماله من الداخل انعكس على ساكنيه ،فالظاهر ال يمثل الباطن ،والعكس صحيح .اكتشفت الراوية

أن الشخصيات متأزمة من الداخل لكنها توحي بالصحة من الخارج ،فان ازح االيحاء المغلوط الذي كانت قد

أخذته عنهم يوم التقائها بهم.

المبحث الثاني :المكان المغلق

أولا :البيت:
هو المكان الخاص المغلق ،وهو اللبنة األولى التي يتم فيها بناء وتشكيل الشخصية من خالل تأثر
المحيطين بالفرد وتأثره بهم ،فالبيت هو" ركننا في العالم .إنه ،كما قيل م ار اًر ،كوننا األول ،كون حقيقي بكل

ما في الكلمة من معنى"()2وقد أفردت الكاتبة لهذا المكان أهمية خاصة لما له من اتصال بالقضية االجتماعية
األساسية التي تبنتها وهي قضية المرأة التي دافعت عن حقوقها ،وحريتها في التنقل بين األمكنة ،فال يقتصر
بقاؤها في البيت أو تقتصر مهامها في إرضاء الزوج أو األهل ،كما ركزت الكاتبة على الحياة الداخلية في

البيوت فنراها تتابع حياة شخصياتها ،مع إبراز أثر هذا المكان المغلق على شخصياتها الروائية ،وقد أظهرت

الكاتبة ما للبيت من جوانب ايجابية وسلبية تؤثر في شخصياتها.

تناولت رواية "لم نعد جواري لكم" بيت شكري وعائلته المرفهة المكونة من زوجته وطفليه ،لم تكن

الزوجة ايفيت تشكو نقصاً في بيتها ،فكل شيء متاح ،لكنها ال تشعر باالستقرار بعد محاولة إغواء فاروق

لها ،ولم تعد تقنع بما لديها ،فبيتها الجميل مليء باألثاث الفاخر المترف ثمن األريكة الواحدة يفرش بيت

موظف ذي راتب ،باإلضافة إلى البيانو الفخم والسجادة العجمية برسومها المزركشة واللوحة الضخمة والثريا
التي يكاد كريستالها يقبل أقدام الضيوف ،ولديها فراندة زجاجية تحيط بها أحواض السيراميك .ورغم غنى

المكان بأثاثه الثمين لم يمتأل فراغ قلبها من الحب فهو يشتاق للمغازلة والكلمات المعسولة وان كانت كاذبة.
وال يسعنا أن نفترض أن غنى المكان بإمكانه اإلغراء بالسعادة ،إال أنه يوحي بثراء زوجها وتلبيته لطلبات

زوجته المدللة ،التي رهنت بيتها وسعادتها الزوجية في سبيل البحث عن راحة نفسية زائفة تخطفها خطفاً في
األماكن السرية اللتقائها بعشيقها ،بذلك تكون قد ضحت بما تملك في سبيل إرضاء نزواتها وغريزتها.
وصفت الكاتبة في رواية "الصبار" بيت أبو عادل الكرمي وصفاً أبرز الحالة االجتماعية التي ينتمي
إليها أفراد العائلة ،فهم ينتمون إلى الطبقة البرجوازية الغنية تقول الكاتبة" :دار كبيرة .قصر فخم .من قصور
()1
()2

المصدر السابق ،ص 45

غاستون باشالر ،جمالية المكان ،ترجمة غالب هلسا ،الطبعة الثانية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت-

لبنان ،1984 ،ص 36
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األجيال السالفة .أعمدة رخامية .سقوف معقودة .ساحة سماوية مبلطة بالحجارة الضخمة .بركة تحيط بها
أشجار الليمون وأصص الفل والجميل .وزخارف عربية على الجدران .قناديل زجاجية ملونة .وخزائن مرصعة
()1

بالصدف .لكن الزمن فت من عضد كل شيء"

ففي الجملة األخيرة اعتمد القارئ على أن الحال لم تعد

كذلك من رغد العيش .تقول نوار ابنة صاحب البيت:

– "ما زال الناس يفخرون باقتناء دور كبيرة كهذه .موضة قديمة .ال تجاري روح العصر .هذه الدار بحاجة
إلى ثالث خادمات على األقل وليس من خادمة سواي".

()2

وهو البيت الذي وصفت الكاتبة حاله وحال

ساكنيه .بينما خلت الرواية من وصف مكان سكن زهدي وعائلته ،واعتمدت الكاتبة على وصف زهدي

لمشاعره الخاصة اتجاه زوجته سعدية وأبنائه ،إذ أعطت هذه األوصاف امتداداً طبيعياً لعائلة متواضعة مادياً
لكنها متالحمة رغم صعوبة أوضاعها المادية .اختلفت الصورة التي اعتمدتها الكاتبة فيما بعد فقد أبرزت

مالمح البيت الذي تسكنه سعدية في رواية "عباد الشمس" ،وقد ارتبط المكان بالوضع االقتصادي الذي تعيشه

عائلتها بعد فقدان معيلها "زهدي" لنقف على أبعاد المأساة التي تعيشها العائلة .فالبيت يتكون من غرفتين تنام
األرملة مع أصغر األوالد في الغرفة الصغيرة التي تستعملها للخياطة نها اًر ،أما الغرفة الكبيرة فينام فيها بقية

األبناء ،وتستعمل الغرفة نها اًر كغرفة جلوس وأكل ومشاهدة التلفاز.

إن ضيق المكان يوحي بالفقر والحاجة إلى مكان أكبر ،ومساحة أوسع للتمتع بحرية الحركة،

واالستمتاع بالخصوصية ،وكل هذا مفقود في مسكنها ،لعل هذه الحاجة هي سر حلم سعدية ببيت أجمل
وأكبر تبنيه على قطعة أرض "في الجبل المشمس ،وتجلس على الفراندة الزجاجية تشرب القهوة والبلد مفروشة
()3

تحت رجليها بساطاً"

وال سبيل إلى تحقيق حلمها إال بالعمل ليالً ونها اًر؛ لتوفير المال لشراء بيت المستقبل.

لكن الحاجة لبيت أجمل وأوسع ليست هي الوازع األهم لترك البيت ،والبحث عن بديل آخر ،إذ تبرز حاجة
أخرى وهي حاجتها للهروب من إلحاح الجيران المزعج ومتابعاتهم لحركاتها وسكناتها ،فالبيت الذي يؤويها
هي وأبناءها ،تراوحت مشاعرها نحوه بين الحزن واالفتقاد وبين مشاعر الحنق والغضب على أصحاب البيوت

المالصقة المتلصصة ،ففي اشتداد لحظات الحنين إلى زوجها المتوفى ،نجدها تعانق المكان الذي احتواهما

معاً ،تتذكر ما مضى من أحاسيس ال تذوي في ذاكرتها ،وفي الحارة تواجه العيون الحسودة الماكرة ،عيون
جيرانها التي تطعن في شرفها لخروجها للعمل مع شحادة وسفرها معه ،يعتريها الغضب من جيرانها بل

وتغضب من ابنها بسبب رفضه االنتقال إلى بيتهم الجديد ،وحين يذكرها بحبه واندماجه مع المجتمع المحيط

الذي يألفه ،نراها تقسو عليه فتشبعه ضرباً.

مثل البيت لعفاف في رواية" مذكرات امرأة غير واقعية" حالة من العجز واالنكفاء على الذات ،حيث

انعكس إحساسها الكئيب على غرفتها تقول " :أستيقظ صبحاً فترتطم عيناي بخزانة صممت بذوق سقيم مرآة
()1

الصبار ،ص .37،38

()2

المصدر السابق ،ص 41

()3

عباد الشمس ،ص.43
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وحواش وحفر والستارة الكثيفة تخفي عني نخلة السفارة ومبنى السفارة يحجب عني شمس الشرق كل شيء في
هذا البيت كأنما صنع خصيصاً ليحجب عني شيئاً آخر .وهذا الحاجب الحاجز المانع لتسرب الضوء
()1

والتنفس"

إنها حواجز عديدة تنتصب أمامها ،وعوائق تمنعها من الشعور بالراحة أو بالسعادة التي تشتهيها

في بيتها الزوجي؛ ولذلك ينصب اهتمام عفاف على االهتمام بنظافة بيتها ،فتمضي الوقت في تنظيفه واعادة

ترتيبه ،إمعاناً في تمضية الوقت الممل الذي كانت تقضيه وحدها ،تقلب البيت عاليه سافله ،تغسل الزجاج
بالليف والصابون حتى يصبح كاأللماس ،وتنحت البالط حتى يصبح كالمرآة وتمأل النوافذ وحفاف البلكون

باللحف والبطانيات ومخدات األسفنج .لم تكن هي نفسها بالنسبة لزوجها سوى قطعة من قطع أثاث المنزل،

يتفاقم شعورها بالخوف والبله وعدم القيمة حين يطالبها زوجها بالتزام الصمت ويهملها ،فتهمل نفسها ويمتأل
البيت بالغبار ويتسخ ،تنام كثي اًر فيصبح إهمالها لنفسها إهماالً للمكان ولمن فيه ،وكأنها تنتقم من نفسها ومن

زوجها .لقد عكس البيت أجواء العزلة والسجن االنفرادي الذي كانت تعاني منه عفاف ،ولذلك حين سنحت
لها فرصة العودة للوطن عادت.

والسؤال هنا :إن كان الزواج يمثل سجناً والزوج هو السجان والعيش في بالد الغربة سجن آخر ،فما

الذي يدعو عفاف للتفكير بالعودة إلى سجنها في النهاية؟ إن األسباب التي أدت إلى تفكيرها بالعودة لم تكن
مقنعة ،بالمقارنة مع ما عانته من أمراض نفسية نتيجة لحالة العزلة التي عاشتها في الغربة .إن البدائل التي

رفضتها عفاف سبق أن فكرت فيها قبل السفر ،وكانت مهيأة لقبول إحداها على بقائها في البيت الزوجي
الخانق في ذلك البلد العربي الذي لم تذكر اسمه ،فهل يتساوي الشعور بالعزلة واالختناق والسلبية مع تلك

المشاعر التي افتقدتها في موطنها وبسببها تريد العودة إلى السجن وسجانها؟.

أما "البيت المشبوه" في رواية "باب الساحة" فقد كان قصة وحده ،ففي البدء كانت ربة البيت تتعهده
بالرعاية والنظافة إلى أن مات رب العائلة ،فتوقفت عن تنظيف الشبابيك وتلميع الزجاج ،وأهملت الحديقة،

"فطالت أغصان الحاكورة ،وهاشت األعشاب البرية ،وانكسرت مراءات الحمام"( .)2لكن بعد فترة "عادت الدار
تتألأل والزجاج يبرق والدرجات تضوي لكن رائحة الصابون اختفت وتضاعفت مراءات الحمام وكثر تعليق

المناشف وامتألت أغصان الحاكورة باللمبات وسماعات تبث موسيقى فرنجية"( .)3إن البيت في حاالته الثالث

يدل على نمط حياة ساكنيه ،ويعطي دالالت عديدة عما يمكن أن يحدث هناك داخل البيت المغلق ،وما

تنطوي عليه دخائلهم ،بل لقد عرف أهل الساحة الكثير عن أفعال هذه العائلة ،من خالل السهرات المقامة،

وزيارة الغرباء ،والموسيقى ،وارتفاع األصوات ،والدوالرات التي مألت البيت ،لكن لم يجرؤ أحد أن يتدخل في
األمر إلى أن بدأت االنتفاضة.

()1

مذكرات امرأة غير واقعية ،ص 45 -44

()2

باب الساحة ،ص39-38

()3

المصدر السابق.
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وضحت الكاتبة أن اختيار العائلة بيتاً مهجو اًر مأوى لهم ،وعدم تقبل سكان "باب الساحة" للعائلة

الجديدة بينهم ،له دالالته التي تشي بوجود عالقة غير طبيعية بين السكان الجدد وبين أهل الحي ،فالعالقة
توحي بقطيعة أهل الحي لسكان البيت ،إذ بدأت التقوالت حول العائلة الجديدة ،هذه العالقة غير المعلن عنها

رسمياً حدثت الشعورياً -فأفراد المجتمع يرون أن هذه العائلة ال تنتمي إليهم ،مما سهل عليهم الحقاً نبذ
األسرة حين توفرت الظروف لذلك.

لعب البيت فيما بعد دو اًر هاماً خاصة بعد مقتل ربة البيت "سكينة" ،فقد جمع بين المتناقضات ،جمع

بين شخصيات عديدة ما كان لها أن تجتمع خارجه ،جمع بين سمر المتعلمة التي تنتمي إلى الطبقة الفقيرة
وبين حسام الجريح الغني وانتهت بقصة حب بينهما ،وجمع بين الست زكية وزوجة أخيها وعشيقته في آن

واحد ،رغم كل ما قيل عن أصحاب ذلك البيت ،نتج عن اجتماعهم فيه افتتاح حوار ،وأجواء مساءلة،

وتصويب لمفاهيم الخاطئة انتشرت في مجتمع منتفض ،ويتساءل الكاتب محمد برادة "هل هي مجرد صدفة

أن يكون اجتياز عتبة بيت نزهة وهو بيت أمها سكينة المقتولة قصاصاً هو بداية لتصحيح بعض الحقائق
ولتفجير حوار حاد حول بعض المحرمات والسلوكيات؟ إن ذلك المنزل المشبوه هو الذي يلقي األضواء على

المغيب وراء المواضعات االجتماعية ،والتصنيفات المتسرعة والخانات األيديولوجية".

()1

كما أن قيام نزهة

بفعل االنتفاضة من تفجير للبوابة وتحطيم العلم ال يتميز به أهل باب الساحة أو سكان مدينة نابلس فقط،

إنما هو كما يرى الكاتب " فعل جماعي يشخص عبور االنتفاضة لعتبة البوابة من خالل فعل الموت المجدد
()2

للحياة"

فعودة ساكنة البيت لجادة الصواب كما الشاة الضالة إلى القطيع واجتماع نساء الحي في بيتها فيه

إعالن للجميع بانتماء البيت للحي؛ فالبيت جزء ال يتج أز من عملية النضال ،ولذلك كانت الخطوة األولى

لمراجعة ومحاسبة الذات في اجتياز أهل الحي "عتبة البيت المشبوه بوصفه مكاناً محفوفاً بااللتباس
االجتماعي ،يستدعي الحوار والمكاشفة لتحقيق التناغم بين الخاص والعام" .3هذا البيت الذي كان بمثابة قبر
لنزهة بسبب إحجام الناس عنها وابتعادهم عن مصاحبتها" ،قالت نزهة وما زال صوتها يعلو ويهبط  :شايفة

هالدنيا؟ شوفي أحمد فين واحنا فين ؟ مين بيصدق؟ معقول هالحال؟ أخوي الكبير ضاع بأمريكا وأحمد في

الجبال مع الرعيان وأنا بهالقبر ،وأمي في القبر ،ويا ريته قبر أسخم من قبر ،وهالدار انت شايفة شو صار

فيها ،وأنا هون مقبورة مش أكثر"

()4

"إال أن الالفت للنظر هو أن الخاص ،أي المعيش ،هو الذي يسائل بقوة

العام المتمثل في بعض القيم والمفاهيم األيديولوجية السائدة".

()1

محمد برادة ،أسئلة الرواية أسئلة النقد ،ص 166

()2

المرجع السابق.

()3

المرجع السابق ،ص 167

()4

باب الساحة ،ص 105

()5

أسئلة الرواية أسئلة النقد ،ص 166
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()5

ترى الدارسة أن عدم اهتمام أهل الحي بالبيت كانت له سلبياته العديدة ،ولكن إن كان هناك ما يبرر
نقمة نزهة على سكان باب الساحة ،فليس هناك ما يبرر نقمتها على الوطن ،وان تخلي حبيبها عاصم عنها،

فهي لم تكن وطنية يوماً من األيام ،وحتى مقتل والدتها الذي تأثرت له كثي اًر ،لم يؤثر في حبها ألخيها أحمد
ورغبتها بعودته ،وهو أمر نضع أمامه عالمات استفهام ،فمن تسبب بمقتل الوالدة ،وتسبب في حالة العزلة

التي تعيش فيها هي أخوها أحمد ،ورغم ذلك تحلم بالسفر معه بعيداً؛ لتخرج من مأزق الوطن وتبعاته ،اختار

هو طريق النضال ورفضته هي ،ضحى بنفسه في سبيل الوطن فازدادت نقمتها على الوطن؛ وكأنه السبب
في تعاستها ووحدتها فشبهته ب"الغولة" التي تأخذ منها األحباء واحداً تلو اآلخر؟ .
وتتساءل الدارسة هل تسبب الوطن بجراح نزهة لتلومه على ما جرى؟ إن اختيار كل فرد من سكان

بيتها لنمط الحياة الذي وجده مناسباً ،هو الذي تسبب في النهايات المفجعة التي انتهت إليها تلك العائلة .يرى
الناقد فاروق عبد القادر أن هجاء الرجل يكمله -بالضرورة – مديح المرأة :هاته النسوة الثالث يضعن خطة
هدم الجدار األسمنتي ،وينفذنها دون ،تلكؤ ،زكية تحمي الشباب وتؤمن الطرق "للملثمين" في الليل ،ألنها "ال

تخشى العتمة" وسمر تقف أمام أخيها الذي أوسعها ضرباً ،تحميه من الدوارية ،ونزهة هي التي تحرق العلم

االسرائيلي في النهاية" 1وكأن مسألة إقحام الوطن إنما جاء لغاية فنية تريدها الكاتبة ،غاية مستقلة عن وضع

نزهة ،وهي إثبات أن النضال قائم بجهد نساء الحي فقط ولعل هذا استنتاج سليم .فالداية وسمر ونساء الحي

وحتى البدويات هن من يدافعن عن الحي ،وهن من قمن بحماية المطاردين ،وهن اللواتي قمن ببناء الجدار،
وابعاد جيش االحتالل عن الحي .صحيح أن الرواية استبعدت همة رجال الحي أمثال السياسيين واخوة سمر،

لكنها أيضاً استبعدت فاعلية حسام وأحمد في االنتفاضة وجعلهما بحاجة لمساندة المرأة :فحسام التمس التخفي
في بيت عمته ،والتمس الحماية في بيت نزهة المشبوه ،والتمس أحمد مسامحة أخته له قبل موته .إن إثبات

الدور النسوي في االنتفاضة واستبعاد الجانب الذكوري فيه إجحاف بحق رجال االنتفاضة الذين قدموا الغالي
والرخيص للوطن ،مما يعيدنا إلى القضية نفسها التي نذرت الكاتبة أدبها لها أال وهي جدلية عالقة المرأة مع

الرجل واالنتصار للمرأة دوماً.
وصف إبراهيم دار مريم في "صورة وأيقونة وعهد قديم" فهو ي ارها ألول مرة "كانت الدار من طابقين

بدرج داخلي وردهة خارجية وزجاج عريض يكشف الكروم وجبال القدس البعيدة ورغم الغنى الواضح في قطع
عفش البيت إال أن اللمسات القروية ما زالت هناك ...أما الجمال الطبيعي فكان في النباتات المنزلية التي

مألت الصالون والردهة بشالالت من الخضرة"

()2

لكن بعد انقضاء السنين الطوال وعودة إبراهيم للمكان القديم

يبحث عن أثر لحبيبته في دارها ،وجد الدار في حالة يرثى لها ،مليئة بالغبار والجرذان واألصص كذلك مليئة

بنباتات مسودة وبعض األشواك ،وقد اكتسبت حجارتها اسوداداً خفيفاً وما عادت براقة كما كانت تلك األيام

كما أن األشجار باتت أعلى من سطح الدار" ...كانت الدار بال أصوات والعشب النامي على األدراج وارتماء
( )1فاروق عبد القادر ،من أوراق الرفض والقبول ،ص263
()2

صورة وأيقونة وعهد قديم ،ص 70
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()1

الدوالي على جذوعه وحفاف الطريق تشير إلى الوحشة والهجران"

إن وحشة المكان تقودنا إلى وحشة

اإلنسان فيه ،وتجسد معالم الشيخوخة والموت فيه .وحين صعد إبراهيم إلى العلية ،وجد صور مريم ملقاة

بإهمال في غرفة الكراكيب ،بينما صور األخوة اآلخرون معلقة على الجدران.

يمثل تغيير مكان الصور المحملة بالذكريات السعيدة ،دليالً على حدوث خلل ما في العالقات ،فقد

أصبح دم مريم مهدو اًر لعالقتها بإبراهيم المسلم وحملها منه ،تصبح صورتها وصورة ابنها منسية تماماً كما
أصبحت هي بالنسبة لهم ،يقول إبراهيم" :في غرفة الكراكيب وهناك فقط وجدت صورتها ملقاة خلف بيرو

وكانون نحاس أخرجت الصورة المكسورة ،وكانت متوسطة بحجم كتاب وضعتها في عبي في جيب الصدر
ألعود بها وأبروزها من قضم العث .آه يا مريم ،أين وصلنا"( ،)2إذن "لقد أزيلت وأخفيت صورة مريم ،كل

الصور موجودة إال صورها هي وابنها ،فقد نبذتها العائلة ،ووضعت صورتها في غرفة الكراكيب ،خلف البيرو

دون عناية مما أدى إلى كسرها أما االبن الميت فبقيت صورته معلقة على الحائط"(.)3

ننتقل مع إبراهيم إلى مكان آخر في قلب القدس إلى دار جميلة الممرضة التي قامت بتربية ابنه

ميشيل في صغره ،وهي اآلن تعاني من فقدان حق ملكيتها لتلك الدار ،وتتساءل ما معنى أن يأتي " شابان

يهوديان من نيويورك ويقطنا دار امرأة رغماً عنها ويستصد ار أم ًار بامتالك الدار رغم القوشان بحوزتها وعليه
ختم عثماني ثم بريطاني ثم األردن!"( .)4رغم وجود الوثائق التاريخية العثمانية والبريطانية واألردنية التي تثبت

ملكيتها للدار احتال المكان وأصبحا مصدر قلق وازعاج كبيرين لها وللجيران ،تبقى جميلة في الدار رغم كل
الممارسات الدنيئة التي يقومان بها لعزلها واخافتها وطردها ،متمسكة ببيتها .إن احتالل المكان بهذا الشكل

فشيئا ،رغم ثبات أهله وتمسك
ً
وتمسك جميلة بالدار ال يدل إال على قضية تهويد المكان الذي يحاصر شيئاً

أهل القدس بديارهم ومقاومتهم لكل اإلجراءات التعسفية التي تتخذ ضدهم.

وفي رواية "أصل وفصل" كانت وداد "تقطن أعلى طابق من عمارة تطل على البحر تستيقظ صبحاً

وترى البحر والبواخر وتسمع أصوات الصيادين ،فتحس برغبة في النزول إلى البحر والهرب إليه"( ،)5شعورها

بالخواء واحساسها بالوحدة في بيتها الجميل دفعاها لتفكر بالهرب أو االنتحار ،ولم تغن محاوالت الوالدة

وتبريراتها ،أو هدايا خالها كتعويض عن حالة التهميش التي تعانيها .أظهرت وداد امتعاضها من الحال التي

وصلت إليها فعزلت نفسها عن المحيطين بها ،فكانت تترك والدتها تجلس وحيدة في الصالة أو في البلكون،

وتختفي في المطبخ أو في الحمام أو في غرفة النوم ،فتكور نفسها تحت لحاف كثيف وتنام ،فاالنزواء
()1

المصدر نفسه ،ص 152

()2

المصدر نفسه ،ص156

()3

عالية صالح ،بالغة السرد في رواية "صورة وأيقونة وعهد قديم" ،مقال ،مجلة أفكار ،العدد  ،283عمان ،2012 ،ص

.114
()4

صورة وأيقونة وعهد قديم ،ص .181

()5

أصل وفصل107 ،
90

واالختباء في أماكن محددة فيه إلقاء اللوم على من تسبب في وحدتها وتعاستها الزوجية ،كما أنه يعبر بشكل
غير معلن عن حالة التمرد التي تمر بها وداد ،فالزوج "رشاد" ال يمل السهر خارج البيت متنقالً بين الحانات

والغانيات ،معلناً هو اآلخر بطريقته تلك رفضه لهذا الزواج الذي دفع إليه قس اًر.

تعد وداد من الجيل الذي اعتاد أن يخنع ويستكين ،لكنها لم تكن راضية عن خنوعها واستسالمها،

لذلك قررت الهرب والمكوث مع لي از في القدس ،تلك الفتاة المستقلة المثقفة التي سعت للعب دور هام في رفع

شأن المرأة الفلسطينية في مجال السياسة ،لقد تعلمت وداد الكثير من ليزا ،فاختارت طريق العلم والعمل،
وعادت إلى بيت الوالدة شخصاً آخر وداداً أخرى تستطيع أن تتمرد وأن تنتصر.

يظل القارئ في أجواء المكان من خالل اللوحات التي رسمتها نضال في رواية "حبي األول" ،فهي
تستحضر الماضي في الحال ،المكان والزمان والحدث الذي رسمت لوحاتها فيه ،لكنها تستأنف عودتها إلى

عالم الحاضر من خالل وصف الدار وصفاً جمالياً تجريدياً ،فحالة الدار سيئة ،الخشب نخره السوس،
والحديد أكله الصدأ ،والمواسير مخرومة ،أما العفش فقديم لذلك لم تبق منه إال بيرو الجدة وكانون نحاس

وبعض اللوحات .تقول":وأنا انزويت في العلية آكل أنام وأرتب أوراق األهل والرسائل في صناديق تلو

صناديق .كم تركوا لي من وثائق وصور ورسائل ومفاتيح! وكم وجدت في األدراج والخزائن صو اًر وبقايا
وقصائد مخطوطة لم تنشر! .)1("...أصبحت الدار مسكونة بعد هجران ،تحتاج إلى عمل دؤوب.

تعرض نضال صورة محببة للبيت الفلسطيني القديم في رواية "حبي األول" ،إذ يختزن البيت
الذكريات ،في كل شبر فيه ،وفي كل ركن من أركانه ،فهناك "تحت النافذة الشرقية وعلى طراحة محشوة

بصوف ناعم ،وجهها قطني محزز بخطوط توتية وعسلية ،كانت ستي تجلس صبحاً أمام الكانون .مع صالة
الفجر تجلس هنا ،تغلي القهوة وترش على النار حبات الهيل وقشر الليمون حتى تختفي رائحة الفحم .تكون

قد أعدت فطو اًر بلدياً معتب اًر :جبنة بيضاء نابلسية وزيت وزعتر ولبنة وحالوة طحينية .تخرج أمي معكرة
المزاج من غرفتها ...ترشف رشفات من القهوة ووهي تجلس على كرسي صغير من القش قرب الكانون وأنا

أجلس عند قدميها لتمشط شعري وتشده في ضفيرتين خلف ظهري"...

()2

نحن هنا أمام مشهد صباحي لعائلة

نابلسية ،وأجواء حميمية خاصة بطقوس اعتيادية غابت مع الزمن واستحضرتها الراوية مع عدم إهمال أية

تفاصيل عن المكان إذ كل ما في المكان من جزئيات هي محل تقديس واحترام :النافذة ،الطراحة ،الكانون،
رائحة الهيل وقشر البرتقال ،الفطور الفلسطيني والعناية بطفلة ثم الخروج للعمل.
السجن:
يعد السجن من األمكنة المغلقة المعادية لإلنسان ،وهو مكان غير قابل لالختراق .يتعرض السجين

فيه إلى أشكال عديدة من الضغط النفسي والقهر والتعذيب ،وال سبيل للسجين إال التكيف مع تلك الظروف
()1

حبي األول ،ص 16

()2

حبي األول ،ص 11
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االضط اررية لفترة مجهولة من الزمن .رسمت لنا الكاتبة حالتين في روايتي "الصبار" و"عباد الشمس" تناولتا
معاناة السجين الفلسطيني في السجن السياسي والمدني ،نستشف منهما دالالت اجتماعية مختلفة باختالف

ظرف االعتقال ،ففي رواية "الصبار" نلمس اختالف تأثير السجن على حالتي زهدي وباسل اللذين دخال
السجن في وقت متقارب نسبياً .تجسدت معاناة زهدي-الذي ضرب اإلسرائيلي بالمفك فعوقب بالسجن -في
معاملة السجناء السيئة له بسبب سمعته كعامل في مصانع إسرائيلية .وقد قارن بين معاملة السجناء له
ومعاملة اإلسرائيلي له في المصنع ،ونتيجة تلك المقارنة قدم معاملة العدو على األخ ،وكلما طغى شعوره

بالظلم كما أصبح المكان أضيق بكثير مما هو عليه في الواقع ،مما أرخى على شخصيته الطيبة كآبة وغماً.

أما باسل الذي اعتقل في مواجهات بينه وبين االحتالل فقد عاني من التعذيب وشح الطعام وسوء التغذية
حيث "ال فجر ال ليل ال نهار بين جداران الزنزانات نور النيونات الساطع يمأل القاعات والغرف في كل
()1

األوقات"

عدا عن شبح التعذيب ،يرحب السجناء بباسل ويتعاملون معه كرجل ،هو الشاب اليافع مما جعله

تواقاً للمجد الذي يسبغه النضال على صاحبه ،فقد انتقل من مجرد فتى إلى مناضل يلقب بأبي العز ،فأصر

على موقفه النضالي رغم رعبه من آثار التعذيب التي بدت على وجوه بعض السجناء.

تناولت رواية "عباد الشمس" معاناة سعدية وخضرة في السجن المدني في أحد سجون تل أبيب؛
بسبب رعونة مرافقتها خضرة .جلست سعدية في غرفة االعتقال تنوح وتضرب رأسها خائفة من كالم الناس،

وخائفة على أبنائها الذين تركتهم وحدهم ،في رحلتها؛ لتسويق ما خاطته للشركة اإلسرائيلية ،لم تتوقع حين

خرجت من بيتها أن تسجن ،وتضرب ،وتهان ،وأن تتأخر في العودة .أما خضرة فلم يمثل السجن لها شيئاً ذا
بال ،فهي ذات سوابق .جمع السجن بين هاتين الشخصيتين المتناقضتين مما أبرز الفرق بينهما ،فهما
تنتميان إلى طبقتين مختلفتين ،فبينما تخشى سعدية ابنة مدينة نابلس القديمة الناس وكالم الناس ،تبدو خضرة

ابنة المخيم غير مبالية بالقيم وال بالعادات والتقاليد ،وقد ضربت مثاالً ساف اًر على تحدي منظومة العادات
االجتماعية التي اعتادت عليها سعدية ،ولم تخرج عن قاعدتها إال اضط ار اًر.

وبما أن السجن مكان معاد لإلنسان ال يدخله باختياره ،فقد جاء البيت رديفاً للسجن لدى مجموعة من
الشخصيات النسائية ،فعفاف التي كانت ال تبرح بيت الزوجية ،وال تكاد تسمع أو ترى أحداً غير زوجها ،يتهيأ
لها من شدة العزلة التي تحياها في بيتها "السجن" أنها مصابة بمرض نفسي تقول " :أحسست بيد تشد عنقي

وأخرى تمتد إلى رئتي أي سجن هذا؟! أي حياة هذه؟! ال أهل ال زوج ال أطفال ال معارف ال أصدقاء"(.)2
حياة الوحدة التي تشبه السجن جعلتها تمارس عادات غريبة فها هي تستعيض عن الناس برائحتهم " :أصعد

السطح وأقف وراء غسيلي أتأمل الحبل اآلخر ،حبل الجيران .أي جيران ال أعرف! عمارة بعشر طوابق تعج
باألطفال ومختلف الناس من مختلف الجنسيات .وأنا جزيرة في بحر البشر وأتأمل الحبال وأعرف هويات

()1
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()1

اآلخرين من غسيلهم .في هذا البيت خمسة"...

حياة الوحدة التي تحياها في الغربة ،في بيت منعزل عن

اآلخرين ،مع زوج ثمل وغيور ،تدفعها للبكاء والصراخ ألماً وشوقاً ،ترجو زوجها أن يسمح لها بالسفر إلى

حيث األهل والوطن ،إلى الحياة التي تفتقدها ،كما يفتقد السجين حريته وأهله.

تقابلنا حالة أخرى تعاني من م اررة السجن االضطراري في البيت وهي حالة نزهة ،إذ فرض رجال

االنتفاضة عليها عزلة وحصا اًر خانقاً ،جلب قرارهم بعزلها عوائق اجتماعية متعددة ،وفرض على المحيطين

البقاء مسافة بعيداً؛ خوفاً على سمعتهم من التشويه .تجد نزهة نفسها وحيدة ،سجينة بيتها ،معزولة عن

المجتمع رغماً عنها ،فهي في مكان منغلق ،من يدخله يجلب إلى نفسه الكثير من االنتقادات والمشاكل وربما
الفضائح أيضاً ،ولذلك يتجنب اآلخرون دخوله إال اضط ار اًر أو خلسة ،لقد تجنبت الست زكية الصعود لبيت

نزهة؛ ذلك ألن البيت "جالب الفضائح والمصائب" كما تقول .توسلت إليها نزهة أن تصعد فلم تصعد مختارة،

يدخله حسام المناضل مضط اًر؛ إلصابته البالغة في مواجهات دامية بين أهل الحي والجيش اإلسرائيلي ،ولم

يكن ليدخله طائعاً ،كما دخلته سمر وبقيت فيه مرغم ًة ،وهي تعلم أنها ستنال عقاباً شديداً لدخولها البيت
المشبوه .لكن هناك أيضاً الكثيرون ممن دخلوا البيت طائعين .منهم وجهاء من البلد وسياسيون دخلوا البيت
خلسة .تعترف نزهة لحسام بأن والده أحد ازئريها وأنه من جلب للبيت المشبوه النجفة الكريستال الباهضة

الثمن .يتساءل حسام :أيعقل أن تكون لوالده عالقات غير شريفة مع ساكنة البيت؟ فمقتنيات البيت الغالية
ليست إال مجموعة من هدايا زواره األغنياء ،هؤالء األغنياء الذين في العلن يشتمون ربة البيت ويطلقون
عليها أبشع الصفات.
الحمام العام-الشعبي: -

هو مكان عام مغلق يعد مكانأ لالغتسال والتطهر ،تتقابل النساء فيه والرجال كل على حدة ،يتتبعون

معرفة أخبار الحي والناس فيما بينهم ،ويعد الحمام الشعبي من األماكن التي تستوقف القارئ في رواية "عباد

الشمس" إذ كان مسرحاً لعمليات التعارف االجتماعي ومكاناً فاعالً في سرعة انتشار األخبار االجتماعية بين
رواده ،أعادت الكاتبة وصفه في روايتها الالحقة "أصل وفصل" ،ففي رواية "عباد الشمس" تخرج سعدية
للحمام الشعبي مع ابنها وابنتها ،وتقارن بين حمام اليوم وحمام األمس الذي كان الناس يؤمونه من كل

كن "يجعلن من الحمام مشهداً يذكر بألف ليلة وليلة ،عطور وحناء
الطبقات والعائالت ،السيدات المترفات ّ
ومناشف مقصبة يفوح منها المسك والطيب والبخور .زفات عرائس يتأهبن ليوم الدخلة ،ونفسات يحتفلن
بمواليد ذكور"( .)2أما حمام اليوم فعن "جيوش الصراصير التي تحتل حيطان الحمام فحدث ،وعن الرطوبة

والعطونة وشتى اآلفات فاحك وال تتحرج وتلك األرائك حيث ترتاح النسوة المعطرات بعد معركة التدليك،

()1
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أصبحت أث اًر بعد عين .أكياس عفنة تسطحت أركانها وانساب من داخلها القش والتبن والبق .والبهو الذي

كان محاطاً بأصص الياسمين والريحان أصبح مرتعاً للج ارزين والبزاق"...

()1

رأت النساء سعدية بوزرتها الجديدة ،وليفة اإلسفنج والصندوق المليء بالخيرات وتيرموس القهوة،
()2

وكلها "مظاهر نعمة حرمت منها الفئات التي ما زالت ترتاد حمام البلد"

فظنن أنها غريبة عنهن ،ثم شعرن

باالطمئنان حين عرفتهن باسمها ونسبها "أنا من لب البلد يا خالتي .أنا بنت أبو شمر بياع الطمرية"(.)3

ينقلب الحمام فيما بعد إلى ساحة غناء وطرب إلزالة الهموم من القلب إذ تقلب إحداهن الطاسة تطبل عليها
وتغني وتقوم أخرى ترقص على النغمات وتصفق الباقيات.

أضحي الحمام ملتقى للنساء يجتمعن فيه لالغتسال والتعارف واللهو والمرح ،ومتنفساً يتبادلن فيه

الشكوى ،فهو مكان لطهارة الجسد من القذارة وإلفراغ القلب من الهموم ،إال أن سعدية اضطربت إذ رأت

خضرة تدلف المكان ،وخشيت أن تقوم بفضحها أمام رواد الحمام؛ إذ لم تتوقع رؤية خضرة أو تذكيرها
مرتا به ،لم تتوقع خضرة تجهم سعدية وتنكرها لها ،خضرة الساخطة على المجتمع
بالحادث المشؤوم الذي ّ
زادها سخطاً ما رأته من تجهم سعدية وجبنها ،فانتهي المشهد مأساوياً بينهما.
شر ال بد منه لكل من وداد وأمها؛ إذ
أما في رواية "أصل وفصل" فقد برز الحمام مكان معادياً ،و اً

ذهبت االثنتان إلى الحمام؛ إلثبات أن وداد ما زالت على ذمة زوجها الغني ،وطرداً للشائعات عن اختفائها
من بيت الزوجية .تلك الزيارة للحمام لم تؤت أكلها ،فكالم النساء هو نفسه لم يتغير واللغط استمر ،ولذلك لم

تشارك األم النساء رغبتهن باالنضمام إليهن في مكان تجمعهن ،بل حجزت خلوة لها والبنتها ،في الحمام

قابلت وداد جارتها "عليا" التي كانت نموذجاً حلمت بتقليده ،نموذج الفتاة المعتدة الواثقة بنفسها التي ال تعير

الناس وكالمهم أدنى اهتمام ،كانت الجارة تستعد لحفل زفاف والدها الرابع في الحمام ،فاصطحبت علياء زكية
وابنتها لمشاهدة حفل الزفاف كمدعوات ،مما يدل على أن الحمام كان أيضاً مكاناً لالحتفال بالزواج.
أماكن أخرى:
هناك أماكن عديدة توقفت الكاتبة عندها لم يكن للمكان فيها أثر كبير ،ولم يتعد كونه مسرحاً

لألحداث فيه ،من المشاهد التي عرضت تلك األماكن :مشهد اختطاف نهلة من قبل أبناء السمسار ووضعها

في مكان سفلي ودهاليز مظلمة ال يعرفها إال الملثمين وال يصل إليه أحد؛ في سعي دؤوب وراء الميراث،
ولتشويه صورتها أمام الناس وللضغط عليها فقد "اقتحم ملثمون الدار وألبسوها كيس خيش في رأسها كما

يفعلون بالعمالء واقتادوها إلى مكان مظلم تنبعث منه رائحة العفونة والدم وأجلسوها على كرسي االعتراف

()1
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حيث كانوا يحققون مع الخونة قبل شبحهم وتعذيبهم ثم القضاء عليهم بالبلطات"

()1

مجموعة من األفعال

المتتالية حرصت الكاتبة على نزع كل الفواصل بين الجمل؛ لنعيش سرعة الواقعة ووطأة المكان المرعب الذي

سيقت إليه وليتوقع القارئ األسوأ لنهلة.

مشهد آخر هو مشهد فشل المشروع الثقافي الذي أقامه مازن وزينب ،أما المشهد األصعب كان في

سيارة اإلسعاف ،المكان المتحرك دوماً لنجدة المرضى ،وقد قدر له أن يتوقف فتتوقف معه حياة فتنة ،التي
جاءها الوضع في السيارة المتوقفة على الحواجز الصهيونية لساعات ،كانوا " ثالثة أشخاص محشورون في

ذاك الخط الطويل الممتد من القلعة إلى الحاجز :الست أميرة :والدة فتنة وجدة الطفل ،ومازن حمدان جيفارا،
()2

وهو المحشور بين المحافظ والسائق ،امرأة تنزف وطفل يموت"

ساعات تمر وهم وقوف على الحاجز أمام

نقطة التفتيش االسرائيلية .لم تنفع أي محاولة لتسريع السير على الخط وان كانت هناك نفوس تزهق.
تميزت البيئة المكانية عند الكاتبة بسمات معينة منها:

أول :أن وصفها للمكان جاء تسجيلياً "واقعياً" إذ نالحظ اهتمام الكاتبة بمكان معين وبتفرده وهيمنته ،تقدمت

المدن على غيرها من األماكن واختصت الكاتبة مدينتها نابلس واحتلت الصدارة؛ ألن نابلس تمثل المكان

المعيش الذي ترعرعت فيه الكاتبة وعرفت أس ارره وخباياه ،ولها خبرة بساكنيه وبشوارعه وأزقته.

ثانيا :أبرزت الكاتبة الحالة الشعورية للراوي من خالل األمكنة ،فأضفي المكان على ساكنيه صفة الحزن أو

الفرح ،كما أضفي صفة القهر واليأس أو األمل ،في المقابل قد تعكس الشخصية على المكان فرحها أو
حزنها ومشاعرها المتضاربة فيبدو المكان محمالً بمشاعر صاحبه ،فمثالً حين تضحك مريم تضحك الدنيا،
يصف إبراهيم العاشق حبيبته فيقول " :ودخلت وراء الستارة؛ لتقيس الثوب وخرجت إلينا كالملكة .شعر حالك،

بشرة بيضاء ،وعنق مسحوب كغزالة ،وخصر دقيق كالخيزران تحت زنار الصبايا ،وذلك الحيوان يصيح " زى

ال صورة" "
الصورة ! زي الصورة ،فنسيت خجلي وابتسمت وهمست مسحو اًر مبهو اًر "فع ً
لذاتها في مدينة القدس حالمة عاشقة وسعيدة ،لكنها حين عادت للقرية تملكها الحزن ،فأصبح المكان كئيباً
بارداً ،وقد شعر إبراهيم هو أيضاً بالحزن لفراقها واالستياء من تصرفاتها؛ فقد عادت للقرية دون أن تنتظره،
()3

كانت مريم تعيش

يقول إبراهيم" :اجتاحني إحساس عارم من اإلشفاق على الذات ورثاء لشبابي الضائع ...فها هي القرية التي

كانت ملجئي من صخب الناس والدنيا ومخبأ لخجلي وحيائي تصبح كهفاً شديد السواد"( .)4من الواضح هنا

أن الكاتبة ال تبقي المكان حبيس وجهة نظر الراوي ،وانما تتعداها لتنقل وجهات نظر مختلفة للشخصيات

األخرى رئيسية كانت أم ثانوية .فال تقف المشاهد عند الراوي ،إنما تتجاوزها لتنقل مشاعر باقي الشخصيات؛

فيعيش القارئ في أجواء متعددة .ترصد الكاتبة األماكن التي يبحث إبراهيم فيها عن أثر لمحبوبته أو ابنها،
()1
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كما ترصد نوع الحياة التي يعيشها ميشيل في الخربة المنزوية عن المدينة في روايتها "صورة وأيقونة وعهد
قديم" .وتذكر سبب تردد رشاد على الحانات والمعازف في رواية "أصل وفصل" .وأسباب إصرار فيوليت على
الهجرة في رواية "الميراث" وهكذا فعلت الكاتبة مع غالبية الشخصيات تنقل لنا دوافعها في االحتفاظ بالمكان
واالعتزاز به أو نبذه واعالن القطيعة بينها وبينه.

ثالث ا :قدمت الكاتبة نوعين من األمكنة :المكان الهندسي الذي تعيش فيه الشخصيات ،والمكان الشاعري الذي
بمنأى عن أداء دوره بفاعلية أكثر ،والثاني زائد ال طائل
ينم عن روح و شاعرية الكاتبة ،األول مهم لكنه كان
ً
من ورائه ،بدأت الكاتبة أحياناً رواياتها بوصف المكان وهو إجراء تقليدي ينفذ منه الكاتب إلى العالم الروائي
بفنية يجعل "الوصف قاد اًر على تقريب المكان من القارئ ...هذا الوصف مجرد تمهيد الختراق الشخصيات
المكان بوجهات نظرها الخاصة ،ومحاولتها بناء فضاء روائي يضبط إيقاع األمكنة الروائية التي اخترقتها
()1

الشخصيات وتفاعلت معها"

ومن المالحظ أن الكاتبة اعتمدت في رواياتها الالحقة خاصة في ثالثيتها على

التقنيات الحديثة في إبراز المكان ،موضحة كيفية ومدى تأثير المكان على الشخصية ،كما انعكس المكان
على نفسية الشخصيات ،وأفعالها ،ونمط الحياة التي تعيشها.

رابع ا :إن ما يميز المكان في الرواية الفلسطينية "تأرجحه بين صورتين :صورة قاتمة تعبر عن الحياة
المعيشية لسكانه ،والثانية مشرقة تمثل طبيعته الفاتنة حيناً ،وطقوسه االجتماعية الثرة حيناً آخر"( .)2ففي حين
استأثرت الصورة الثانية بنصيب األسد بسبب إلحاح الروائيين الفلسطينيين على إيقاد الحنين في نفوس أبناء

شعبهم ،إال أن المكان في الروايات عبر عن الصورة األولى عند سحر خليفة التي رأت المكان من خالل
وجهة نظر ساكنيه.

خامسا :من المالحظ أيضاً أن المكان في بعض روايات سحر األولى ،أخص بالذكر"لم نعد جواري لكم"
و"الصبار" و"مذكرات امرأة غير واقعية" جاء مظه اًر شاعرية الكاتبة وعاطفتها أكثر من كونه مرتبطاً
بالشخصيات الروائية وبغيره من العناصر الروائية ،كما ظهر المكان أحياناً استراحة بين األحداث ،لذلك كان
من الممكن االستغناء عنه كما الحال في رواية " لم نعد جواري لكم" ،أما في "الميراث" لم يتفاعل المكان مع
الشخصيات التي كانت تعاني اغتراباً مكانياً أمثال زينب ،وكمال ،ومازن ،وفيوليت .يعزو الناقد نبيه القاسم
سبب سلبية وصف المكان ،وتحييده ،واظهاره بدون أية عواطف تربط بينه وبين الشخصية في رواية

"الميراث" إلى أن اهتمام الكاتبة بواقعية الشخصية وآرائها وحياتها االجتماعية تغلب على حب المكان أو
إظهار أي عاطفة له .وتؤيده الدارسة في رأيه هذا؛ خاصة إذا كان المكان يمثل حالة من اإلحباط واأللم

والعزلة لصاحبه.

سادسا :اكتسب المكان أهميته من تضافره مع عناصر الرواية األخرى ،وتأثره وتأثيره بها ،بدءاً من رواية
"ربيع حار" إلى رواية "أرض وسماء" ،فظهر المكان أليفاً تارة ومعادياً تارة أخرى ،طبقاً للدور الذي يمارسه
على الشخصية المتناولة .يجد القارئ اختالفاً بين وصف الكاتبة للمكان ،ووصف غيرها من الكتاب
()1

سللمر روحللي الفيصللل ،الروايللة العربيللة البنللاء والرؤيللا – مقاربللات نقديللة  -منشللورات اتحللاد الكتللاب العللرب ،دمشللق2003 ،م ،ص

www. Awu.dam.org ،75
()2

نضال الصالح ،نشيد الزيتون في الرواية العربية الفلسطينية ،ص 160
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الفلسطينيين له ،إذ لم يشغل القيمة ذاتها التي شغلها عند غيرها من الكتاب ،وابتعد عن كونه خالقاً على
خالف الصورة التي رسمها الروائيون الفلسطينيون الذين وجدوا المكان الفلسطيني "مكاناً خالقاً يتسم بوحدته
وتفرده"(.)1

()1

المرجع السابق ،ص 160
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الفصل الرابع
التطور الفني يف روايات الكاتبة
دراسة في ثالث روايات :الصبار ،باب الساحة ،أصل وفصل
مباحث الدراسة:
المبحث األول :تحليل المضامين الروائية في رواية الصبار
تحليل رواية "الصبار" :الشخصيات ،األحداث ،الزمان والمكان

األسلوب الروائي في رواية الصبار :السرد ،الوصف ،تيار الوعي
اللغة :شاعرية اللغة ،الحوار ،التناص والتضمين واالقتباس.

المبحث الثاني :تحليل رواية "باب الساحة" :الشخصيات ،األحداث ،الزمان والمكان
األسلوب الروائي في رواية الصبار :السرد ،الوصف ،تيار الوعي

اللغة :شاعرية اللغة ،الحوار ،التضمين.

المبحث الثالث :تحليل رواية" :أصل وفصل" :الشخصيات ،األحداث ،الزمان والمكان
األسلوب الروائي في رواية الصبار :السرد ،الوصف ،تيار الوعي

اللغة :شاعرية اللغة ،الحوار ،التضمين واالقتباس.
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تمهيد
إن انفتاح الرواية ،على كل مجاالت الحياة ،جعلها تبتعد عن كونها مجرد انعكاس للحياة الواقعية
فقط ،إذ إنها " ارتادت عوالم جديدة في قوالب فنية متميزة ،تدثرت فيها القضايا األساسية من واقع وتاريخ
ولغة ،بأبعاد مستقاة من تعقيدات الحاضر ،ولم تضع حدوداً لثيماتها وتقنياتها ،حيث فتحت الرواية العربية

"صدرها" لفضاءات الهامش ،وعالم البادية ،واألصوات المغيبة ،وتشابك العالمات ،وأسرار الجسد ،وصراعات

الذات ،والمجابهة االجتماعية في الرواية عبر مختلف اللغات واللهجات واإلشارات"(.)1

للكاتبة طريقتها الخاصة في الكتابة االبداعية بحيث تعرف من خالل أسلوبها المميز ،إذ أنها تربط
دائماً القضايا التي تناقشها بقضية تحرر المرأة ،كما أنها تعرف باستعمالها اللغة البسيطة ذاتها وتلعب
أيديولوجية الكاتبة دورها في تسيير الشخصيات؛ لتخدم أفكارها حول القضايا التي تطرحها .ويرى بعض النقاد
أن مالمح من سيرة الكاتبة الشخصية تلقي بظاللها في رواياتها على الشخوص واألحداث واألمكنة.
رأى بعض النقاد أن رواية "لم نعد جواري لكم" مختلفة عن باقي روايات الكاتبة ،فهي رواية خارجة

عن سياق التطور السياسي والثوري ،إذ تطرح الكاتبة فيها قضية المرأة بعيداً عن كامل منظومة التحرر

الفلسطيني خالفاً للسائد األعم ،وقد اعتبرت رواية ممجوجة في وقتها(.)2

انتبهت الكاتبة إلى آراء النقاد فانصرفت في روايتها "الصبار" من الهم الذاتي والصراع الوهمي
المفتعل بين الرجل والمرأة إلى هموم المجتمع الفلسطيني ،وقد استبشر النقاد بهذا االنتقال خي اًر ،إذ رفض
النقاد الفلسطينيون المغاالة في الالشعور و أروا عدم مناسبتها لألدب الفلسطيني للحاجة الماسة إلى أدب يواجه
الواقع ويحاول تغييره ...،ال إلى أدب يهرب من الواقع ليغرق في األحالم والكوابيس( .)3استمرت الكاتبة في

مسيرتها األدبية مخالفة ما سعت إليه في روايتها األولى بانتحاء منحي اجتماعي يهتم باألفكار،

واأليديولوجيات االجتماعية ،والسياسية ،والفكرية ،واالقتصادية ،مقدمة من خالل نصوصها الروائية رؤية فنية
ناقدة للمجتمع في أسلوب روائي خاص.

تحليل رواية الصبار:

العنوان:

يعد العنوان وأسماء الشخصيات في الرواية "من الخصائص السيمائية التي تعطي داللة خاصة

للقارئ للفهم األصح واألجمل"

()4

فالعنوان يلقي بدالالته العميقة على النص؛ ويحفز القارئ على التفاعل في

()1

عبد الرحمن الغانمي ،الخطاب الروائي العربي قراءة سوسيولسانية ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،الهيئة العامة لقصور

()2

محمد بكر البوجي ،آفاق األدب العربي في فلسطين و (شهادات أدبية)  ،غزة  ،2013 ،ص 10

()3

ماجدة حمود ،النقد األدبي الفلسطيني في الشتات ،ص .143

الثقافة ،القاهرة ،2013 ،ص 78

()4

فرامرز ميرزايى وآخرون ،الخصائص السردية وجمالياتها في رواية " الصبار" لسحر خليفة  ،مقال  ،مجلة ابن رشد ،العدد

الثاني ،2011 ،ص 63
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تشكيل تلك الدالالت ،قبل الدخول في عملية قراءة النص وخاللها وفيما بعد قراءته له .لم يأت عنوان رواية

"الصبار" اعتباطاً ،وانما جاء محمالً بالدالالت التي تهيب بالقارئ أن يخمنها .فالصبار نبات ينمو في
األجواء الصعبة التي ال تنمو فيها نباتات أخرى ،وهو ينمو بصبر ويزهر رغم األشواك المحاصرة من الداخل
والخارج .يدرك القارئ أن الفضاء الروائي يحمل سمات هذه النبتة وهذا المناخ الصعب ،كما يتوقع أن تكون

الشخصيات مؤهلة لتحمل تلك الصعاب واألجواء الوعرة .الدعوة هنا لولوج هذا العالم تتكفل باستقبال مشاهد

صراع بين الموت والحياة ،بين الوجود وعدمه واالنتصار ألحدهما على اآلخر كما يقول شكسبير" أكون أو ال

أكون" لكننا ندرك مع ذلك أن الكينونة صائرة بداللة ملفوظ الصبار.

ورد العنوان في النص الروائي مرتين ،ويرى الباحث فرج مالكي أن المرة األولى التي ذكر فيها
الصبار كان في بداية الرواية "غمرته غمامات الصنوبر في مرتفعات العارضة الجبلية بعبير ذكره بما ينتظره
وراء الجسر صنوبر جرزيم ،صنوبر الطور ،صنوبر رام هللا ،صنوبر وصبار ولوز وعنب ،والتين وطور
()1

فالصبار في هذا السياق جزء من إحالة إلى أرض

سينين ،وهذا البلد الذي لم يكن آمناً في يوم من األيام"
فلسطين ،كما يرى أن النص ال يقدم احتراماً للتفسير القرآني من خالل نفيه( ،)2وفي المرة الثانية جاء العنوان
()3

على لسان زهدي الذي بات " شوكة رغم أنف الجميع".

كما أن اختيار أسماء شخصيات الصبار جاءت لتتناسب مع المسمى ،مؤكدة على ما تحمله

الشخصية من سلوكيات اجتماعية من خالل أقوالها وآ ارئها ،فقد جاء اسم أسامة مناسباً لشخصيته في الرواية
فهو قوي في عرض آرائه ،ومهاجماً للسلوكيات التي ال يرتضيها ،يقتنص الفرص ويستغلها لصالحه وهو في

فعله جريء ومقدام .وجاء اسم عادل ليتناسب مع وضعه في الحياة فهو اجتماعي إنساني ،غير متعال على
غيره من أصحاب المهن الصغيرة ،انحاز إلى طبقة العمال والفالحين ،وهو بذلك مهتم لبناء مجتمع عامل

غير طبقي ،كما أن آ ارءه كلها تصب في المصلحة العامة ،أما نوار فاسم يدل على التبرعم واألمل بمستقبل

واعد وهو ما تقدمه شخصيتها الهادئة المعطاءة.

قسمت الكاتبة الرواية إلى أربعة وثالثين مقطعاً بال عناوين ،منهية الرواية بإعالن صغير يخبرنا

بانتهاء الجزء األول الذي يضم  223صفحة.

تشكل الرواية لوحة صادقة عن المجتمع الفلسطيني والواقع الفلسطيني المعيش ،وما يتعرض له
ّ
الشعب من ذل تحت االحتالل ،وقد وقعت أحداث الرواية بعد عام  ،1973بدأت الرواية بعودة الشاب أسامة

مار بالجسر الذي يتحكم به جيش االحتالل ،وبغرفة التحقيق وبعذابات
إلى مدينته نابلس بعد رحلة غربة اً
()1

سحر خليفة ،الصبار7،

()2

فرج المالكي ،عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية( ،دراسة في النص الموازي) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،

2003م ،ص 221-220
()3

سحر خليفة ،الصبار ،ص197
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اآلخرين على الجسر .انطلقت الكاتبة في هذه الرواية من الهم السياسي إلى الهم االجتماعي ،وعرضت
قضايا متنوعة مرتبطة بالمجتمع منها :انفتاح السوق االسرائيلية على السوق المحلية ،واستغالل اإلقطاعي

للطبقة الفقيرة ،وأثر ذلك على العائالت المهمشة والفقيرة ،باإلضافة إلى انبثاق الهم السياسي من داخل الطبقة
اإلقطاعية ،تمثل ذلك في شخصية كل من أسامة ،وباسل ،ولينا ،ونوار .كما أظهرت الكاتبة انشغال الطبقة
الفقيرة بتوفير رزقها وقوت عائالتها عن الهم الوطني.

امتد المكان في الرواية فاتسع ليشمل البيت ،والشارع ،والزقاق ،والحافلة ،وأماكن العمل ،والسجن،
والمقهى ،بل اتسع ليشمل المجتمع بأسره ،لذلك بإمكاننا أن نقول إن المجتمع كان البطل في الرواية.
أولا :الشخصيات
الشخصيات المحورية في الرواية :
رسمت الكاتبة عالماً من الشخصيات الواقعية التي تعايشها كل يوم و"إن كانت الرواية خطاب الواقع

االجتماعي فإن النتيجة الموضوعية هي أن كل ذرة فيه ،كل عنصر فيه ،في ذلك الخطاب يحمالن بعداً

اجتماعياً ومعنى اجتماعياً .لذلك فالشخصيات الروائية مثال عناصر محملة بهموم االنسان باختالف
وضعياته وحاالته؛ وضعياته االجتماعية وحاالته النفسية ومواقفه الفكرية"( .)1من الشخصيات المحورية في

الرواية شخصية كل من األخوين عادل وباسل وابن العم أسامة .أما عادل وأسامة فهما مثقفان ،وعلى مستوى
واحد من العلم ،إال أن لكل منهما طريقة مختلفة في معالجة األمور ،ومنطق مختلف في تفسير األمور

المحيطة .لم تهتم الكاتبة بالبعد المادي للشخصيات فال نعرف عن عادل مثالً إال أنه شاب طويل ،كتفه

قوية ،وكفه كبيرة( )2أما أسامة فال نكاد نعلم شيئاً عن مالمحه الخارجية اللهم إال أنها ذكرت مالبسه وهندامه
المرتب ،ثم تركت أوصافه لمخيلة القارئ ،مما يظهر أن الكاتبة حصرت اهتمامها بنوعية األفكار التي تبناها
كالهما ،وطريقة الحياة التي ارتضياها ،فظه ار كنموذجين يعرضان فكرين متمايزين ،وهكذا بالنسبة لباقي

الشخوص في الرواية التي جاءت لتخدم وجهة نظر الكاتبة .وقد بدا واضحاً تشبث الكاتبة بفكرة النضال،

ومن عجب أن الكاتبة بعد أعوام على روايتها هذه قد غيرت أيديولوجيتها فخدم هذا التنوع الذي تبنته في

روايتها آراءها ،ترى الكاتبة أن أسامة شارك في ثورة أحادية فردية ،وأمثال تلك التضحيات ال تعطي مفعولها،
تبنت الكاتبة هذه الفكرة في رواياتها الالحقة.
ّ

أما باسل فهو شاب مراهق يعد من الجيل الصاعد ،لديه طموحات يسعى لتحقيقها ،يكره البرجوازية

والسكوت على الضيم ،يتقن استغالل الفرص لصالحه ،جعله السجن بطولياً رغم إدراكه صعوبة مبتغاه.
يشارك في األعمال البطولية ،مما يستدعي هربه من مالحقة الجيش له .جاءت الشخصيات الذكورية األخرى

ثانوية ،منها شخصية زهدي ،وأبي صابر ،وصالح ،وحمادة ،وأبو محمد ،وشحادة ،وأبو شحادة وغيرهم .من
()1

محمد معتصم ،الخطاب الروائي والقضايا الكبرى في روايات سحر خليفة.

()2

الصبار ،ص 32
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المالحظ هنا أن الرواية تتبعت األحداث من خالل الشخصيات الذكورية ،ولم تدرج الشخصيات النسائية إال
في أدوار ثانوية ،لكنها أدوار مهمة في تفاعلها مع القضية المحورية وتقدم قضايا اجتماعية جديدة ،وهي في

كل ذلك تفرق بين نمطين من النساء :نمط فاعل ،ونمط تقليدي .فشخصيات الرواية جميعها "تلعب أدوا اًر
هامة في تشكيل بانوراما حركية المجتمع الفلسطيني في تناقضاته المتعددة وهذا ما جعل كتاباتها توصف

بأنها بانورامية"( .)1تعطي الكاتبة كافة الشخصيات بشكل أو بآخر أدوا اًر وأبعاداً مختلفة ،وتهتم بإضاءة دورها

في الرواية ،تلك األدوار إيحائية أي أنها تمثل شيئاً له مغزى ،وقد كان أغلب وصفها للشخصيات وصفاً

داخلياً يتعدى الوصف الخارجي.

هناك شخصيتان ثانويتان اهتمت الكاتبة بإبراز البعد المادي لهما فوصفتهما وصفاً خارجياً ،هما

شخصيتا :نوار وأم صابر .جاء وصف نوار تقليدياً من خالل حديث أم أسامة عنها في سياق موضوع زواج
طرحته الوالدة على ابنها أسامة فهي ابنة الخال ،الطويلة ،النحيفة ،ذات الشعر األملس دون تمليس ،ذات

البشرة الصافية كالحليب ،والخصر الرفيع ،تدرس في دار المعلمين بجامعة النجاح .تقديم الكاتبة للشخصية
بهذا الشكل جعل القارئ يتوقع أن تلعب نوار دو اًر أساسياً في الرواية إال أن ذلك التوقع لم يصب ،أما
شخصية أم صابر فلم تبين مالمحها الجسدية وانما رسم القارئ لها صورة منفرة غير محببة ،فرغم معصمها

المثقل باألساور الذهبية فقد "أخرجت من خزانتها معطفها األسود لتلبسه فوق ثوبها البيتي القذر ،وشدت

حذاء بالياً"( ،)2وحين زار أسامة بيتها وجد ابنتها الصغرى ذات السنوات
خصره بجورب نايلون قديم ثم لبست
ً
األربع " تقلد النسوة الكبار في عملية الغسيل فتلعب بسطل زبالة يسيل منه ماء أسود بلون القزحة ،تبلل خرقة
بالماء القذر وتقوم بعصرها"(.)3

تعد أم أسامة ،ونوار ،ولينا ،وسعدية ،وأم صابر ،وأم عادل ،والجدة شخصيات ثانوية في الرواية .إذ

جاءت شخصية أم أسامة كأي أم تقليدية تؤمن بالقضاء والقدر ،تحاول إسعاد ابنها بقدر ما تستطيع ،أهانها

االسرائيليون حين فتشوا بيتها وبعثروا محتوياته بحثاً عن أسامة .لعبت نوار ولينا دور المساعدتين للفكر

المناضل ،بينما لعبت سعدية دور الزوجة المحبة االقتصادية في تدبير الطعام ،وكانت كل من أم عادل
وجدته شخصيتين هامشيتين.

ثانيا :األحداث:

أحداث الرواية تحاكي الواقع ،وقد سارت األحداث في خطين متوازيين :خط يمثله أسامة ،وخط آخر

يمثله عادل ،الخط األول ثوري فيه من السرية ،والرؤية المنهجية ،والرفض لواقع الحال ،مع تبني الفعل

المقاوم .أما الخط الموازي فهو خط التفاعل مع معطيات الواقع بسلبياته وايجابياته ،ومحاولة إثبات الذات في
()1

حسين المناصرة ،تناقضات الذات واآلخر في روايات سحر خليفة.

()2

الصبار 64 ،63

()3

المصدر السابق ،ص 90
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ظل تخلى الشعوب واألنظمة عن دعم القضية الفلسطينية ،واضطرار الشعب للسوق االسرائيلية المفتوحة
أمامه.

طرد أسامة من الكويت وعاش في سورية ،وتدرب على فنون القتال ثم عاد للوطن ،وواجه أقسى

المشاعر منذ أن وطأت قدماه المعبر ،الذي يمتهن كرامة كل فلسطيني يعبر من خالله ،حيث يتعرض

للتفتيش والتحقيق من قبل جيش االحتالل .حمله الشوق إلى الوطن حيث المقاومة ومعركة التحرير ،لكنه

يفاجأ بما ال يسره؛ فاألسواق مفتوحة عن آخرها ،والناس سعداء رغم أن األرض محتلة وما زالت تعاني .ظل

أسامة حائ اًر حتى وجد مجموعة من الطالب الشباب ،الذين كانوا على استعداد للمقاومة ،فوجه فكرهم نحو
الهدف الذي عاد من أجله فتفاعلوا معه ،أما هو فتلثم وقتل ضابطاً واختفى ثم قام بعملية تفجير باص .في

تلك العملية لوحق واستشهد .من المالحظ هنا أن أسامة كان أمام خيارين :أن يتبع الجميع في سكوتهم ،أو
يستمر في طريق التغيير الذي ينشده ،وقد اختار الخيار الثاني؛ ليعد بذلك الشخصية الوحيدة المتطورة التي

استطاعت أن تفك أغالل الواقع وتحاول تغييره.
وعلى الخط الموازي تقف عائلة الكرمي بكبيرها أبو عادل ،وأبنائه عادل ،ونوار ،وباسل .أما األب

فيقاتل عبر الصحافة واإلعالم ليقال عنه وجيهاً ،أما عادل فقد ترك العمل في األرض وانضم لقافلة العمال،

التي تسرح صباحاً للعمل في مصانع االحتالل .لعادل صديقان زهدي وأبو صابر ،وهما يواجهان مصي اًر
بشعاً أحال حياة عائلتيهما جحيماً؛ فاألول سجن واآلخر قطعت يده .أما نوار فطالبة في معهد المعلمين،
تحب شاباً معتقالً ،وتعاهده بأن تنتظره حتى يخرج ،أما باسل الطالب في الثانوية فيسجن في مطاردة لقوات

االحتالل لمجموعة من الشباب المتظاهرين.

هكذا تنمو األحداث وال تنمو الشخصيات؛ ألنها تعبر عن ردود أفعال ال غير ،فكل شخصية تتطور

في نظر القارئ حسب تكيفها مع األحداث ،وهو تطور شبه سلبي تقتضيه األحداث والظروف ،وال ينبع من
مواقف جديدة أو ق اررات يتخذها أحدهم؛ لتغيير أو محاولة تغيير الواقع.

ثالث ا :الزمان والمكان:

للرواية ثالثة أزمنة وهي زمن حدوثها ،وزمن الخطاب ،وزمن قراءتها" ،وليس المقصود بزمنية الرواية

زمنها الخارجي المرجع الذي تصدر فيه أو تعبر عنه فحسب ،وانما المقصود كذلك – بل ربما أساساً-
زمنها الباطني المحايث "الكائن فيه" المتخيل الخاص أي بنيتها الزمنية التي تتحدد بإيقاع ومساحة حركتها

واالتجاهات المختلفة أو المتداخلة لهذه الحركة ،كما تتشكل بمالمح أحداثها وطبيعة شخصياتها ومنطق

العالقات والقيم داخلها ونسيج سردها اللغوي ،ثم بداللتها النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه العناصر
جميعاً"(.)1

()1

محمود أمين العالم ،البنية والداللة في الرواية العربية المعاصرة ،أربعون عاماً من النقد التطبيقي ،دار المستقبل العربي،

القاهرة1994 ،م  ،ص 13
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دارت أحداث الرواية بعد عام  ،1973وقد تتبعت الكاتبة في رواياتها الالحقة للصبار األحداث

السياسية آنذاك لما لها من أثر بالغ على المجتمع الفلسطيني .يرى الناقد عادل األسطة أن الكاتبة اتبعت

اتجاهاً معيناً في تناولها للروايات ،إذ تبنت في كل رواية القضايا السياسية المعاصرة ،فتناولت في "الصبار"
واقع الحال بعد هزيمة  ،1967واستكملت في "عباد الشمس" رصد الواقع ،ثم عادت لتكتب عن االنتفاضة

في روايتها "باب الساحة" ،ثم في "الميراث" تحدثت عن فترة تسلم السلطة للمدن الفلسطينية وتولي الحكم

فيها( .)1وقد أفلح الناقد في رؤيته تلك ،فالمتتبع لروايات الكاتبة يجد ما يؤيد هذا االستنتاج ،باستثناء رواية "لم

نعد جواري لكم" التي تعرضت للنقد الشديد؛ لبعدها عن الواقع االجتماعي للحياة الفلسطينية ،وبالفعل فقد
تابعت الكاتبة الهم الفلسطيني في روايتها "صورة وأيقونة وعهد قديم" ،إذ رسمت صورة للحياة في القدس قبل

وبعد تهويدها ،وفي "ربيع حار" تتبعت أحداث حصار الرئيس أبي عمار في رام هللا .أما في رواياتها الثالث

األخيرة فبدأت باألحداث المعاصرة ثم عادت بالقارئ إلى زمن ما قبل النكبة ،راصدة التغيرات السياسية من
خالل عرض الحياة االجتماعية لعائلة قحطان المكونة من عدة أجيال.
ال يختلف زمن األحداث في "الصبار" عن زمن الخطاب السردي ،الذي جاء متتابعاً في حدود عام

من بداية الرواية إلى نهايتها أو يتعداه ببضعة أشهر ،سار الخط الزمني باألحداث من بدايتها إلى نهايتها

يتخلله عودة إلى الماضي عن طريق استحضار الذكريات ،وأحياناً أخرى بالتطلع للمستقبل ومحاولة
استبصاره ،إذ يقلق أسامة من مرور الوقت بدون أن يستكمل المهمة التي عاد من أجلها إلى الوطن .بدأت
الرواية بزمن عودته وانتهت باستشهاده وبنسف بيت الكرمي .يظهر المكان محبباً إلى أسامة العائد إلى

الوطن بحنينه وشوقه ،كما بدا المكان بحاجة إلى عناية واهتمام ساكنيه ،خاصة األراضي الزراعية التي

أهملت ،في المقابل نجد أن المكان ضاق بعماله الذين خرجوا للعمل خارج نطاق المدينة؛ هرباً من الفقر.
التوظيف التقني للزمان:

للتوظيف الزمني في الرواية أهمية بالغة في تشكيل حركة السرد باعتبار أن الزمن "عنصر من

العناصر األساسية التي يقوم عليها فن القص ،والسيما الرواية ،وعلى الرغم من أهمية هذا المكون في النسيج

الروائي ،ف إنه لم يكن يحظى بالمكانة التي تحتلها عناصر البناء الخارجي حتى جاءت الشكالنية الروسية
بإسهامات منظريها"( ،)2إذ منحوه أهمية بالغة ،وقد وظفت الكاتبة في الرواية آليات زمنية كاالسترجاع بأنواعه
واالستباق.

السترجاع:
يعد االسترجاع أحد التقنيات الفنية الحديثة في الرواية ،يتم من خالله استدعاء صورة من الماضي أو

مشهد مرتبط بالمشهد الحالي أو يذكر به ،فتكثف األساليب السردية وتعطي نشاطاً حيوياً ،يكسر من حدة
()1

عادل األسطة ،سحر خليفة والدوران في الدائرة نفسها قراءة لرواية "الميراث" ،مقال ،جامعة النجاح،
http://www.najah.edu/sites/default/files/Novel_of_inheritance_sahar.doc

()2

سهام أبو العمرين ،الخطاب الروائي النسوي 131،
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رتابة الزمن ،وتعاقب األحداث ،فتعمق الداللة من خالل دمج زمانين في آن واحد ،مما يوحي بالحركة و
الحياة.
واالسترجاع ثالثة أنواع "استرجاع خارجي يعود إلى ما قبل الرواية ،واسترجاع داخلي يعود إلى ماض
()1

الحق للرواية ،واسترجاع مزجي يجمع بين النوعين السابقين"

فالراوي من خالل االسترجاع "يكسر زمن

قصه أو يكسر حاضر هذا القص ليفتحه على زمن ماض له .وقد يكرر الراوي "أو المؤلف الضمني" هذه

اللعبة ،فيكسر زمن قصه أكثر من مرة ،ويفتحه على ماض قريب حيناً ،وعلى ماض بعيد حيناً آخر...
ليخلق فضاء لعالم قصه وليحقق غايات منها "التشويق ،والتماسك ،واإليهام الحقيقي"( .)2من أمثلة االسترجاع

الخارجي استعادة أسامة ألحداث مضت منها ذكرياته في معسكر التدريب في سوريا ،واسترجاع زهدي لضنك
العيش أثناء عمله في الكويت.
أما االسترجاع الداخلي فتمثل في استرجاع عادل لحادث قتل اإلسرائيلي ومعرفته للفاعل ،واسترجاع
زهدي تفاصيل عاشها في حياته لحظة استبساله في المعركة بينه وبين الجنود قبل استشهاده ":سعدية .ركن

المرأة ...أبو صابر يدور في المحاكم ...والسوري وشجرة التوت والطفل نضال ...يركض في ساحة السجن

فيبكي الرجال.)3("...
الستباق :

هو تقنية سردية يتم فيها "ذكر حدث قبل وقوعه واإلخبار عنه ،ويكون ذلك باألرجح بواسطة السارد

العليم الذي يعرف أحداث الرواية من بدايتها إلى نهايتها"

()4

والهدف من االستباق تهيئة القارئ لما يتوقع

حدوثه في المستقبل .ال يعني هذا أن التنبؤ سيتحقق ،وانما من خالل الرواية يثبت صدق هذا التوقع أو عدم
صدقه .ومنه تفكير أسامة بأنه لن يعيش حتى تكتمل فرحة أمه به؛ إذ سيأتيها خبر استشهاده " ولكن بعد أن

أموت من يمأل عليك الدار؟ والموت شر ال بد منه .وربما السجن والتعذيب والكالب المسعورة .ال بأس .ال
بد .نحن أصحاب قضية .تقولين ساعتها بأن ابنك مات شهيدا".

()5

هاتان التقنيتان استخدمتا لربط الماضي

بالحاضر ،ولتأكيد حالة اإلصرار على الفعل المقاوم ،وبغرض تهيئة القارئ لألحداث القادمة.

()1

محمد عزام ،تحليل الخطاب األدبي ،على ضوء المناهج النقدية الحداثية ،دراسة في نقد النقد ،منشورات اتحاد كتاب العرب،

دمشق  ،2003ص 166 -165
()2

يمنى العيد ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،الطبعة األولى  ،دار الفارابي ،بيروت -لبنان ،1999 ،ص

.113
()3

الصبار ،ص 197

()4

محمد أيوب ،الزمن والسرد القصصي في الرواية العربية المعاصرة ،ص 173

()5

الصبار43 ،
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المبحث الثاني :األسلوب الروائي:

السرد في الرواية:

اتبعت الكاتبة في الرواية أسلوب السرد التقليدي الذي يعتمد على الراوي كلي العلم ،ويرسم

الشخصيات ويحدد حركاتها وسكناتها وأفعالها يحركها كيفما يشاء ،مستخدماً الفعل الماضي غالباً ،واعتمدت
الكاتبة على تقنيات منها الحوار الذي بدا عفوياً ،وتيار الوعي الذي كشف عن خلجات الشخصيات ،ومن
خالل هاتين التقنيتين يختفي السارد كلي العلم لتتحدث الشخصيات مباشرة مع القارئ.
ثانيا :الوصف:

جاء الوصف متمماً لعملية السرد وليس بديالً عنه ،فقد توقفت الكاتبة لوصف األماكن والشخصيات؛

لتكتمل الصورة مع الحركة التي تريد الكاتبة أن توصلها للقارئ ،فوصفت بيت عائلة الكرمي الذي يبدو
كالقصر الفخم رغم قلة العناية به؛ للداللة على حال أهل البيت ،التي تحولت من الثراء إلى مستوى عادي أو
أقل من العادي ،رغم تشبث العائلة بطريقة حياتها السابقة .ووصفت بيت أبي صابر وفراشه الذي رقد عليه

حين وقع مريضاً .ووصفت المدينة ،خاصة مدينة نابلس :شوارعها والمقهى والبيارات المهملة والمصانع
واألزقة .ووصفت المالبس ،خاصة مالبس أسامة التي كانت تبدو متناسقة ومناسبة لطبقته البرجوازية .كما

وصفت حركات وسكنات الشخصيات ،فتتبعت تحركات باسل في السجن ،وأسامة في زياراته ،وعادل مع
رفاقه في طريق ذهابهم للعمل كل صباح.
ثالثا :تيار الوعي:

أما المونولوج "الحوار الداخلي" فقد اتسم بلغة وسط بين العامية والفصحى " :أنت يا أمي مالك .وأنا

سبع السباع يمه .ولكن بعد أن أموت من يمأل عليك الدار؟ والموت شر ال بد منه .وربما السجن والتعذيب
والكالب المسعورة .ال بأس .ال بد .نحن أصحاب قضية .تقولين ساعتها بأن ابنك مات شهيدا .وكان سبع
()1

السباع بحق وحقيق".

المبحث الثالث :اللغة في رواية الصبار:
يؤطر الخطاب الروائي للرواية باعتبار أنه "بنية لغوية دالة! وهو تشكيل سردي دال ،يصوغ عالماً

موحداً خاصاً ،تتنوع وتتعدد وتختلف في داخله اللغات واألساليب واألحداث واألشخاص واألصوات والعالقات
واألمكنة واألزمنة ،دون أن يقضي هذا التنوع واالختالف على خصوصية هذا العالم ووحدته الدالة ،بل
()2

يؤسسها".

وقد اعتمدت الكاتبة في السرد الروائي على اللغة الفصيحة المبسطة ،أو كما يقال لغة الصحافة،

ومزجتها في كثير من األحيان باللهجة العامية ،مستخدمة مجموعة من األساليب المستخدمة في الحياة

()1
()2

الصبار ،ص 43

أمين العالم ،أربعون عاماً على النقد التطبيقي ،البنية والداللة في القصة والرواية العربية المعاصرة ،،دار المستقبل العربي،

القاهرة ،1994 ،ص 24
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العامة ،التي تبدو في كثير من األحايين مستهلكة ،ووظفت أساليب من التراث الشعبي :كالمواويل ،واألمثال
الشعبية ،واألغاني.
شاعرية اللغة:

رغم اهتمام الكاتبة باللغة الواقعية ،وتقديمها على اللغة الذاتية الشعرية ،إال أن الروايات لم تخل من

لحظات شاعرية امتزج فيها الذاتي بالواقعي بالخيالي ،خاصة حينما تتالءم المناسبة مع شخصية قائلها دون
أن تبدو مفتعلة أو زائدة ،كما وظفتها خاصة عند توقفها للوصف :وصف المكان لتدلل على مدى تعلق

الشخصية بالمكان أو لتصف الحالة النفسية للشخصية .فها هو أسامة يحس "بأن الضفة قد باتت بحجم

القمقم ،وأن روحه التي ما فتئت تهيم في سموات الشوق والحنان قد سقطت من سابع سما"( " ،)1كانت

الشمس مازالت تتمطى في سماء غائمة"" ،كيف يتقد القلب بدفء الحنان إذا لم يحتك بح اررة الحياة"(،)2
()3

"عادل ذاك لم يكن يتكلم كثي اًر لكنه كان ثرثا اًر حتى في صمته"
استخدام الصور البالغية:

اتسمت صور الكاتبة بالسالسة والسهولة ،فهي تناسب رجل الشارع ،والمثقف ،والقارئ العادي .وقد

احتوى نص الكاتبة على تشبيهات ال جدة فيها ،مقابل طرحها ألفكار عميقة متعددة تناسب المثقفين ،ومن
تلك التشبيهات التي استخدمتها الكاتبة  :تشبيه زهدي ألبنائه" :األوالد كالجراد .يقرطون األخضر واليابس"

()4

وهو يوحي بالحاجة إلى العمل المتواصل ،وجلب المؤونة؛ إلطعام األبناء .أما هموم عادل التي تكاثرت عليه

بعد زيارته لبيت صديقه المصاب "هبط األدراج بتأن جنائزي .وتضاعف رثاؤه وتضخم .أصبح شامالً،

متشعباً .كأذرع اخطبوط ال متناهية العدد .واف ارزات حبرية تمالً رأسه بسحابات سوداء"( ،)5وقوله في حوار

آخر" :أال تعرف من هو أبو صابر؟ ستراه حاالً .طارت أصابعه .كانت تلعبط قدام المنشار مثل سمك

السريدة"

التكرار:

()6

وغيرها من التشبيهات التي تنم عن روح الدعابة أو السخرية.

تكرار بعض األلفاظ أو التراكيب لهدف معين تسعى الكاتبة للوصول إليه ،ومن هذه التعابير

()7

واأللفاظ التي تدل على تردي األوضاع المعيشية في نابلس قول الكاتبة " :وغوصي يا بلدي في األوحال"

وتكرار تعبير أسامة عن تغاضي الناس عن القضية السياسية واهتمامهم بالنواحي االجتماعية واالقتصادية "

()1

السابق ،ص 23

()2

السابق ،ص .146

()3

السابق ،ص 146

()4

السابق  ،ص 53

()5

السابق64 ،

()6

السابق ،ص 87

()7

السابق70 ،64 ،
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أنتم مصابون بعدم وضوح الرؤية" وأيضاً قوله" :أنت يا أمي مالك ،سبع السباع يمه"

()1

لخوفه ولوعته مما

سيصيب األم إن عرفت بأهدافه .ثم تكرار قول" :ولنقل على األرض السالم"( ،)2وقول عادل مواجهاً أسامة "
للصورة أكثر من بعد واحد"( ،)3وكلها جمل لها أبعاد تخرج من معانيها البسيطة إلى معان مستهدفة؛ إليقاظ

البصيرة ،وشحذ الهمة .وقد جاء بعضها؛ ليبرز قدرة الكاتبة على التالعب بالمفردات فكان التكرار فيها

ممجوجاً غير مستحب.
ثاني ا :الحوار:

تجلت اللهجة العامية في لغة الحوار اللهجة العامية في أوضح صورة ،إذ تناوب المتحاورون في تناولها
بشكل عفوي وتلقائي ،فيما ظهرت بشكل مبالغ فيه في غير موضع.

تتضح للقارئ السمات االجتماعية والثقافية والفكرية والنفسية لكل شخصية ،وقد نوعت الكاتبة في لغة

الحوار تبعاً لقائلها ،فالحوار الدائر بين كل من أسامة ووالدته يكشف عن مدى وعي ومستوى تفكير كل
منهما .تقول األم :
-

البلد بخير يا ابني .ماشي الحال .بكرة بتهون ويحلها الحالل.

-

سينجر! أال تزال في البلد ماكنات خياطة أجنبية؟ ماكنات الخياطة كلها اسرائيلية اآلن...

-

ال تقولي سيحلها كيسنجر يا أمي.

()4

فاألم متواكلة وتقليدية التفكير وعطوفة ،تفكر بأن األمور تسير كما يجب ،وال داع للقلق بشأنها.
وكأي أم يقلقها مستقبل أبنائها ،فتحاول تدبير زواج وعمل مناسب ألسامة .أما أسامة فمذهول من مدى

االستسالم والتقصير في حق الوطن ،و هاله الوضع السيئ الذي آلت إليه األمور.

اتسم الحوار الدائر بين كل من نوار وأسامة ،ثم بين أسامة وعادل بالرصانة والهدوء .بينما دللت لغة

الحوار التي استعملها كل من أبو شحادة وأم صابر على مستوى تفكيرهما المتدني ،ودللت على مكانتيهما

االجتماعية الهابطة.

وظفت الكاتبة ألفاظاً عامية كثيرة في الحوار بين العمال والفالحين منها :أنا داري "ال أعلم" ،زعالن

"حزين" ،ليش " لماذا" ،وبعدين" ماذا بعد" ،يا عيب الشوم عليكم" ندب على الغير للقيام بخلل ما" ،أحط واطي

"أتنازل له" .كما استخدمت أساليب تعبيرية بلغة بسيطة يتناقلها العامة منها :حمال الهموم ،روح أمك ،كلفت
الخاطر يا أستاذ ،الحالة زفت ،طوز الكويت أرحم ...كما استخدمت األصوات للتعبير عن الضحك "هيء
()1

السابق198 ،43 ،35 ،

()2

السابق ،ص 75 ،64،65

()3

السابق91 ،45 ،34 ،

()4

السابق ،ص .35
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هيء هيء .هع هع هع .وحدوه هللا ياشباب" " شيش بيش"( ،)1باإلضافة إلى بعض الكلمات البذيئة النابية
()4

مثل ابن قواد( ،)2عرص( ،)3عكاريت أوالد القحبة

وغيرها ...ووظفت الكاتبة الكناية من خالل حزن أم

صابر على حال زوجها " :ايده اليمين؟ يا كسرة قلبك يا عيشة"( .)5واليد اليمين كناية عن الرزق وقطعها

يعني انقطاع الرزق .بل تعزو المرأة ما حدث لزوجها نوعاً من الحسد والسحر وقد ذكرت الذهاب للسامريين

لرفع العين عن زوجها ،وذلك يدل على انتشار الشعوذة بين النساء الكبيرات والجاهالت.

كما وظفت الكاتبة كلماتاً وجمل عبرية بشكل محدود مع توضيح معانيها منها :أدون "سيد" ،عرافيم
ملوخالخيم "عرب قذرون" ،أسور"ممنوع" ،بسيدر "ال بأس" ،افتاخ هاديلت " افتح الباب".
ثالثاً :التناص :التناص هو" تشكيل نص جديد من نصوص سابقة ،بحيث يغدو النص خالصة لعدد
من النصوص أعيدت صياغتها من جديد ،بحيث لم يبق من النصوص القديمة سوى مادتها ،وال يدركها إال
()6

ذوو الخبرة والمران"

وله مسميات متعددة في التراث العربي كالتضمين ،واالقتباس ،واإلشارة وغيرها من

المسميات ،وقد وظفت الكاتبة التناص بمختلف أنواعه ،ومن التناص الذي يناسب الحياة االجتماعية:

وظفت الكاتبة في النص الروائي تناصاً تاريخياً من األسطورة العربية لزرقاء اليمامة ،ففي حديث أسامة مع

المرأة الثورية التي قابلها في الحافلة " قالت المرأة بهدوء وبرباطة جأش ،وبحنكة سياسية:
 إن األرض لم تكن ذات يوم جديبة كانت بياراتها تمتد حتى الجبل .وأحرقوها -أحرقوها؟

 حاولوا انتزاع البصمات.-أية بصمات؟

 بصمات أقدام تمشي .وكانت األشجار تمشي .أتعرف زرقاء اليمامة؟ آ .فهمت. ما عادت األشجار تمشي .لكن البصمات بقيت .فاألرض الجديبة ليست جديبة .افهم أو ال تفهم .أنت()7

حر .لكن دع فمك مغلقاً واترك بصمة وقوفك أو قعودك"

إذن فالمرأة تحاول أن تعلم أسامة أسرار النجاح التي تتمثل في الكتمان والسرية التامة ،ال في مجادلة اآلخرين

الذين لن يستوعبوا ما يقال لهم.
()1

المصدر السابق99 ،

()2

المصدر نفسه97،

()3

نفسه 157 ،

()4

نفسه 198 ،

()5

المرجع نفسه63 ،

()6

محمد عزام ،النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي ،دراسة ،من منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق،2001 ،

ص http://www.awu-dam.org ،29
()7

سحر خليفة ،الصبار ،ص 29
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ويرى الناقد محمد أيوب أن هناك تناصاً بين شخصية والد باسل الكرمي ،وشخصية أحمد عبد الجواد في

الثالثية ،يتضح ذلك فيما يلي من كالم باسل" هربت بين األشجار فاصطدمت بشحادة .كان مختبئاً وراء
سياج الددونيا .وضع إصبعه في فمه .جلست بجواره على األرض ،ونظرت من شقوق األغصان نحو
العريشة ،ورأيت الوالد يضحك؛ فاحترت في أمره .يضحك هنا وال يضحك في البيت ،يضحك للرجال ويصرخ

في وجه شحادة ،يبتسم للنساء ويتجهم في وجه أمي .حتى معاملته لي اختلفت أمام الناس"

()1

ضمنت الكاتبة الرواية بعضاً من اآليات القرآنية منها استشهاد صاحب العمل ذي الثراء باآلية

القرآنية (من شر حاسد إذا حسد) جواباً على سؤال أحد عماله :من أين لك هذا؟ سائالً عن امتالك صاحب

العمل لعمارة ذات خمسة طوابق ،وقراءة صاحب العمل لآلية الكريمة توضح الحذر والتحرز من أعين الناس،
ومنه أيضاَ قول أحدهم "األسعار نار هللا الموقدة" ؛ للداللة على ارتفاع األسعار الشديد ،كما جاء في قراءة أم

أسامة لبعض آيات سورة الفيل اتقاء لشر قد يصيبها أو يصيب ابنها من جيش االحتالل (وأرسل عليهم طي ار
أبابيل ،ترميهم بحجارة من سجيل ،فجعلهم كعصف مأكول) ،وتقال اآليات أيضاَ أثناء الشعور بالخوف؛
ولدفع الضرر .ومن التضمين توظيفها لما يأتي:

أولا :األسماء الفنية واألدبية والعالمية:
وظفت الكاتبة أسماء فنية مختلفة في عالم السينما تظهر تأثر المجتمع الفلسطيني كغيره من
المجتمعات العربية بفن الدراما المصرية مثل اسم الفنان فريد األطرش وشجوه الحزين في غنائه للداللة على

التعاسة والوحدة ،وسعاد حسني وجسدها المثير للشهوة في نفس المراهقين ،وفيروز وصوتها الذي يصدح
بأنشودة "زهرة المدائن" ،وهي أسماء اكتسبت شهرة واسعة آنذاك.

وضمنت أسماء متعددة لشخصيات أدبية عربية وغربية :من أمثال نجيب محفوظ لما يمثله في عالم
األدب ،وكمال ناصر مع التمثيل بشعر له ،وقد ذكرت أسماء من التراث مثل :أبي زيد الهاللي وعنترة بن

شداد ،وهما شخصيتان تدالن على الشجاعة واإلقدام ،باإلضافة إلى ذكر المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد

الصمد؛ لشعبيته بين األوساط االجتماعية؛ إذ يسمع صوته يصدح بالقرآن في الشوارع والمحال التجارية
والبيوت .وذكرت شخصيات عالمية من أمثال نيرودا وجيفارا ،لما يمثالن من تمرد على الظلم وغيرها من

الشخصيات التي توحي بالواقع االجتماعي للحياة الفلسطينية ،وتستمد هذه الشخصيات فعالياتها من كونها
تستنطق التراث وعالم الفن والرموز التاريخية لتتناسب مع واقع الحياة االجتماعية .معبرًة أيضاً عن الواقع
الفلسطيني وسهولة تأثره بفن الدراما المصرية الذي امتلك شهرة واسعة في الوطن العربي.

()1

محمد أيوب  ،الزمن والسرد القصصي في الرواية ،ص191
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ثاني ا :أمثال شعبية:

من األمثال الشعبية التي وظفتها الكاتبة" :يد واحدة ال تصفق( ،)1العين بصيرة واأليد قصيرة(،)2حط

راسك بين الروس وقول يا قطاعين الروس( ،)3اآلباء يأكلون الحصرم( ،)4السجن للرجال ،الرجل يرتبط من

لسانه( ،)5اليد ال تباطح المخرز"

()6

إن ولع الكاتبة باستحضار هذه األلفاظ ،والتراكيب ،والمسميات ،واألمثال

الشعبية ،في معجم لغوي سهل وخصب بالدالالت ،يشي بقدرة الكاتبة على رسم صورة واقعية للمجتمع
الفلسطيني ،الذي يمتأل بالمتناقضات والمتفرقات .أغلب ما سبق ورد ذكره في سياق حوار باللهجة المحلية

الفلسطينية "اللغة العامية" وهي لغة التخاطب المحلية الشعبية في نابلس التي عالجتها الكاتبة بالصقل
والتهذيب( ،)7فقدمت للقارئ مجموعة من الشخصيات ،وأبرزت اتجاهاتها ،وأفكارها ،وأحالمها ،وعواطفها ،من
خالل ما تصوغه من كلمات ،وتقدم من إيماءات واشارات ،كما دللت على كيفية تعامل الشخصيات مع

بعضها البعض ،في اتصال مباشر بالقارئ من خالل الحوار ،إذ ابتعد السارد كلي العلم قليالً ؛ لتحفيز القارئ

على المتابعة والمشاركة الفاعلة.

استطاعت رواية الصبار أن تقدم رسالتها للقارئ؛ إذ اعتمدت الرواية على أفكار وطنية سياسية،
وعالجت موضوعات اجتماعية واقتصادية حرصت الكاتبة على تبليغها ،فجاءت الشخصيات تبعاً لذلك

الهدف تؤدي أدوارها وتنسحب بعد أن تؤدي الفكرة المنوطة بها .لم ترسم الكاتبة صورة حية واقعية
لشخصيات من لحم ودم ،إذ اهتمت بنوعية األفكار التي تقدمها كل شخصية ،على الرغم من اشتمال الرواية
على بانوراما مجتمعية كاملة .كما لم تهتم الكاتبة بقدرة القارئ على التفاعل مع الرواية وقدرته على التحليل

واالستنتاج ،فقد أبانت عن التفاصيل الصغيرة والكبيرة ،وكشفت عن خلجات الصدور ،ووضعت األسئلة
واإلجابات ،دون أن تدع للقارئ فرصة التفاعل والمشاركة في صنع األحداث وتخمين النتائج.

رواية باب الساحة:

تحليل العنوان وأسماء الشخصيات :جاء اختيار المكان الذي دارت فيه األحداث عنواناً للرواية ،وهو
مكان مفتوح على عالم االنتفاضة ليكون عتبة من عتبات النص؛ ليبرز "جانباً أساسياً من العناصر المؤطرة

()1

السابق  ،ص29

()2

السابق ،ص 86

()3

السابق  ،ص 86

()4

السابق ،ص 106

()5

السابق ،ص 158

()6

السابق ،82 ،األصل تناطح.

()7

المرأة في الرواية الفلسطينية ،ص .289
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()1
لبناء الحكاية ولبعض طرائق تنظيمها وتحققها التخييلي"  ،منتجاً عالماً ال يتكرر إال في المكان ذاته ،مكثفاً
من مركزية األحداث الدائرة فيه ،وان تشابهت أحداثه مع أحداث أخرى في أماكن متعددة.

كما أن اختيار أسماء الشخصيات جاء محمالً بدالالت تعبيرية ،ووظيفية ،مختلفة باختالف

المسميات ،فاسم "زكية" اسم تقليدي ،وتميي اًز لها عن غيرها لقبت ب "أم الشباب" مما يشعر بأنها أم أبناء
الحي في عطائها وطيبتها ،ويوحي ملفوظ "حسام" بمعاني الصالبة والقوة والعنفوان والغضب ،وهو ما تمثله
شخصيته في الرواية ،بينما جاء اسم "نزهة" ليرسخ لدى القارئ معاني الراحة والدعة والتحرر من األعباء

والمسؤوليات  ،وهو ما أوحت به الرواية وما لم تقره نزهة عن نفسها إذ تقول ":أنا لست نزهة أنا رحلة شقا
وضياع العمر"( ،)2بينما يدل اختيار اسم "سحاب" على أنها شخصية بعيدة المنال وهي كذلك .أما "سمر" فهو

اسم فيه من الخفة والرشاقة ،مع ما يجلبه وقت السمر من راحة وطمأنينة نفس وهو ما توحي به شخصيتها.
تحليل رواية باب الساحة:

تتكون رواية باب الساحة من جزأين ،يشتمل هذان الجزآن على تسعة وثالثين مقطعاً روائياً .ترصد

الكاتبة في هذه المقاطع حياة المجتمع الفلسطيني فترة االنتفاضة ،من خالل أحداث وشخصيات الرواية في
مكان حددته بباب الساحة ،فيه تتكثف األحداث ،وتتركز خاصة في بيت نزهة ووالدتها .إذ تم التركيز في هذه

الرواية على مكان بعينه ،عكس رواية الصبار التي امتدت لتشمل المجتمع بكامله" ،فإذا ضاق المكان فلكي

يتسع للفكرة الجوهرية أو المحتوى الشعري للنص الروائي"( ،)3وقد اعتمدت الكاتبة على السرد التقليدي ،مع

توظيف تقنيات عديدة :كالحوار ،والتصوير الداخلي للشخصيات ،والوصف ،يلمس القارئ بعض الشاعرية في

روايات الكاتبة ،أما رواية باب الساحة فاعتمدت الواقع بتفاصيله ،وعلى اللغة المحكية بشكل كبير نسبياً،
وذلك لمحاكاة الواقع .يأخذ بعض النقاد على الكاتبة أحياناً وفي أكثر من رواية عدم مناسبة اللغة للشخصية،
ومستواها الثقافي ،وبيئتها االجتماعية ،لكن رواية باب الساحة من خالل تركيزها على شخصيات بعينها في
مكان بعينه ،لم تخرج لغة شخصياتها عن مستواها الثقافي المفترض فيها ،فحتى حين تحدثت الشخصيات

المثقفة باللغة الدارجة ،احتفظت بمعان راقية عن تلك التي يتحدث بها العوام.

أولا :الشخصيات المحورية:
الشخصيات المحورية هي شخصية كل من نزهة ،وحسام ،وسمر أما الشخصيات األخرى فثانوية،
مع االهتمام الموازي برسم مالمح واضحة لبعض الشخصيات األخرى ،مثل شخصية أم الشباب الداية زكية

التي تعد صورة حية صادقة ناطقة للمرأة العاملة المحبوبة بالرغم من كونها احدى الشخصيات الثانوية ؛ لعدم
حدوث تطور في شخصيتها طوال الرواية ،فهي نموذج اجتماعي نمطي.
()1
()2
()3

عبد الفتاح الحجمري ،عتبات النص ،البنية و الداللة ،ط ،8منشورات الرابطة ،الدار البيضاء ،1996 ،ص 16
باب الساحة ،ص 204

محمد معتصم ،الخطاب الروائي و القضايا الكبرى في روايات سحر خليفة.
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أما نزهة فيتعرف القارئ على مالمح شخصيتها من خالل تقنية السرد بضمير الغائب ،والوصف،
()1

وتيار الوعي

والمونولوج الداخلي ،والحوار الذي تم بينها وبين حسام من جهة ،وبينها وبين سمر من جهة

أخرى ،وكذلك الحال بالنسبة لسمر التي قامت بالتعريف بنفسها بطريقة ذكية استخدمتها الروائية

()2

فقد عرفت

عن نفسها على أنها عاملة اجتماعية تقوم بمأل استبيان .ذلك االستبيان وأسئلته جعلت القارئ يقف على
تفاصيل دقيقة من حياة الست زكية ،التي كانت تشتهر بكتمانها ألسرار الحارة .اطلع القارئ على دقائق حياة

نزهة المنسية وراء جدران بيتها المشبوه ،التي لم يقترب أحد منها؛ خوفاً على سمعته من التشويه .وتعرف من

خالله أيضاً على نفسية سمر وأخالقياتها ،ونظرتها للمجتمع ،ونظرة المجتمع لها ،كما يطلعه على الحال
السائد في المجتمع ،من خالل السرد ،والحوار ،والمونولوج الداخلي .وكذلك الحال بالنسبة لحسام ،فإصابة
حسام أجبرته على دخول بيت نزهة ،وهو الرافض لها ولمسلكها في الحياة ،بدا أن اعتداده برأيه أصبح يشوبه

بعض الشك بعد حديثه مع نزهة ،وسماعه إلجاباتها على أسئلة االستبيان ،فهو يحب أخاها ،لكنه ما زال

يعتبرها عدوة نفسها ،وعدوة المجتمع ،في الوقت ذاته وجد أن المبررات التي أدت التهامها وعزلها عن

المجتمع لم تكن سليمة؛ ألنهم مشاركون بنسبة أو بأخرى في ظلمها ودفعها نحو االنحراف.
الشخصيات الثانوية:

من الشخصيات الفاعلة في الرواية شخصية الست زكية ،التي تحب الخير للناس ،وتضطلع
بمسئوليات عديدة منها :الحفاظ على أسرار البيوت فال تفشي س اًر ،وتساعد المقاومين وتوفر الحماية لهم كلما

أمكن ،باإلضافة إلى عملها كداية وهو توليد نساء الحي .من الشخصيات التقليدية شخصيات نساء الحارة :أم
محمد ،وأم الصادق ،أم حمد هللا ،ثم شخصية السيد وجيه وزوجته أم عزام ،اللذان يلعبان دور السيد

والخادمة ،بدالً من لعب دور الزوج والزوجة ،شخصية أحمد الفدائي ،وما يمثله من دور انفعالي فاعل في

االنتفاضة ،فهو نموذج تقليدي لرجال المقاومة ،ثم شخصيات أخوة سمر وتصرفاتهم الهمجية ،وسحاب
وعاصم المربوط ،وقد جاء دورهما مهمشاً ،غير فاعل في الرواية.
ثاني ا :األحداث:

تتلخص األحداث في رصد نوع الحياة ،التي يعيشها سكان البيت المشبوه المتهمين بالعمالة .وهو ما

يمثل حالة استثنائية في المجتمع الفلسطيني ينبذها المجتمع ،رغم أنه يساهم في تكريس هذه الحالة،
بالتغاضي عن حل مشكالتها منذ البداية ،تدفع الكاتبة الشخصيات المحورية كحسام ،وسمر ،والست زكية،

إلى دخول "البيت المشبوه" ،ومن خالل هذه الشخصيات تتطور األحداث وتنمو باتجاه الحل ،وقد اختارت

الكاتبة شخصيات فاعلة في المجتمع ،أجبرتها على دخول بيت نزهة قس اًر .ومن ثم تمت محاولة فهم األسباب
()1

تيار الوعي عبارة أطلقها عالم النفس وليم جيمس ليعبر عن االنسياب المتواصل لألفكار والمشاعر داخل الذهن .واعتمدها

نقاد األدب فيما بعده؛ لوصف نمط من السرد الحديث يعتمد هذا الشكل االنسيابي  .للمزيد انظر ( معجم مصطلحات نقد

الرواية ،لطيف زيتوني ،مكتبة لبنان ناشرون ،الطبعة األولى ،بيروت -لبنان ،2002 ،ص 66
()2

فاروق عبد القادر ،ص 261
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والدوافع ،التي دفعت فتاة مثل نزهة للوقوع في دائرة الشبهات والعمالة .تلك األحداث من شأنها أن تسرع
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتغيير وجهات النظر السقيمة ألفراد المجتمع ،أو محاولة إصالح ما اعوج في

المجتمع ،فنزهة ليست إال نتاج مجتمع لفظها منذ البداية هي وعائلتها ،وعلى المجتمع تقع مسؤولية إعادة
تأهيل مثل تلك األسر.
فيما نجد أن بعض النقاد من أمثال محمد معتصم يرى أن اعتراف المجتمع بنزهة كان سيكون أقوى

لو أن حسام أحبها هي بدالً من سمر ،ترى الدارسة أنه رغم مشاهد الحب التي ربطت بين حسام وسمر بدت

سريعة وغير واقعية ،في انتقاله المفاجئ من حب سحاب إلى حب سمر ،الفتاة التي يعرفها منذ الطفولة،

والتي تعرف عليها أكثر خالل مكوثه في بيت نزهة فترة إصابته ،أما المبالغة في رسم عالقة حب تربط بين

حسام ونزهة ،كانت ستكون مفتعلة أكثر ،فالمجتمع ما زال في بداية اعترافه بنزهة ،ولم يكن التحول في رأي

حسام إزاء نزهة ،وتعاطفه معها ،سوي بداية حل إلشكالية االعتراف بها .وهي مرحلة أولية من مراحل اعتراف
المجتمع بنزهة.

يبدو أن الكاتبة لم ترد أن تجعل لحسام " الجنس الذكوري" يداً في خالص نزهة،ل لذلك عكست

الرواية الدور السلبي لكل من حسام وأحمد في عملية تحرير نزهة .لعل حادث استشهاد أحمد هو ما جعل
نزهة تتبني الفعل المقاوم ،من خالل قيامها بالثأر ألخيها ،كما يقول عادل األسطة في تعليقه على مقاومة
كل من سعدية في "عباد الشمس" ونزهة في "باب الساحة" فهو يرى " أن مشاركة نزهة في مقاومة المحتل ال

تعود إلى قناعة وطنية ،قدر ما يعود إلى الثأر لمقتل أخيها ،فنزهة هذه تلعن فلسطين وأبا فلسطين ،وقد كانت

تفكر في الهجرة منها ،وبخاصة بعد أن قتلت أمها التي اتهمت بالعمالة والسقوط االخالقي .وما يلفت النظر
هنا هو أن مقاومة نزهة تتشابه ومقاومة سعدية .كلتاهما قاومتا ألنهما خسرتا خسارة ذاتية :األرض أو األخ.
ولنالحظ هنا أن سحر خليفة تنهي روايتها بالتركيز على دور المرأة في مقاومة المحتل"

()1

وهذا الفعل هو ما

جعل المجتمع يرحب بها ،كما رحب بخطوات العديد من العائدين إلى مسلك المقاومة دون اهتمام كبير
بالدوافع أو المسببات.
داء من لحظة دخول حسام بيت نزهة مضط اًر؛ إلصابته في
سارت األحداث بشكل متتابع ابت ً
انتهاء باعتراف أهل الحي بنزهة ،بعد استشهاد أخيها ،ودخولها في الفعل المقاوم،
المواجهات مع االحتالل ،و ً
متبنية النهج نفسه الذي سار فيه أخوها ،تخلل هذه األحداث وقفات استرجاعية من خالل المونولوج الداخلي

وتيار الوعي.

()1

عادل األسطة ،سحر خليفة وخسارة الفلسطيني الدائمة ،مقال،
www.najah.edu/sites/default/files/Sahar_Khalifa_Loss.doc
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ثالث ا :الزمان والمكان:

لعبت األحداث دورها في االنتفاضة األولي عام  ،1987ال يختلف زمن األحداث عن زمن الخطاب

السردي الذي جاء متتابعاً في حدود شهر أو شهرين ،يبتدئ وقت السرد بوقوع مناوشات بين أهل الحي
والجنود ،ودخول حسام إلى بيت نزهة ،وتنتهي باستشهاد شقيق نزهة ،ومشاركة نزهة في العمل النضالي مع
أهل الحي كواحدة منهم .باب الساحة كمكان جمع بين الواقع والرمز( ،)1كما جاء جامعاً بين األمكنة الرئيسة

والفرعية إضافة إلى ما يعرف باألمكنة*المغلقة* كالسجن ،والبيت ،واألمكنة المفتوحة كالشارع أو الساحة

وتفاعل هذه األمكنة مع الشخصيات ،وتداخلها في الحوار وتأثيرها ذلك كله على بقية عناصر البناء الفني(،)2

أما الخط الزمني فهو الحاضر ثم الماضي فالحاضر وهكذا ..سارت عملية السرد مبتدئة بأم الشباب زكية

ومهامها ،ثم استعراضها لحياتها السابقة ،من خالل استرجاع مواقف معينة ،ثم التعرف على نزهة وماضيها،
وماضي عائلتها ،فمع تسلسل األحداث تم استرجاع أحداث سابقة حدثت في أزمنة مضت ،ألقت األحداث

المسترجعة الضوء على كثير من الزوايا المعتمة في حياة كل من زكية ،ونزهة ،وحسام.
السترجاع:

استرجعت الداية زكية بعضاً مما مضى من غدر الزوج وعدم مباالة األخ " ،تذكرت حسرتها حين

تخلى عنها الزوج فلجأت إلى أخيها تطلب اإلحسان منه .و"بناتك الستة يا زكية؟" سألها وجيه" .بناتي الستة

حمل ثقيل" همست بذل .حمل مفتاح الدار العتيقة وكان معلقاً بشريط أصفر فوق "البوفيه ".وقال وهو يتطلع

للمفتاح والمفتاح يتحرك كالبندول" :صحيح الدار عتيقة ومهجورة وما حدا قابل يستأجرها ،بس إذا صلحناها
بتصير عال"...

()3

وهذا االسترجاع تم بعد لجوء زوجة أخيها وجيه مستنجدة بها .وقد كانت آنذاك سيدة نفسها

أما اآلن فزوجة األخ تحسد زكية على وضعها المستقل عن ربقة الزوج واستعباده.

استرجعت نزهة ماضي أسرتها وعالقتها بالمجتمع ،ثم ربطت بين الماضي والحاضر في مشاهد

متالحقة من حياتها وحياة العائلة .كما استرجع حسام أحداثاً وقعت بين أبيه وأعمامه ،كان األب فيها متسلطاً
على األرض التي ورثتها العائلة ،تذكر الكثير ثم حاول تجاهل ما تذكر؛ خوفاً من إثارة مواضيع من األفضل

طيها في عالم الكتمان .كما تذكر أحمد لحظات طفولته التي قضاها مع نزهة ،ووعدها له بأخذه إلى أمريكا،

إلى داالس خاصة" :كانت تأخذني من إيدي وتشتري لي ملبس وشوكوالته .وكانت تقول بكره بنروح على

أميركا وهناك ال مين شاف وال مين عارف .أقولها الف بوت تقولي مادونا ،أقولها جاكسون تقولي

داالس"...

()4

()1

بسام أبو بشير ،جماليات المكان في رواية "باب الساحة" ،ص ،275

()2

المرجع السابق،ص  .274سقطت كلمة المغلقة من البحث ،واألصل إثباتها.

()3

باب الساحة ،ص .164

()4

المصدر السابق  ،ص 198
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الستباق:
انتظرت نزهة عودة أخيها للبيت؛ ليتمما حلمهما القديم بالسفر إلى أمريكا ،والضياع وسط الزحمة،
هناك بين ألوف البشر ،تقول نزهة " لو يرجع أحمد ونروح مع بعض .أميركا حلوة والناس كتار وما حدا

عارف وال سائل ،وهناك نضيع وسط الزحمة .وأنا ومعاوية في المطعم ،وأحمد يدرس ويطلع دكتور ،من تعبي
وشغلي بصرف عليه"...

()1

وكما علمنا فإن استباق األحداث ال يدل بالضرورة على حدوثها ،فأحمد يستشهد،

وتالشت فكرة السفر إلى أمريكا بمقتله.

المبحث الثاني :األسلوب الروائي في باب الساحة:

أولا :السرد:
ابتدأت الكاتبة السرد في الرواية بالرواي العليم لكنها مزجته بحذق بالسارد الذاتي حيناً وبالسارد
بضمير الغائب حيناً آخر ،واعتمدت جانب الكشف من خالل الحوار الداخلي والخارجي ،فالسارد العليم يقدم
األحداث والشخصيات راسماً بدقة الحدود الزمانية والمكانية للقارئ ،فاستخدم الفعل الماضي بكثرة وضمير

الغائب" :أسرع نحو الباب وأغلقه خلفه فدوى في صمت الردهات وفقرات التالوة وشعاع األصيل"

()2

وقوله

"انقلبت الساحة الحجرية المسماة بباب الساحة إلى مسلخ يعلق فيها العمالء على الكالبات مثل الغنم،وسموها

الساحة الحمراء .وهناك على درجات الجامع وسط الساحة وجدت سكينة وفي صدرها مقبض سكين"( ،)3بينما
ورد السارد الذاتي الذي يتحدث بضمير المتكلم بكثرة وذلك الستجالء أفكار وتحركات ودواخل الذات خاصة

شخصية نزهة والست زكية وحسام أما السارد بضمير الغائب فورد بقلة من خالل نقل السارد كالم نزهة

بأسلوبه هو "علقت نزهة بخبث بأال مانع لديها من استضافة زوجة وجيه مدى الحياة"

()4

ثاني ا :الوصف:

استخدمت الكاتبة الوصف في أكثر من مكان في رواية الساحة ،وصفت الزمان فوصفت الليل

وأجواء االنتفاضة ،ووصفت المكان فوصفت األسواق والساحة وحديقة المكتبة وبيت نزهة ،ووصفت

الشخصيات لكنها في وصف الشخصيات اتبعت وصفاً فيه شيء من الغموض؛ فلم تذكر من صفات
الموصوف سوى ما يراه اآلخرين فيه .بدأت الرواية بوصف جلسات االستقبال التي كانت تعدها المرحومة

مكسم والساقان ممشوقتان.
زوجة أب زكية ووصفت المرحومة" :بيضاء ّ
ميالة إلى البدانة ،لكن الخصر ّ
وكانت ذات كبرياء وقوة ،ومع ذلك كانت تحسب لالستقبال ألف حساب .تلبس وتتعطر وتتزين وتحيل بيتها
جنة ياسمين وريحان وقرنفل وعبير تنباك وبريق أراجيل محالة بالقصب والخرز وبرابيش المخمل"...

()1

المصدر السابق  ،ص 144

( )2السابق ،ص11
()3

السابق ،ص 39

()4

السابق ،ص159

()5

السابق ،ص9
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()5

وصف استطردت فيه الكاتبة ،لم تكن شخصية المرحومة جزءاً من الرواية ولكن وصف الجلسات جاء ليلقي
الضوء على شخصية زكية التي تأثرت بتلك الجلسات .أما نزهة الشخصية الرئيسية في الرواية فلم تصف
جمالها بل تأثير جمالها على اآلخرين فحين نظرت إليها الست زكية رفعت رأسها فالتقت بعينان ال تجد لهما

المطعم بالصدف
وصفاً إال التسبيح :سبحان الخالق في عرشه"( ، )1وحين " توقفت أمام مرآة البيرو القديم
ّ
والخشب المحفور ...بدت والخلفية المخملية الصدفية البلورية من خلفها تمثاالً نحت من المرمر"( )2ويصف

أبو حسام ابنه فيذكر أنه "ولد فصيح ،جميل ،حبوب ،يحب النقاش ويهوى الكتب .لكنه غريب األطوار" (.)3
ثالث ا :تيار الوعي:

وهو أحد تقنيات السرد الحديثة ،التي اهتمت الكاتبة بتوظيفها في الرواية؛ لتكون مدخالً إلى عالم

الشخصية بشكل مباشر بين القارئ والشخصية ،والحوار الداخلي هو "حديث النفس واعتراف الذات للذات،
لغة حميمة تندس ضمن اللغة العامة المشتركة بين السارد والشخصيات؛ وتمثل الحميمية والصدق واالعتراف
()4

والبوح "

تلجأ إليه الشخصيات؛ لتعبر عن مكنونات قلبها ،كاشفة عن خلجاته ،من خالل التداعي الحر

للمشاعر واألحاسيس ،وفي الرواية تركت الكاتبة العنان للشخصية ،لمشاعرها ،وهواجسها ،لتنطق باسمها ،فها
هي زكية تساعد سمر في تعبئة االستبيان ،وتجنح إلى عالمها الخفي وذكرياتها " وفكرت حينها بحسام
وببناتها المتزوجات في الكويت والسعودية وعمان .منذ بداية االنتفاضة لم تسمع منهن حتى نهاية االنتفاضة.

ولكن ،هل ستكون لالنتفاضة نهاية؟ ...وفكرت بزيارات الليل والشوارع المهجورة وتحرشات الجيش .أكثر ما
يخيفها هو الليل والعتمة واقتحامات الجيش واالشتباكات المفاجئة وجرحى الصدفة .واألنكى من ذلك كله،

الخوف الذي تحسه وال تجرؤ على البوح به ،)5("...كما أن عملها كداية جعلها صامتة وكتومة ،حين تنهش

النساء أسرار البيوت ،تصمت هي وتصون أسرارهن وتسترها ،لكنها في المقابل ال تجرؤ على الفضفضة،

وزلة اللسان ،واال انتهى عملها "تأملتهن وهن يقرقرن ويبربرن وهزت رأسها وابتسمت بحسرة كانت تتمنى أن
تقوم بما يقمن به :تفتح فمها وال تغلقه على اإلطالق .تفضفض وتصيح وتتنفس ،وتلعن زوجها وتلعن حظها
()6

وتلعن الليل وما يجيء به من جن وعفاريت"...

وها هي نزهة تشك بنوايا سمر وسبب دخولها بيتها؛ لمأل االستبيان" تأملت األوراق أمام الفتاة ،والقلم
في يدها فأحست بالغضب :بحث علمي؟ أي بحث علمي ،هات لنشوف شو بدك مني؟ أكيد بدك تعرفي ليش
صرت هيك .وأكيد بدك تعرفي ليش صار بأمي هيك .وأكيد بدك تعرفي ليش صار لدارنا هيك .بحث علمي؟

()1

السابق ،ص31

()2

السابق ،ص39

()3

السابق ،ص48

()4

عبد الملك مرتاض ،في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد) ،عالم المعرفة ،الكويت ،1998 ،ص 120

()5

باب الساحة ،ص 21

()6

المصدر السابق ،ص 26
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تشرفنا يا بحث علمي!" ()1من المالحظ أن الجمل جاءت بشكل متقطع ،حيث اهتمت الكاتبة بوضع النقاط
بعد كل جملة فكرت فيها ،ويبدو أن وجود سمر قبالتها ،هو ما منع نزهة من االسترسال في التأمل والتساؤل،

بل إن دخول الداية بيت نزهة؛ لتمريض ابن أخيها المصاب ،كان محرضاً أكبر لنزهة لتتمرد على وجودهم

في بيتها ،وعلى مواعظهم التي ال تنتهي ،هذا االستفزاز جعل ألفاظها تتناسب مع حجم الغضب الذي شعرت

به ،من األلفاظ والتراكيب التي وظفتها نزهة استشهادها بالمثل الشعبي الذي يقول" :أمرين مرين ما حدا دريان

فيهم :موت الفقير وتعريص الغني"

()2

وقولها عن الست زكية " هذه الست اللي وال ألطف منها ،ماذا عملت

لتثبت هذا اللطف؟ حتى الصباح استكثرته عليها ،واآلن ها هي تحتل منزلها كما احتله ابن اخيها! وفوق هذا
كله ،الكبرة المحمضة وشوفة الحال .وهللا عال! "...

()3

وقد تمادت نزهة في استرسال أفكارها ،فاستعملت

كلمات بذيئة أكثر وهي بذلك تعبر عن انفعاالتها الرافضة إلمالءات اآلخرين ،كما تعبر لغتها عن حالتها

النفسية ،وتدلل على مكانتها االجتماعية.

أما حسام فقد استرسل في أفكاره من خالل الغوص بعالمه الداخلي فترة إغماءه والحمى التي انتابته،

فتذكر سحاب وما قالته سحاب ،قالت " :اصح يا شاطر بعدك صغير ،تحكي عن الحب؟ تذكرني بقيادي

كبير ،كان بلبنان قبل الضربة ،أحببته أكثر من عمري ،بس يا خسارة! المرأة عنده زوج جرابات .كل زوج
بلون ،وكل لون في درج ،كل درج برقم ،وخزانة مسكرة بالمفتاح "...وحين أعلمها بحبه ذكرته أنها انسانة من

لحم ودم ،رفض قائالً" :بل أنت سحاب"" ،ضحكت بكل نواجذها وهمست بجبين مرفوع :وأنت المشتاق

لآلفاق"

()4

ومن الجدير بالذكر أن القارئ ال يعلم شيئاً عن سحاب سوى ما يتذكره ويذكره حسام عنها.

المبحث الثالث :اللغة

تتخذ اللغة في الرواية شكال جديداً مختلفاً عن لغة رواية "الصبار" ،فبينما أخضعت الكاتبة لغة

الحوار للصقل والتهذيب في الروايات السابقة ،نجد أنها تحررت كثي اًر من ضوابط اللغة في روايتها "باب

الساحة" ،من حيث اعتماد الكاتبة على ألفاظ ،وتراكيب ،ومعان دارجة في الشارع الفلسطيني ،تجدر اإلشارة
هنا إلى أن الكاتبة اعتمدت على المبالغة في استعمال الكلمات النابية والسوقية .تلك األلفاظ وردت كشيء

مسلم به في خطابها الروائي ،وقد بدت بعض الكلمات موجهة بشكل متعمد؛ إلصابة القارئ بالمفاجأة ،ودفعه
لطرح التساؤالت ،وان كانت الكاتبة قد وجدت مخرجاً لها ،بأن جعلت هذه الكلمات ترد على لسان نزهة ربيبة

المجتمع السفلي ،نزهة المفعمة بالحقد والكراهية .استخدمت نزهة لغة تتسم بالتهكم والسخرية حيناً ،ولغة
مترعة بالحسرة والغضب حيناً آخر ،كما استخدمت سمر في حديثها مع نزهة اللهجة المحلية؛ لتلغي أي
تمايز قد يحدث سوء فهم بينهما.

()1

السابق ،ص 98

()2

السابق ،ص 74

()3

السابق ،ص 120

()4

السابق176 ،174 ،
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يرى الناقد محمد برادة أن "لغة الداية زكية وأم عزام تمثالن لغة الموروث ،ويعني بها امتزاج ألفاظهما
وتعبيراتهما بالموروث الديني واالجتماعي ،فال تكاد تخلو جملة أو عبارة لها من االيمان باهلل ،وقدرته ،وتمثل
ألفاظ العيب والحرام ،التي تنم عن تأثر بالثقافة الدينية السائدة ،باإلضافة إلى أن شخصية الداية زكية أمدت
()1

النص الروائي بمالمح تمتاز بالخصوصية بسبب قدرتها على التكيف مع شروط االنتفاضة"

تختلف هذه اللغة عن لغة سمر وحسام ،لغة المثقفين التي تسائل الواقع وال تقف عنده بل تتجاوزه؛

محاولة التوفيق بين لغة الموروث والعادات والقيم ،بتمثل أفضل ما فيه وبين لغة العلم والثقافة .فكالهما
يتحدثان لغة واحدة هي لغة المنطق والعقل .تؤمن سمر بقدرة االنسان على التغيير لألفضل ،وتثق بالناس
ثقة كبيرة ،على خالف نزهة التي تعاني من أزمة ثقة بمن حولها .تثق سمر بقدرة االنتفاضة على تغيير

النفوس والقيم والعالقات .وتعترف بأن هذا التغيير من الصعب تحقيقه ،لكنه في الوقت ذاته غير مستحيل.
على عكس إخوتها " الذين يريدون احتكار نضاالت االنتفاضة وارغام المرأة على البقاء في البيلت"

()2

كما

يتمتع حسام بدرجة من الوعي والنضج ،يستطيع من خاللها التفريق بين الغث والسمين ،لكنه يعيش في عالم

الوهم في عالقته بسحاب المرأة التي لم نعلم عنها الكثير ،سحاب التي ترفض أي عالقة تربطها به ،وتعتبره

صغي اًر على تحقيق أمنياته من خالل شعره وخياالته ،ومن المفارقات أن الكاتبة تعطي لحسام المجال ليكون
الصوت الذكوري الوحيد ،الذي يسمع صوته ،ويحترم فعله ،فهو "ينقل لنا صورة لنمط من شباب االنتفاضة.
إنه يقدم رحلة االنتقال من الوعي الرومانسي إلى الوعي الواقعي تتجلى رومانسيته في عالقته مع سحاب التي

يستحضرها كحلم وتفلت منه في الواقع ألنها تمتلك وعياً مغاي اًر"

()3

أولا :شاعرية اللغة في باب الساحة:
لم تخل رواية باب الساحة من اللغة الشاعرية ،إذ بدأت بها عتبة النص الروائي وقدمت بها روايتها،
ففي اإلهداء "إليه ..قريباً كان ..بعيداً كان ..هو المشتاق لآلفاق"( .)4أما الرواية فاختزلت شعريتها في

الشخصية حسام ،وهي شخصية مثقفة على درجة من العلم والوعي ،وقد توجه بشعره إلى سحاب معترفاً لها
بحبه من خالل قصائده .ثم تحول إلى سمر حين اكتشف أن حبه لسحاب هالمي ال شكل له وال وجود " :من
أين لهذه المدينة كل هذا السنى! وامتداد األفق الغربي يبلغ ضباب البحر ...تالل زواتا وقمة روبين وانحدار

البطاح لقرص الشمس وحب فتاة عيناها أجنحة الشفق وريش السنونو وذهب السنابل"

()5

" ،جلست تتعبد في

المحراب وتناجي دفقات اإلحساس وسحبتها ومضات اللهفة فبدا المستقبل مسكوناً بصنوف الوجد،)6("..
()1

محمد برادة ،أسئلة الرواية أسئلة النقد ،ص 172

()2

السابق170 ،

()3

المرجع نفسه ،ص 171

()4

باب الساحة ،ص 5

()5

المرجع نفسه 56 -55

()6
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ونقطة التحول بين الحبيبتين أن األولى أصبح حبها سحاباً أو جزءاً من الذاكرة ،أما األخرى فحبها باق "
ابتسم بصمت :أنا أكبر؟ إن شاخ القلب يشيخ الحلم ،إن شاخ الحلم يصير ركاماً ال يعلو فوق السبخات ،وأنا

المشتاق لآلفاق وأنت في الذاكرة سحاب"(.)1

كما اهتمت الكاتبة بتوظيف المعجم اللغوي ،الذي يخدم النص ،وتوسمت فيه القدرة على مطابقته

للحياة االجتماعية ،وايفاء المشاهد حقها عبر استخدام األساليب والتراكيب المناسبة للغة الشخصيات ،من هذه
الوحدات المعجمية والتركيبية ما يرتبط بالمعجم االجتماعي والنفسي والديني:

فالمعجم النفسي يحتوي على مفردات منها  :الخوف ،الكبت ،الرغبة ،القلق ،توجس ،التوتر ،تصاب بنوبة،
تنرفزي ،هموم ،نكد ،لهجة هستيرية ،ارتباك...،

والمعجم الديني وأغلب ألفاظه وتراكيبه وردت على لسان الداية زكية ونساء الحارة ،من هذه المفردات

المتعددة  :مؤمن بخاف هللا ،ال حول وال قوة إال باهلل ،تحوقل ،تبسمل ،استر يا رب ،هللا يسامحه ،حالل،
حرام ،عفى هللا عن ما مضى ،استغفر هللا العظيم ،بحياة النبي ،سبحان الخالق في عرشه ،يا أرحم الراحمين،

وغيرها...

كما توفرت مجموعة من األلفاظ والتراكيب المتصلة بالمعجم االجتماعي :مطلقة ،أرملة ،معلقة،

عميلة ،دار مصدر مشاكل ،فضائح ،مصائب" ،يا عيب الشوم ،بالش سمة بدن"(" ،)2معقول الشوكة تخلف

ورد"( ، )3ومن التراكيب التي جاءت جاهزة على لسان نزهة" :كان يعمل السبعة وزمتها ويرجع يتشاطر

علينا"(" ،)4خالنا لحالنا بهالدنيا نلوص"(" ،)5راحت رمتنا كل واحدة بوقعة أسخم من الثانية"(" ،)6الواحدة غير
()8

بيتها ما بوسعهاش"(" ،)7لبسوني الطرحة وصمدوني عاللوج وغنولي ورقصولي"

وهي طقوس العرس ،وقول

()9

الكاتبة على لسان سمر "ونقول القمع مش رجل وبس ،وكمان نسوان باكلوا لحومهم وبرموا العضام"

وغيرها ،عدا عن استخدام الكاتبة أللفاظ بذيئة جاءت على لسان نزهة منها :أخ تفو عليك ،قحبات،
وكاسرة ...وغيرها.
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ثاني ا :الحوار:

تبنت الكاتبة الحوار الفاعل بين الشخصيات؛ للمكاشفة ،وطرح اآلراء واألفكار ،وغربلتها ،مع الوقوف

على دالالت الحوار المتعددة ،التي فرضها الواقع المتأزم في الحي بسبب االنتفاضة ،إن اإلقامة القسرية التي

دفعت بحسام المصاب للجوء إلى بيت نزهة ،ثم دخول سمر والست زكية البيت المشبوه ،هذا التجمع في
البيت المشبوه ،طرح جدالً واسعاً بين الشخصيات ،وزعزع الوعي العام لحالة العزلة التي فرضها المجتمع
على نزهة .إن استضافة نزهة لهم ،دفعتهم نحو الحوار الجاد ،بين الوعي الجماعي والفعل المقاوم .هذا

الحوار الجدي ،نجم عنه غربلة لآلراء المسبقة وتبني نهج جديد .فالكاتبة قصدت من وراء هذا النهج الجديد،
تفعيل أفكار جديدة ليحملها أصحاب الرسالة ،أمثال حسام وسمر فهم الفاعلون على أرض الواقع .استثنت

الكاتبة السياسيين الدجالين ،ورجال الدولة من أمثال عاصم المربوط والسيد وجيه .وقد استطاع الحوار بين
سمر ونزهة أن يظهر وجهة نظر نزهة في كل ما يدور حولها ،فتصبح الشخصية الغامضة شخصي ًة من
الممكن قراءة أهم معالمها ،ومحاولة سبر أغوارها ،من خالل ما تقدمه من أفكار عن الناس والوطن والمحيط
الذي تعيش فيه ،كاشفة عن أسباب العزلة التي فرضت عليها والمتسبب بها .باإلضافة إلى همومها وهموم
غيرها من النساء وهي هموم إنسانية مشتركة .تبغي الكاتبة تجاوز مرحلة االتهامات جزافاً ،إلى مرحلة

تصويب األخطاء ،ورفع الحواجز المنصوبة بين نزهة وبين اآلخرين.

ومن الحوار الدائر بين كل من الست زكية وزوجة أخيها ،يستشف القارئ بعضاً من معالم شخصية

كل منهما ،وطريقتها في معالجة المشكالت التي تواجهها .أما لغة الحوار بين نزهة وسمر ،فاتسمت بعدم
الثقة في البداية ،وبدت لغة الحوار مستهلكة ،خاصة تلك التي استعملتها نزهة ،فقد تميز حوارها باالنفعالية

والحدة ،واستخدمت في حوارها لغة إيحائية ،حملت في ثناياها الكثير من المعاني الجارحة .أما الحوار فجاء

باللهجة المحكية واتسمت لغتها "باآللية أحياناً وكأن الكاتبة لم تبذل جهداً في انتقاء مفرداتها أو اختزالها،
فباتت أقرب إلى اللغة اليومية منها إلى اللغة الروائية ،مما يؤثر على فنيتها"( )1وهي ظاهرة تكاد تكون سائدة

في روايات الكاتبة ولعل اهتمام الكاتبة بالمضمون طغى على اهتمامها بالبناء اللغوي.
خاصية تعدد األصوات:

اهتمت الكاتبة بإيراد العديد من األصوات المتناقضة ،من خالل شخصيات تتحاور وتتصادم بشكل
عنيف فيما بينها ،سواء بالقول أو الفعل ،وبرزت هذه التعددية في خطاب أسامة وعادل وباسل كما رأينا من

قبل في رواية "الصبار" .ويتفق كل من الناقد شكري الماضي ومحمد برادة في أن الكاتبة اتقنت استخدام هذه
التقنية في رواية "باب الساحة" من خالل أصوات زكية ،نزهة ،سمر ،أم عزام ،وحسام.
يرى باختين أن لغة الرواية ذات مستويات مختلفة تبعاً لمستوى الشخوص الثقافي" ،تتعدد الشخصية

الروائية بتعدد األهواء و المذاهب ،واأليديولوجيات ،والثقافات ،والحضارات ،والهواجس ،والطبائع البشرية التي
()1

ماجدة حمود ،الخطاب الروائي عند سحر خليفة ،مقال ،المجلة الثقافيةhttp://www.thakafamag.com ،
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ليس لتنوعها وال الختالفها من حدود"( )1فكل شخصية تفرض نمطاً معيناً من لغة خطاب خاصة بها؛ لذلك
تتنوع األساليب والمفردات والتراكيب وطرق التعبير ،وقام محمد برادة بقراءة كل صوت ،واستخلص أهم
العناصر الداللية في لغة كل صوت على حدة ،ثم قام بتصنيفها في لغات متعارضة ،وتمكن من رصد هذه
اللغات من خالل الصياغة التركيبية ،والمعجمية ،وتجاورها ،وربط أصواتها بالبناء العام للرواية .استنتج الناقد

أن صوت زكية هو صوت مركزي في النص؛ ألنه يمثل لغة العادات ،والتقاليد ،والقيم الدينية ،والغيبيات.
بينما يتميز صوت نزهة وسحاب رغم التباين بينهما ،بأنه لغة التشكيك والقطيعة مع اآلخر .يمثل صوت

سمر لغة إعادة النظر ،من خالل توظيف المنهج العلمي ،والتحرر من اآلراء المسبقة(.)2

يشير بعض النقاد ،الذين اهتموا بروايات سحر خليفة ،أن هناك خلالً في إتباع حوارية باختين لديها،

فالحوارية :تعني تعدد األصوات وتنوعها ،إال أن الكاتبة لم تستخدم هذه التقنية إال لتخدم أيديولوجيتها ،فقيدت

الحوار ألجل إثبات صحة أفكارها .قدمت الكاتبة رؤيتها األيديولوجية بشكل مكثف في حين تضاءلت الرؤى

األخرى أمام ذلك التكثيف ،وهو ما لمسه القارئ من تحييد لدور حسام ،والمجتمع ،والتقاليد ،مقابل تكثيف
هاما ،وهو "عبر العالقات الفنية ،ال
ً
المشاهد والحوارات التي تدعم وتثبت رؤية نزهة .وهنا أغفلت الكاتبة أم اًر
()3

االيديولوجية تقوم الرواية وحين يتم التركيز على األيديولوجية في الرواية فهذا يعني إلغاء لفنيتها"

ثالثا :التضمين:

األمثال الشعبية :ضمنت الكاتبة الرواية مجموعة من األمثال الشعبية منها" :ذنب الكلب أعوج ولو

حطوه بميت قالب( ،)4طب الجرة على تمها تطلع البنت ألمها( ،)5هم البنات للممات( ،)6اللي ايديه في المية

مش زي اللي ايديه في النار(.")7
تحليل رواية "أصل وفصل":

بدأت الكاتبة بالعنوان المثير للحيرة والتساؤل أصل وفصل ،أصل ماذا وعن أي فصل تتحدث؟

مدرك ًة أن العنوان هو أول اتصال بالمتلقي وهو مفتاح النص ،جاء اختيار العنوان ليذكر بأصل الحكاية
المروية ،وجذورها المتينة الضاربة في األعماق ،رغم كل ما حصل ويحصل على أرض فلسطين .حكاية
وطن لم يتم الدفاع عنه كما يجب ،لكنها حكاية من عدة فصول ،البد من متابعة حلقاتها للوصول إلى

المعنى المنشود ،وهنا الفصل األول من فصولها ،حيث تقع أحداث الرواية قبيل زمن النكبة الفلسطينية.
()1

عبد الملك مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص73

()2

محمد برادة  ،أسئلة الرواية ،اسئلة النقد ،ص 172

()3

ماجدة حمود ،النقد األدبي الفلسطيني في الشتات  ،ص .88

()4

السابق ،ص 28

()5

السابق ،ص 29

()6

السابق43 ،

()7

السابق 165 ،
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تعد رواية "أصل وفصل" كتابة تاريخية تخيلية؛ ألنها قائمة على شخصيات متخيلة ،وذكرت من بينها
شخصية حقيقية هي شخصية الشيخ عز الدين القسام ،تناولت الكاتبة جانباً من جوانب مقاومته ،من خالل
بعض الوثاثق ،إال أن الرواية ال تعد سيرة ذاتية للشيخ ،وانما هي في المقام األول ،بانوراما اجتماعية لعائلة
عاشت قبيل النكبة .وتناولت عالقة وحيد أحد شخصيات الرواية بالشيخ الشهيد ،وللكاتبة رؤية نقدية واضحة

للشيخ ،ولسذاجة مواقفه ،خاصة موقفه من اضراب عام  .1936تكمن أهمية الرواية في أن الكاتبة عادت

بالقارئ "عبر شخصياته ا المتعددة إلى البنى االجتماعية التي كانت سائدة في فترة ما قبل عام  ،1948في
محاولة جادة منها لدراسة الظاهرة السياسية ضمن أبعادها االجتماعية"( .)1إن اعتماد الكاتبة على بعض

الشخصيات التاريخية والسياسية في رواياتها :الميراث من خالل شخصية كل من "الثوري والمحافظ
والدبلوماسي" ،وفي رواية ربيع حار من خالل شخصية "الرئيس ياسر عرفات" ،وفي رواية أصل وفصل من
خالل شخصية "الشيخ عز الدين القسام" ،وحبي األول من خالل شخصية "عبد القادر الحسيني" ،وأرض
وسماء من خالل شخصية "أنطون سعادة" يوحي برغبة الكاتبة في انتقاد الواقع السياسي المتدهور وجلبه

الوبال والخسارة على المجتمع الفلسطيني.

أولا :الشخصيات في رواية "أصل وفصل":
تعد شخصية زكية وأفراد عائلتها وحيد ،وأمين ،ووداد ،والطفل سمير الشخصيات المحورية في
الرواية .أما الشخصيات الثانوية فتمثلت في الخال ،وأبنائه ،والعائلة اليهودية عائلة شالوم ،ولي از ،والشخصيات

السياسية اليهودية واإلنجليزية .تجسد الكاتبة عبر تلك الشخصيات صورة بانورامية للمشهد السياسي قبيل

النكبة " وقد اقتضى رسم اللوحة الكاملة من الكاتبة أن تضع الخطوط العريضة للطبقات االجتماعية والهجرات
إلى جانب أشكال الحياة اليومية المائزة"(.)2

شخصية زكية األم محورية؛ لدورها المتنامي في الرواية ،فهي ال تبقى على وتيرة واحدة ،وانما تتغير
تبعاً لمتطلبات المرحلة التي تعيش فيها ،كانت سيدة نفسها ال يستطيع أحد أن يتحكم بتصرفاتها حتى وان

كان زوجها ،كانت تفعل ما تشاء طالما ال تجد في األمر غضاضة ،لكن حياتها وحياة العائلة تغيرت بفقدان

األب والمال ،فتقرر األم مصائر أبنائها عنهم ،بتأمين زواج لوحيد ووداد؛ لتكفل لهم حياة العز والغنى،

فيستجيبون لها ،لكن هذه الق اررات تجلب الوبال للعائلة.

شخصية وحيد :االبن األكبر ،الذي يتحمل تبعات األسرة بعد فقدان الوالد ،يعمل ليكسب قوت العائلة عدة

أعمال قبل زواجه من ابنة خاله الغنية ،يكتشف أثناء عمله تورط خاله في عمليات تهريب سالح ،لبناء الدولة
اإلسرائيلية؛ فيرفض االستمرار في عمله ،ويلتحق بالثوار.

()1
()2

رزان ابراهيم ،أصل وفصل لسحر خليفة  :قراءة سوسيولوجية ،مقال ،مجلة أفكار  ،العدد ،283عمان  ، 2012 ،ص 99
صالح فضل ،سحر خليفة في ملحمة أصل وفصل ،مقال ،جريدة األهرام ،العدد 2009 ،44660م ،

http://www.ahram.org.eg/archive/2009/3/16/WRIT1.HTM
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شخصية أمين :مثقف ويدرس في الجامعة ،يرفض ق اررات األم المصيرية ،لكنه ال يجد استجابة من األم أو
من األخوة آلرائه ،ولذلك يبتعد عن جو العائلة ،مفضالً االهتمام بدراسته وبالصحافة منتمياً لألحزاب

اليسارية ،يدعم أخته وداد ويساندها بآرائه حول تعليمها والتحاقها بدراسة التمريض.

شخصية وداد  :تؤدي وداد شخصية المساعد لوالدتها ،وألنها تؤدي شخصية التابع لوالدتها ،فهي ال ترى إال

ما تراه الوالدة مناسباً لها ،ولكي تنكسر هذه الصورة التبعية ،البد من دخول شخصية أخرى ،تقوم بدور

المحرك األساسي للتغيير ،حتى وان لم يتم هذا التغيير عن إرادة واعية منها ،فرشاد الزوج كان بمقدوره أن
يأخذ مكان الوالدة في التحكم بمصير وداد إن أراد ،لكنه لم يفعل ،بل هرب من فخ الزواج ،نفوره هذا جعل

الحياة بالنسبة لوداد تأخذ منحى جديداً لم تخطط له ،بل لم يخطط له أحد من الشخصيات التي كان لها دور

فاعل في تحديد مصيرها .تبتعد األم وتصبح في وضع المتفرج غير الراضي ،لكنها ال تملك حق التدخل .أما

األخوة فال يملكون لها شيئاً ،وذلك لخروجها من دائرة اهتمامهم :وحيد مشغول بعمله وليالي األنس التي
يقضيها مع زوجته الشبقة .وأمين نزع يده من موضوع أخته حين لم يستمع لرأيه أحد ،حين أعلن أنه غير

راض عن الزواج .فابتعد بدراسته الجامعية عن المحيط بأسره ،هكذا كان المحيط بوداد سلبياً في معالجته

لمشكلتها ،لكن في الوقت ذاته أصبح الطالق-المرفوض اجتماعياً -معول تغيير في يد وداد؛ لتغير من
شخصيتها ،فتتناسب مع المرحلة التي تعيش فيها.

لعبت ثالث شخصيات دو اًر فاعالً في تغيير شخصية وداد :األولى شخصية لي از الفتاة المثقفة

المنفتحة على العالم برؤية واقعية تجديدية ،التي ال تتواطأ مع السائد ،وهي شخصية متميزة ،مختلفة عن
الباقيات من الشخصيات النسوية في الرواية .تبدو كرمز أكثر من كونها شخصية واقعية ،وحضورها أثر في

كل من أمين ووداد باختالف طرق التأثير .والثانية شخصية الجارة علياء التي لم تكن تهتم ألقاويل الناس،
وأخي اًر األخ أمين بعد أن تهيأ له الجو المناسب لتدخله ،وهو خروج وداد من تبعية كل من الوالدة والزوج.

لم يحظ الطفل سمير بأي دور فاعل وانما جاء ذكره في سياق الحديث عن العائلة أو لتأكيد حدث ما.
ثاني ا :أحداث الرواية:

تتتبع الرواية حياة زكية منذ أن كانت طفلة ،تعيش في كنف والديها في بداية القرن العشرين،

وتستعرض حياتها مع أخيها ثم حياتها كزوجة وأم ألربعة أطفال وحيد ،وأمين ،ووداد ،وسمير .تعيش العائلة
حياة آمنة ال تتخللها مشاكل أو منغصات كبرى ،فالحب الذي يجمع بين الزوجين قادر على التغلب على أي

منغص كان .يتوفى الزوج في حادث فينقلب وجه الحياة ،ليصبح قاتماً عابساً في وجه العائلة .تشمر زكية
عن ساعد الجد مع ابنها وحيد؛ ليتحمال مسؤولية إعالة األسرة ،وتستمر األوضاع هكذا إلى أن يعود أخوها

الغني من السعودية ويتصاهران ،فيتزوج ابنها وحيد ابنة خاله ،بينما تتزوج وداد ابن خالها ،ويصبح وحيد أحد

أهم العمال الذين يعتمد عليهم خاله ،لكنه يكتشف أن الميناء يهرب أشخاصاً وأسلحة من الغرب ،فال يعجبه
تواطؤ خاله مع حركة تهجير اليهود إلى فلسطين ،فيهجر عائلته وعمله ،وينتمي إلى جماعة الشيخ عز الدين

القسام ،التي تناوئ االحتالل اإلنجليزي إلى أن يستشهد الشيخ .بينما يدرس أمين في القدس ،يمارس أمين
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مهنة الصحافة ويهتم بالشؤون السياسية للبلد ،وكذلك تفعل لي از الشابة المقدسية التي تخرج هي وزميالتها في

مظاهرات سلمية للتعبير عن امتعاضهن من تعاون اإلنجليز مع اليهود ضد الشعب الفلسطيني.

اعتمدت الكاتبة على تقديم مجموعة من األحداث؛ كونها تمثل عصب الرواية ،لكنها ال تستمر في
تسلسل األحداث إلى النهاية في وتيرة واحدة ،وانما تعود م ار ًار إلى بعض األحداث السابقة؛ لتلقي ببعض

الضوء عليها من آن آلخر ،فتزداد وضوحاً وتمنحها عمقاً جديداً ،وهكذا يكبر نسيج الرواية ويتسع ،فتتعدد

األحداث وتتنوع ،فالزخم في األحداث وفي المشاهد والشخصيات يتتابع ،مع تتابع األحداث وتسلسلها حيناً،
وحيناً مع التوقف في مشاهد حوارية أو وصفية.

ثالثا :الزمان والمكان في رواية "أصل وفصل":

لم تقدم الكاتبة في رواياتها السابقة المحكيات السردية في تتابع زمني معين ،وانما قدمت بعضها

وأخرت اآلخر ،وذلك تبعاً للحدث وللشخصية" ،إن الكاتب غير ملزم بأن يتطابق لديه تتابع األحداث في

رواية ما مع الترتيب الطبيعي ألحداثها -،كما يفترض أنها حدثت بالفعل...-فإن الوقائع التي حدثت في زمن
واحد ،ال بد أن ترتب في البناء الروائي تتابعياً .)1(".كما لم تعتمد الكاتبة في روايتها "أصل وفصل" على
تراتبية السرد حسب األحداث تاريخياً ،إذ ارتأت أن تقدم أحداثاً على أحداث؛ وذلك لتخدم فكرة الرواية

األساسية ،وهي التأريخ لألحداث السياسية عبر االجتماعي ،تبعاً للشخصيات االجتماعية أي عبر زكية
وعائلتها ،فبدأت الساردة تقريباً من النهاية ،أو باألحرى نهاية الجزء األول ،دون أن نعرف عن الساردة

الكثير ،فالساردة هي الطفلة التي تعيش مع الجدة زكية والوالدة وداد ،ومن خالل حياة الجدة زكية تبدأ أحداث
الرواية تتوالى .بدأ زمن الخطاب السردي بمحاولة جدة الساردة "زكية" استبصار المستقبل ،وانتهى بخروج

وداد للعمل ،وتركها لطفلتها في رعاية الجدة .أما المكان فهو موزع بين مدن ثالث هي نابلس وحيفا والقدس.

أما الخط الزمني فهو الحاضر ثم الماضي القريب فالماضي البعيد السترجاع سيرة حياة العائلة ثم العودة إلى
الواقع.
التوظيف التقني للمكان والزمان:
اهتمت الكاتبة بإبراز المكان كعنصر أساسي ال ينفصل عن بقية العناصر بل "يؤسس مع الزمن

والشخصيات والوصف والحدث عالقات متبادلة ...نجحت سحر خليفة في إضفاء واسقاط الحاالت النفسية
للشخصية على المكان ،بحيث أصبح المكان جزءاً من طبيعة الشخصية وأحوالها ومشاعرها"( .)2صاحب
الوصف التفصيلي للمكان واتصاله العميق بالشخصيات اهتمام باسترجاع الماضي زمن النكبة وانفجار ثورة

()1

حميد لحمداني ،بنية النص السردي ( من منظور النقد األدبي)  ،الطبعة األولى ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر

والتوزيع ،لبنان -بيروت ،1991 ،ص 73
()2

نبيه القاسم ،سحر خليفة في حبها األول وغصة الواقع األليم،
http://www.nabih-alkasem.com/sahar_hobbi.htm
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الشيخ عز الدين القسام معتمدة على تقنية جديدة وهي " التوثيق في هوامش الصفحات فأشارت إلى مراجعها

مثل مذكرات أكرم زعيتر وخليل السكاكيني وشعر إبراهيم طوقان لتثبت للقارئ أن ما يرد في الرواية ليس
()1

محض خيال"

وتذكر الكاتبة القارئ بمقولة باسكال في مقدمة الرواية " ال تقولوا لم أقل شيئاً جديداً ،أسلوب

ترتيب العناصر هو الجديد"

والشخصيات.

()2

؛وذلك لتشير إلى طريقة العرض الجديدة التي قدمت بها األحداث،

وظفت الكاتبة تقنيات زمانية مختلفة منها:

السترجاع :جاءت في الرواية أمثلة متعددة على االسترجاع منها :استرجاع خارجي وهو استرجاع

لزمن ما قبل زمن الرواية ،حين ذكرت أصل عائلة قحطان الذي يعود إلى زمن الوالي العثماني ،واسترجاع

داخلي ،من خالل استرجاع زكية ووحيد للماضي؛ وذلك للمقارنة بين الحال السابق والحالي لوضع العائلة.

في ذلك المشهد يتم استرجاع قسري للزمن ،وللحظات البؤس التي عاشتها زكية ،بعد اتهام ابنتها لها بإجبارها
على الزواج الفاشل " ،قالت لها قبل يومين  :أنت السبب .أنت رميتيني هالرمية .قالت مدافعة عن نفسها :ما

حدا غصبك .ليش وافقت؟ لطمت وداد خديها :كنت صغيرة .أنا كنت خدامة ألوالدك .أنا كنت خدامة لك
أنت .نزلت أجوبتها كالصاعقة فلم تجبها .خدامة لها؟ خدامة ألوالدها؟ وهي إذن خدامة لمن؟ لمن خاطت

ورقعت القنابيز؟ لمن سهرت الليل وهي تدرز وترقع وتكوي الطرابيش؟ لمن انقطعت عن الزيارات

واالستقباالت وأجواء الحارة .)3("...كما استرجع وحيد حياة الشقاء في نابلس " قبل زواجه كانت األم تنقع
()4

مالبسه بالكاز فتظل الرائحة الحريفة عالقة في ثيابه مهما استحم ومهما تعطر".

والهدف من توظيف هذه

التقنية كما قلنا هو المقارنة أو إضاءة الجو العام بلمحات تربط الماضي بالحاضر ،وتظهر الصلة الوثيقة
بينهما.

الستباق:
لم ترحب وداد بفكرة حملها؛ ألجل أنه جاء ثمرة ليلة حب واحدة لم تتكرر ،لكنها حين رأت طفلتها،
"في المنام مثل اللعبة بيضاء شقراء بعينين خضراوين مفتحتين مثل القطة ما كانت حديثة الوالدة بل كانت

ابنة شهرين أو ثالثة وربما أكبر كانت تضحك وتلوح بيديها البضتين ،)5("...فبدأت تهتم لما ستقدمه البنتها
وعجزت أمها هي عن تحقيقه لها .وهو ما تحقق حدوثه أي أنها أنجبت طفلة لكن هل اهتمت بها كما تمنت؟

هذا ما ال تثبته الرواية ،إذ تركت وداد عبء تربية ابنتها على أمها أي على جدة الطفلة.

()1

لطيفة ابراهيم برهم ،أصل وفصل حكاية ضياع البالد ،مجلة دراسات في اللغة العربية و آدابها ،ص 10

()2

أصل وفصل ،ص5

()3

نفسه ،ص 259

()4

نفسه ،ص 185

()5

السابق ،ص 249
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األسلوب الروائي في رواية أصل وفصل:

أوالً :السرد:

تولت الحفيدة نضال عملية السرد في الرواية التي لم تكن شاهدة على جزء كبير من أحداثها ،لكنها

لم تكن بعيدة عنها فقد كانت طفلة آنذاك ،ولم يفوتها أن تشدد على العالقة القائمة بينها وبين جدتها الملهمة
األولى لها منذ نعومة أظافرها ،هذه العالقة جعلت من السهولة بمكان أن تتطلع نضال على الحوادث السابقة

التي مرت بها الجدة وعائلة الوالدة من حديث الجدة التي تعدها الساردة بمثابة األم األقرب لها "كانت ستي
زكية القحطان أحلى رواية ورواية .كانت تقص علينا القصص فننسى العالم ونسرح وندوخ"( .)1وتبدو الساردة

في الواقع وكأنها السارد العليم خاصة في سردها للوقائع التي حدثت ،كما اعتمد السرد على عملية الكشف

التي يمارسها القارئ من خالل متابعته للحوار الداخلي بين الشخصية وذاتها والحوار الخارجي الدائر بين

الشخصيات فيشارك القارئ في استنتاج العالقات بين األحداث والمتحدثين.
ثاني ا :الوصف

اعتمدت الكاتبة على تتابع األحداث ،وما يدور بين الشخصيات بشكل متواتر ،مما جعل الحاجة إلى

عملية الوصف الدقيق للشخصيات أو لألماكن تبدو غير ملحة ،على العكس من استفاضتها في الحديث عن

األمكنة في روايتيها الالحقتين ،ولم تهمل الكاتبة الوصف بل جاء الوصف دائما تابعاً للحدث أو للشخصية
المتحدث عنها.

وصفت الكاتبة زوج الجدة فهو يحب الصوت المنبعث من البابور الذي يعمل به ،الذي ما أن ينهي
عمله ويعود للبيت يصبح منشغالً بآلته الموسيقية" ،عن كل الدنيا وشعره منبوش كالدجاجة وأصابعه مثل

األسماك تسبح وتلعبط وتتقافز وتصدر ألحاناً عاصفة ثم رقيقة"( ،)2كما وصفت الساردة الشخصيات الواردة
في الرواية بشكل انتقائي ،فخال الساردة كان جميالً بعيون زرقاء خابية مثل اإلفرنج لكن به من البالهة

والغباء ما أورثه لبناته ،ثم عادت الساردة إلى أصل العائلة إلى قحطان الجد ،الذي كان متجب اًر وبخيالً
وأصبح من األعيان فبنى له قص اًر يشبه قصور بني األحمر .فوصفت القصر ما يحتويه من برك ،ومآذن،

وسراديب .وكان السرداب؛ لحبس األشرار مثل مغارة طويلة كالنفق عند المدخل ،تمتد طوالً تحت األرض،

حتى تصل جبل جرزيم ،ولقب بحبس الدم ،إذن ،الوصف كان شامالً لبيت العائلة ،لكنه كان وصفاً عاماً لم
يدخل في التفاصيل ،كأن الساردة تريد أن تجعل من المكان مسرحاً لألحداث على مدى أجيال متعاقبة لعائلة

قحطان ،فيه حدثت جل أفراحها وأتراحها؛ إذ إن العائلة افتقرت إلى حياة العز بعد موت الزوج .عاشت األسرة

فترة من الزمن تعاني العوز ،مكتفية بالعمل في خياطة المالبس ،ورقع القنابيز .وصفت معيشتهم في بيت

مهدم ليس به سوى غرفتين ،وهو بيت العم الذي تهدم بفعل زلزال ضرب نابلس عام  1927دمر أكثر من
ثلثي المدينة.

()1

السابق ،ص9

()2

السابق ،ص 13
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كما وصفت الكاتبة وداد بأنها لم تكن "جميلة وال جذابة .كانت شاحبة رقيقة بعود ضامر ،وضفيرتين
نحيلتين ،وصدر ممسوح ،لم ترث الجمال أو قوة اإلرادة والشخصية من أمها .وربما كانت شخصية أمها

الطاغية هي السبب الرئيس في ضمور شخصيتها ،وعدم نموها .فظلت مركونة على الهامش في ظل

األم"( .)1كما وصفت رشا "زوجة وحيد" بالجميلة التي تمتلك بياض وجه كالقشطة ،ولون جميل لعينين
دعجاوين ،وصدر يشبه المرمر ،ووجه يشبه البدر ،وعجيزة تدير الطاحون ،وهي رغم ذلك "غبية ودلوعة
وتلدغ بالسين".

()2

وهنا اعتمدت الكاتبة على التشبيه التقليدي المتبع قديماً ،كما وصفت الكاتبة رشاد بأنه

دميم عكس والده فهو صغير البنية ،ضئيل الحجم مثل أمه وتبدو هنا وظيفة الوصف "توضيحية تفسيرية؛

فالوصف له وظيفة رمزية دالة على معنى معين في إطار سياق الحكي"(.)3

ارتبط السرد بالوصف ،فأعان كل منهما اآلخر في توضيح المعنى المراد من السياق ،وهو ما نجده

في وصف مكان عمل وحيد الذي يؤكد الفرق بين شخصية كل من األخوين وحيد وأمين "كانت هي المرة

األولى التي تطأ فيها قدما أمين مكان عمله طوال عمره بين الكتب طوال عمره كان نظيفاً وكان اآلخر
باألفرهول ورائحة الكاز"( ،)4استقبل وحيد أخاه مستغرباً قدومه" ،مشى أمامه .م ار برفوف وصهاريج وعربات
نقل وموتورات وسقاالت وبعض العمال ،وزكمت أنفه رائحة النفط والشحمة ،رائحة اعتادها منذ الطفولة رائحة

وحيد .دخال المكتب مكتب رجل يعمل بالحديد والميكانيكا .عفش من حديد مكسو بجلد بني مسود اللون،
ورفوف رمادية متسخة ببقع الزيت والشحم والغبار ،وملفات قديمة حائلة متهرئة ونسخة لقاموس صغير

عربي -انجليزي .)5(".فالوصف جاء تابعاً متمماً لألحداث وللشخصيات موضحاً لسلوكياتها ،غير مستقل
عنها.

ثالثا :تيار الوعي:

أتقنت الكاتبة استخدام هذه التقنية خصوصاً الستجالء مواقف ستبدو غامضة بدونها ،منها موقف

زكية من ليزا ،وهواجسها من عدم استقرار زواج ابنتها من ابن أخيها ،كما أطلعتنا على دواخل شخصية االبنة
وداد الكتومة التي لم تكن تجرؤ على إظهار مشاعرها أو إبداء آرائها .وهي دعوة صريحة من الشخصية

لسبر أغوارها .ومن المقاطع التي تجلى فيها الحوار الداخلي ،تلك األفكار التي دارت بخلد زكية حين رأت أن

زوجة ابنها ال تجيد صب القهوة في الفنجان ،فكيف تفعل بباقي شؤون بيتها الزوجي  ":لم تتفوه بأي من ذاك
ألنها المسؤولة عما حدث .ألم تكن هي من شجعته على ذاك الزواج؟ ألم تتحمس لزواج البدل حتى تزوج

ابنتها فال تتعنس " تصبح عانساً" ؟ إذن السكوت أحسن وأشرف ألن االعتراض فات أوانه ،وال اعتراض على
()1

السابق ،ص 47

()2

نفسه ،ص 42

()3

حميد لحمداني ،بنية النص السردي ( من منظور النقد األدبي)  ،ص 79

()4

السابق ،ص .179

()5

نفسه ،ص .180
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حكم هللا .هذا نصيبه ونصيب البنت .على كل حال ،ال أحد يعرف من أين يأتي الخير وما األفضل .فلو
()1

ظلت وداد معنسة ،أهذا أفضل؟ ال ،ال يمكن".

فالحوار الدائر في خلد األم زكية يوحي بالندم والتردد،

والخوف من أن يفشل زواج البدل الذي دبرته لكل من ابنها وابنتها ،وتلتمس لنفسها األعذار لالستمرار في

تلك اللعبة الفاشلة .أما وداد فكانت وحيدة في بيتها الزوجي "بدأت تفكر في االنتحار .ماذا لو وقفت في

البلكون وألقت بنفسها من ذاك العلو ماذا لو ذهبت إلى الشاطئ وألقت بنفسها في عمق البحر واذا ماتت ،من

يذكرها؟ زوجها طبعاً لن يذكرها ،ماذا عن األم؟ ماذا عن األخ؟ ماذا عن األهل واألقارب؟ لن يذكرها أحد
()2

منهم"...

مشاعر الخواء والوحدة التي تشعر بها ذكرتها بمن تسبب بهذا المصير البائس ،إنهم أقرب الناس

إليها .ومن خالل الهواجس المتكررة التي تشغل الفضاء النفسي الذي تعيشه األم وابنتها تصبح هذه األحداث

والهواجس تمهيداً لتغيير ما في أفق الحياة الضيق الذي تعيشه وداد ،وأصبحت على يقين من قدرتها على

رفضه.

نالحظ هنا اعتماد الكاتبة في التشخيص على عمليتي اإلخبار والكشف ،رغم تعقيبها المستمر على

المواقف واألحداث ،وهو ما فعلته في أغلب رواياتها خاصة في الروايات الطويلة نسبياً مثل "عباد الشمس"
و"ربيع حار" والثالثية .وقد تم الكشف عن طريق الحوار بنوعيه مما يبرز حرص الكاتبة على تفاعل القارئ
معها عكس ما فعلت في رواية الصبار التي اعتمد التشخيص فيها على وصف الروائي "عملية اإلخبار"

بشكل رئيسي.

اللغة في رواية أصل وفصل:

بالرجوع إلى المقاطع السردية والمشاهد الحوارية في النص الروائي نجد أن اللغة الفصحى البسيطة

عادت لتحتل مكانتها في رواية "أصل وفصل" ،وكأن الكاتبة انتبهت إلى آراء النقاد -في لغة رواياتها

السابقة -الذين أروا التباساً بين لغة السرد ولغة الشخصيات ،فقد نوه الناقد عادل األسطة في قراءته لرواية
"ربيع حار" منتقياً مقطع من الرواية ليعقب عليه "هز رأسه ولم يجبها .كان يفكر بأن هذه البنت السقعة
بالبنطلون والشعر القصير وحذاء الرياضة والكنزة ليست تحفة ،وليست فلتة ،فهي ال أكثر من رعناء مخترقة
أو أية صيغة من الصيغ ذات األبعاد الملغومة ألنه يعرفها ويعرفهن فهن كثيرات في الجامعة وفي الكليات

والمنتزهات يلبسن البنطلون والضيق ويحملن الكتب حتى نعرف أنهن متعلمات وبنات ناس ومحترمات وهن
ال أكثر من مخروقات ،الواحدة منهن ال تنفع إالّ لكذا ،ورغم ذلك ،فعليها منافس كالخنافس .بنات منفوخات
كالبالونات وفقوس الحمار إذا نكشته مجرد نكشة يفقع ويرش ويطرطش .لكن يا عيني على الجعصة! هللا

أكبر"

()3

()1

المصدر نفسه ،ص 56

()2

المصدر نفسه ،ص 108

()3

سحر خليفة ،ربيع حار ،ص 275 -274
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يرى الناقد أن لغة الكاتبة "تعاني من ضعف بناء الجملة ،واختالط العربية بغيرها ،ويصل الضعف

إلى درجة ال تختلف فيها لغة السارد عن لغة الشخوص المثقفين"( .)1وفي تعقيب على لغة الرواية ذاتها للناقد
عباس دويكات في المقطع التالي "فأحس الرجل بالفجيعة ألن المصير قد تقرر ،وما عاد هناك مجال للشك،

أدرك أن ابنه صار شهيداً ،مشروع شهيد هذا الذي كان يغني ويسبسب الشعر ويتولدن "

()2

يتساءل دويكات

إلى أي مدى كانت الروائية في روايتها "ربيع حار" موفقة في استخدامها للغة السرد ،وهل كانت قادرة على

الوصول إلى لغة شاعرية "ونحن ال نطالبها أن تكون شاعرة" ،أم هل استطاعت الروائية أن تالمس في لغتها
حواف الفصحى المتوسطة حتى نقول إنها ارتقت إلى مستوى أدبي يجيز لنا أن نصفها من خالله بأنها أديبة

حقاً .قادرة على تسخير اللغة في دالالتها وايحاءاتها إلى خدمة تقنية متطورة في استخداماتها السردية"(.)3

أما الكاتبة فترى أن اللغة العامية هي األقدر على تبليغ رسالتها للمجتمع .وترجع الكاتبة سبب

استعمال العامية إلى أنها هي األصدق واألقرب للقلب في إحدى المقابالت الصحفية معها .كما ترى أن لغة
األشخاص البد "أن تدلل على منشأ الشخصية ومكان اإلقامة وامتداد الجذور"( .)4وتقر الكاتبة بأن التشجيع

الذي القته من القراء جعلها "تحاول تطوير لغة حوار محملة بالدالالت الفلسطينية "(.)5

سيما داخل األرض المحتلة -للهجة الشعبية
بشكل عام فإن "استعمال الكاتب الفلسطيني -وال ّ
بأهمية هذه اللهجة ،وقيمتها ودورها في التعبير عن عالم
المحلية في رواياته ،يظهر إحساسه الحميمي
ّ
الشخصية بتلقائية وبساطة ووضوح"( ،)6ويلتمس الناقد نبيه القاسم للكاتبة عذ اًر؛ لكونها تلغي التمايز بين
مستويات اللغة التي تنطق بها شخصياتها ،مما جعلها ال تهتم ،أو ال تنتبه ،أو تقصد إهمال التمايز في لغة
()7

أفراد هذه الطبقة عن لغة تلك ،وهذا ما يجعل التمايز بين مستويات اللغة عندها غير قائم"

ورغم أن القارئ

يستطيع أن يفهم منشأ هذا الزعم ،وتستطيع الكاتبة تطبيقه في لغة الحوار بين شخصياتها .يوجد تداخل كبير

في المفهوم بين لغة السرد ولغة الحوار لدى الكاتبة ،إذ من الواضح أن الكاتبة ال تفرق كثي اًر بين اللغتين،
خاصة في رواية "باب الساحة" ،فالمبالغة في إدراج العامية في لغة السرد أمر مستهجن؛ ألنها تتعارض مع

اللغة السردية المتعارف عليها.

()1

عادل األسطة ،سحر خليفة في ربيع حار حضور الراوية وغياب الكاتبة مقال ،نابلس2005 ،

()2

سحر خليفة ،ربيع حار ،ص151

()3

مجموعة من المثقفين ،مناقشة رواية ربيع حار لسحر خليفة في ملتقى بالطة الثقافي،

()4

سحر خليفة أدبي يصنف كأدب مقاومة ،مقال ،جريدة الحياة اليومية ،مرجع سابق.

()5

المرجع السابق.

()6

المرأة في الرواية الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 289

()7

نبيه القاسم ،سحر خليفة والربيع الحار رؤية ثاقبة وموقف واضح ،مقال ،صحيفة االتحاد.2007 ،

http://pulpit.alwatanvoice.com2005-07-26 ،
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إن من المتعارف عليه أن لغة السرد ال بد وأن تحمل في طياتها لغة الكاتبة .وهي لديها القدرة على

الكتابة األدبية الفصيحة لكنها ال تفعل طائعة؛ لسببين قد يكون أحدهما صحيحاً :األول هو رغبتها بتحطيم
قيود المجتمع ،مما جعلها تتبنى لغته؛ لتكون أقدر معها على تبليغ رسالتها ،وهو ما يمنع وجود نوع من
االلتباس بين لغة المجتمع ولغة السرد .أما السبب الثاني فلعله االستئناس بلغة المجتمع الفلسطيني وحفظها

من الضياع.

وتتميز سحر في رواياتها باستخدام اللهجة الفلسطينية في الحوار وفي لغة السرد أحياناً .يرى الناقد

عادل األسطة أن الكاتبة متأثرة بكتابات الروائي يوسف ادريس وأسلوبه في القص وبلغته التي تقترب من

العامية ويقصد لغة السرد ال لغة الحوار

()1

ويرى أنها تحكي أكثر مما تؤلف .ويرجع ذلك لسببين هما :أوالً

أنها ال تريد أن تفقد القصة عنصر التشويق .وثانيهما أن الكاتبة ال تخص رواياتها لمجموعة من المثقفين بل

لقطاع عريض من القراء ال يهمهم بالدرجة ذاتها المستوى اللغوي( .)2إن اعتماد الكاتبة في "أصل وفصل"على
اللغة الفصحي البسيطة ،واهتمامها بالشكل الفني خاصة في األسلوب واللغة ،وابتعادها عن العامية المفرطة

التي استخدمتها في رواية "باب الساحة" و"ربيع حار" و"الميراث"  -حيث طغى المضمون على الشكل الفني

للروايات -جعل الرواية " تمثل انعطافاً جديداً في مسيرتها االبداعية"(.)3

أولا :شاعرية اللغة في أصل وفصل:
إن اهتمام الكاتبة بتفاصيل الحياة االجتماعة لعائلة قحطان التي لم تأخذ شخصياتها حظاً كبي اًر من
العلم ،واهتمام الكاتبة بسرد الوقائع جعل الرواية ترتكز على األحداث االجتماعية المتتابعة ،محاولة استنباط
لغة الحياة المعيشة ،بل إن انشغال الكاتبة بمحاولة استيعاب ما حدث في الماضي جعلها تبتعد عن اللغة

الشاعري ة التي تبتعد بها عن هدفها المنشود ،في المقابل ورد في النص العديد من المفردات والجمل والصيغ
التي تناسب مقتضى الحالة االجتماعية.

رأينا أن الكاتبة تهتم بتوظيف المعجم اللغوي الذي يخدم النص الروائي ،ويصب في صالحه ،ولعل

الكثير من تلك الكلمات والصيغ والتراكيب ،منتزعة من مفردات الحياة االجتماعية المحيطة بما تمتلكه من
دالالت مكثفة ،موزعة في الخطاب الروائي حسب الحاجة إليها ،من هذه الوحدات المعجمية والتركيبية ما

يرتبط بالمعجم االجتماعي والنفسي والديني والحسي.

فالمعجم النفسي يحتوي على مفردات منها  :السعادة ،الخوف ،الشحوب ،القنوط ،حزن ،الحيرة ،الضحك،
الهستيري ،االكتئاب ،الخجل ،الذهول ،اشفاق ،الفراغ ،االنتحار ،قلق ،توتر ،اضطراب ،القهر ،الخيانة،
الغيرة ،والحرقة.
()1

عادل األسطة ،سحر خليفة والدوران في الدائرة نفسها قراءة لرواية "الميراث" ،جامعة النجاح،
http://www.najah.edu/sites/default/files/Novel_of_inheritance_sahar.doc

()2

المرجع السابق.

()3

نبيه القاسم ،أصل و فصل لسحر خليفة ،مقال ،جريدة االتحاد2010 ،
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والمعجم الديني في مفردات متعددة منها  :فتوى ،الشيخ ،حلف اليمين ،طالق ،جذر النبي ،الزواج المتعدد،

الفسق ،الغواية ،أحاديث الرسول ،يشرع ،يفسر ،الصوم ،المزار ،تقاة يخافون هللا ،زكاة ،الصدقة ،نور،
ونار ،المالئكة ،مكة ،الوالي ،اليهود ،بئر زمزم ،قراءة الفاتحة ،ذنوب ،الجامع ،الحجاب ،الشرع ،غض

النظر ،الخطيئة ...وغيرها

كما نجد توفر عدد من المفردات الحسية ودللتها في الرواية  :من مثل الشهوة ونداء الجنس والشبع وحب

النسوان والفتنة واإلغراء والنشوة و"يحيي لياليها" .ما يوازي مفردات باب الساحة ،التي كانت أكثر انفتاحاً
على المعجم الجنسي ،بالتلميح إليه من خالل حديث نزهة مع كل من حسام وسمر.

توفرت مجموعة من المقولت الشعبية مثل  :أمية على السكين( ،)1يعمل من الحبة قبة( ،)2الصباح رباح(،)3

يا مثبت العقل والدين،

()4

وكلها تعد قليلة لما أثبتناه في روايتي الصبار وباب الساحة.

أما المعجم الجتماعي فقد تميز بكثرة مفرداته:

الزيارات ،شم الهوا ،االستقباالت ،الحوش ،الديوان ،الدكة ،شحاذ ،فقر ،قحط ،أمية ،جهل ،وجيه من

االعيان ،غنى ،الميراث ،مصاهرة األبناء ،الجشع ،االستهتار ،العيلة ،المسؤول ،شؤون الدار ،زواج البدل،
خير وبركة ،تحبل وتلد وتنجب أطفاال أصحاء ،دور ،مخازن ،بيارات ،حمام البلد ،تتعنس ،الجهاز ،الشبكة،
العرس ،الكنة ،منديل ،غطوة ،اإلزار ،العيب ،فطائر ،كبة ،العادات ،االنفتاح ،الحياة األسرية ،مطلقة ،أرملة،

الحارة ،خياطة ،كوافيرة ،سكرتيرة ،خدامة ،سمعة العيلة ،حردانة ،دار حماها ،الحلقوم ،الملبس ،وغيرها الكثير
عدا عن بعض األلفاظ الدائرة على لسان الفئات المتدنية اجتماعياً واقتصادياً من مثل" :داير ،داشر،
المسخوطة ،البايرات ،الحيوانة ،مستوى واطي ،وغيرها...
مما سبق نجد أن المعجم االجتماعي والمعجم الديني هما المسيطران على القاموس اللغوي في

الخطاب الروائي للكاتبة في هذه الرواية ،وبالمقارنة مع الروايات السابقة نجد أن هناك بعض التغيير في
اختيار مفرداتها وتراكيبها إذ قللت بشكل ملحوظ من األلفاظ السوقية والبذيئة ،كما لم تعرض لشخصيات

دونية كما فعلت في روايتيها السابقتين ،وقللت من توظيف التراكيب الجاهزة المستعملة في الشارع فبدت اللغة

أكثر انضباطاً وتحكماً.

ثانيا :الحوار في الرواية:

رغم أن الرواية تتحدث عن حقبة تاريخية إال أن العالقات االجتماعية فيها فرضت نوعاً من الحوار

التواصلي بين أفراده ،خصوصاً وأن المتحاورين تربطهم عالقة أسرية متينة ،فقد تنحى الخطاب السردي جانباً
عن سرد حقائق تاريخية مقدماً للمتحاورين فرصة التحدث الحر واعالء شأن رغباتهم واهتماماتهم .ومن

()1

أصل وفصل ،ص 15

()2

السابق ،ص 57

()3

السابق ،ص 114

()4

السابق ،ص 262
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المالحظ أن الكاتبة قامت بتكثيف المشاهد الحوارية في آخر الرواية خاصة بين األقطاب السياسية اإلسرائيلية
واإلنجليزية.
يبقى الراوي مجرد شاهد على الحوار يوجهه حيناً ،ويعلق عليه حيناً آخر دون أن يتحكم بمادة

الحوار؛ إذ "من العيب أن يتدخل المؤلف تدخالً ساف اًر بالشرح أو التعليل ،مستقالً في ذلك عن الحوار
والحديث النفسي ،فينبغي أن يكون تدخله مستو اًر ،وفي أضيق الحدود  :كأن يقصد في تدخله إلى الغوص في
أعماق شخصية أو الكشف عن الوعي الباطني لبطل من أبطاله ،في اجمال يمأل به فجوة يريد الكاتب أن
يمر بها دون تفصيل ...وأصبحت القصة الحديثة تتطلب من القارئ جهداً كبي اًر للكشف عن هدف المؤلف

من وراء األحداث والشخصيات".

()1

قد تدخل الراوي غالباً يفسر ويحلل ويعقب في روايات عدة منها "الصبار ،وعباد الشمس ،وأيضاً في
أصل وفصل" مما أضعف البناء الفني للرواية فال يتم تفاعل بين القارئ والشخصيات غالباً فهو مجرد متلق
ال يشارك في تكوين صورة عن الشخصيات؛ مما أفقد الحوار موضوعيته وهذا من أهم عيوب السرد التي

انتهجتها الكاتبة في رواياتها موضوع الدراسة .أما رواية باب الساحة فقد كان الحوار إيحائياً ،يدع مجاالً
للقارئ كي يتفاعل مع النص ويكون صورة خاصة به عن الشخصيات المتحاورة ،وان كان المجال المتاح
ضيقاً في الروايات األخرى ،فذلك لكي ال يفلت القارئ من عقال األفكار التي تريد الكاتبة إيصالها للقارئ.

فضاء خاصاً بالشخصيات التي تساهم في بناء صورة للمتحاورين ،ففي
تخلق تقنية الحوار المباشر
ً
مشهد خروج زكية من البيت رغماً عن زوجها الذي حلف عليها أن ال تخرج وان خرجت فلن تبقى على ذمته.
ثم إصرارها على الخروج هي التي لم تكن تغيب شاردة وال واردة في الحي إال تعرفها فقد كانت" تحب

الزيارات وشم الهوا" داللة على تصعيد األحداث في وتيرة متعالية بين الزوجين.
فتحت الباب وقالت بعناد:
-ال أنا خارجة.

 -وتكوني طالق يا زكية؟

هزت كتفيها وأعادت:
-

أل أنا خارجة.

-

طب والطالق؟ أنا صرت حالف!

-

أخرج فتوى من عند الشيخ ،دبر حالك.
ولفت غطوتها"غطاء الرأس" على رأسها وشدت الرضيع إلى صدرها وخرجت تركض".

()2

لم يتدخل

الراوي فيعقب على الحدث إذ إنه رغم محدودية الكلمات التي احتواها المشهد إال أن القارئ رسم صورة
()1

محمد غنيم ي هالل ،النقد األدبي الحديث ،دار النهضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة ،د .ت ،ص 517 -516

()2

أصل وفصل ،ص 15
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واضحة عن شخصية الزوج والزوجة .كما الحظ اختالفاً في شخصية المتحاورين ،فالزوج يبدو مص اًر على

بقاء زوجته في البيت محاوالً تهديدها بالطالق ،والزوجة تبدو أكثر اص ار اًر على الخروج مهما كانت درجة

التهديد .لهجة الزوج تبدو غاضبة لكنها في الوقت ذاته فيها من الليونة ما جعل الزوجة تعد التهديد ضرباً

من المنع غير المبرر .تعلم الزوجة أن الزوج لن يفي بحلف اليمين وبذلك تتسلط بشخصيتها عليه وعلى
ق ارراته .أما حين فقدت الزوج أصبح حتاماً عليها وعلى ابنها البكر العمل لسد حاجة األيتام" .نظر ابنها حوله

ورأى األنقاض فقال بدهشة – هذه خرابة!
قالت بحزم:
-

هذه الدار سنصلحها والحاكورة سننظفها وبابور الطحين تديره أنت.

كان الولد ما زال في الثالثة عشر من عمره وكان ما زال يق أر عند الكتاب ويفك الخط...

قال لها وهو يفكر:
-

طيب الدار سنصلحها ،والحاكورة سننظفها ،أما البابور فكيف أشغله؟ أنا ال أعرف.

-

تعال يا ابني ،تعال معي .في البداية تشتغل عند الطحان حتى تتعلم أصول الطحن وتحصل على

قالت بحزم:

أجر يساعدني ألن الخياطة ال تأتينا إال بقروش.
-

هز الولد رأسه دون تعليق إذ كان يعرف رغم صغره أن العائلة بحاجة إليه فهو األكبر ،أما الباقون
()1

فما زالوا أطفاالً بال قوة"

اختلفت لهجة الحوار بين األم وابنها فقد كان لزاماً عليها أن تكون حازمة في أمر عمل ابنها وتركه
للدراسة في الكتاب ،وقد تطلب األمر أن يكون الحوار ممتداً؛ ليعالج متطلبات الموقف العصيب اللذين يمران

به .لم يبتعد السارد عن مجرى األحداث ،فرأيناه يعقب عليها ،ويشرح للقارئ سبب تفهم وحيد للوضع ،رغم أن
هذا التعقيب ال لزوم له ويفهم من السياق ،فالقارئ يستطيع أن يخمن األسباب.

تعدد األصوات في رواية "أصل وفصل":

اختلفت اآلراء والتصرفات واالتجاهات باختالف وجهات النظر لدى زكية ،ووحيد ،وأمين ،وليزا،

ووداد .فبينما شكل وحيد الشخصية النمطية الفلسطينية ،التي تحملت أعباء أكثر من قدراتها ،شكل أمين

المثقف موقف الرافض للكثير من الق اررات االجتماعية ،الراصد لمراحل التغيير ،العاجز عن تغييرها حيناً،

القادر حيناً آخر.

أما لي از فهي الرمز ،هي التغيير ذاته ،من السلبية إلى اإليجابية المتمثلة في قيم التحرر من

الموروث ،أي الخروج من سلبية المرأة إلى إنتاجها وخوضها غمار المرحلة .لكن يبدو أن الزمان الذي جاءت

فيه ليس زمانها .فالتغيير البد له من أرض خصبة منتجة ،وهو ما لم يكن متاحاً؛ بسبب االستعمار،
()1

المصدر السابق  ،ص 29
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باإلضافة إلى الجهل والتخلف السائد في المجتمع ،خاصة تردي أوضاع المرأة ،والذي تلخص– كما تري
الكاتبة  -في التمسك بشكليات الدين كالحجاب والتقاليد كحجب المرأة في البيت .ومنعها من إبداء آرائها
بحرية.

صورت الرواية مظاهر االنضباط التي تمثلت في حياة المجتمع الصهيوني في الكيبوتس ،في صورة

تقابل بين انضباطهم وحالة الجهل والفوضى المنتشرة في المجتمع الفلسطيني .كما تناولت الرواية موضوعات

متعددة شائكة مثيرة للجدل كقضية الحجاب ،الذي يبرز كأنه أحد أدوات قمع حرية للمرأة ،وهو في الوقت ذاته
مظهر من مظاهر التراث الفلسطيني تجلى ذلك في مشهد تعثر وداد بحجابها في رحلة العائلة إلى حيفا.

ومن القضايا التي تناولتها الرواية قضايا التعاون مع المحتل ،والجهل ،والتخلف ،والزواج والطالق ،وحرية
مجسد ،وتعرض شخصيات بلدية
حركة المرأة في المجتمع" ،فالرواية تقدم لنا المجتمع بشكل واقعي منظورّ ،
شعبية من قاع المجتمع ،وأخرى مثقفة ،وثالثة سياسية ونضالية ،بحيث يتمكن القارئ من العيش مع

الشخصيات داخل أجوائها ،فيرى فلسطين ،كما هي مجتمعاً حقيقياً فيه الحسن وفيه السيئ ،ويعجز عن تلمس
صوت الروائية من بين أصوات بعض شخصيات الرواية"(.)1

اعتمدت الكاتبة م ار اًر على تقنية تعدد األصوات ،هذه التعددية طرحت أفكا اًر ووجهات نظر مختلفة

تحسب للكاتبة ،من خالل تحاورها مع اآلخر ،إذ "ليس هناك من تلفظ يمكن نسبته إلى المتكلم بصورة

حصرية ،إنه نتاج تفاعل بين المتحاورين ،بل هو ،بصورة أكثر شموالً ،نتاج مركب الوضع االجتماعي الذي
()2

حصل عليه"

إال أن ما ال يحسب لها محاولة لوي عنق النص أحياناً؛ ليخدم أيديولوجيتها ورؤيتها أياً

كانت اآلراء المقابلة لها ،مما يؤثر في توظيفها لهذه التقنية سلباً .إذ انحازت الكاتبة خاصة فيما يتعلق بقضية
الموروث والمرأة والسياسة آلرائها ،فوقفت إلى جانب نزهة ضد حسام وسمر والمجتمع في رواية باب الساحة،

وانحازت إلى فيوليت ضد الثوري والدبلوماسي في الميراث ،واختبأت خلف شخصية نضال في "أصل وفصل،
وحبي األول ،وأرض وسماء" فيما يتعلق بالثورة والحجاب ،مختبئة خلف إحدى شخصياتها الروائية.

ثالث ا :التضمين والقتباس:

استفادت الكاتبة من المذكرات واألشعار والمراجع األجنبية فاقتبست منها ،مثال ذلك ما استنتجته من

مذكرات عادل زعيتر

()3

أحد قادة االضراب العام الكبير في تاريخ القضية الفلسطينية ،وأشعار إبراهيم

طوقان()4؛ التي أفادت منها لتؤكد ما ترمي إليه من نتائج.
()1

لطيفة ابراهيم برهم ،أصل وفصل حكاية ضياع البالد ،مجلة دراسات في اللغة العربية و آدابها ،جامعة سمنان ،العدد الثاني

()2

تزفيتان تودوروف ،ميخائيل باختين والمبدأ الحواري ،ترجمة فخري صالح ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت،

عشر ،اي ارن2013 ،م ،ص13
1996م  ،ص68
()3

أصل وفصل ،ص 420

()4المصدر السابق ،ص 346
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كما وظفت الكاتبة أسماء فنية سينمائية في كل من رواية "الصبار" و"باب الساحة" بشكل أقل عنه
في "أصل وفصل" التي وردت فيها أسماء من عالم الفن والفنانين المصريين مثل :سيد درويش ،وتحية
كاريوكا ،وعبد الوهاب ،وراقية إبراهيم ،وأسمهان .وما يقابلها في رواية الصبار من ذكر السم فريد األطرش

وفيروز وسعاد حسني ،بينما لم يتردد في باب الساحة اسم لفنان مصري والسبب سيطرة أجواء االنتفاضة؛

مما يدل على أن المناخ العام االجتماعي آنذاك كان منفتحاً على الحياة الفنية والثقافية في مصر أكثر منه

في زمن الروايتين السابقتين.

السمات الفنية في روايات سحر خليفة:
مرت الكتابة الروائية لدى الكاتبة بمراحل ومنعطفات مختلفة ،فالطابع العام على بناء الرواية في

كتاباتها هو البناء التقليدي "المتماسك حيث تلتحم فيه األجزاء الفنية بغية إبراز المضمون على نحو يمتع

القارئ ويقنعه بما يق أر"

()1

وهي تقدم للقارئ "عالماً محدداً ،فيه حكاية ذات حوادث واضحة ،وشخصيات تعرف

لنفسها هدفاً اجتماعياً وسياسياً ونفسياً وتسعى إلى تحقيقه ،وحبكة تأريخية أو مختلطة ،ولكنها حبكة تجعل
الحوادث مترابطة سببية تنتهي إلى خواتيم ذات مغزى"( )2ومن خالل عينة الروايات السابق تحليلها أجد أن
هناك سمات خاصة تميزت بها كتاباتها منها:

أولا :اعتمدت الكاتبة على الراوي باختالف أنواعه مع سيادة للسارد كلي العلم "هذا التشبث ينم حيناً عن رغبة
في السيطرة على المجتمع الروائي ،ويدل أحياناً على أن الروائي راغب في خلق مجتمع روائي"( )3فيعتمد
على اإلخبار ،ويمنح الراوي حرية الحركة والتنقل دون التقيد بزمان ومكان معينين ،كما في رواية "لم نعد

جواري لكم" ،و"الصبار" ،و"عباد الشمس" ،و"باب الساحة" ،و"ربيع حار" ،كما منحت الفرصة للراوي بضمير
الغائب أن ينقل لنا األحداث باعتباره أحد شخوص الرواية ،وقد يتحول السارد من كلي العلم إلى سارد مشارك
بضمير المتكلم في بعض الروايات كما جاء في "ربيع حار والميراث" .وجاء الرواي بضمير المتكلم وهو الذي

ينقل وجهة نظر الراوي الشخصية ،كما جاء "في مذكرات امرأة غير واقعية ،وصورة وأيقونة وعهد قديم ،وأصل
وفصل ،وحبي األول ،وأرض وسماء" .من المالحظ أن الكاتبة تختار في الرواية الواحدة أكثر من راو ،ولكل

راو وجهة نظره مما يؤدي إلى تنوع األصوات وهذا يزيد الرواية إقناعاً وحيوية.
ثانيا :اعتمدت الكاتبة في عرض األحداث على التسلسل التاريخي لألحداث غالباً أي عرض الحوادث من
بدايتها إلى نهايتها ،إال إن الكاتبة لم تقيد نفسها بهذا النمط وانما نوعت في عرض األحداث فتالعبت في
األنساق الزمنية ،ونوعت في الضمائر وخلخلت وحدة الحدث ،خاصة في رواية مذكرات امرأة غير واقعية،

والثالثية األخيرة لها.

()1

سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية ،البناء و الرؤيا مقاربات نقدية ،ص13

()2

المرجع السابق ،ص 7

()3

المرجع السابق ،ص 17
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ثالث ا :سارت لغة الكاتبة السردية في منعطف حاد انتقلت فيها من اللغة الفصحى إلى لغة وسيطة بين

الفصحى والعامية فأضحت تشبه إلى حد كبير أسلوب القص أكثر مما تشبه أسلوب السرد الروائي ،معتمدة

على لغة الصحافة التي تنتهج الفصحى البسيطة ،ثم عادت فاعتمدت لغة أجود سبكاً خاصة في ثالثيتها

األخيرة  ،يبدو تأثر الكاتبة بالروائي يوسف ادريس واضحاً في اعتماد اللغة السهلة البسيطة.

رابعا :امتازت لغة الكاتبة بالسالسة والوضوح ،والشاعرية ،كما أن الكاتبة نوعت في لغة الحوار؛ لتتناسب مع

المواقف والمستوى الثقافي للشخصيات.

خامس ا :وظفت الكاتبة ألفاظاً وتراكيب من معجم اجتماعي ذي ث ارء بمفرداته التي تتصل بالواقع والحياة
االجتماعية بطبقاتها المختلفة ،ومن المالحظ استخدامها للغة الدارجة مع توظيف العديد من األلفاظ النابية
التي توحي بالحياة الجنسية البعيدة عن األصول االجتماعية .مقابل االبتعاد عن الخوض في الحياة الجنسية

الطبيعية في حياة شخوصها.

سادس ا :اعتمدت الكاتبة في رواياتها كثي اًر على تقنية تعدد األصوات ،هذه التعددية طرحت أفكا اًر ووجهات

نظر مختلفة تحسب للكاتبة ،إال أن ما ال يحسب لها محاولة لوي عنق النص؛ ليخدم أيديولوجيتها ورؤيتها أياً

كانت اآلراء المقابلة لها ،مما يؤثر في توظيفها لهذه التقنية سلباً.
سابعا :أفادت الكاتبة من الوسائل الفنية الجديدة ووظفتها لخدمة هذا البناء ،من تلك الوسائل التي أفادت

منها :التناص ،والحوار الداخلي "المونولوج" ،الحوار الخارجي ،وتيار الوعي ،والوصف وتقنيات تختص
بالزمان كاالسترجاع واالستباق ،وكلها جاءت بفنية واقتدار ساهمت في إبراز الشخصيات واألحداث واألمكنة

واألزمنة.
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الخاتمة:

حاولت الدراسة إبراز الجانب االجتماعي المهيمن في روايات الكاتبة سحر خليفة ،فمن خالل دراسة

أعمالها الروائية وتوصلت الدارسة إلى ما يلي:

 رسمت الكاتبة العالقات االجتماعية واإلنسانية بين أفراد المجتمع الفلسطيني داخل األسرة وخارجها في
إطار نقدي للمجتمع لم يسلم منه أحد.

 اهتمت الكاتبة بتسجيل الحياة االجتماعية للعائلة البرجوازية المتوسطة :أحالمها ،طموحاتها ،آمالها،

وآالمها ،واهتمت بالكشف عن النوازع الداخلية التي تحكم تصرفات الشخصيات ،فاألصل أن تكون

العالقات تلقائية حميمة بين أفراد األسرة يحكمها الحب ،والتفاهم ،والمشاركة الوجدانية ،والتسامح.

 انتقدت الكاتبة العالقات االجتماعية خارج البيت التي تحكمها المظاهر والمجامالت ،والقيل والقال،
والغيبة والنميمة والضغينة .وهي عالقات فاسدة وجبت اإلشارة اليها واصالحها.

 تأثرت الكاتبة بحياتها الشخصية وبالخبرات المريرة التي مرت بها كما تأثرت بخبراتها في مجال عملها

النسوي مما جعلها تقف موقف المدافع عن المرأة وحقوقها في المجتمع .فدعت إلى تغيير مجموعة
السلوكيات والقيم التي تعزز من سلبية التعامل مع المرأة وتحويلها إلى كائن منتج له حقوق وعليه

واجبات.

 اختلفت األسماء والمسميات في الروايات لكن بعض األفكار تعاد وتتكرر خاصة تلك األفكار ،التي لها
عالقة بقضية تحرر المرأة ،ومن المالحظ أن الروايات تحيل إلى بعضها ،فتتشابه شخصيات الروايات

مع بعضها البعض ،باختالف المسميات والوظيفة التي تقوم بأدائها ،تشبه رفيف في "عباد الشمس" سميرة

في "لم نعد جواري لكم" ،وتشبه نوار في "عباد الشمس" إلى حد بعيد نهلة في "الميراث" .كما أن أم وجيه
في "باب الساحة" هي أم إبراهيم في "صورة وأيقونة وعهد قديم" وهي أم عفاف في "مذكرات امرأة غير

واقعية" .كما يلعب الرجل الدور نفسه في المجتمع فهو في الطليعة دائماً ،يبخس المرأة حقوقها ،انتهازي.
كما تلعب الجدة الدور نفسه في كل الروايات فهي المرأة الحنون ،راوي الحكايات في أجواء الشتاء

الباردة ،تجلس وحولها يتحلق الصبية حول الكانون.

 تجنبت الكاتبة في عالمها الروائي الخوض في العالقة االنسانية والحسية التي تجمع بين الرجل والمرأة ،
فقدمت شخصيات تخشى الحب ،وتخشى الوقوع فيه .شخصيات توازن

بعقلها دائماً بين سلبياته

وايجابياته ،فتقدم السلبيات أوالً ،وهو ما يخالف الطبيعة اإلنسانية ،والعالقة الزوجية الطبيعية بين الرجل

والمرأة.

 عالجت الكاتبة قضايا المجتمع في إطار نقدي بناء ،محاولة استفزاز القارئ من خالل تقديم صورة سلبية
عن المجتمع كما تراه وتعايشه.

 رسمت الكاتبة مجموعة من العالقات االجتماعية المهلهلة متأثرة بواقع تجاربها الذاتية والحياتية ،فمجال

عمل الكاتبة يجعلها على اتصال بالمجتمع ،وقضاياه خاصة القضايا األسرية مما كون لديها مجموعة
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كبيرة من النماذج تستطيع دمجها بمخيلتها ،ورسم عوالم روائية خاصة بها تنقلها للقارئ ،ومن الخطأ نقدياً

اعتبار العالم الروائي عالماً حقيقياً غير متخيل.

 ظهر المكان مثبتاً لشاعرية وعواطف الكاتبة اتجاه العالئق واألشياء أكثر من كونه مرتبطاً بالشخصيات
الروائية وبغيره من العناصر الروائية .كما ظهر المكان أحياناً استراحة بين األحداث ،لذلك كان من
الممكن عندئذ االستغناء عنه.

 اكتسب المكان أهميته من تضافره مع عناصر الرواية األخرى ،وتأثره وتأثيره بها ،فظهر المكان أليفاً تارة

ومعادياً تارة أخرى ،طبقاً للدور الذي يمارسه على الشخصية المتناولة.
 يجد القارئ اختالفاً بين وصف الكاتبة للمكان ووصف غيرها من الكتاب الفلسطينيين له ،إذ لم يشغل
القيمة ذاتها التي شغلها عند غيرها من الكتاب.

 جاء وصف الكاتبة للمكان من مركز الرؤية المعطاة للشخصية ،والحدث ،وكيفية تمثلهما بشكل أكثر

واقعية ،بدون أي تزييف أو تجميل ،أي أن الكاتبة اهتمت بإبراز البيئة المكانية من خالل مظاهر الحياة

االجتماعية الواقعة فيه.

 وظفت الكاتبة الشخصيات التاريخية والسياسية في إطار فني اجتماعي موضحة أثر العمل السياسي على
االجت ماعي وأثر االجتماعي على السياسي ،مقدمة الثاني على األول؛ ألن العمل السياسي ذو جانب
واحد ،واالجتماعي متعدد الجوانب.

 تدرجت الكاتبة في رسم شخصياتها ،فبدأت برسم شخصيات إنسانية مع أفكار مضطربة ،تجنح إلى

المبالغة على حساب الواقعية .فلم تهتم ببناء شخصيات روائية أكثر من اهتمامها بنوعية األفكار التي
تقدمها ،ثم أصبحت شخصياتها واقعية بشكل أكبر ،فلم تعد شخصياتها تجنح إلى المبالغة في رثاء النفس

ونقد سلبية المجتمع ،وانما قدمت الشخصيات بذواتها االنسانية واالجتماعية في عملية تبادلية مع

المجتمع الذي تعيش فيه.

 اعتمدت الكاتبة على السارد كلي العلم مع االستعانة بالسارد المشارك والسارد بضمير المتكلم مما يتيح
مجاالً أكبر للشخصيات لتعبر عن ذواتها االنسانية وعالقاتها باآلخر .ولتعين على ابراز األحداث من
خالل وجهات النظر المتعددة.

 اعتمدت الكاتبة على اللغة الفصحى في روايتها األولى وانتقلت منها إلى لغة الصحافة اللغة الوسيطة بين
الفصحى والعامية -لغة المجتمع  -ومن ثم اعتمدت على لغة أجود سبكاً في رواياتها الثالث األخيرة.

 اتبعت الكاتبة البناء التقليدي للسرد في الرواية الذي يعتمد على الشخصيات واألحداث والحبكة والزمان
والمكان ،وتسلسل األحداث ،إال أنها في رواياتها األخيرة نوعت في طريقة عرضها فتالعبت في األنساق

الزمنية ،ونوعت في الضمائر.

 وظفت الكاتبة العديد من التقنيات الحديثة في السرد بشكل واع ،منها :التناص ،والحوار الداخلي

"المونولوج" ،الحوار الخارجي ،والوصف وتعدد األصوات وتقنيات تختص بالزمان كاالسترجاع واالستباق،
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وكلها جاءت بفنية واقتدار وساهمت في إبراز الشخصيات واألحداث واألمكنة واألزمنة ،موظفة تلك

التقنيات لتخدم المضمون والرؤية التي تسعى لتحقيقها.

 امتازت لغة الكاتبة بالسالسة والوضوح ،والشاعرية ،كما أن الكاتبة نوعت في لغة السرد والحوار؛
لتتناسب مع المواقف والمستوى الثقافي للشخصيات.
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الثقافة1999 ،م.

 -22صلالح أبلو اصلبع ،نحلو د ارسلة تأصلليلية للروايلة الفلسلطينية المعاصلرة ،ط ،1منشلورات مركلز اوغايللت
للنشر والترجمة ،مطبعة أبو غوش2000 ،م.

 -23صالح مفقودة ،أبحلاث فلي الروايلة العربيلة ،منشلورات مخبلر أبحلاث فلي اللغلة واألدب الج ازئلري ،ط،1
مطبعة دار الهوى ،الجزائر2008 ،م.
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 -24ص للبري ح للافظ ،أف للق الخطل لاب النق للدي ،د ارس للة نظري للة وقل لراءات تطبيقي للة ،ط ،1دار شل لرقيات للنش للر
والتوزيع1996 ،م.

 -25صل للالح فضل للل ،منل للاهج النقل للد المعاصل للر ومصل للطلحاته ،ط ،1سل لليريت للنشل للر والمعلومل للات ،القل للاهرة،
2002م.

 -26صالح فضل ،منهج الواقعية في اإلبداع األدبي ،ط ،2دار المعارف ،القاهرة1980 ،م.
 -27صالح فضل ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،ط ،1دار الشروق ،القاهرة1998 ،م.

 -28طللله وادي ،أدبيل للات الروايل للة السياسلللية ،الشل للركة المص ل لرية العالمي للة للنشل للر ،لونجملللان ،القل للاهرة ،ط،1
2002م.

 -29ع ل للادل األس ل للطة ،سل ل لؤال الهوي ل للة؟ فلس ل للطينية األدب واألدي ل للب ،ط ،1دار الش ل للروق والتوزي ل للع ،رام هللا،
2000م.

 -30عبد الرحمن ياغي ،في النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية ،دار الشروق ،عمان1999 ،م.

 -31عبدالرحمن غانمي ،الخطاب الروائي العربي – قراءة سوسيولسلانية ،الجلزء األول ،ط ،1الهيئلة العاملة
لقصور الثقافة ،القاهرة2013 ،م.

 -32عبللدالرحمن منيللف ،رحلللة ض للوء ،ط ،2المؤسسللة العربيللة للد ارسللات والنش للر ،المركللز الثقللافي العرب للي
للنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان2003 ،م.

 -33عللدنان الج لواريش ،حركللة التجريللب فللي الروايللة الفلسللطينية مللن السللتينيات حتللى عللام 1995م ،ط،1
جمعية العنقاء الثقافية ،الخليل – فلسطين2003 ،م.

 -34عزت العزاوي ،تأمالت نقدية نماذج من األدب الفلسطيني المعاصر ،الطبعة األولى ،منشلورات مركلز
أوغاريت الثقافي للنشر والترجمة 2001 ،

 -35علللي عللودة ،الفللن الروائللي عنللد جب ل ار إب لراهيم جب لرا ،سلسلللة ثقافللة وابللداع ،ط ،1المؤسسللة الفلسللطينية
لإلرشاد القومي ،رام هللا – فلسطين2003 ،م.

 -36عل للي ع للوده ،الزمل للان والمك للان ف للي الروايلللة الفلس للطينية "1982 – 1952م" ،ط ،2ب للدون دار نشل للر،
1997م.

 -37غاسللتون باشللالر ،جماليللات المكللان ،ترجمللة غالللب هلسللا ،ط ،2المؤسسللة الجامعيللة للد ارسللات والنشللر
والتوزيع ،بيروت – لبنان1984 ،م.

 -38فل للاروق عبل للدالقادر ،مل للن أوراق ال ل لرفض والقبل للول وحل للده وأعمل للال ،ط ،1دار ش ل لرقيات للنشل للر والتوزيل للع،
القاهرة1993 ،م.

 -39فوزي الحاج ،المسرح والرواية والقصة القصيرة ،الطبعة األولى ،غزة1997 ،
 -40فيحللاء قاسللم عبللدالهادي ،نمللاذج الم لرأة /البطللل فللي الروايللة العربيللة ،الهيئللة المص لرية العامللة للكتللاب،
1997م.
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 -41فيصل دراج وآخرون ،أفق التحوالت في الرواية العربية ،دراسات وشلهادات ،د ارسلات أدبيلة ،ط ،1دار
الفنون ،مؤسسة عبدالحميد شومان ،عمان – األردن1999 ،م.

 -42لطي للف زيت للوني ،معج للم مص للطلحات نق للد الرواي للة ،ط ،1دار النه للار العرب للي ،مكتب للة لبن للان ناش للرون،
بيروت2003 ،م.

 -43لوسلليان غولللدمان ،مقللدمات فللي سوسلليولوجية الروايللة ،ترجمللة بللدر الللدين عرودكللي ،ط ،1دار الح لوار
للنشر والتوزيع1993 ،م.

 -44ماجللدة حمللود ،إشللكالية األنللا واآلخللر "نمللاذج روائيللة عربيللة" ،عللالم المعرفللة ،المجلللس الللوطني للثقافللة
والفنون واآلداب ،الكويت2013 ،م.

 -45ماجدة حمود ،عالقة النقد باإلبداع األدبي ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشق1997 ،م.

 -46مجموعة من الكتاب ،مدخل إلى منلاهج النقلد األدبلي ،ترجملة رضلوان ظاظلا ،علالم المعرفلة ،المجللس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت1997 ،م.

 -47محمد أيوب ،الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية ،سندباد للنشلر والتوزيلع ،الطبعلة األوللى،
2001م.

 -48محمللد أيللوب ،الشخصللية فللي الروايللة الفلسللطينية المعاصلرة فللي الضللفة الغربيللة وقطللاع غلزة – 1967
1993م ،ط ،2مكتب النيل للطبع والنشر ،المنيل – مصر1996 ،م.

 -49محمد برادة ،أسئلة الرواية أسئلة النقد ،ط ،1مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء1996 ،م.
 -50محمد برادة ،الرواية العربية ورهان التجديد ،ط ،1دار الصدى دبي الثقافية2011 ،م.

 -51محمللد البللوجي ،ص لراع الثقافللات فللي الروايللة العربي لة فللي فلسللطين وشللهادات أدبيللة ،غ لزة – فلسللطين،
2012م.

 -52محمد البوجي ،عادات وتقاليد شعبية فلسطينية "دراسة حضارية" ،غزة ،فلسطين2014 ،م
 -53محمد توفيق الصلواف ،االنتفاضلة فلي أدب اللوطن المحتلل ،منشلورات اتحلاد الكتلاب العربلي ،دمشلق،
1997م.

 -54محمد حسن عبدهللا ،الريف في الرواية العربية ،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس اللوطني للثقافلة والفنلون
واآلداب1989 ،م.

 -55محمد سعيد مضية ،البيولوجي واالجتماعي في االبداع الفني،مقاالت مترجملة ،دار ابلن رشلد ،عملان،
1986م.

 -56محم للد عل لزام ،تحلي للل الخط للاب الروائ للي عل للى ض للوء المن للاهج النقدي للة الحداثي للة د ارس للة ف للي نق للد النق للد
،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2003 ،م

 -57محملد غنيمللي هللالل ،قضللايا معاصلرة فللي األدب والنقللد ،دار نهضللة مصللر للطباعللة والنشللر ،القللاهرة،
د.ت.
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 -58محمللد فكللري الجلزار ،العنلوان وسلليمو طيقللا االتصللال األدبللي ،مطللابع الهيئللة المصلرية العامللة للكتللاب،
1998م.

 -59محمود أملين العلالم ،البنيلة والدالللة فلي الروايلة العربيلة المعاصلرة ،أربعلون عاملاً ملن النقلد التطبيقلي،
دار المستقبل العربي ،القاهرة1994 ،م.

 -60مصللطفى عبللدالغني ،االتجللاه القللومي فللي الروايللة ،عللالم المعرفللة ،المجلللس الللوطني للثقافللة والفنللون،
الكويت1994 ،م.

 -61نبيل راغب ،موسوعة النظريات األدبية ،ط ،1الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان ،دار نوبار
للطباعة ،القاهرة2003 ،م.

 -62نبيه القاسم ،دراسات في القصة المحلية ،دار األسوار للطباعة والنشر ،عكا1979 ،م.

 -63ياسين النصير ،الرواية والمكان ،دار الحرية للطباعة ،و ازرة الثقافة واإلعالم ،بغداد1986 ،م.
 -64يمنللى العيللد ،تقنيللات السللرد الروائللي فللي ضللوء المللنهج البنيللوي ،ط ،3دار الفللارابي ،بيللروت – لبنللان،
2010م

 األبحاث والرسائل الجامعية:
 -1أحالم بشارات ،البطل في الروايات الفلسطينية من عام 2002 – 1993م ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الوطنية2005 ،م.

 -2جميلة النتشة ،المكان في روايات سحر خليفة ،رسالة ماجستير ،جامعة الخليل2012 – 2011 ،م.

 -3رشا العلي ،األبعاد الثقافية للسرديات النسوية المعاصرة في الوطن العربي "2005 – 1990م" ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عين شمس ،القاهرة2009 ،م.

 -4رنا الضمور ،الرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربية ،رسالة دكتوراه ،جامعة مؤتة2009 ،م.
 -5سعاد دحماني ،داللة المكان في ثالثية نجيب محفوظ – دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة
الجزائر2008 -2007 ،م.

 -6غدير طوطح ،المرأة في روايات سحر خليفة ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت2006 ،م.

 -7فرج المالكي ،عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية" ،دراسة في النص الموازي" ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الوطنية2003 ،م

 -8فضل عودة ،رؤية الرجل للمرأة في المجتمع الفلسطيني ،رسالة دكتوراه ،جامعة الدول العربية ،القاهرة،
2014م.

 -9ماجدولين السويطي ،صورة الرجل في الرواية النسوية الفلسطينية "سحر خليفة أنموذجاً" ،جامعة
الخليل2012 ،م.
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 -10مها 1محمود إبراهيم العتوم ،تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث ،دراسة مقارنة في النظرية
والمنهج ،رسالة دكتوراه ،الجامعية األردنية2004 ،م.

 -11وائل الصمادي ،صورة المرأة في روايات سحر خليفة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت2010 ،م
 -12يوسف محمد ذياب الشحادة ،الرواية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1993 – 1967م،
رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية2000 ،م.

 المجالت والجرائد والدوريات:
.1

أحمد استيرو ،علم االجتماع والنقد األدبي ،مجلة عالمات ،العدد  ،39المغرب،
2013 http:www.saidbengrad.net/al/39/index.htmم.

.2

أسامة شهاب ،الرواية النسوية في ظل االحتالل – سحر خليفة نموذجاً ،مجلة جامعة دمشق،

.3

بسام أبو بشير ،جماليات المكان في رواية "باب الساحة" لسحر خليفة ،غزة – فلسطين ،نشر في

.4

حسن عليان ،الرواية العربية من االحتالل إلى المقاومة في فلسطين ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد

.5

حسن عليان ،تعدد األصوات واألقنعة في الرواية العربية ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،24العدد

.6

حفيظة أحمد ،الخطاب النسوي في روايات سحر خليفة ،مجلة أفكار ،العدد  ،283عمان2012 ،

.7

رزان إبراهيم" ،أصل وفصل" لسحر خليفة ،قراءة سوسيولوجية ،مجلة أفكار ،العدد  ،283المكتبة

.8

سمية الشوابكة ،المكان الروائي في أعمال محمد جبريل رباعية بحري نموذجاً ،المجلة الثقافية ،عود

.9

سيدي محمد بن مالك ،اللغة ورؤية العالم في الخطاب الروائي ،جامعة تلمسان ،مجلة األثر األدبية،

المجلد  ،30العدد 2014 ،2+1م.

مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد الخامس عشر ،العدد الثاني2007 ،م.
 ،22العدد 2006 ،2+1م.
2008 ،2+1م.

الوطنية ،األردن – عمان2012 ،م .www.culture.gov.jo
الند ،العدد 2010 ،46م.

العدد السادس عشر ،الجزائر2012،م.

 .10صالح فضل ،سحر خليفة في ملحمة أصل وفصل ،جريدة األهرام ،العدد 2009 ،44674م.
 .11عاليه صالح ،بالغة السرد في رواية "صورة وأيقونة وعهد قديم ،مجلة أفكار ،العدد  ،283المكتبة
الوطنية ،األردن – عمان2012 ،

 .12عبد الفتاح الحجمري ،عتبات النص البنية والداللة ،ط ،8منشورات الرابطة ،الدار البيضاء1996 ،م
 .13عزيزة على ،أدبي يصنف كأدب مقاومة وليس أدب استسالم أو تعايش أو تطبيع ،حوار مع سحر
خليفة ،الحياة الجديدة ،العدد 2008 ،4715م.

()1

ورد اسم الباحثة على الرسالة بهذا الشكل "مهى" واألصل مها.
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 .14غسان عبد الخالق ،سحر خليفة :المرأة تدفع الثمن دائماً ،مجلة أفكار ،العدد  ،283المكتبة الوطنية،
األردن – عمان2012 ،م www.culture.gov.jo

 .15فرامرز ميرزالي ،الخصائص السردية وجمالياتها في رواية "الصبار" لسحر خليفة ،العدد الثاني،
جامعة ابن رشد ،هولندا2011 ،م.

 .16لطيفللة إب لراهيم بللرهم ،أصللل وفصللل حكايللة ضللياع الللبالد ،مجلللة د ارسللات فللي اللغللة العربيللة و آدابهللا،
جامعة سمنان ،العدد الثاني عشر ،ايران2013 ،م.

 .17محمد صالح أبو حميدة ،تقنيات السرد الروائي في رواية "ربيع حار" لسحر خليفة ،مجلة كلية
اآلداب ،العدد  ،30جامعة حلوان ،مصر2013 ،م.

 .18محمد بكر البوجي ،تشكيل المكان وداللته في رواية حصرم الجنة لعاطف أبوسيف ،مجلة جامعة
األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد الثامن "2006 ،"2م.

 .19مصطفى الضبع ،سحر خليفة أيقونة الرواية الفلسطينية ،موسوعة أبحاث ودراسات في األدب
الفلسطيني الحديث ،الجزء الرابع ،مجمع القاسمي للغة العربية،

 .20نازك األعرجي ،إدراك المكان في الرواية النسوية العربية ،الحدود والسدود بين العام والمحظور
والخاص المرصود ،مجلة ثقافات األدبية ،العدد  ،8-7مؤسسة األيام للطباعة والنشر ،البحرين،

2004م.

 .21وائل الصمادي ،النضال الوطني للمرأة في روايات سحر خليفة ،مجلة أفكار ،العدد  ،283المكتبة
.22

الوطنية ،األردن– عمان2012 ،م . www.culture.gov.jo

يعرب خضر ،الرواية واشكالية النهضة العربية ،1916 -1850،مجلة حوليات التراث ،العدد ،12

2012م.
 كتب ومقالت الكترونية:
.1

جهللاد نعيسللة ،فللي مشللكالت السللرد الروائللي ق لراءة خالفيللة ،اتحللاد كتللاب العللرب علللى شللبكة اإلنترنللت

.2

حس ل ل ل ل للن نجم ل ل ل ل للي ،ش ل ل ل ل للعرية الفض ل ل ل ل للاء الروائ ل ل ل ل للي ،س ل ل ل ل للحر خليف ل ل ل ل للة وأمكنته ل ل ل ل للا ،كت ل ل ل ل للاب الكترون ل ل ل ل للي

.3

حسين مناصرة ،تناقضات الذات واآلخر في روايات سحر خليفة ،بحث منشور ،جامعة الملك سعود،

.4

حسللين المناص لرة ،فللي جماليللات الكتابللة د ارسللات فللي الشللعر والروايللة والقصللة القصلليرة ،جامعللة الملللك

.5

www.awn.dam.org

http://aslimnet.free.fr/ress/najmi/es/espace7.htm

الرياضwww.google.knol.net ،

سعود ،كتاب الكترونيhttp://faculty.ksu.edu.sa/almanasrah/Publications ،

ع للادل األس للطة ،س للحر خليف للة وال للدوران ف للي ال للدائرة نفس للها ،قل لراءة لروايل لة الميل لراث ،جامع للة النج للاح،
http://www.najah.edu/sites/default/files/Novel_of_inheritance_sahar.doc
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.6
.7
.8
.9
.10
.11

عادل األسطة ،سحر خليفة وخسارة الفلسطيني الدائمة،
http://www.najah.edu/sites/default/files/Sahar_Khalifa_Loss.doc

ماجدة حمود ،الخطاب الروائي عند سحر خليفة ،المجلة الثقافيةwww.thakafamag.com ،
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