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أ

إهداء
إلى روح الشهيد جهاد أبو عامر
ابن اللغة العربية ،ورفيق مرحلة البكالوريوس بالجامعة اإلسالمية
كان من الممكن أن يأخذ مكاني هنا
أجل
لكنه اختار مكاناً آخر ،أعلى و ّ
..
والى أمي وأبي
جهد وتعب
كل ٍ
َ
شريكي ّ
نجاح أو إنجاز
كل
َ
ٍ
شريكي ّ
لست أنا إال بهما
ُ
..

ب

شكر وتقدير
قال تعالى:

ومن كفر فإن ربي غني كريم
شكر فإنما
ُ
ومن َ
يشكر لنفسه َ
َ
[النمل]40 :

من للاه علي بتواجدهم إلى
بعد أن وّفقني للاه إلتمام هذا الجهد ،ليس لي أن أنسى أولئك الذين ّ
ّ
مدة البحث والكتابة.
جانبي ،مباركين لخطواتي ،وداعمين لجهدي ،طوال ّ
الشكر والتقدير الكبيران ،للعالم الجليل ،واألب الكبير في نفسي ،مشرفي الفاضل ،األستاذ

مدني
الدكتور :فوزي الحاج ،الذي فتح لي باب قلبه وبيته ،واحتمل جهد متابعة الدراسة أوالً بأول ،وأ ّ
بأفكاره ومقترحاته الثّرية ،أسأل للا أن يبارك له في علمه وصحته.

شكري وامتناني ألفراد عائلتي جميعاً :أخوتي ،وجميع أقاربي ،الذين أنا جزء منهم ،أدام للا

علي ظّلهم الوارف.
ّ

ومحبتي وانتمائي ،لدائرتي األضيق في الحياة ،أصدقاء العمر ،وعطايا القدر
شكري وامتناني،
ّ
الجميل :األستاذ أكرم أبو سعيفان ،واألستاذ حسام أبو حماد ،والدكتور رائد غنيم ،أولئك الذين أكتشف
نفسي بهم ومن خاللهم.

شك اًر كبي اًر لمدرستي التي إليها أنتمي :مدرسة مملكة البحرين اإلعدادية ،لمديرها الذي يغمرني
بمحبته وتقديره ،األستاذ الكريم":أبو خالد الحطاب" ،وجميع الزمالء الذين أعتز بأن أكون واحداً منهم.
يسخرهم للا ،دوماً ،في طريقي ،تسعفني الذاكرة في أن أستحضرهم ،وال يسعني
وألولئك الذين ّ
المقام ألن أذكرهم واحداً واحداً ..لهم جزيل الشكر واالمتنان.
النية والجهد" ..وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه أنيب".
أخي اًر ،أسأل للا أن يتقبل ّ
مني ّ
الباحث

ت

ملخص الدراسة
تتناول هذه الدراسة الرؤية األيديولوجية والتشكيل الفني في روايات األديب الفلسطيني رائد

شكلت قضايا األيديولوجيا ملمحاً بار اًز في كتاباته الروائية .وقد هق ّسمت الدراسة إلى :مقدمة،
غنيم ،إذ ّ
وتمهيد ،وثالثة فصول ،وخاتمة .وقد أوضحت المقدمة دوافع الدراسة ،وأهميتها ،وأهدافها ،والدراسات

السابقة ،ومنهج الدراسة ،وخطتها .أما التمهيد :فتناول الباحث فيه العالقة بين األيديولوجيا واألدب

بعامة ،والفن الروائي بخاصة ،ثم تناول في المحور الثاني منه ثقافة األديب غنيم الفكرية وواقعه

االجتماعي ودورهما في تشكيل رؤيته األيديولوجية.

أمااا الفصةةل األول -فتناااول فيااه الباحااث محاااور الرؤيااة الدينيااة ،عباار ثالثااة مباحااث ،تطا ّار كاال
منهااا إلااى محااور ماان المحاااور التااي عالجهااا غناايم فااي رواياتااه ،حيااث دار المبحااث األول حااول خطااابي
الرجعية والتنوير ،والمبحث الثاني حول صورة المخالف ،والمبحث الثالث حول استغالل الدين.

قسامه ،أيضااً إلاى ثالثاة
أما الفصل الثاني -فقد تناول الباحث فيه محاور الرؤية السياسية ،وقاد ّ
تعرض فيهاا للمحااور السياساية التاي عالجهاا األدياب غنايم ،حياث تنااول المبحاث األول الارؤ
مباحثّ ،

السياسااية الخاصااة بالقضااية الفلسااطينية ،أمااا المبحااث الثاااني ،فتناااول فيااه صااورة الااذات الفلسااطينية بااين

دائا ارة الح اازب وفض اااء ال ااوطن ،كم ااا سا اّلا المبح ااث الثال ااث الض ااوء عل ااى حرك ااات التح اارر الفلس ااطينية
ومعضلة الحكم السياسي.

وأما الفصل الثالث -فقد تطر الباحث فيه إلى التشكيل الفني للرؤية األيديولوجية ،حيث توقف
في المبحث األول عناد بنياة اللغاة ،إذ تنااول اللغاة الساردية والوصافية والحوارياة ولغاة المناجااة ،ليكشاف

عاان المكنااون األيااديولوجي الااذي تكتن ازه هااذه األش ااكال ،أمااا المبحااث الثاااني فتناااول فيااه بنيتااي الزم ااان

التقنياات المختلفااة فيهمااا ،بينمااا تناااول فااي
والمكااان ،ارصااداً الاادالالت األيديولوجيااة الناتجااة عاان توظيااف
ّ
المبحث الثالث بنية الشخصية ،إذ ربا بين بناء الشخصية ،والادور الاذي تلعباه علاى صاعيد التصاورات

والرؤ األيديولوجية.

توصاال إليهااا ،تبعهااا بعااض
وانتهاات الد ارسااة بخاتمةةةّ :
دون فيهااا الباحااث جملا ًة ماان النتااائج التااي ّ
المقترحة.
التوصيات ه

ث

Abstract
This study deals with the ideological vision and technical composition in the novels of the
Palestinian writer Raed Ghoneime. The Ideological issues have been a notable feature of
his writing.The study is divided into an introduction, preamble, three other chapters and a
conclusion.The introduction explains the motives of the study, its importance, objectives,
methodology and its plan. The first part in the preamble deals with the relationship
between ideology and literature in general, and novels in particular. Then the second part
tackles the culture of the writer ,Ghoneim, and his social reality and their roles in forming
his ideological vision.
Chapter one deals with the sections of religious vision through three parts. Each of them
toucheson the themes addressed by Ghoneim in his novels. The first section focuses
onretro and enlightenment, the second section focuses on the violator, and the third section
focuses on the exploitation of religion.
Chapter two deals with the sections of political vision. It is also divided into three
sections, focuses on the political themes addressed by the writer, Ghoneim. The first
section deals with the political visions of the Palestinian issue, while the second section
deals with the Palestinian self in the light of the political parties and the homeland.The
third section highlighted the Palestinian liberation movements and the dilemma of political
regime.
Chapter three deals with the artistic composition of the ideological vision. The first
section focused on the structure of the language, addressing the narrative, descriptive,
dialogueto reveal the ideology of these forms. The second section deals with the structure
of time and place, observing the ideological connotations resulting from the use of
different techniques. The third section deals with the structure of personality. The
researcher links between the structure of personality with its role on the ideological
perceptions and visions.
The study conclusion: the researcher concludes with a number of results, followed by
some of suggested recommendations.
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مقدمة
نبينااا الك اريم ،ساايدنا محمااد ،وعلااى آلااه وصااحبه
الحمااد هلل رب العااالمين ،والصااالة والسااالم علااى ّ
الطيبين ،وبعد:
ماان غياار الممكاان بحااال ماان األح اوال ،إغفااال العالقااة القائمااة بااين األدب واأليااديولوجيا ،وبااين

الرواية ،تحديداً –كجنس أدبي حديث– وقضايا األيديولوجيا التي هيعنى بها هكتّابها ومبدعوها.

ا
فن ااً يسااتوعب قضااايا اإلنسااان المعاصااري يواكااب مساايره فااي الحياااة ،ويحااي ه
لقااد أضااحت الروايااة ّ
بأفكاره وتصوراته تجاه الواقع الذي يحيااه ،والمجتماع الاذي يتواجاد فياه ،والمعتقاد الاذي ياؤمن باه ،والعاالم

الذي يدور من حوله.

اف الباحااث ب ااين ياادي تجرب ااة روائيااة فلسااطينية معاصا ارة ،تجربااة األدي ااب
وفااي هااذه الد ارس ااة ،يقا ه
الفلسااطيني ارئااد أحمااد غناايم ،التااي المااس فيهااا مضااموناً أدبيااً نابضااً ،قائمااً علااى معالجااة قضاايا الواقااع
الفلسطيني المتعددة ،عبر أكثر من مرحلة زمنية من عمر القضية الفلسطينية ،تناولتها رواياتاه ،كماا لام

يخل هاذا المضامون مان اهتماام بالوضاع الاديني المعاصار ،الاذي لام ينفصال األدياب غنايم فاي معالجتاه
ه
ّ
ط هر جميع رواياته.
عن إطار المجتمع الفلسطيني الذي يؤ ّ
ظاف عناصار العمال
إبداعياً ،يو ّ
واضاف ًة لما سبق ،فقد المس الباحث في هذه التجربة شكالً فنياً
ّ
بجماليااات الاانص الروائااي
وتقنياتااه الفنيااة ،ويفرزهااا داخاال نصااه بشااكل حيااوي ،عباار حااس واع
ّ
الروائااي ّ
وأسسه اإلبداعية.

وتأتي هاذه الد ارساة لتقاف علاى ملماح رئايس ،وسامة باارزة فاي رواياات األدياب ارئاد غنايم ،وهاي:

حضور قضايا األيديولوجيا بشكل جلي في المضمون الروائي ألعماله.
ّ

إن الق ااارو لرواي ااات األدي ااب ارئ ااد غن اايم س اايطالع عب اار ص اافحاتها وب ااين س ااطورها قض ااايا ديني ااة

وسياسااية متعااددة ،يعكااس ماان خاللهااا األديااب رؤيا ًة شاااملة للواقااع المحاايا ،عباار منظااور إبااداعي ،يعماال
فنية جمالية موازية.
على تشكيلها وفق رؤية ّ
ماسا اة لك اال ص ااوت
إن األدب العرب ااي المعاص اار ،والفلس ااطيني عل ااى وج ااه الخص ااوص ،بحاج ااة ّ
جديااد ،يقا ّادم رؤيتااه الخاصااة فااي القضااايا الاادائرة ماان حولنااا :سياسااي ًة كاناات أو دينيا ًة أو اجتماعيااةي لكااي

ينفتح القاارو المعاصار علاى زاوياا نظار جديادة ،تقاارب لاه الواقاع وفاق فلسافتها الفكرياة ،كماا أناه بحاجاة
إلااى إبااداع م اواز علااى صااعيد الشااكل الفنااي للعماال الروائااي ،عباار التجديااد فااي توظيااف التقنيااات الفنيااة
المقدم للمتلقي.
المتاحة ،وفق رؤية فنية تتكامل مع المضمون ّ
ه
1

أن هذه الدراسة ،تستمد قيمتها من قيمة التجربة التي تعمل في ميدانها ،إذ يقف الباحث
شك ّ
وال ّ
ابع روايااات ليديااب غناايم :أربا ِاع روايااات منشااورة وثااالث أهخاار لاام تهنشاار بعااد ،تغطااي حقب ااً زمنيااة
علااى سا ِ

مختلفة من عمر القضية الفلسطينية ،وتلاتحم فيهاا خياول الماضاي بالحاضار ،مستشارف ًة المساتقبل الاذي
سوف يكون.

أوالً-دوافع الدراسة:
 -1اإلحساس بالقيمة الفكرية والفنية لروايات األديب رائد غنيم ،وثرائها بقضايا األيديولوجيا المختلفة.

 -2تعريف القارو بصوت روائي فلسطيني معاصر ،يشغلهه الهم الوطني ،ويقارب الواقع الفلسطيني
في مشهده المعقد من ناحية العالقة مع المحتل ،وعالقة الفلسطيني بأخيه الفلسطيني.

 -3قلة الدراسات التي تناولت روايات األديب غنيم ،إذ لم يصادف الباحث سو دراسة واحدة ،تناولت
جماليات السرد في رواياته ،واقتصرت على رواياته األربع المنشورة.

ثانياً -أهمية الدراسة:
تقارب هذه الد ارسة تجربة روائية فلسطينية معاصرة ،وتركز على ملمح مهم من مالمحها ،كما

تمنح القارو رؤية أدبي ًة جديدة في مقاربة الواقع الفلسطيني عبر حقبه الزمنية المتتالية ،هببعديها الفكري
والفني ،إضافة إلى كونها ترفد مكتبة النقد األدبي بدراسة جديدة متعلقة باألدب الروائي الفلسطيني.

ثالثاً -أهداف الدراسة:
 -1الكشف عن محاور رؤية األديب رائد غنيم األيديولوجية في شّقيها :الديني والسياسي.
 -2تحليل ِبنى المضمون في روايات األديب غنيم ،في إطار المحاور التي تتشكل منها رؤيته.
 -3تقا ااديم صا ااور وافيا ااة لرؤيا ااة األديا ااب غنا اايم األيديولوجيا ااة بش ا اّقيها :الا ااديني والسياسا ااي ،ما اان مجما ااوع
يتم تحليلها.
النصوص التي ّ
 -4الوقوف على أهم الِبنى الفنّية في روايات غنيم ،والتي صاغت -في تضافرها -رؤية األدياب غنايم
األيديولوجية.
الفنياة المتناولاة ،والتاي سااهمت فاي إنتااج أو
 -5الكشف عن التّقنيات المو ّ
ظفة في كل بنياة مان البناى ّ
إثراء الداللة األيديولوجية.
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رابعاً -منهج الدراسة:
اعتم ااد الباح ااث منهجا ااً تكامليا ااً ف ااي د ارس ااته ،حي ااث اس ااتفاد بش ااكل أس اااس م اان الم اانهج الوص اافي

التحليلااي ،الااذي هيعنااى بد ارسااة الظ اواهر الموضااوعية والفنيااة واخضاااعها للتفكيااك والتحلياال ،فماان خاللااه
تمكن الباحث من تفكيك رؤية غنيم األيديولوجية إلى محاورها األساسية ،عبر تحليل نصاوص رواياتاه،
ّ
ثم تحليل بنى العناصار الروائياة ،وبياان ماد مسااهمتها فاي إثاراء الداللاة وخدماة الفكارة .باإلضاافة إلاى
االسااتفادة ماان الماانهج التاااريخي فااي الفصاال التمهياادي ماان الد ارسااة ،الااذي يتناااول العالقااة بااين األدب

واألي ااديولوجيا ،وتط ااور ه ااذه العالق ااة نتيج ااة عوام اال وظ ااروف متع ااددة ،والم اانهج السوس اايولوجيي إلقام ااة

العالقات بين النص والسيا االجتماعي الذي يرتبا به.

خامساً -الدراسات السابقة:
احدة بعنوان :جماليات السرد في روايات رائد غنيم ،أطروحة
لم يصادف الباحث سو دراسة و ً
جنات أبو حسنين ،جامعة األقصى.2018 ،
ماجستيرّ ،
وتتميز دراسة الباحث عن الدراسة المشار إليها ،في كونها أوسع ميداناً ،إذ إنها تقف على
روايات غنيم السبع ،كما أنها تتناول جانبي المضمون والشكل معاً ،إذ تقارب رؤية الكاتب الموضوعية

الفنية في نفس الوقت ،دون أن تقتصر على جانب بعينه.
و ّ

سادساًُ -خطة الدراسة:
تنقسم هذه الدراسة إلى :مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة فصول ،وخاتمة.
المقدمة :وقد اشتملت على إيضاح لدوافع الدراسة ،وأهميتها ،وأهدافها ،ومنهجها ،والدراسات السابقة،
ومحاور الخطة.

التمهيد :ويقف الباحث فيه عند محورين يعرضان للخلفية التي تقوم عليها الدراسة:
المحور األول -األيديولوجيا واألدب :نظرة معرفية ونقدية .إذ يعرض الباحث فيه لمفهوم
األيديولوجيا ودالالت المصطلح ،ثم ارتبال هذا المصطلح بالفنون األدبية ،والفن الروائي على

وجه الخصوص.

المحور الثاني -الروائي رائد غنيم :ثقافته الفكرية وواقعه االجتماعي ودورهما في تشكيل
رؤيته األيديولوجية .وعبر هذا المحور يستعرض الباحث الخلفية الثقافية واالجتماعية التي

أثّرت في صقل وتشكيل الهوية األدبية للروائي رائد غنيم ،ومد

يقدمه في رواياته.
الذي ّ
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تأثيرها في طبيعة المضمون

الفصل األول -محاور الرؤية الدينية ،وينقسم إلى ثالثة مباحث:
المبحث األول -خطابا الرجعية والتنوير .ويعرض فيه الباحث لنمطين متناقضين من الخطاب
الرجعي ،والخطاب التنويري.
الديني برز حضورهما في روايات األديب رائد غنيم :الخطاب ّ
ويتلمس فيه الباحث مالمح الصورة التي ترسمها أطراف
المبحث الثاني -صورة المخالف.
ّ

المؤسس على التباين واالختالف في األفكار والتصورات
الصراع لبعضها البعض ،هذا الصراع
ّ
األيديولوجية.

المبحث الثالث -استغالل الدين .ويعرض فيه الباحث لشكلين من أشكال استغالل الدين،
ظه ار في روايات األديب غنيم ،ارتبا أحدهما بالرغبة الحزبية في الوصول إلى الحكم

السياسي ،بينما ارتبا اآلخر برغبات الفرد ومطامحه الدنيوية.
الفصل الثاني -محاور الرؤية السياسية ،وينقسم إلى ثالثة مباحث:
المبحث األول -القضية الفلسطينية :رؤى سياسية وصراع أيديولوجي .ويعرض الباحث فيه
تمت مالحظتها في روايات األديب غنيم،
لثالث رؤ سياسية متعلقة بالقضية الفلسطينية ّ
وأبعاد ونتائج كل رؤية من تلك الرؤ .

المبحث الثاني -الذات الفلسطينية بين دائرة الحزب وفضاء الوطن .ويقف الباحث فيه على
جدلية الجمع بين الوالء للحزب واالنتماء للوطن ،من خالل التطر لواقع أكثر من شخصية

روائية في روايات غنيم ،ومتابعة سلوكها على صعيد الحدث ،ومنطوقها على صعيد الحوارات

المختلفة.

المبحث الثالث -حركات التحرر الفلسطينية ومعضلة الحكم .وفيه يتناول الباحث تجربتي
حركتي فتح وحماس في التحول من مرحلة النضال والمقاومة إلى مرحلة الحكم السياسي،

متلمسا األبعاد المختلفة التي أبرزتها روايات غنيم ،والتي نجمت عن هذا التحول.
ّ

الفصل الثالث -التشكيل الفني في روايات غنيم :البناء والداللة ،وينقسم إلى ثالثة مباحث:
المبحث األول -اللغة الروائية والمكنون األيديولوجي .ويقف الباحث فيه على أشكال اللغة

من سرد ووصف وحوار ومناجاة ،مستكشفا الطاقة الداللية التي يختزنها كل شكل منها ،والتي

تعمل على إثراء الفكرة أو التصور األيديولوجي.

المبحث الثاني -الزمان والمكان وتجلياتهما األيديولوجية .ويتناول الباحث فيه عدة تقنيات
في الزمان والمكان ساهمت في تكثيف الداللة وتعميق الفكرة التي يرمي إليها الكاتب ،حيث

سيقف الباحث عند مستويات الزمن السردي :النظام ،والمدة ،والتواتر ،وكذلك سيدرس عالقة
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المكان بالفكرة األيديولوجية التي يدور في فلكها الحدث ،وداللة الفضاء المكاني على المرحلة

السياسية للروايات التي يدرسها.

المبحث الثالث -الشخصية الروائية :مالمح البناء والدور األيديولوجي .وفيه يقف الباحث
عند أنمال معينة من الشخصية ،تواتر حضورها في روايات األديب غنيم ،مستكشفا مالمح

بناء كل نما منها ،ودور ذلك في تعميق الدور الذي تؤديه من خالل تصوراتها وقناعاتها

الفكرية والسياسية ،ثم الوقوف عند نموذج البطل اإلشكالي ،ومعرفة مد

فعاليته في تعزيز

دور الشخصية التي تعيش في واقع مكتظ بالصراعات األيديولوجية.
اجل فيهااا الباحااث أهاام النتااائج التااي توصاالها إليهااا ماان الد ارسااة ،وكااذلك أهاام التوصاايات
الخاتمةةة :وقااد سا ّ
المقترحة.
ه
طاا لااه
المخ ّ
وأخيا اًر ،فااننني أسااأل للا العااون والماادد ،والفااتح واإللهااامي كااي أنجااز هااذا العماال وفااق ه

والمراد ،خالصاً لوجهه ،ونافعاً لطلبة العلم ومريديه.
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التمهيد
 أوالً -األيديولوجيا واألدب :نظرة معرفية ونقدية.
 ثانياً -الروائي رائد غنيم :ثقافته الفكرية وواقعه االجتماعي ودورهما في تشكيل
رؤيته األيديولوجية.

أوالً -األيديولوجيا واألدب :نظرة معرفية ونقدية
يتعرض األديب لمضامين األيديولوجيا في كتاباتاه األدبياة ،فنناه ينطلاق مان رؤياة خاصاة،
حين ّ
لها جذورها في عالم األدب ،على اخاتالف لغاتاه وثقافاتاه ِ
وحقباه الزمنياة .وألن المضامون  -مهماا كاان
الفنيااة– أماار
طابعااه -يظاال أحااد أوجااه العماال األدباايي فاانن امااتالك األديااب لرؤيااة أخاار -هااي الرؤيااة ّ
يتوقف عليه نجاح العمل األدبي ،بل ويتوقف عليه قبل هذا ،تصنيف هذه الكتابة ضمن الكتابة األدبية
يشكل -في أقصى حاالته -طابعاً للمضامون ،لكان
اإلبداعية .إن الطرح األيديولوجي في العمل األدبي ّ
الفني بمثابة الشرل الذي يدخله إلى عالم األدب أو يخرجه منه.
الشكل ّ

عرض
في هذا المبحث ،سيتناول الباحث العالقة القائمة بين األيديولوجيا واألدب ،بعد أن يتم الت ّ

لمفه ااوم األي ااديولوجيا ودالالت المص ااطلح ،وج ااذور ارتباط ااه ب اااألدب بش ااكل ع ااام ،لينته ااي الح ااديث إل ااى
خلفيااة معرفيااة ،تؤسااس
األيااديولوجيا فااي الروايااة ،وآراء النقاااد فااي هااذا الشااأني بحيااث تهبنااى الد ارسااة علااى ّ
للمنحى التطبيقاي منهاا ،عناد تنااول الرؤياة األيديولوجياة فاي تجرباة األدياب ارئاد غنايم الروائياة وتشاكيلها

فنياً.
ّ

األيديولوجيا :المصطلح ودالالته:
تهطلق كلمة أيديولوجيا لتعني :علم األفكار( ،)1وهي  -في األصل  -كلمة غير عربية ،وتعود
بأصاالها إلااى اللغااة الفرنسااية .لااذلك فاانن د.عبااد للا العااروي يمياال فااي كتابااه (مفهااوم األيااديولوجيا) إلااى

استعمال مصطلح "أهدلوجاة" بادالً مان أياديولوجياي النطباا هاذا المصاطلح علاى وزن مان أوزان العربياة،
وهو "أهفعولة" :كأهمثولة ،وأهرجوحة ،فنقول :أهدلوجة اإلسالميين ،أو أهدلوجة العلمانيين.)2(...

ورغاام هااذا االقت اراح ماان الاادكتور العااروي ،ورغاام اعت اراض المفكاار عبااد الوهاااب المساايري عليااه،

فنن
ووصفه بالجرس القبيح ،واقتراحه بأن يترجم المصطلح إلى لفظ "القول" ،الذي يعني رأياً أو معتقداًّ ،
كال المصطلحين المقتارحين لام يلاق رواجااً لاد الذائقاة العربياة ،وبقاي المصاطلح األكثار ذيوعااً وانتشاا اًر
هو مصطلح "األيديولوجيا".

( )1هينظر :عبد للا العروي ،مفهوم األيديولوجيا ،ل ،8المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،2012 ،ص.9
( )2هينظر :المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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صك مصطلح األيديولوجيا هو الفرنسي ديستوت دوتراسي ( ،)1754-1863حيث
إن أول من ّ
ورد فاي كتاباه (حاول ملكاة التفكيار) .و"تتكاون الكلماة مان مقطعاين (idea) :وتعناي :فكارة ،و)(logos
وتعني :علم أو دراسة .وعند تركيب اللفظين يصبح المصطلح :علم األفكار ،الذي يعرفه دوتراسي على

أنه العلم الذي يدرس األفكار ،بالمعنى الواسع لكلمة أفكار ،أي همجمل واقعات الوعي من حيث صفاتها
()1
وقوانينها وعالقتها بالعالئم التي تمثلها".
"أية فلسفة حياة تفسر عالقة
يعرفها في كتابه (األيديولوجيا االنقالبية)ّ :
أما نديم البيطار ،فننه ّ
اإلنسان بالمجتمع والتاريخ تفسي اًر عاماً شامالً يكشف عن منطق التاريخ وحركته"(.)2
وقد قام د .عبدللا العروي بجمع الدالالت والمفاهيم التي يشير إليها المصطلحي فير بأننا حين

نقول :إن هذا الحزب يحمل أدلوجة معينة ،فنننا نعني بها "مجموع القيم واألخال واألهداف التاي يناوي

تحقيقهااا علااى المااد القريااب أو البعيااد"( ،)3واذا مااا أسااندنا هااذا المصااطلح إلااى حقبااة زمنيااة ،فقلنااا علااى

سبيل المثال :أدلوجة عصر النهضة ،فنننا نعني هنا" :النظرة التي كان يلقيها رجل النهضاة إلاى الكاون

والمجتمع والفرد ،والتي يندرج تحت قواعدها العاماة كال تقريار أو حكام صادر فاي هاذا العصار ،فأدلوجاة

يحدد فكر إنسان ذلك العصر"(.)4
عصر من العصور هي إذن األفق الذهني الذي كان ّ

قدم د.العروي ثالثة مفاهيم لمصطلح األيديولوجيا إذا ما تعلق األمر بدارسة واقع اجتمااعي
كما ّ
ادرج ماان الاادوائر االجتماعيااة الضاايقة إلااى األوسااع لتشاامل  -فااي النهايااة -المجتمااع كلااه ،وهااذه
معااين ،تتا ّ

المفاهيم هي:

 -1مفهةةوم ضةةيق :هيطلااق علااى مجمااوع المنظومااات الفكريااة التبريريااة الجاريااة فااي المجتمااع الماادروس:
ديني ًة كانت ،أو سياسية.
 -2مفهوم واسع :هيطلق على الذهنية المتحكمة في كل حركات ومنظمات ذلك المجتمع.
 -3مفهوم أوسع :يشير إلى العلم في هعرف ذلك المجتمع(.)5

( )1يوس ا ااف محم ا ااد ،مق ا ااال إلكترون ا ااي بعنا ا اوان :ه ا ااذا ه ا ااو م ا ااا يعني ا ااه مفه ا ااوم األي ا ااديولوجيا ،التعري ا ااف الرقم ا ااي للمق ا ااال:
 ./https://www.ida2at.com/this-is-what-the-concept-of-the-ideologyويشا ااير الباحا ااث إلا ااى عا اادم
وجود نسخة مترجمة من كتاب (دوتراسي) يمكن العودة إليها ،لذلك تم االعتماد على ترجمة صاحب المقال السابق.
( )2نديم البيطار ،األيديولوجيا االنقالبية ،د.ل ،المؤسسة األهلية للطباعة والنشر ،بيروت ،1964 ،ص.54
( )3عبد للا العروي ،مرجع السابق ،ص.9
( )4المرجع السابق ،ص.10
( )5المرجع السابق ،ص ،143بتصرف.
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األيديولوجيا واألدب:
يبدو من الصعب على أي باحث أن يتناول أواصر الصلة التاي تاربا األدب باألياديولوجيا دون

أن يقا ّادم لااذلك عباار الحااديث عاان عالقااة األدب بااالمجتمعي كااون المجتمااع هااو الفضاااء الااذي تنشااأ فيااه
األي ااديولوجيا وتع اايش ،وكون ااه الفض اااء الرح ااب ال ااذي يح ااوم في ااه األدب اااء ،ويتف اااعلون م ااع أيديولوجيات ااهي
يتبنونها ااا وينتما ااون إليها ااا ،أو يعارضا ااونها ويسا اايرون ضا اادها ،أو علا ااى األقا اال ،ينظا اارون إليها ااا نظ ا اراتهم

المحايدة ،دون أن ينخرطوا في أهطرها ،أو يتماهوا مع أفكارها.

كما أن الحاديث عان العالقاة التاي تاربا األدب باالمجتمع ،حاديث متعادد الناواحي ،إذ ياأتي عبار

تشكل فيه المجتمع من جهة ،ونظرة
نظرات متعددة ومن زوايا مختلفة :نظرة إلى السيا التاريخي الذي ّ
إلى جغرافيا المجتمع –المكاان -وتأثيراتهاا علاى أفاراده ،ونظارة إلاى التركيباة االجتماعياة ،والاى هنظام هاذا
المجتمع :معتقداته وسياسته واقتصاده وثقافته وأخالقه...

إن األضواء التي يسلطها الناقد على المجتمع ،يمكن لهاا أن تجّلاي لاه األساس التاي تقاوم عليهاا

األيديولوجيات فيه ،وتفسر له طبيعة تفاعلها أو صراعها ،مما يمده بتفسيرات واعية أثناء قراءته وتحليله

ليعمال األدبية" ،فالصيغة العلمية لدراسة العالقة بين األيديولوجيا واألدب ،هاي الصايغة التاي تار أن

األدب هاو ممارساة أيديولوجياة مشااروطة بزمانهاا ،وتاتم تطبيقياا فااي حقال اجتمااعي -أياديولوجي محااددي

فاألدب ال يظهر هكذا مان العادم ،أو ينازل مان الساماوات عان طرياق شاياطين اإللهاام ،بال هاو مشارول

بس ا ا اايا سوس ا ا اايو -ت ا ا اااريخي مح ا ا اادد عل ا ا ااى مس ا ا ااتو الكتاب ا ا ااة ب ا ا اااألدوات والتقني ا ا ااات والتا ا ا اراث األدب ا ا ااي
– التصويري -الذي يجد فياه الكاتاب منتجاا ذهنياا أماماه ،ومحادداً علاى مساتو الممارساة باألياديولوجيا

أو باألي ااديولوجيات المتص ااارعة ف ااي ظرفي ااة تاريخي ااة معين ااة م اان تط ااور المجتم ااع وعالقات ااه االجتماعي ااة
والطبقية"(.)1

فالكتابااة األدبيااة – عباار هااذه العالقااة ،ولااد كثياار ماان النقاااد– هينظاار إليهااا علااى أنهااا شااكل ماان
أشكال األيديولوجيا ،وخطاب من خطاباتها.
ااء يفاار فيااه مباادعوه
لااد كاال الثقافااات ،وعباار تاوالي العصااور ،كااان األدب بمختلااف أجناسااه وعا ً
معينااة منب ا اًر دعوي ااً أو
قضااايا مجتمعاااتهم وأوطااانهم ،باال أبعااد ماان ذلااك :فقااد شا ّاكل األدب فااي عصااور ّ

سياسياً ،يعبر عن أفكار ورؤ الماذاهب والجماعاات المختلفاة ،كماا نلماس ذلاك – علاى سابيل التمثيال-
في شعر الدعوة اإلسالمية في حقبة صدر اإلسالم ،حيث كان الشعر بمثابة صوت إعالماي يعبار عان

( )1عما ااار بلحسا اان ،ما ااا قبا اال بعا ااد الكتابا ااة حا ااول األيديولوجيا/األدب/الروايا ااة ،مجلا ااة فصا ااول ،ما ااج ،5:ع،1985 ،4:
ص.165
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طبيع ااة ال اادين الجدي ااد :عقائ ااده وأخالق ااه ونظام ااه ،وي اادحض العقائ ااد الباطل ااة الت ااي ك ااان عليه ااا أه اال ذاك

الزم ااان .قاب اال ذاك الن ااوع م اان الش ااعر -وف ااي نف ااس الحقب ااة -ش ااعر ذو مض اامون مض اااد ،يحم اال ب ااذو اًر
أيديولوجية مخالفة ،حاول أن هيبقي على أخال الجاهلية وعقيدة اآلباء ،ويقف مناوئاً لما يبشر به الدين
الجديد .ثم امتد الشعر في حقبة الحقة ليضيف إلاى الادعوة الدينياة ،دعاوات أخار ذات طاابع سياساي،
وه ااي حقب ااة العص اار األم ااوي الت ااي نش ااأت فيه ااا الف اار واألحا ازاب السياس ااية ،بع ااد أن انقس اام أم اار األم ااة،
وتشعبت رؤاها السياسية ،ويمكان ألي قاارو متعماق لشاعر تلاك الفتارة ،أن يلماح بعاض المالماح الطبقياة

في المجتمع اإلسالمي األموي ،ساهمت بدورها ،في نشوء األيديولوجيات وتصادمها ،وانعكاس ذلك كله
على المشهد الشعري لتلك الحقبة.

()1

تعبر عن العالقة التي تربا األدب باأليديولوجيا داخل أدبناا
واذا أردنا أن ننّقب في جذور أبعدّ ،
العربي ،ونحن نبحث تلك العالقة في إطار المجتمع الذي يعيش فيه األديب ،فنننا ال نغفل كيف كانات

العاارب تعا ّاد الش ااعر لسااان قومااه ،وهااو وصااف ينطااوي علااى إشااارة واضااحة للمكا ّاون األيااديولوجي فااي
شخصية األديب الجاهلي منذ القدم ،األدياب الاذي كاان يمضاي فاي رحاالت مدائحاه وأهاجياه معبا اًر عان
والئااه أليااديولوجيا القبيلااة  -جماعتااه السياسااية -ومصااو اًر مالمااح تميزهااا وأحقيتهااا بالساايادة علااى باااقي
القبائل ،ذاك االنتماء الذي يمكن أن نلمسه فاي أشاعار عمارو بان كلثاوم فاي العصار الجااهلي ،ليمضاي

متص االً عباار خااا ماان الشااعراء ،ورث اوا ذاك االنتماااء ،أو العصاابية للجماعااة – بتعبياار آخاار ،-وهااو مااا

أيضا متجلياً في نقائض جرير والفرزد واألخطل في العصار األماوي ،لكاي يمضاي هاذا الانفس
نلحظه ً
فيمااا بعااد مااع المتنبااي والحمااداني وغياارهم ماان الشااعراء العباساايين الااذين نلمااح فااي شااعرهم بااذو اًر للحااس
القومي ،واالنتصار للعروبة وأبنائها.

وفي العصر الحديث  -وكما ير الناقد اللبناني حسين مروة -فنن الشعر العربي مضى مواكبااً

ليحااداث السياسااية واالجتماعيااة التااي تعصااف بااالمجتمع العربااي وشااعوبه وأوطانااه ،مصا ّاو اًر مشااكالته

وقضاياه المختلفة ،إذ "يوم دّقت البشائر في البالد العربياة بااالنقالب العثمااني عاام  1908كاان الشاعر
العربي يومئذ هو المزمار األعلاى صاوتاً ونغمااً فاي إذاعاة البشاائر ...ثام حاين جااءت األحاداث الالحقاة
أيضااا فااي طليعااة الصاايحة المعلنااة خيبااة اآلمااال...
تخيااب اآلمااال بهااذا االنقااالب كااان الشااعر العربااي ً
ّ
ويصطخب موج األحداث بعد ذلك ،في البالد العربية وفي العالم ،حتى تهب عليه ريح الحارب العالمياة
األولااى ،فيزي ااد إزباااده ويه اايج تياااره الهائ اال ،وتص اابح الحياااة العربي ااة موجااة عارم ااة فااي التي ااار الم ااتالطم

( )1هينظر :محمد سهيل طّقوش ،تاريخ الدولة األموية ،ل ،7دار النفائس ،لبنان ،2010 ،ص.198-197
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باألرزاء والمآسي من جهة ،وباآلمال والبشائر من جهة ثانية ،والشعر العرباي فاي كال ذلاك ماا يازال فاي

قلب الموجة يذهب معها في كل وجهة".

()1

ومااا ساابق تقري اره -فااي إطااار هااذه العالقااة -بخصااوص الشااعر ،يمكاان لااه أن ينطبااق علااى بقيااة

األجناس األدبية :الرواية والقصة والمسرح ،وغيرها ،مع مالحظة تفااوت طار وأدوات تعبيار كال جانس
منهااا عاان المض ااامين األيديولوجيااة .فعلااى س اابيل المثااال ،شا ّاكل األدب المس اارحي عالمي ااً وعر ًبيااا منف ااذاً
حيوياً ،يصل عبره كتّ هابه إلى واقع الجماهير ،طارحين رؤاهام السياساية واالجتماعياة ،منتقادين األوضااع
التي تحيا بهم ،ويمكان لناا هناا –ومان بااب التمثيال– أن نستشاهد بالكتاباات المسارحية ليدياب الساوري
ساعد للا وناوس ،الاذي غلااب عليهاا طاابع النقاد السياسااي ،وهاذا الطاابع هاو باألساااس رؤياة مكتملاة لااد

شكلت في إطار واقعهاا االجتمااعي ،ويساير فاي فلكهاا إبداعاه الفناي ،حياث "ال يساتطيع المسارح
ونوس ت ّ
()2
أن يدير ظهره ليحداث السياسية القائمة في المجتمع".
فمع سعد للا ونوس ،ومع غيره من الكتاب ،سار المسرح العربي يواكب األحداث السياسية

يعبر عن صوت الجماهير العريضة من الشعوب العربية،
والقضايا التي تعصف باألوطان العربيةّ ،
وتشكل كتابات المسرحيين صوتاً معارضاً ،همديناً لينظمة العربية ،ومعب اًر عن حالة اإلحبال التي

تستولي على أبناء الشعوب العربية ،متنبئاً بمصير األوطان واإلنسان العربي ،ويمكن أن نلمس ذلك،

تحديداً ،بعد الحدث السياسي الفار في تاريخ الشعوب العربية ،إثر هزيمة عام  ،1967حيث "خضع

المسرح بعد النكسة لمراجعة شاملة ،وبدا أكثر تركي اًز والتزاماً ،من خالل تحديد موقفه من المجتمع،

وقضايا الجماهير ،وخصوصاً وقوفه إلى جانب الطبقات المضطهدة ،من خالل التزام رجل المسرح

السياسي بتوصيل المسرح إلى هذه الطبقات ،سعياً من أجل تسييسهاي لتعي شرل وجودها ،وتسعى
()3

جاهدة من أجله".
ً

تشكل مسرح سياسي ،يهدف إلى االرتقاء
إذن ،مع سعد للا ونوس ،ومع غيره من المسرحيينّ ،
بحالة الوعي الجماهيري ،وتبصير أفراد المجتمع بواقعهم ،وبمكامن الخلل وامكانات التغيير ،حيث

"استطاع هذا المسرح ،في النهاية ،استغالل المشكالت السياسية لصالحه ،وتنوير الجماهير سياسياً،

( )1حسين مروة ،دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ،د.ل ،مكتبة المعارف ،بيروت ،1988 ،ص.281-280

( )2نبياال حف ااار :سااعد للا ون ااوس ومس اارح التسااييس (حا اوار م ااع الكات ااب س ااعد للا ون ااوس) ،مجلااة الطري ااق ،ع ،2:م ااايو
 ،1986ص.97
( )3حسن أبو ند  ،القناع في مسرح سعد للا ونوس ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،2015 ،ص.91
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وتعبئتها وجدانياً وعاطفياً .ولم يكن هدفه تقديم متعة جمالية للجمهور ،بقدر ما يدفع هذا الجمهور إلى
()1

اتخاذ موقف عملي من القضايا التي تهم بالده".

التوسااع فااي الحااديث عاان عالقااة األدب بااالمجتمع  -والتااي يقااع فااي مركزهااا الحااديث عاان
وقباال ّ
ادة ماان نظ ارات متعااددة لوظيفااة
إن تلااك العالقااة شا ّاكلت واحا ً
عالقااة األيااديولوجيا باااألدب -يمكاان القااولّ :
األدب ،والتااي أر الباحااث أنهااا تتااوزع فااي اتجاهااات ثالثااة :النظ ارة األقاادم لاايدب ،وهااي نظ ارة المدرسااة

الكالسيكية ،التي تربا األدب بالعالم الخارجي ،إذ األدب يمثّل أخال وعادات المجتمع ،والنظرة الثانية

التااي اسااتحدثتها المدرسااة الرومانسااية حااين ربطاات األدب بالعااالم الااداخلي للفاارد :وجدانااه وعواطفااه ،ثاام،
()2

أخيا ا ا اًر ،نظا ا ارة المدرس ا ااة الواقعي ا ااة  -أو الم ا اادارس الواقعي ا ااة -
والمجتمع.

()3

الت ا ااي تا ا اربا األدب بالحي ا اااة والعص ا اار

كما ال يمكن إغفاال نظارة أخار  ،يمكان إجمالهاا فاي االتجااه األدباي الاذي سااد أوروباا فاي القارن

العشارين وأهطلااق عليااه :مدرسااة الفاان للفاان ،أو مدرسااة "علاام الجمااال العااام"( ،)4حيااث ال يقاايم هااذا االتجاااه

فنيااة ،تبعااد األدب عاان غايتااه الجماليااة البحتااة ،ويقتصاار فااي رؤيتااه علااى وظيفااة
أليااة قيمااة غياار ّ
وزن ااً ّ
األدب الجمالية فحسب ،محارباً بذلك ما يسميه الغاية النفعية ليدب.
ويظا ّال اتجاااه المدرسااة الواقعيااة االشااتراكية ،ماان أكثاار الماادارس التااي ربطاات بااين وظيفااة األدب
والمجتمع ،تلك المدرسة التي انبثقت عن الفكر الماركسي المادي ،ورؤيته التغييرية للمجتمع .وسايحاول
الباحث أن يق أر في فكار هاذه المدرساة وينااقش ظاروف نشاأتها ،ونظرتهاا إلاى األدب ،مان حياث وظيفتاه

وغايتااه ،وطبيعااة النظ ارة إلااى دور األديااب ،لياار إلااى أي حا ّاد ساااهمت رؤيااة هااذه المدرسااة فااي تعزيااز
الوظيفية األيديولوجية ليدب.
المدرسة الواقعية االشتراكية ودورها:
على أطالل المذهب الرومانسي الدارسة ،قامت المدرسة الواقعية االشتراكية في ثالثينيات القرن

العشرين ،تتجاه وجهاة جديادة فاي فهام األدب ،رابطاة وظيفتاه بالحيااة والواقاع ،ومعانااة اإلنساان وقضااياه
الفردية والجمعية.

( )1عزة القصابي ،مقال بعنوان :تغييب المسرح السياسي ،مجلة الخشبة ،ع ،6 :فبراير ،2014 ،ص.77-74
تجسااد فااي ثااالث ماادارس ،أو ثالثااة اتجاهااات :الواقعيااة النقديااة،
( )2يشااير الباحااث إلااى أن التيااار ال اواقعي فااي األدب ّ
والواقعية الطبيعية ،والواقعية االشتراكية.
( )3فااارو العم ارنااي ،تااأثير الواقعيااة االش ااتراكية فااي النقااد العربااي الحااديث ،ج،1أطروح ااة المرحلااة الثالثااة للتعمااق ف ااي
البحث ،جامعة تونس لآلداب والفن والعلوم اإلنسانية ،1990-1989 ،ص ،248-245بتصرف.
( )4هينظر :محمد غنيمي هالل ،النقد األدبي الحديث ،د.ل ،دار نهضة مصر ،1997 ،ص.338
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يطلعنااا د .فيصاال دراج علااى الظااروف التااي ساابقت تأساايس المااذهب الاواقعي االشااتراكي ،وشااكل

طبيعااة األدب السااائد فااي الفت ارة السااابقة ،والااذي أسااماه" :أدب مااا قباال الواقعيااة" ،حيااث ساابقت التأساايس

الرس اامي له ااذه المدرس ااة ف ااي ثالثيني ااات الق اارن العشا ارين أجا اواء وظ ااروف اجتماعي ااة ،تح اارك األدب فيه ااا

طره فاي إطاار ماذهب جدياد ،هاو ماذهب الواقعياة االشاتراكية .ففاي
حركات مختلفة ،قبل أن يصل إلى تاأ ّ
حقبة سابقة ،هيمن األدب البرجوازي على ساحة األدب ،أدب تلك الطبقة التي افتعلت ثورتها ضد

األثرياء والنبالء في المجتمع السوفييتي ،واذا ما عدنا إلى حقب أسبق ،ستنتهي هخطا البحث إلى األدب
المنعم ااين ،ال ااذي ش ا ّاكل الم ااذهب
ال ااذي ك ااان يص ااور حي اااة القص ااور والطبق ااات الحاكم ااة ،م اان المتا ارفين و ّ
ااء لااه ،يبعااده عاان الحياااة والواقااع ،ويهاارب بأصااحابه إلااى دنيااا الخيااال واألحااالم .إذن،
الرومانسااي غطا ً
"ينبغااي أن نشااير إلااى أن اقت اراب األدب ماان اإلنسااان العااادي جاااء أث ا اًر للثااورة البرجوازيااة ،واسااتناد هااذا

االقتراب إلى أيديولوجيا إنساانوية– أخالقياة ال يلغاي حقيقاة أساساية أو حقاائق أساساية :فالبرجوازياة هاي

الت ااي جعل اات األدب أدبا ااًي أي خلق اات الش اارول المادي ااة لتحقي ااق دورة األدب االجتماعي ااة ،خلق اات ش اارول
اول األدب إلااى ظاااهرة اجتماعيااة تقااوم فااي قلااب المجتمااع هااو الااذي أملااى عليااه
إنتاجااه واسااتهالكه ،وتحا ه
()1
االقتراب من اإلنسان "الفقير" وأفضى به إلى التلوث بدنس الحياة اليومية".
وهيااأ األج اواء
مهااد الظااروف ّ
فالاادكتور دراج يرجااع الفضاال ألدب مرحلااة الثااورة البرجوازيااة ،كونااه ّ
القتاراب األدب مان الحيااة االجتماعياة ،بعااد أن كاان ساماوياً مترفعااً فاي قضاااياه ،وهاو ماا يعناي أن هاذا

الشااكل الجديااد لاايدب ،خضااع لتحا ّاوالت جدياادة – تبعااً لخضااوعه لقااانون الصاراع الطبقااي -جعلتااه يمااس
تجسد فيما بعد في شكله االشتراكي
صميم الحياة االجتماعية وظروف أبناء المجتمع ،وهو األدب الذي ّ

الماركسي.

ففي مرحلاة الحقاة ،وبعاد تج ِ
انن "عالقاات التكافال باين النظرياة
ااوز عصار سايطرة البرجاوازيين ،ف ّ
الماركسااية والممارسااة السياسااية للطبقااة العاملااة قااد تركاات آثااا اًر حاساامة علااى مسااار الطبقااة العاملااة فااي

مستو الوعي والتنظيم والفعل السياسي ،وامتد هذا األثر ليصيب الوعي األيديولوجي للكتابة القريبة من

الطبقة العاملة ،ويساعدها بالتالي على شكل تعامل جديد مع عالقات الواقع .وفي مدار الوعي النظاري

الجديااد ،والممارسااة السياسااية الحاض ارة للطبقااة العاملااة ،هولااد أدب جديااد ،أو أهعيااد ترتيااب أدب سااابق...
()2
ونشأ عن الوضع الجديد تغير في شكل تعامل األدب الملتزم مع الواقع".
إذن ،مع تنامي أيديولوجيا الطبقة العاملة ،بدأت مالمح المدرسة الواقعية االشتراكية في الظهاور

االن عنهاا كمدرساة مساتقلة فاي األدب والفان ،حياث "تبلاورت الواقعياة
والتجلي الواضاحين ،تباع ذلاك اإلع ه
( )1فيصل دراج ،أوهام وحقائق الواقعية االشتراكية ،مجلة الكرمل ،ع ،3:يناير  ،1982ص.93
( )2المرجع السابق ،ص.95
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االشتراكية كمدرسة فنية متقدمة تعبر عن الثقافة والفن البروليتارّيين ،ورسامت اإلطاار العاام الاذي يساير
عليااه الفنااانون والمثقفااون الااذين التزم اوا بفكاار وممارسااة الطبقااة العاملااة وربط اوا مصاايرهم بمصاايرها .ولاام
تتشااكل الواقعيااة االشااتراكية بمقوماتهااا وخصائصااها الواضااحة ،وتسااميتها النهائيااة ،إال فااي ساانة ،1934

في مؤتمر اتحاد الكتاب السوفييت ،على يد ماكسيم غوركي ،وأندرىجدانوف".

()1

لقااد خاطباات المدرسااة الواقعيااة االشااتراكية وعااي الجماااهير ،عباار نااوع األدب الااذي تصا ّادره لهااا،
تبث فيهم أيديولوجيتها الثورية ،مستنهض ًة هممها ،مبشارًة بانتصاار مطالبهاا وأحالمهاا ،وهاذا
محاول ًة أن ّ
ما جعل أدب تلك المدرسة قريب من روح عامة الشاعب .وبهاذا" ،يمكان اساتنتاج أن الواقعياة االشاتراكية

هااي مدرسااة فنيااة شااعبية ،بمعنااى أنهااا بخطابهااا الفنااي متوجهااة إلااى الجماااهير الشااعبية ،فهااي تسااعى إلااى

االرتقاااء بااوعيهم ،بعيااداً عاان طالساام الساريالية ،وتعقياادات الرومانسااية ،ورمااوز الواقعيااة الجدياادة ،وغيرهااا
من المدارس مثل االنطباعية والتعبيرية والتكعيبية".

()2

هذا التنظير والدعوة لممارسة التعبئة األيديولوجية عبر الخطاب األدبي ،والتي مارستها المدرسة

الواقعية االشتراكية ،يمكن أن نلحظهما بشكل صريح في الخطاب الذي ألقاه جدانوف في المؤتمر الذي
أعلن تأسيس المدرسة الواقعياة االشاتراكية عاام  ،1934حياث يقاول" :نحان نقاول إن الواقعياة االشاتراكية

هااي الماانهج األساسااي للفنااون الجميلااة السااوفيتية وللنقااد األدبااي ،وهااذا يفتاارض أن تاادخل الرومانتيكيااة

كمركب أساسي ،يعمل لصالح حياة حزبنا الشاملة ،ولحياة الطبقة العاملة".
الثورية في اإلبداع األدبي
ّ

()3

من األدب البرجوازي إلى األدب البروليتاري:
ساابق القااول فااي نقطااة سااابقة ،بااأن األدب البرج اوازي شا ّاكل ثااورة علااى أدب مااا قب ال البرجوازيااة:
األدب الذي يعيش في قصور النبالء والمتارفين ،ويبتعاد كال البعاد عان الطبقاات التاي تقباع فاي األدناى.

لكن ما فتئت الطبقاة البرجوازياة -فيماا بعاد -أن ش ّاكلت هاي نفساها عقباة فاي طرياق العماال والكاادحين،
فلم يعد هيلمس في أدب تلك الطبقة تعبير عن واقع الساواد األعظام مان جمااهير المجتماعي لام يعاد أدبهاا
يعب اار ع اان حقيق ااة الحي اااة وظ ااروف الن اااس ف ااي المجتم ااع ،إذ إن تل ااك الطبق ااة-وبحك اام امتالكه ااا لوس ااائل
ّ
اإلنتاج– عملت على استغالل طبقة الكادحين (البروليتاريا) عبر سياساية األجاور المتدنياة ،التاي تحفاظ

( )1برهان القاسمي ،من مقال على شبكة اإلنترنت بعناوان :الواقعياة االشاتراكية فاي األدب والفان ،موقاع مركاز الد ارساات
واألبحاث العلمانية في العالم العربي ،التعريف الرقمي للمقال. http://www.ssrcaw.org/ar/ :

( )2المرجع السابق.

( )3جزء من نص الخطاب الذي ألقاه جدانوف في مؤتمر المدرساة الواقعياة عاام  ،1934وقاد نقلاه الباحاث مترجمااً إلاى
العربية من مقال الدكتور فيصل دراج :أوهام وحقائق الواقعية االشتراكية ،مرجع سابق ،ص.98
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لها أكبر هاامش رباح يحاافظ علاى نفوذهاا وثرائهاا الماادي ،ويحميهاا مان تناامي القاوة االقتصاادية للطبقاة
الكادحة ،ومشاركتها ثراءها ونفوذها الواسعين.

ماان هنااا ،أصاابح األدب البرج اوازي الااذي شااكل فااي مرحلااة سااابقة ثااورة نوعيااة فااي طريااق ناازول

األدب إلااى ساااحة الحياااة والمجتمااع بحاجااة إلااى ثااورة أخاار عليااه هااذه الم ارة ،تنزلااه إلااى مسااتو أدنااى،
مستو يصور حقيقة الواقع ،وعمق الصراعات والتناقضات التي تدور فيه ،وهي ثورة البروليتاريا ،الثورة
التاي أطلقهااا كاارل ماااركس فاي حياااة المجتماع السااوفيتي ،وألقات بظاللهااا علاى مجاااالت الحيااة كافااة ،لاام
يكاان األدب بمنااأ عنهااا .لااذلك ،فاانن الحااديث عاان تاااريخ المدرسااة الواقعيااة االشااتراكية ،هااو حااديث عاان

التطور الطبيعي المرتبا بنضال الطبقة العاملة وطموحها السياساي ،حياث واكاب األدب مشاهد النضاال

وسجل مآسيها وأحالمها وطموحاتها.
الثائر الذي خاضته تلك الطبقة في صراعها ضد البرجوازيةّ ،

()1

الدعوة إلى االلتزام ،والعالقة مع أيديولوجيا األدب:
من المصطلحات التي استحدثتها المدرسة الواقعية في األدب :مصطلح االلتزام ،وهو فاي أبساا

فنااه األدبااي ،وعاادم انفصاااله
تعريفاتااه يعنااي :تبنااي األديااب همااوم وقضااايا مجتمعااه ،والتعبياار عنهااا عباار ّ
بعيداً عن واقع مجتمعه ،وما يعانيه من هموم ومشكالت.
وتنبغي اإلشارة هنا -وقبل االستفاضة في الحاديث عان قضاية االلتازام فاي األدب -إلاى أن هاذا

المصااطلح قااد خضااع لتطااور اصااطالحي ومفاااهيمي قباال أن يصاال إلااى مفهومااه الاادقيق ،الااذي يتداولااه

النقاد والباحثون حديثاً.

ووجااد الباحااث أن مصااطلح "االنعكاااس" ،قااد تااردد كثي ا اًر فااي بيئااة المدرسااة الواقعيااة ،وهااي تطاارح

رؤيتها االجتماعية ليدب ،وقد نقل رواد الواقعية العرب ،مثل :محمد مندور ،ومحمود أمين العالم ،هاذا
المصااطلح ،وشاارحوه وأضااافوا إليااه ،فااي إطااار تبيااانهم ليسااس التااي يقااوم عليهااا المااذهب ال اواقعي فااي

إن "ق اوام عالقااة األدب بااالمجتمع عنااد نقادنااا ال اواقعيين االشااتراكيين هااو االنعكاااس ،فهاام بن اوا
األدب ،إذ ّ
نظارتهم لكيفيااة ارتبااال األدب بااالمجتمع علااى هااذا المفهااومي فغاادا ماان أهاام المفاااهيم وأبرزهااا فااي تفكياارهم

النقدي".

()2

ير محمد مندور أن المادية الجدلية "تر أن األفكار ال تهبا من السماء أو من عالم المثل...

بل األفكار ما هي إال انعكاس لواقع الحياة المادية".

()3

( )1هينظر :فيصل دراج،المرجع السابق ،ص .97
( )2فارو العمراني ،مرجع سابق ،ص.245
( )3محمد مندور ،األدب وفنونه ،ل ،5دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،2006 ،ص.160
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ولمحم ااود أم ااين الع ااالم ،أيضا ااً ،ق ااول قري ااب م اان ه ااذا ،يوظ ااف في ااه ذات المص ااطلح – مص ااطلح

االنعكاااس -فااي إطااار حديثااه عاان وظيفااة األدب ،فياار أن "األدب تعبياار عاان الواقااع الااذي إليااه ينتمااي،
وصااياغة نوعيااة لقاوانين حركتااه وص اراعه"

()1

إذ إنااه بهااذا المعنااى "انعكاااس للحياااة فااي حركتهااا ونشاااطها

وتشابكاتها المختلفة وضروب صراعها داخل الذات اإلنسانية وخارجها".

()2

ِ
ومحدداً لمسار الكتاباة
إن الحديث عن قضية االلتزام في األدب ،بعد أن أصبح المفهوم ناضجاً
ّ

األدبيااة لااد جمااوع األدباااء  -علااى اخااتالف ثقافاااتهم وجنسااياتهم ومعتقااداتهم الدينيااة أو الفكريااة -هااو
حديث ليس بالبعيد عن األيديولوجيا ،ذلك أن األدياب الاذي ينتماي إلاى دوائار اجتماعياة تتساع وتضايق،

وتحدد هويته الدينية أو الثقافية أو الوطنيةي تملي علياه أن يلتازم بماا يفرضاه علياه انتمااؤه لهاذه الهوياة،
وبالتالي ،التعبير عن أيديولوجيا الدائرة أو الدوائر التي يراوح فيها ،على اختالف موقفه منها.

اال تجاه الوجودي والدعوة لاللتزام:
تميااز أدب االتجاااه الوجااودي بتحلياال الواقااع اإلنساااني ،والكشااف عمااا يعتااري الفاارد ماان مخاااوف

وقلق ،واإلعالء من شأن حريتاه ،وضارورة احتارام إرادتاه ومواقفاه فاي الحيااة .وكاان لهاذا االتجااه األدباي

ظاارون ،أهمهاام :جااان بااول سااارتر،
–الااذي لاام يصاال فااي تكوينااه إلااى شااكل المدرسااة األدبيااة -رواد ومن ّ

األديااب والناقااد والمفكاار الفرنسااي ،وكياار كيغااارد ،وهاياادجر ،اللااذان أثّ ا ار فااي بلااورة الفكاار الوجااودي لااد

سارتر ،وسيمون دي بوفوار  -زوجة سارتر -وغابرييل مارسيل ،وألبير كامو ،وغيرهم.

()3

وكان لسارتر مكاان الرياادة فاي التنظيار لهاذا االتجااه ،عبار كتاباتاه األدبياة والنقدياة معااً ،حياث
دعا األدبااء إلاى االلتازام األدباي ،عبار اتخااذ المواقاف مماا يارون ويعايشاون ،وعادم الهاروب مان الواقاع،
عاداً الكتابة األدبية نوعااً مان الكشاف اإلنسااني ،الاذي يادفع القاراء
وتناولِه بكل إمكاناتهم الفنية األدبيةّ ،

إلى اتخاذ مواقف عبر قراءتهم ليدب ،ويساعد في عملية التغيير للواقع اإلنساني ،حياث "يادرك الكاتاب

"االلتزامي" أن الكالم عمل ،ويعلام أن الكشاف ناوع مان التغييار ،وأناه ال هيساتطاع الكشاف عان شايء إال
()4
حين هيقصد إلى تغيره".

( )1محم ااود أم ااين الع ااالم ،مالحظ ااات ح ااول نظري ااة األدب وعالقته ااا ب ااالثورة االجتماعي ااة ،و ازرة التعل اايم الع ااالي والبح ااث
العلمي ،الجزائر ،ص.17
( )2المرجع السابق ،ص.9

( )3هينظاار :خولااة بلمش اارح ،مفهااوم الحري ااة عنااد ج ااون بااول س ااارتر ،رسااالة ماجس ااتير ،جامعااة قاص اادي مرباااح ،ورقل ااة،
 ،2018-2017ص.6
( )4جان بول سارتر ،ما األدب؟ ،ترجمة :د.محمد غنيمي هالل ،د.ل ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،ص.23
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فمطامح الكاتب – في نظر سارتر -يجب أن تتجه إلى تغيير الواقع البشري ،بعذاباته ومآسايه،

وقصوره واسفافه ،وهذه مسؤولية كبيرة هتلقى على عاتق الكاتب" ،فال يصح أن يفكر في نفساه قاائالً" :آه
ادت ثالثاة آالف قاارول" ،بال يجاب علياه أن يقاول" :مااذا يحادث لاو قا أر كال العاالم ماا
ما أساعدني لاو وج ه

أكتب؟"

()1

يعبر عن موقفه بأشكال متعددة ،وقد يصل األمر إلى
ولد االتجاه السابق ،يستطيع المبدع أن ّ
بحد ذاته ،وهذا الصمت لد األدباء الوجوديين له معنى ،تماماً" ،كماا
أن يكون الصمت ،أحياناً ،موقفاً ّ
تأخذ السكتة في الموسيقا معناها من أصناف ما يجاورها مان ألحاان .فهاذا الصامت لحظاة مان لحظاات

السكوت هبكماً ولكناه رفاض للاتكلم .إذن فهاو ناوع مان الكاالم .فانذا اختاار كاتاب أن يمساك
الكالم .فليس
ه
عاان الكااالم عاان مظهاار ماان مظاااهر العااالم ،أو باااألحر اختااار أن يما ّار بااه فااي صاامت ،فلنااا الحااق أن
فضاالت فااي الكااالم هااذا دون ذاك؟ وبمااا أنااك تااتكلم قاصااداً إلااى التغيياار ،فلماااذا
نضااع ساؤاالً ثالثااً :لماااذا ّ
()2
تريد تغيير هذا دون ذاك؟"
وال يفهم من دعوة سارتر االلتزامية ليدباء بضرورة تبنيهم لقضايا واقعهم ،أنه يسلب حريتهم في

االختيار – وهي تهمة دائمة هيشهرها خصوم هذه الدعوة في وجوه الداعين لاللتزام  -ولكنه على العكس

وفرديتهاااي فتبنااي قضااايا الواقااع اإلنساااني "ال يمنااع
ماان ذكي يمضااي معترفااً بخصوصااية الكتابااة األدبيااة،
ّ
ماان أن تكااون للكتابااة طريقااة .ولاايس الكاتااب بكاتااب ألنااه اختااار التحاادث عاان بعااض األشااياء ،باال ألنااه
اختار التحدث عنها بطريقة معينة".

()3

األيديولوجيا وعملية اإلبداع:
انطالق ااً ماان التههمااة الموجهااة إلااى فك ارة االلت ازام ،والتااي تاار أنهااا تساالب األديااب حريااة االختيااار
الفنياة الخاصااة ،يمكان القاول بااأن نظارات النقااد تشا ّاعبت فاي الحاديث عاان العالقاة باين االلتازام
وامكاناتاه ّ
بقضايا الواقع وما يقتضيه من التعرض لقضايا األيديولوجيا ،وعملية اإلبداع األدبي ،إذ انقسامت آ ارؤهام

بااين مؤيااد القتحااام األيااديولوجيا الاانص األدبااي دون ضاوابا أو حاادود ،وغالبااً ،اسااتمد هااذا الارأي شاارعية
تأييده من فكرة االلتزام نفسها ،وموقف آخر يعارض أدلجة النص األدبي ،ويتخوف مان فكارة النماوذج،

الذي يصبح في مرحلة الحقة عائقا بحد ذاته أمام غايات الجماهير ،ومتوائمااً ماع األياديولوجيا الرسامية

السااائدة – أيااديولوجيا النظااام الحاااكم  ،-كمااا أنااه وماان وجهااة النظاار النقديااة ،يصاابح عائقااً أمااام غايااات
الخال ليديب في عملية اإلباداع األدباي .لقاد عارض
األدب ذاته ،بعد أن يكون قد أعدم الحس الفردي ّ
( )1جان بول سارتر ،المرجع السابق ،ص.23
( )2المرجع السابق ،ص.24
( )3المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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الادكتور فيصال دراج لهاذا الموقاف أثنااء تناولاه تطاور الماذهب الاواقعي االشاتراكي ،وأطلاق علياه :تااريخ
الساالب ،الااذي "باادأ فااي اللحظااة السياسااية التااي تاادعو إلااى أحاديااة القااول والشااكل والتأوياال ،أي باادأ فااي
لحظة ،النموذج األدبي ،الذي يفرض كتابة العمل األدبي قبل كتابته ،وكتابة المكتوب قبل كتابتاه تعناي

إخضاع العمل األدبي إلى المعايير الجاهزة التي ال تعبأ بالشكل الفني وانماا ترصاد داللتاه األيديولوجياة
التاي ال تسااتوي فااي نظرهااا إال كداللااة تبريريااة متمثلااة ،أي ال تقباال إال باأليااديولوجيا الوظيفيااة -التبريريااة
التي تمجد النظام القائم ،وترسم الواقع االجتماعي كما يريده النظام القائم".

()1

ويبدو لنا أن حديث النقاد المعارضين لسيطرة األيديولوجيا علاى العمال األدباي ،كاان معترفااً بماا
تقدمه األياديولوجيا للانص مان ثاراء وغناى فاي المضامون ،وماا تعكساه لاد القاارو مان إحسااس بوظيفاة
األدب ،وقدرته علاى معالجاة قضاايا الحيااة ،ونقاد الواقاع ،واألمال باالتغيير ،وتوجياه طاقاة الجمااهير إلاى

غايااات راقيااة ،إال أن هااذا الموقااف لاام يخاارجهم عاان شااعورهم بشاايء ماان الحااذر والتخااوف ماان طغيااان

األيااديولوجيا علااى الاانص األدبااي ،وتحوياال العماال بكليتااه إلااى حااديث فكااري ،أو نقاااش فلساافي ،أو نقااد

سياسي ،يمكن أن يندرج تحت أي طابع كتابي ،إال الطابع األدبي.
ثمااة موقف ااً متوسااطاً بااين المااوقفين السااابقين ،حاااول أن يجمااع بااين االسااتفادة ماان توظيااف
لكا ّان ّ
المب اادعي "فاألي ااديولوجيا تمتل ااك فض اال
األي ااديولوجيا ف ااي المض اامون األدب ااي ،والق اادرة عل ااى الخل ااق الفن ااي ه
االقتاراب مان النابض الياومي للماواطن ،بال وتاؤطر شاكل ورؤياة هاذا االقتاراب ،وتحادد زاوياة مقارباة هااذا

النابض ،غيار أن الفان األدباي مادعو لتاذويب األياديولوجيا ضامن االشاتغال الجماالي لايدب فاي مقاربتاه

لناابض الم اواطن ،واال صااار العماال الفنااي مجاارد تسااطيح لهااذه األيااديولوجيا ،عباار رميهااا فااي المباش اار
والتقريا ااري الما ااوغلين فا ااي الجفا اااف اإلبا ااداعي .البا ااد ،إذن ،ما اان صا ااو فنا ااي حقيقا ااي قا ااادر علا ااى تمريا اار

األي ااديولوجيا عب اار مس اااربه دون التصا اريح به ااا ،أو جعله ااا المق ااام األول ،حت ااى ال يجن ااي عل ااى العملي ااة
اإلبداعية".

()2

فاااألمر كل ااه يتوقااف عل ااى طريقااة األدي ااب ف ااي كيفيااة توظي ااف المضاامون األي ااديولوجي وتش ااكيله

باألدوات الفنية ،بحيث تتكون عالقة تالحم باين األياديولوجي والفناي داخال العمال األدباي :األياديولوجي

ويعباار عنااه ،والفنااي
يمااد الاانص بالمضاامون النااابض الحااي ،الااذي يقااع فااي دائارة اهتمااام وتركيااز القاااروّ ،
يعمل على صهر المكاون األياديولوجي وفاق التقنياات الفنياةي لايحفظ للعمال األدباي قيماه الجمالياة ،التاي

( )1فيصل دراج ،المرجع السابق ،ص.98 ،97

( )2عب ااد العزي ااز بنعب ااو ،م اان مق ااال بعنا اوان :ح ااول تمظها ارات الفك ااري واألي ااديولوجي ف ااي الممارس ااة المس اارحية المغربي ااة،
(بتصرف) ،موقع ميدل إيست أونالين ،التعريف الرقمي للمقال. https://middle-east-online.com/:
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ينشدها قارئو األدب ومحباوه ،حاين يهرباون مان عاوالم الفكار واألياديولوجيا الجافاة ،إلاى عاالم األدب بماا

فيه من رحابة وحرية ،وتخفف من القيود.

ومن هنا ،تغدو "األيديولوجيا ثقالً كبي اًر في ثنايا اإلبداع ،حاين يتعلاق األمار بالنقااش الفلسافي أو

السياسااي أو السوساايولوجي ...لكاان فااي اإلبااداع يختلااف األماار ،يصااير كاال حضااور طااا لييااديولوجيا
عائقااً أمااام السالسااة اإلبداعيااة وانساايابها ،يصااير عااائق األيااديولوجي أكثاار باارو اًزي ألنهااا صاانعة إبداعيااة،
مقياس إتقانها ورصانتها أفق اشتغالها الجمالي بأساليبه وأدواته ،ومد قدرته على تذويب األيديولوجي،

()1
المهما ااة علا ااى األديا ااب ،إذ عليا ااه "أن يا اانهض بأعبائا ااه
دون إلغائا ااه أو القفا ااز عليا ااه ".وها ااذا يضا اااعف ّ
األيديولوجية والجمالية معاً ،وليسع إلى أن يحقق التوازن المنشود بين الذاتي والموضوعي .وهناا تتجلاى

مقولة لينين :االلتزام مقولة جمالية أيضا".

()2

األيديولوجيا والفن الروائي:
 األيديولوجيا والرواية من وجهة نظر سوسيولوجية:اه ا ااتم نق ا اااد األدب بالمض ا ااامين االجتماعي ا ااة الت ا ااي يحمله ا ااا األدب عام ا ااة ،والرواي ا ااة عل ا ااى وج ا ااه

الخصااوصي كااون الروايااة هااي الفاان األدبااي األحاادث غربي ااً وعربيااً ،والااذي نشااأ ومااا زال يمضااي مواكبااا
للمراحل التاريخية التي تعيشها المجتمعاتي يعبار عان واقعهاا الحاضار ،ويرسام آمالهاا وطموحاتهاا تجااه

المستقبل اآلتي.

()3

فااي هااذا اإلطااار اتجااه الماانهج السوساايولوجي (االجتماااعي) اتجاهااات متعااددة فااي نظرتااه للاانص

الروائا ااي ،إذ هوسا اام االتجا اااه األول ب ا ااسوسيولوجيا الروايا ااة ،الا ااذي ينظا اار إلا ااى الروايا ااة علا ااى أنها ااا وثيقا ااة
أيديولوجيااة ،تعكااس القاايم والاانظم األيديولوجيااة الاادائرة فااي المجتمااع ،كااذلك ينصااب اهتمامااه علااى البحااث
عاان الم ااؤثرات االجتماعي ااة والمادي ااة والسياس ااية والتاريخي ااة ،التااي ت ااؤثّر ف ااي بن اااء ال اانص الروائ ااي .فه ااذا

االتج اااه ينطل ااق م اان الواق ااع االجتم اااعي ف ااي تعاطي ااه م ااع ال اانص الروائ ااي .بينم ااا هيوس اام االتج اااه الث اااني
باسوسيولوجيا النص الروائي ،أو "السوسيو نصية" ،الذي يبحاث فاي العناصار والقايم األيديولوجياة داخال

بنيااات الاانص نفسااه كنظااام لغااوي مسااتقل ،دون االعتماااد علااى المرجعيااات الخارجيااة :التاريخيااة والفكريااة

والسياسااية ،...التااي هتلقااي بتأثيراتهااا علااى الاانص الروائااي ،)4(.فعباار هااذا االتجاااه تكااون عمليااة التحلياال
( )1عبد العزيز بنعبو ،المرجع السابق( ،بتصرف).
( )2نبيل سليمان ،أسئلة الواقعية وااللتزام ،د.ل ،دار الحوار ،سوريا ،1985 ،ص.94

( )3هينظر ،السيد ياسين ،التحليل االجتماعي ليدب ،ل ،3مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ص.38
( )4هينظر :ساليم بركاان ،النساق األياديولوجي وبنياة الخطااب الروائاي (د ارساة سوسايو بنائياة لرواياة ذاكارة الجساد) ،رساالة
ماجستير ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،جامعة الجزائر،العام الدراسي ،2004-2003:ص.26
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منطلقااة ماان الاانص نفسااه ،بعااد عزلااه عاان مرجعااه الخااارجي :أي الواقااع االجتماااعي أو الساايا التاااريخي

للنص.

كمكون موضوعي:
 األيديولوجياّ
حااين يستضاايف الروائااي قضااايا األيااديولوجيا إلااى عملااه الروائااي ،فهااو يسااعى إلااى صااياغة عااالم

جديااد ،يقتاارب أو يبتعااد ماان عااالم الواقااعي فااالنص الروائااي يشا ّاكل مجتمع ااً خاص ااً ،اصااطلح النقاااد علااى
تسميته بامجتمع النص ،إطاره اللغة ،ويحتوي على شخصيات وأحداث وزمان ومكان وصراع ،وكل هاذه
العناصاار ال يمكاان لهااا أن تتفاعاال دون وجااود األفكااار والمواقااف التااي تتااوزع علااى الشخصاايات ،فتأخااذ
أدوارها ااا علا ااى صا ااعيد الحا اادث ،وعلا ااى صا ااعيد إذكا اااء الص ا اراع الروائا ااي .ما اان هنا ااا ،هينظا اار إلا ااى قضا ااايا

لفناي،
األولياة التاي يتاألف منهاا المضامون الروائاي ،قبال صاهره فاي شاكله ا ّ
األيديولوجيا على أنها ّ
المادة ّ
من خالل عناصر الرواية وتقنياتها.
ويباادو ماان الصااعب أن يسااتغني العماال الروائااي عاان استحضااار األيااديولوجيا ،مهمااا كااان طااابع

النص الروائي ،طالما أن الرواية تقوم على شخصيات لها مواقفها وقناعاتها ،أو على األقل لها ظروفها

تشكل األيديولوجيا ساياجاً يحايا باه،
االجتماعية التي تحياها ،وطالما أنها تتحرك في فضاء اجتماعيّ ،
إن الروايااات العاطفيااة ،أيضااً ،قااد تضااطر ألن تتعاارض لهااذه القضااايا ،طالمااا أن أبطالهااا محكومااون
إذ ّ
بظروف المجتمع الذي إليه ينتموني وهنا يمكن التمثيل برواياة (وداعاا أيهاا الساالح) ،للروائاي األمريكاي

إرنست همنجواي ،الذي صا فيها ثنائية الحب والحرب ،بما يؤكد أن السيا االجتمااعي يفارض نفساه
على عالم النص الروائي ،مهما حاول الروائي أن يتحاشاه ،ومهما كانت القضاايا األخار التاي يتناولهاا

النص.

ومع هذا ،فالذي يمكن مناقشته ،هو مساحة حضور األيديولوجيا في النص الروائي ،وهذا الاذي

يميااز بااين طااابع روايااة وأخاار ي إذ فااي بعااض الروايااات نشااعر أن األيااديولوجيا تمثّاال أولوي ا ًة
يمكاان أن ّ
للكاتااب ،يحاارص ماان خاللهااا علااى عاارض المواقااف والصاراعات ،ويكشااف عاان موقفااه وصااوته الخاااص

أحيانااً ،ضاامن تلااك المنظومااة األيديولوجيااة ،كروايااات الج ازئااري الطاااهر وطااار  -علااى ساابيل التمثياال-
بينم ااا ف ااي رواي ااات أخ اار يك ااون ه ااذا الحض ااور ثانويا ااً ،وم اان زاوي ااة إلق اااء بع ااض األضا اواء عل ااى الواق ااع
االجتماعي المحيا بالشخصيات ،أو الخلفياات األيديولوجياة لهاا ،الماؤثرة فاي سالوكها ،كرواياات متع ّاددة

لنجيب محفوظ.

كمكون فني جمالي:
 األيديولوجياّ
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ماان غياار المتوقااع ،أن يقباال القا ّاراء علااى مطالعااة روايااة مااا ماان أجاال استكشاااف األيااديولوجيات
الموجاودة فااي مجاتمعهم أو أي مجتمااع آخاار ،فهاذا األماار يمكان أن تااوفره كتااب الفكار والسياسااة والتاااريخ
بشااكل أفضاال ،وأكثاار جاادو للقااارو .الااذي يق ا أر الروايااة ،يطلبهااا ألجاال العااالم الخاااص الااذي يمكاان أن

القراء على الرواية كنوع من الهروب مان الواقاع
تنشئه ،وتدخل القارو إلى تفاصيله وأجوائه ،وربما هيقبل ّ
الحقيقي المعقد والمشحون باأليديولوجيات ،إلى واقع يمكان أن يرسام الحاضار والمساتقبل بصاورة أفضال
أو أقل بؤساً من التي هي عليه.
من هنا ،ال يمكن للروائي أن يستضيف األيديولوجيا إلى نصه الروائي كما هي فاي كتاب الفكار

والسياسية ،متّسم ًة بالجفاف والتعقيد والطروحات الفلسفية ،فالرواية ليست كتاب نقاش فكاري ،وال تهادف
إلى مداولة الطروحات السياسية والفلسفية الدائرة في حياة المجتمعات ،وانما تحضر إلى الانص كمك ّاون
ويبنااى علااى ذلااك ،ضاارورة امااتالك الروائااي
ال غنااى عنااه ماان أجاال تصااوير حقيقاة الواقااع الااذي تحاكيااهي ه
للوعي الجمالي الذي يحقاق للرواياة قيمتهاا الفنياة بحياث يكاون قااد اًر علاى أن يصاو نصاه الروائاي ،بماا
اج ،وبمااا يحقااق المتعااة والتااأثير المطلااوبين .هااذا
يحماال ماان عناصاار وحماوالت أيديولوجيااة بشااكل غياار فا ّ
مكونااا جمالي ااًي ألنهااا تتحااول فااي يااد الكاتااب إلااى وساايلة
يعنااي ّ
أن "األيااديولوجيا تاادخل الروايااة باعتبارهااا ّ

لصياغة عالمه الخاص".

()1

 الرواية الحوارية والرواية المناجاتية ،والعالقة بمضامين األيديولوجيا:هينسا ااب مصا ااطلحا (الروايا ااة الحواريا ااة ،والرواي ا ااة المناجاتيا ااة) للناقا ااد الروسا ااي ميخائيا اال ب ا اااختين

( ،)1975-1895حي ااث وظ ااف المص ااطلحين ف ااي إط ااار نظريت ااه ود ارس اااته ح ااول المب اادأ الحا اواري ف ااي
الرواية ،وهو مبدأ يرتكز في أساسه على المضمون األيديولوجي للرواياة ،حياث دعاا بااختين إلاى صاراع
األيديولوجيات وتحاورها داخل الرواية.
مكمل لنظريته أو دعوته ،وهو تحقق
إن هذا الصراع الذي دعا إليه باختين ،مرتبا بجانب آخر ّ
تعدد األصوات في الرواية ،وعدم سيطرة الصوت األحادي على بنية الرواية.
ّ
وباااختين  -وفااي إطااار صااياغة لنظريتااه تلااك  -قااام بد ارسااة اآلثااار الروائيااة لعاادد ماان الااروائيين

المش ااهورين ،ليص اانف عل ااى إث اار ذل ااك أعم ااالهم م ااا ب ااين حواري ااة ومناجاتي ااة ،أو بتعبي اار آخ اار :ديالوجي ااة

وسااع هااذا التأكيااد فااي
ومونولوجيااة .فحااين درس أعمااال (تولسااتوي) ّ
أكااد "أن هااذه الكتابااة مونولجيااة وقااد ّ

( )1شادية بن يحيى ،مقال إلكتروني بعنوان :األيديولوجيا في الرواية ،موقاع دياوان العارب ،منشاور بتااريخ  25أغساطس
 ،2013التعريف الرقمي للمقال.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37928 :
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الطبعااة الثانيااة ماان كتابااه عاان ديستويفسااكي عااام ."1963

()1

بينمااا ياار أن أعمااال ديستويفسااكي وّفاارت

نموذجااا مثاليا ااً لتحق ااق الحواري ااة ،ماان خ ااالل كثا ارة األصا اوات وأشااكال ال ااوعي المس ااتقلة وغي اار الممتزج ااة

ببعضها".

()2

الفنية في روايات غنيم -على االساتفادة مان هاذه
وسيعمل الباحث – لد الحديث عن الجوانب ّ
النظريااة ،لي ار مااد داللااة هااذا التصاانيف ،ذلااك أن باااختين أر أن تعاادد األص اوات يعنااي ديمقراطيااة
الرواية ،وذلك بعكس الرواية ذات الصوت الواحد.

( )1تزفيتااان تااودوروف ،ميخائياال باااختين (المباادأ الحا اواري) ،ترجمااة :فخااري صااالح ،ل ،2المؤسسااة العربيااة للد ارس ااات

والنشر ،1996 ،ص.126

( )2ميخائياال باااختين ،شااعرية دوستوفيسااكي ،ترجمااة :جمياال التكريتااي ،ل ،1دار توبقااال للنشاار ،الاادار البيضاااء ،ودار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،1986 ،ص.10
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ثانياً -الروائي رائد غنيم :ثقافته الفكرية ،وواقعه االجتماعي ،ودورهما في
تشكيل رؤيته األيديولوجية

حينمااا هنلقااي الضااوء علااى حياااة أديااب معااين ،فنننااا نكااون معنيااين -بالدرجااة األولااى -بالتفاصاايل
التاي أثّارت فااي تكويناه األدبااي ،أو سااهمت فااي بعاث الااروح األدبياة بداخلااه .مان هنااا ،درج بعاض النقاااد
علااى ربااا األدب بحياااة األديااب ،واالنطااال ماان كافااة تفاصاايل حياتااه ،فااي تفسااير وتحلياال النصااوص

األدبياةي مقاباال رؤياة أخاار ناادت بقطااع العالقاة بااين الانص ومؤلفااه ،واالرتكااز علااى بنياة الاانص نفسااه،
يشكل النص همجتمعاً يحمل هنظمه وأنساقه بداخله ،ويستغني عن البيئة الخارجية.
بحيث ّ
من بين الرؤيتين السابقتين ،آثر الباحث ،في تناوله لسيرة األديب غنيم ،أن يتبنى موقفاً وسطاً،

أن
ك ّ
هيتيح له – عبر التعرض لسيرته  -مالمسة العوامل المؤثرة في بلورة رؤيتاه األيديولوجياةي إذ ال شا ّ
خلفيااة معينااة فااي واقعااه ال اذاتي واالجتماااعي ،ساااهمت ،بشااكل أو بااآخر،في أن تطفااو
هااذه الرؤيااة لهااا ّ
قضايا األيديولوجيا على سطح النصوص التي يكتبها.

شك أن منظور األديب ورؤيته يختلفان من أديب إلى آخر ،وفق مخزونه الثقاافي والفكاري،
وال ّ
()1
ووفق مرئياته لعالم الواقع ومعطياته التي يعيشها األديب ،أو يدركها ،أو يقف عليها.
الميالد والنشأة:
()2

هولااد الروائااي الفلسااطيني ارئااد غناايم عااام  ،1978فااي مخاايم النصاايرات لالجئااين ،بقطاااع غ ازة.
حاسته األدبياة فاي
وكانت نشأته وسا عائلة تهطالع األدب وتمتهنه ،إذ كان لها الدور األساس في تفتّح ّ
االزاد األدباي والثقاافي الاذي يصاقلها ،كماا يخبار غنايم" :كةل الةذي حةدث
مراحل حياته البااكرة ،وامادادها ب ّ
أنني ُولدت في أسرة أدبية ،فأخي األكبر محمد أديب قصصي ومسرحي ،وأخي كمال شاعر فلسطيني
المتيمةةين بةةاألدب والثقافةةة.وعلى النقاشةةات الفكريةةة واألدبيةةة التةةي كانةةت
معةةروف ،وكالهمةةا كةةان مةةن ّ
كنةت
تحصل بين االثنين ،تفتح وعيي ،ووجدتني أجلس مستمعاً ومستمتعاً لهما وبالنقاشةات الةدائرةُ .
طفالً يحبو على صعيد األيام واألدب والثقافة ،فيكتب محمد أخي قصصه في جريدتي القدس والفجر،

( )1حسن عليان ،تقنيات السرد وبنية الفكر العربي في الرواية العربياة ،ل ،1اآلن ناشارون وموزعاون ،األردن،2015 ،
ص ،118بتصرف.

( )2الس ا ا ا ا اايرة الذاتي ا ا ا ا ااة للروائ ا ا ا ا ااي ارئ ا ا ا ا ااد غن ا ا ا ا اايم ،ج ا ا ا ا ااائزة كت ا ا ا ا ااا ار للرواي ا ا ا ا ااة العربي ا ا ا ا ااة ،التعري ا ا ا ا ااف الرقم ا ا ا ا ااي للموقاا ا ا ا ااع:
.http://www.kataranovels.com/novelist/
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ويكتةةةب كمةةةال أخةةةي قصةةةائده ،فةةةأكون أنةةةا -وبعةةةد أن سةةةافر أخةةةي محمةةةد للواليةةةات المتحةةةدة -أول

المستمعين لهذه القصائد ،أنصت لكمال وهو يقرؤها ،يسألني بعدها عن رأيي ،فأجيبةه بالةذي يجةي

في قلبي عند السماع ،فال يكون فرحه بالقصيدة التةي كتبهةا ،أكثةر مةن فرحةي بعبةارات اإلطةراء التةي
يطريني بها كمال على ذائقتي ،وقدرتي النقديةة .وعبةر المكتبةة األدبيةة الكبيةرة المتواجةدة فةي البيةت،

وجةدتني أشةةق خطةةاي قةراء ًة ،أقة أر وأقة أر وأقةرأ ،دون أن أتخيةةل نفسةةي أن أكةةون كاتبةاً أو أديبةاً ،وبهةةذه
الصورة ،أمضيت طفولتي ،ومراهقتي ،والشق األول من شبابي".

()1

حصل األديب غنيم على شاهادة الثانوياة العاماة ،والتحاق  -فيماا بعاد -بكلياة الهندساة بالجامعاة

تخرج منها حاصال على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
اإلسالمية ،و ّ

ولاام تقااف مساايرة غناايم العلميااة عنااد تخصااص الهندسااة ،ليلتحااق –فيمااا بعااد -بتخصااص مغاااير

الوجهة والمسار ،في الدراسات الشرعية اإلسالمية ،فيحصال علاى شاهادة البكاالوريوس فاي تعلايم التربياة

اإلسالمية ،ويعمل معلماً للمرحلة الثانوية بمدارس الحكومة بقطاع غزة.

أكماال األديااب غناايم مشاواره العلمااي فيمااا بعااد ،فحصاال عااام  2012علااى شااهادة الماجسااتير فااي

تخصص العقيدة اإلسالمية والمذاهب الفكرية المعاصرة من الجامعة اإلسالمية بغزة ،ثم شهادة الدكتوراه

في التخصص ذاته من جامعة اإلمام األوزاعي بلبنان ،عام .2019
ثقافته الفكرية:

ادعماً أسااس هااذا
يهااتم األديااب غناايم بقضااايا المااذاهب اإلسااالمية والفكاار اإلسااالمي المعاصاار ،هما ّ
اث اسااتطاع – وماان
االهتمااام ماان خااالل التخصااص األكاااديمي فااي مجااال العقياادة والفكاار اإلسااالمي ،حيا ه

خاالل اطاالع الباحاث علاى العدياد مان أبحاثاه ود ارسااته -أن يقّلاب النظار فاي قضاايا متعاددة فاي الفكاار

الااديني ،همباادياً تركي ا اًز واضااحاً علااى إب اراز سااماحة الاادين اإلسااالمي ووسااطيته ،ومحاربااة نزعااات التشاادد
ايم د ارسااة بحثيااة بعن اوان "الخااوف
والتطاارف واالنغااال الفكااري .ففااي مرحلااة الماجسااتير أتاام األديااب غنا ّ
الغرباي مان اإلساالم" ،تنااول فيهاا نشاأة الخاوف لاد الغارب حاول اإلساالم وأسابابه ودوافعاه وآثااره ،وفاي

مرحلااة الاادكتوراه أتاام د ارسااة أخاار عنوانهااا" :إسااهامات الشاايخين تقااي الاادين النبهاااني ويوسااف القرضاااوي
ّ
في النظرية السياسية اإلسالمية" ،باإلضافة إلى عدة أبحاث فكرية  -اطلع عليها الباحث -حول قضايا
تجديد الفقه اإلسالمي المعاصر ،والقيم اإلسالمية ،والنظام السياسي اإلسالمي.
لم تقف اهتمامات األديب غنيم عند قضايا الفكر الاديني فقاا ،بال امت ّادت لتشامل الحاال الفكرياة
العربيااة ،واألوضاااع السياسااية التااي تعيشااها الاادول العربيااة ،ليبحااث فااي جااذور الفكاار العربااي ،بتيا ارتااه
( )1من مقابلة إلكترونية مع المؤلف بتاريخ .2018/11/12
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ويتوج ذلك بد ارساة بعناوان" :هاذا ماا لادي :أو ار فاي الحالاة الفكرياة
المتعددة ،وأسباب انقسامه وتش ّ
ظيهّ ،
العربية".
ثمة عالق ًة قائماة باين
عبر هذه اللمحة حول الجانب الفكري في شخصية األديب غنيمي نجد ّ
أن ّ
خاصااً يطبااع مضااامينه
كتاباتاه الفكريااة واألدبيااة ،إذ يشا ّاكل فكاره ارفااداً ماان روافاد إبداعااه األدبااي ،وطابعااً ّ

الروائية التي يعالجها.

فالكتابااة الفكريااة واألدبيااة عنااد األديااب غناايم تااتالحم ،وتسااير فااي خطااين مت اوازيين علااى صااعيد

معالجة الواقع ،على اختالف شكل التعبير في كال منهماا ،ليتقااطع كالهماا عناد اللحظاة الختامياة ،تلاك

يعبار عناه
اللحظة التي تقدم إجابة عن سؤال يتعلق باإلنسان ،أو الوطن ،أو الدين ،أو الحياة ،وهاو ماا ّ
قائالً:

"ما الفكر أصالً إن لم يكن وليداً لآلهةة اإلنسةانية ،ومحاولة ًة مسةتديمة لكظةم لوعتهةاو مةا هةو
إن لةةم يكةةن وليةةداً مةةن الحالةةة اإلنسةةانية ،منتقةةداً لخطئهةةا ،أو مستشةةرفاً للةةذي هةةو لهةةا ولسةةعادتها
ولهنائهاو "

()1

واقعه االجتماعي:
تسليا الضوء على الواقع الذي يحيا فيه األديب أمر يتّسم ببعض الصعوبةي ذلك أن هذا الواقع
طران هااذا
لااه أبعاااد متعااددة ،تتشااكل عبرهااا هويتااه ،يتضااافر فااي ذلااك عنصا ار الزمااان والمكااان ،اللااذان يااؤ ّ

الواقع :الحقبة الزمانية التي هوجد فيهاا األدياب ،والبيئاة الجغرافياة التاي عااش فيهاا ،باإلضاافة إلاى معرفاة
ال تركيبة االجتماعية للمجتمع الذي يتواجد فيه األديب ،واألوضاع السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية التي
يحياها مجتمعه.
واذا ما أردنا تسليا الضوء على الواقع الذي عاشه األديب غنيم ،فنننا سنلقي أولى نظراتنا على

الحقبااة الزمنيااة الااذي نشااأ فيهااا ونماااي إذ كااان ماايالده عااام  ،1978وقااد عاااش طفولتااه المبك ارة مواكب ااً
ليجواء التي أشعلتها االنتفاضة األولى – انتفاضة الحجاارة الفلساطينية عاام  ،-1987ليشاهد بعاد ذلاك

مرحلااة قاادوم الساالطة الفلسااطينية ،بعااد توقيااع اتفااا أوساالو .وحااين أطّلاات انتفاضااة األقصااى ب أرسااها عااام

2000م ،كااان األديااب غناايم علااى مشااارف إنهاااء د ارسااته الجامعيااة ،لتما ّار بعااد ذلااك عاادة ساانوات ،لتباادأ
مرحلة االنقسام الفلسطيني ،المستمر منذ العام  ،2007إلى اآلن.

( )1المقابلة السابقة.
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إن المراحل السياسية السابقة ،قد بسطت ظاللها على المضمون الروائي الاذي عالجاه غنايم فاي

تشكل إطا اًر زمانياً ألكثر من رواياة لدياه ،وتحظاى بتركياز ومعالجاة
رواياته ،حيث نجد أن هذه المراحل ّ
وافية.

انتدرج ماان
وحااين ننتقاال إلااى الفضاااء المكاااني الااذي يعااد جاازءاً أساسااياً ماان واقااع األديااب ،فنننااا سا ّ
المكان بعموميته إلى دوائره األضيق :فاألديب غنيم فلسطيني ،الجئ إلى قطاع غزة ،يقطان مخيمااً مان
مخيمااات الالجئااين ،بكاال مااا تنطااوي عليااه كلمااة المخاايم ماان أبعاااد ودالالت ،وبكاال مااا تحملااه الحياااة فااي
المخيم ،من إمكانية هائلة في تغذية الوجدان األدبي بالصور والمشاهد التي قد هيكتب لها أن تتحول في
مراحل الحقة إلى أفكار ومشاهد وأحداث روائية.
لقد كان لمخيم النصيرات الذي نشأ فيه األديب غنيم نصيب من معادلة الثورة ،بآالمهاا وآمالهاا،

البسطاء الذين هقّدر لهم أن يستيقظوا كآباء وأمهات ،واخوة وأخوات ،وزوجاات
وحكايات أبطالها ،وناسها ه
وأبناء ،لشهداء أو أسر أو مصابين.
قائالً:

هذه الحال ،جعلت من المخيم معينااً خصاباً ،يادفع نحاو التأمال والتسااؤل ،وهاذا ماا يؤكاده غنايم،

ةب ال كةي يصةف ،وانمةا كةي يتسةاءل ،ودائمةاً كةان
"المخيم هو َمْن َجم التسةاؤالت ،وأنةا الةذي َك َت َ
التسةةاؤل ُمسةةتنتجاً مةةن عيةةون العةةابرين الةةذين أراهةةم فةةي المخةةيم ،فةةأعرفهم أو ال أعةةرفهم ،لكةةن فةةي
النهاية أحس وأشعر بهم ،كةي يةزداد يقينةي مةرة بعةد مةرة :وصةف الوجةع إهانة أة للوجةع ،أمةا التسةاؤل
فربما يكون عزاءه الوحيد .المخيم يستحق هيبة التساؤل ،وال معنى للوجود دون تسةاؤل ،وطالمةا أن

المخةيم يجةود علينةا بالسةؤال ،فهةذا يعنةي إمكانيةةة الظفةر ،دائمةاً ،بروايةة جديةةدة .وبهةذا المعنةى علةةى
()1
األقل أكون مديناً له".
إن حياة المخيم ألقت باألديب غنيم وسا دائرة المعاناة ،دونما إرادة أو اختيار ،ويمكن أن ننظر

إلااى هااذه المعاناااة ماان زاويتااين :األولااى -المعاناااة التااي يحياهااا كفاارد فااي مجتمعااه ،وكغي اره ماان الناااس:
يخاف ويقلق ،يفقار ويجاوع ،هيجارح أو هيؤسار،...والثانية -تتمثال فاي األثار الاذي تتركاه صاور وتاداعيات
هذه المعاناة في الوجدان األدبيي لكي تتحول فيما بعد إلى أدب حي ،يعكس الواقع ،أو يقاربه.
طادت عالقاة أدب غنايم باالمخيم :يساتمد مناه الفكارة الروائياة ،ويساتلهم مناه أنماطااً مان
وبهذا ،تو ّ

خاص ااً للح اوارات التااي كاناات تاادور بااين
الشخصاايات التااي يوفرهااا فضاااؤه ،ويسااتمد منااه ،ربمااا ،طابع ااً ّ
أفراده.
( )1المقابلة السابقة.
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فنن للحال السياسية العاماة
وباالنتقال من فضاء المخيم ،لتأمل األوضاع االجتماعية المحيطةّ ،
التااي يحياهااا الااوطن – خاصااة فااي الساانوات األخي ارة  -ساانوات االنقسااام الفلسااطيني ،-وغياااب الحلااول
الخاصااة بالقضااية الفلسااطينية ،أثاار وانعكاااس كبياران علااى المضااامين األدبيااة فااي روايااات غناايم .إذ قااام
بتجسيد رؤيته لالنقسام الفلسطيني في رواية "سبا فو سطح البحر" ،تلك الرواية التي تناولت أحاداث
االقتتال الداخلي بين حركتي حماس وفتح ،وتناولت األجاواء الساابقة لالقتتاال الفلساطيني ،والتاي واكبات

جس ااد ه ااذه
وص ااول حرك ااة حم اااس لس اادة الحك اام ،واألجا اواء الت ااي عاش ااها المجتم ااع ف ااي تل ااك الفتا ارة ،كم ااا ّ
المرحلة ،أيضاً ،في روايته "دونما بر وتحت الغيوم" ،والمرحلة الالحقة لها في رواية "هذيان".
أن رواياتااه األخاار عالجاات م ارحاال سياسااية مختلفااة ماان حياااة الشااعب الفلسااطيني :كراويااة
علااى ّ
"عناادما خساارت أبااي" التااي تتناااول الفت ارة السياسااية التااي عاشااها المجتمااع الفلسااطيني بعااد قاادوم الساالطة
الفلس ااطينية ،إث اار توقي ااع اتف ااا أوس االو ،وروايت ااي "أح ااالم برزخي ااة" ،و"أن ااا اآلت ااي" اللت ااين تتن اااوالن مرحل ااة

انتفاض ااة ع ااام  ،1987ورواي ااة "ي ااوم أعم اااني ال اادخان" الت ااي تغط ااي م ارح اال متعاقب ااة م اان عم اار القض ااية
الفلسطينية.
والااى جانااب األوضاااع السياسااية السااابقة ،فقااد شااغلت األديااب غناايم ،قضااايا ذات هوجهااة أخاار ،

تتعلق بالوضع الديني المعاصر ،المكتظ بالتيارات واالتجاهات التي تقدم رؤاها الدينية .والقارو لروايات

غناايمي ساايلحظ المساااحة التااي تحتّلهااا قضااايا األيااديولوجيا الدينيااة ف اي رواياتااه ،إذ تاانعكس هااذه القضااايا
ضاامن رؤيتااه األدبيااة ،كصااد ماان أصااداء رؤيتااه الفكريااة ،واهتمامااه وانشااغاله بهااذه القضااايا ،ماان واقااع
تخصصه األكاديمي ،واهتماماته الثقافية ،وعمله المهني.

27

الفصل األول
محاور الرؤية الدينية
الرجعية والتنوير.
 المبحث األول -خطابا ّ
 المبحث الثاني -صورة المخالف.
 المبحث الثالث -استغالل الدين.

توطئة:
انص مقا ّادس مقطااوع بثبوتااه ،واأليااديولوجيا - ،أو األيااديولوجيات الدينيااة –
الفاار بااين الاادين ،كا ّ
باعتبارهااا أشااكال الفهاام المتعاادد للاادين ،فاار ال هيسااتهان بااهي وهااذا مااا ياادعو للفصاال ،دومااً ،بااين األصاال

تنزل من مصدره اإللهي على النبي محمد – عليه الصاالة والساالم– فاي صاورة معتقادات
المقدس الذي ّ
وشا ارائع ،وب ااين األفه ااام المختلف ااة والمتش ااعبة لم ااا ج اااءت ب ااه مص ااادر التشا اريع )1(،المتمّثل ااة ف ااي مؤلف ااات

العلماااء وخطاااب الاادعاة والوعاااظ ،وفتاااو الفقهاااء والمجتهاادين ،خاص ا ًة ،حااين هيقا ّادم نتاااج كاال فهاام إلااى
()2
إن
عامااة الن اااس عل ااى أنااه الفه اام الوحي ااد واألكيااد لهس ااالم ف ااي عقيدتااه وشا اريعته ونظام ااه األخالق ااي ّ .
ّ
اخاتالف الخطااب الاديني اإلساالمي ،علااى مادار العصاور الساابقة والااى اآلن ،أخاذ أشاكاله المتعاددة فااي

وتيارات فكرية متعددةي بينها ما بينها مان فاوار واختالفااتي بال
هيئة مذاهب إسالمية ،ومدارس فقهيةّ ،
وصدام واحتراب في بعض األحيان.
وكلم ااا تا اوالى ال اازمن البش ااري ،ك ااان ال اادين اإلس ااالمي ،ل ااد بع ااض االتجاه ااات ،مح ا ِ
اتمالً ل اارؤ

وتص ااورات جدي اادة ،طالما ااا أن ه ااذا ال اازمن يفساااح طري ااق االجته اااد والفها اام البش ااري ،والتفس ااير والتأويا اال

ات في ااه
لنص ااوص ال اادين ،بحس ااب م ااا يطا ا أر م اان قض ااايا الحي اااة وظ ااروف العص ااري ف ااي الوق اات ال ااذي تثب ا ه
ومفساروها.
اتجاهات أخر على الفهام الاديني القاديم ،الاذي انتهاى إلياه س ه
الف األماة :فقهاؤهاا ومح ّادثوها ّ

وبهااذا يصاابح التاادين المعاصاار فااي حااد ذاتااه ،عبااارة عاان اصااطفاف أيااديولوجي فااي دوائاار االتجاهااات
ِ
دية المتعددة.
الدينية المتعددة ،إضاف ًة إلى ّ
توزعهم منذ القدم بين المذاهب الفقهية والفر العق ّ
دينيااة متعااددة ،لهااا أفكارهااا
فااي روايااات األديااب ارئااد غناايم ،نطااالع حضااو اًر بااار اًز أليااديولوجيات ّ
وتصا ّاوراتها المختلفااة ،انصااهرت فااي بنااء المااتن الروائااي ،وقا ّادم غناايم ،ماان خاللهااا ،رؤيااة للوضااع الااديني
المعاصاار ،عباار إلمامااه باألسااس واألصااول التااي تقااوم عليهااا تلااك األيااديولوجيات ،ومكااامن االخااتالف

فنياة وجمالياة .وألن رواياات
بينها ،وأشكال صراعها في الواقعي لينقلها إلى عالمه الروائي ،وفاق صاياغة ّ
غناايم تساّلا الضااوء باألساااس علااى الوضااع الفلسااطيني ،فنننااا نلمااس ،بساابب هااذه الحااال ،تااداخل الااديني

بالسياسي ،بعض األحياني نظ اًر للحال االجتماعية المعّقدة التي يعيشها المجتمع الفلساطيني ،فاالمجتمع
الفلسااطيني ياارزح تحاات االحااتالل ،ويناضاال ماان أجاال قضا ّاية امتااد عمرهااا ،وفااي ذات الوقاات ،هيعااد هااذا

مهيئا ااً الس ااتقبال ال اارؤ
المجتمااع ج اازءاً م اان األم ااة اإلس ااالمية ،ت اانعكس فيااه قض اااياها وهمومه ااا ،ويظ ا ّال ّ
والتصااورات التااي تنتشاار أو تط ا أر فااي أرجائهاااي مااع اإلشااارة إلااى خصوصااية الحااال الفلسااطينية فااي هااذا

( )1هينظر :محمود مزروعة ،مذاهب فكرية معاصرة ،ل ،2مكتبة كنوز المعرفة ،السعودية ،2006 ،ص.16
( )2هينظر :أحمد كمال أباو المجاد ،ماداخل إلاى إصاالح الخطااب الاديني ،د.ل ،مركاز د ارساات الوحادة العربياة ،بياروت،
 ،2013ص.627
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الخلفي اات
األماار ،إذ ال يمكاان فصاال حركااات التحاارر التااي انبعثاات ماان رحاام القضا ّاية الفلسااطينية ،عاان
ّ
األيديولوجية التي انبثقت عنها :إسالمي ًة كانت أو علمانية أو اشتراكية...
البعد األيديولوجي الاديني ،والتاي تش ّاكل محااور
وسيتناول الباحث في هذا الفصل ،القضايا ذات ه
رؤية غنيم الدينية ،إذ عالجهاا بتركياز واهتماام واضاحين .وسايتناول الباحاث كال محاور منهاا فاي مبحاث
مستقل ،وهي على الترتيب:
المبحث األول -خطابا الرجعية والتنوير.
المبحث الثاني -صورة المخالِف.

المبحث الثالث -استغالل الدين.
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المبحث األول
خطابا الرجعية والتنوير
ال يسير الخطاب الديني اإلسالمي علاى هيئاة واحادة ،وانماا بصاور وهيئاات متعاددة ،ترتكاز كال

المسااتقل لم ااا ج اااء بااه اإلس ااالم .وف ااي عصا ارنا
منهااا عل ااى أرض ااية خصاابة بالقناع ااات واألفك ااار ،والفه اام ه
جلي ااً بااين تيااارين إسااالميين كبي ارين ،لكاال منهمااا أيديولوجيتااه الخاصااة ،أولهمااا:
الحااالي ،يباادو السااجال ّ
التيااار الساالفي ،علااى اخااتالف مدارسااه واتجاهاتااه ،والااذي تغلااب عليااه ،فااي مجموعااه ،النزعاة المحافظااة،

ومفسااروها ،همضا ّايًقا إلااى حا ّاد بعيااد حاادود
وااللت ازام بمااا انتهااى إليااه فقهاااء العصااور السااالفة ،ومحا ّادثوهاّ ،
االجتهاد المعاصر ،أو إبراز دور العقل فاي إعاادة قاراءة التاراث الاديني ،بماا تقتضايه مساتجدات العصار
إن أساااس الاادعوة الساالفية يقااوم –ماان قااديم -علااى محاربااة "علاام الكااالم والفلساافة
وظروفااه المتغي ارةي إذ ّ
()1
والرأي والقياس والتأويل".
وياار د .محم ااد عم ااارة أن مص ااطلح الس االفية م اان المص ااطلحات الت ااي أح ااال بمض اامونها بع ااض

رجعيااً فااي الحياااة الفكريااة ،علااى
الفيين تيااا اًر
ّ
الفية والسا ّ
الغمااوض وعاادم التحديااد ،فهناااك ماان ياارون فااي السا ّ
حين ير آخرون فيه التيار األكثار تحار اًر مان فكار الخ ارفاة والبادع ،لكان هاذا الغماوض – فاي أرياه– لام
السلفية ،محاافظين ،وجامادين ،ورجعي ّاين ،بالفعال ،ومانهم
ينشأ من ف ار  ،ذلك أن من الذين ينتسبون إلى
ّ
()2
من هم في طليعة المنادين بالتجديد الديني ،وضرورة فك إسار العقل من قيود الخرافة والبدع.

يمكن لنا من كالم د .عمارة السابق ،وهو هيجمال النظارات المختلفاة إلاى االتجااه الاديني السالفي،
الرجعااي بهااذا االتجاااه ،أو علااى األقاال ،فاانن هااذا الخطاااب يمثّاال جاازءاً ماان
أن نلحااظ ارتبااال الخطاااب ّ
التيااارات الساالفية المتعااددة فااي فهاام الاادين اإلسااالميي إذ يقااوم ذلااك الخطاااب علااى التوسااع ف اي إطااال

مصاطلح البدعااة ،ومحارباة إعمااال العقاال فاي قضااايا الادين ،ومحاربااة االتجاهااات الصاوفية ،والتشا ّادد فااي
()3
السني الشيعي...إلخ.
قضية الخالف ّ
اث "تشاايع مفااردة التنااوير،
أمااا التيااار اآلخاار ،فهااو مااا اصا ه
طلح علااى تسااميته بالتيااار التنااويري ،حيا ه
وأحياناً االستنارة ،لهشارة إلى ذلك النما من التفكير الذي يعتمد العقل أو العقالنية ،أو يستمد نوره مان

العقاال ،كمااا هااو المجاااز الكااامن فااي المصااطلح نفسااه ،ويقااوم علااى قاايم مثاال الحريااة والعدالااة ،باادالً ماان
الخ ارفااات واألوهااام والتساالا والظلاام ..وهااذا الفهاام مسااتمد ماان الخلفيااة الرئيسااة للتنااوير فااي الفكاار والثقافااة

السلفية ،د.ل ،دار المعارف للطباعة والنشر ،سوسة ،تونس ،د.ت ،ص.16
( )1محمد عمارةّ ،
( )2المرجع السابق ،ص ،5بتصرف.
( )3هينظر :المرجع السابق ،ص.14
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ونشاادان الحريااة
الغربيااة التااي يحياال إليهااا المصااطلح قباال غيرهااا ..علااى الاارغم ماان أن الفكاار العقالنااي ه
معينااة)1(".ويقتاارب مفهااوم هااذا المصااطلح ماان "معنااى الااوعي
والعدالااة بحااد ذاتهمااا ليسااا حكا اًر علااى ثقافااة ّ
بالحاجة إلى التقدم والى اإلصالح والتجدياد واليقظاة والنهضاة"( ،)2مان خاالل إعاادة قاراءة التاراث الاديني
ووقااائع التاااريخ ،كااذلكي فاانن هااذا التيااار يحاااول إعااادة النظاار فااي عالقااة المساالمين بغياارهم ماان األماام

والشعوب ،وفقاً لطبيعة الواقع السياسي والحضاري المعاصر ومتغيراته.

إن االختالف القائم بين التيارين السابقين ،قد أفرز في واقع الحياة نمطين من الخطاب الاديني،
ّ
كل منهما مالمحه وسماته من األسس الفكرية التي يقوم عليها اتجاهه .هذا النمطان انعكسا فاي
يستمد ٌّ
ّ
يستمد الصراع الروائي منهما وهجاه
ليشكال نو ًاة قوية
روايات غنيم ،ليأخذا مساحتهما الشاسعة ،ويمتدان ّ
ّ

وحيويتااه .وساايحاول الباحااث ،فااي هااذا المبحااث ،أن يعا ّارج علااى هاذين النمطااين ماان الخطاااب ،بصاافتهما
محااو اًر رئيس ااً ماان محاااور رؤيااة غناايم األيديولوجيااةي وذلااك ماان خااالل تحلياال المضااامين المتقاربااة فااي
روايات ااه ،الت ااي تن اادرج ض اامن ه ااذا المح ااور ،وبم ااا يق ااود – ف ااي النهاي ااة – إل ااى تش ااكيل مالم ااح ص ااورتين
مكتملتين رسمهما األديب غنيم لهذين الخطابين.
في رواياة "عندما خسرت أبةي" ،نقاف علاى شخصايتين تماثّالن هاذين النمطاين مان الخطااب ،إذ
يصااور ال اراوي ،فااي إحااد محطااات الروايااة ،طبيعااة التناااقض الفكااري بااين الصااديقين :أحمااد محا ّاالوي،

ونوح سيف الدين ،حيث تفتهر الصداقة بينهما النعادام إمكانياة الفهام المتباادل أو التوافاق الفكاري بينهماا،
اب علاى مطالعاة
لتوجهاات فكرياة مختلفاة ،وينك ّ
رغم وجهتيهما اإلسالميتيني فالشااب أحماد يهاو القاراءة ّ
كل ما يقع تحت عينيه ،في الوقت الذي كان صديقه نوح سيف الدين يص ّار علاى القاراءة لثقافاة معيناةي
ليرميه األخير بفتواه الشرعية عند احتدام النقاش بينهما" :من المعلوم ضرورًة حرمة القراءة ألهل البدع
واألهواء"(.)3

ِ
محص ااة متس ااائلة أم ااام
إن طبيع ااة القا اراءة الت ااي ك ااان هيقب اال عليه ااا أحم ااد ،ش ا ّاكلت لدي ااه ّ
عقلي ااة هم ّ
المسّلمات التراثيةي ما قاده إلى كثير من النقاشات التي ال تتوافق والصديق نوح سيف الدين ،وقد حاول
أحمد أن يحفظ بقاء حبال الصاداقة بينهماا إلاى الح ّاد الممكان" ،إال أن بدايةة االنفتةال جةاءت إثةر نقةا
مصةر علةى أن العةائق
جمع االثنين حول دور العلماء المفترض تجاه قضايا األمة ،يومهةا كةان نةوح
ّاً

( )1ميجااان الرويلااي ،وآخاارون ،دلياال الناقااد األدبااي ،ل ،3المركااز الثقااافي العربااي ،المغاارب ،2002 ،ص،127 ،126
بتصرف.
ّ

( )2عبااد اللطيااف الصاابا  ،مصااطلح التنااوير (مفاهيمااه واتجاهاتااه فااي العااالم اإلسااالمي الحااديث -نظ ارة تقويميااة) ،د.ل،
مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،د.ت ،ص.10
( )3رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين،ل ،2011 ،1ص.70
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األساسي لقضايا األمة يكمن في الحكام ،والحكام فقط ،وألن أحمد رشةدي كةان يةرى أن تعثةرات األمةة
يصةر أن دور العلمةاء السةلبي
المتتالية ال يجوز اختزال مسئوليتها بفئة الحكام دون سواها ،بل كةان ّ
من ضمن مسببات االنكفاء العربي"(.)1
وفااي كاال مارة تسااتعر فيهااا حا ّادة النقاشااات بااين أحمااد ونااوح ،يفصااح أحمااد عاان قناعااات ووجهااات
نظاار ،مااا كااان ألذنااي نااوح أن تستساايغا سااماعها :كوجهااة نظاره فااي معنااى العااودة لهسااالم ،حااين أخباره:
"العودة لإلسالم عندي ال تكمن في جلباب أدنى أو أعلى من أخمص القدمين ،وليست في تبةديع كةل

جديةد"(" ..)2هةل نحةةن مؤهلةون ألن نأخةةذ دورنةا الحضةةاري بهكةذا عقليةةاتو هةل تنطةةوي جوانحنةا علةةى
االسةةةتحقاقية التامةةةة ألن نكةةةون خيةةةر أمةةةة أخرجةةةت للنةةةاسو تةةةراث فكةةةري بأكملةةةه لهةةةؤالء ال يتجةةةاوز
المرحةةاض إال قلةةيال ...الوضةةوء والطهةةارة ،الحةةيض والنفةةاس ،إلةةى متةةى سةةيظل ه ةؤالء يجروننةةا إلةةى
معارك ال أعداء فيهاو المعتزلة والخوارج والماتريدية والشيعة واألشاعرة ...ما هةي العلمانيةةو أليسةت

فصل الدين عةن الدولةةو صةدقني كثيةرون منةا يمارسةون العلمانيةة دون أن يحسةوا ،واال كيةف نفسةر

العزلة التي يمارسها هؤالء تجاه قضايا األمة المنكوبةو"(.)3

في الوقت ذاته ،كان نوح سيف الدين ال يتزحزح عن أرضية قناعاته التاي يقاف عليهاا ،مضااف

إلااى ذلااك ،إساراعه إلااى االتهااام الااديني ،واشااهار ساايف الشاارع فااي وجااه أي رأي جديااد ومخااالف يتفا ّاوه بااه
صااديقه أحمااد .فحااين أبااد أحمااد حزنااه وأساااه علااى قضااية سااعاد  -أخاات نااوح -التااي فارقهااا زوجهااا
صاابيحة ليلااة الاازواج متّجه ااً إلااى الحاادود الش ارقية لقطاااع غ ازة هليستشااهد هناااك ،حااين أبااد أحمااد أساااه

المغلف باالنزعاج من المنطق الذي يجعل إنساناً يتصرف بهذا الشكل ،مضحياً بمستقبل أسرته التي لم
ِ
يمض على تأسيسها يوم واحدي وجد نوح أن هذا اعتراض من أحمد على القضااء والقادر ،ليزجاره بعادها

تتنكر للقضاء والقدرو!"( ،)4وحين حاول أحماد أن يشارح
باتهامه" :هل غامر بك الفكر والثقافة إلى أن ّ
لصااديقه نااوح نظرتااه إلااى هااذه القضااية ،هجوبااه منااه باتهااام آخاار ،قااائالً لااه" :وفةةق نظريتةةك تلةةك سةةيطال
انتقادك حتى الصحابة والتابعين"(.)5

تعبار عان هبعاد المساافة
ويبدو لقارو الرواياة أن نقاشاات الصاديقين أحماد وناوح لام تكان ،وحادهاّ ،
الفكريااة بينهمااا ،باال هناااك – إضااافة لمااا ساابق -المواقااف الصااامتة التااي كاناات تنطااوي عليهااا نفااس نااوح

( )1المصدر السابق،الصفحة نفسها.
( )2المصدر السابق،ص.72 ،71
()3المصدر السابق ،ص.71

()4المصدر السابق،ص.147
()5المصدر السابق،ص.148
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تجاااه شااكل صااديقه ،وطريقااه لباسااه ،ومااد الت ازمااه بالساانة النبويااة أيض ااً ،وهااو مااا أثاار علااى عالقتهمااا

قلةيال،
قلةيال ً
حيث "لم تنته العالقة ،ولم ُيقطع حبلهةا المتةين ،لكةن اسةتمرت رحلةة االنفتةال ً
ببعضهما ،ه
إصرار أحمد رشدي أال يظل حليق الشارب ،ساهم في ذلك ،ومجاراته لليهود والنصارى في اللبةاس -
كما كان يتهمه نوح -ساهم في ذلك أكثر!!!"(.)1

وفي رواية "دونمةا بةرق وتحةت الغيةوم" نطاالع مالماح جديادة لهاذين النمطاين مان الخطااب ،فاي

إطااار جديااد ومغاااير إلطااار الروايااة السااابقة .مركااز أحااداث هااذه الروايااة شخصااية عاادنان جب اران ،وهااو

التوجه( ،)2حمساوي االنتماء ،يعمل معّلماً للتربية اإلسالمية ،وينتماي إلاى أحاد أجنحاة المقاوماة
إسالمي
ّ
العسكرية ضد االحتالل ،وفي الوقت ذاته ،محب للقراءة والثقافة ،على اختالف اتجاهاتها ومشاربها ،إذ

يق أر لهسالميين وللعلمانيين ،وغيرهم ،كما أنه يملاك مياوالً أدبياة ،إذ كاان قاد شارع فاي كتاباة رواياة ،قبال

أن هيقتل في أحداث االقتتال الفلسطيني.

اصطدم عدنان جبران في محطات متعددة مان الرواياة بشخصاية الشايخ عباد الارحمن أباو لعناة،

خطيب مسجد المخيم الذي يسكنه عدنان ،وكان الصدام ينتهي بينهما إلى نهايات مختلفة ،كان أبرزها:
االتهام العقدي من ِقبل الشيخ عبد الارحمن لعادنان .ففاي أولاى محطاات الرواياة يصاور لناا الاراوي -أباو
عدنان -بداية الصدام بينهما ،يقول:

لمفةدى
"ببراءة األطفال قال عدنان للشيخ عبد الرحمن أبو لعنة إثر خطبة جمعيةة شةّنها الشةيخ ا ّ
على الخوارج:

ترحم على الحسين يا موالنا.

ّ
رمقه الشيخ بازدراء ليقول:
 رحمه هللا.

ومن ثم أضاف:

 أنت شيعي إذن!

ومن يومها بدأت المعركة"(.)3

( )1المصدر السابق ،ص.73 ،72
( )2ياادل هااذا المصااطلح علااى االنتماااء لالتجاااه اإلسااالمي المعاصاار علااى اخااتالف تيا ارتااه وتعا ّاددها ،ولاايس المقصااود بااه
االنتماااء للاادين اإلسااالمي ،إذ إن المخااالفين لهااذا التيااار هاام ،أيضااً ،منتمااون للاادين اإلسااالمي .ومااال زال هااذا المصااطلح
إشكالياً ،بين من يؤيده ،وبين مان يطارح بادائل أخار لاه :كاإلساالموي ،واإلساالماني .وسايعتمد الباحاث المصاطلح األول
"اإلسالمي /اإلسالميون" كونه األكثر شهرة وداللة على أصحاب االتجاه المقصود.

( )3رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،رواية مخطوطة ،ص.13
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أماا عادنان ،فننااه يمضاي بقناعاتااه الدينياة ،فااي مجتمعاه ،وباين طالبااه فاي المدرسااة ،ينثار أفكاااره

التي تأخذ طابعاً تنويرياً واضحاًي ليساتقبل ماع كال موقاف أو حادث اتهاماات متاواترة ،كانات تصادر عان
الشيخ عبد الرحمن أبو لعنة ،كما يخبر الراوي بذلك:
"شةةيعي متسةةتر تلةةك ه ةي التهمةةة األولى.وعنةةدما سيسةةأله أحةةد طالبةةه عةةن أبةةي حامةةد الغزالةةي

رمال أخرى ،هو صوفي إذن ،والصةوفية هةي حلقةة الوصةل بةين
وتصوفه ،ستنضاف إلى التهمة أ
أهل الحق وشيعة الروافض الصفويين...وسيسأله أحد طالبه المبعوثين:

 ما حكم الموسيقا يا أستاذووسيجيب هو كمجنون هائج:

 بإمكانك أن تسأل رابطة علماء فلسطين ،إن كان وقوف سيادة رئيس الوزراء للسالم الوطني
()1

التقية
من باب االقتناع التام ،أم من باب ُ

التي يضطر إليها المؤمن كأخف الضررين"(.)2

المنااذرة والمحاذرة مان زندقااة
أماا الشايخ عبااد الارحمن أباو لعنااة ،فكاان ال يك ّ
اف عاان إرساال تقااريره ه
ردة
داع إلةى بدعتةهّ ،
المعلم عدنان وضالالته ،للجهات العليا فاي إدارة التعلايم" :يةا هةؤالء ،هةو مبتةدع ٍ
هذه وهللا ،ردة وال سيف أبي بكر لها ..يا هؤالء إنه ال يكتفي بإباحةة الموسةيقا الةداعرة ،وانمةا يبشةر
بمفهوم التقية الرافضي لو أنكم تعقلون"(.)3

موج ااه التربي ااة
وف ااي محط ااة جدي اادة م اان الرواي ااة ،يص ااطدم ع اادنان بشخص ااية أخ اار  ،شخص ااية ّ
اإلسالمية المشرف عليه ،إذ إن موجهه ال يتبنى أفكا اًر مغايرة للتي يحملها عادنان وحساب ،وانماا يتبناى
طريقة تفكير تستدعي هسخريته منه ،كما يتضح فاي الحاوار الاذي دار بينهماا بعاد حضاور موجاه التربياة

اف المدرسااي يستشاايا غضااباً ممااا قااام بااه عاادنان فااي
اإلسااالمية حصااة د ارساية لااه ،حيا ه
اث خاارج ماان الصا ّ
الحصة ،ليواجهه ،كما يروي لنا عدنان:
"  -ما الذي فعلتهو

قت به مستغرباً ،ثم عّلقت:
ّ
حد ُ
لست أفهم!
ُ
قال مستنك اًر:

أذنت للطالب بالتصفيق في حصة التربية اإلسالميةو!
 كيف َ( )1التقية :مصطلح ديني ،ويعني :إخفاء معتقد ما خشية من الضرر المادي والمعنوي المترتب على اإلفصاح عنه.
( )2رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.17 ،16
()3المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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أجبت:

فأحببت أن أعزز فعله ،ماذا كنت تريد مني أن أفعلو
 لقد أجاب أحد الطالب إجاب ًة مذهلة،ُ
صاح بي:
 -كان عليك أن تأمر الطالب بالتكبير ...ال بالتصفيق!"(.)1

برجعيته ،خاص ًة ،حين
وتبدو طريقة تفكير موجه التربية اإلسالمية مستثيرة إلحساس عدنان
ّ
موجهه:
ازره في يوم الحق ،وفاجأه بطلب خارج حدود توقعاته .يروي لنا عدنان ما طلبه منه ّ
سمعت بأنك تمتلك ثقاف ًة موسوعية.
"-
ُ
نظرت إليه باستغراب ،ألعّلق:
ُ

 -ليس إلى هذا الدرجة!

نظر إلى كمستجير ليقول:

 أريدك في موضوع خطير يعاني منه الطالب في سائر المدارس.نظرت إليه قلقاً ،فواصل كالمه:
ُ
همتك في الموضوع.
 كثير من الطالب مركوبون بالجن ،وأريد ّحملقت فيه ثم قلت:
ُ

 الحقيقة أنني ال أجيد إخةراج الجةن مةن األجسةاد ،لكننةي مةن الممكةن أن أفيةدك فةي إخةراج الجةنمن العقول!!"(.)2

أما ااا روايا ااة "أنةةةةا اآلتةةةةي" ،فتتجلا ااى فيها ااا مالما ااح الخطا ااابين  -الرجعا ااي والتنا ااويري -ما اان خا ااالل

شخصاايات جدياادة أخااذت أدوارهااا فااي الروايااة ،والشخصاايات هااي :حساان الرحااال ،ووطاان عبااد الحميااد،
ومسلمة برعي ،باإلضافة إلى إبراهيم عبد الحميد ،األخ األصغر لاوطن عباد الحمياد .المالحاظ فاي هاذه
الرواية ،أن الشخصيات السابقة -عدا إبراهيم -جمعها االنتماء الواحد إلى حركة حماس ،واشتركت معا
في تأسيس أول خلية عسكرية لمواجهة العادو الصاهيوني فاي انتفاضاة الحجاارة ،إال أن هاذا االنتمااء لام

تشكلت قناعاته على يادي
تبني اآلراء الدينية نفسهاي فوطن عبد الحميدّ ،
يضمن لها التماثل الفكري ،أو ّ
تأوهاته وأفكاره الدينية
الشيخ حسن الرحال ،صديق والده القديم ،إذ كان يجلس في حضرته ويستمع إلى ّ
الراثياة للوضااع االجتمااعي والااديني القااائمين فاي المجتمااع ،كاأن يقااول أمامااه" :نحةةن نعةةي

فةةي جاهليةةة

جديةةدة ،إنهةةا جاهليةةة القةةرن العشةةرين .انظةةر حولةةك ،انظةةر لممارسةةاتنا ،لعاداتنةةا ،ألفراحنةةا ،ألغانينةةا،

لمقاهينةةا ،واسةةأل نفسةةك بعةةدها :هةةل نحةةن مسةةلمونو! ...نحةةن هنةةا نبكةةي مةةن كةةالم هللا ،وهةةم هنةةاك
( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.27
( )2المصدر السابق ،ص.28
36

يترنمةةون بعبةةد الحلةةيم ،متةةى يعةةودون للجةةادةو ..كةةل شةةيء حولنةةا يميةةت القلةةب ،اإلعةةالم ،الحفةةالت،

اإلذاعات ،الصحف ،المجالت ،وعبد الحليم"(.)1

ثم يضيف لوطن عبد الحميد" :كلما مررت بجوار بيتكم ،أيقنت بأن أخاك هو الذي يستمع إلى
ّ
انه ُه عن ذلةك ،فالموسةيقا حةرام ،والبةديل اإلسةالمي جةاهز وحاضةر ،فلمةاذا نسةتبدل
مرسيل خليفةَ ...
وجديةة "أبةو
الذي أدنى بالذي هو خيرو! ..الفارق بيننا وبينهم تمامةاً كمةا الفةارق بةين لغةط مرسةيل،
ّ

لست أرضى الجاهلية"(.)2
دجانة" ...اسمعه وهو يقول :أنا ُ

ومن أفكار حسان الرحاال الساابقة ،يمكان لناا مالحظاة ماد التاأثير الفكاري لكتاباات سايد قطاب،

خاصااة فيمااا يتعلااق بفك ارة جاهليااة المجتمعااات اإلسااالمية ،والتااي كااان لهااا صااد واسااع داخاال صاافوف

المنتمين إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،والتي ترتبا حركة حماس بها ارتباطاً عضوياً.

()3

إن األفكااار التااي كااان حساان الرحااال يزرعهااا فااي أتباعااه فااي جلساااته المسااجدية ،ألقاات بظاللهااا

علااى شخصااية وطاان عبااد الحميااد ،ليجااد نفسااه فيمااا بعااد محاط ااً بسااياج الجاهليااة :فااي بيتااه ،ومخيمااه،

ةان حةةولي ،حيةةث
ومجتمعااه ،إذ ينقاال إحساسااه فااي تلااك المرحلااة لل اراوي ،قااائالً" :والجاهليةةة فةةي كةةل مكة ٍ
إبراهيم يعلي صوت مسجله بأنغام أم كلثوم ،وعبد الحليم ،وسعدون جابر ،ومرسيل ،وقعبور ،وأغاني
فرقة العاشقين الفلسطينية"(.)4

وفي الرواية ذاتها ،تظهر مع شخصية مسلمة برعي -أحد مريادي الشايخ حسان الرحاال– قضاية
ذات هبعااد جديااد ،تتجسااد فااي محاربااة جلسااات الاِّذكر وتااالوة المااأثورات التااي كاناات تهعقااد فااي المسااجد بعااد
صااالتي الفجاار والمغاارب ،إذ ياار فااي هااذه الجلسااات بدعا ًة واسااتحداثاً ال أصاال لااه وال مسااتند فااي الساانة
()5
ةرو أن أحةداً مةن السةلف
النبوية ،وعقيدة السلف ،فيحذرهم بقولاه" :حلقةة المةأثورات هةذه بدعةة ،لةم ُي َ

الصالح عقدها قبل ذلك"

()6

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،رواية مخطوطة ،ص.22
( )2المصدر السابق ،ص.23

( )3فكرة جاهلية المجتمعات اإلسالمية تضمنها كتاب سيد قطاب :معاالم فاي الطرياق ،وألخياه محماد قطاب كتااب مشاابه

بعنوان :جاهلية القرن العشرين.

( )4رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.27

( )5ترجاع فكارة جلسااة المااأثورات إلااى الحلقااات التااي كاناات تنعقااد فااي المساااجد بعااد صااالتي الفجاار والمغاارب ،وتتلااى فيهااا
بعض األدعية والمأثورات التي جمعها الشيخ حسن البنا ،وتضمنتها رسائله.
( )6رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.47
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ويباادو أن عقياادة الساالف الصااالح كاناات أباارز محا ّاددات المنظااور الااذي يقا ّايم عب اره مساالمة برعااي
يقيم الممارسات السياسية لقاادة حركتاه -حركاة حمااس– التاي
الواقع الحياتي ،إذ عبر هذا المنظور أخذ ّ
ينتمي إليهاا ،إذ يقاول لصاديقه وطان فاي محطاة أخار مان الرواياة" :هنةاك قيةادات فةي الحركةة ال أدري

لست أدري إن كانوا يختلفون عةن العلمةانيين بشةيء ...هةل هكةذا كةان السةلف
من أين جاءتنا ،وهللا ُ
الصالح يتعاملون مع الظلمةو! ...ليةت الرحةال سةمع كالمةي ،قلةت لةه ألةف مةرة بةأن شةبابنا بعيةدون
عن عقيدة السلف الصافية ،لكنه لم يستمع ،والمشكلة اآلن أكبر"(.)1

يتحدث بها مسالمة برعاي ،تهحيال إلاى نقاد وجهاه نصار حاماد أباو زياد فاي كتاباه
إن الصورة التي ّ
(نقااد الخطاااب الااديني) حااول اسااتغالل الت اراث وعقياادة الساالف ،هااذا االسااتغالل الااذي يريااد "تحوياال أق اوال
الساالف واجتهاااداتهم إلااى نصااوص ال تقباال النقاااش ،أو إعااادة النظاار أو االجتهاااد ،باال يتجاااوز الخطاااب

الااديني هااذا الموقااف إلااى التوحيااد بااين تلااك االجتهااادات وبااين الاادين ذاتااه ،وبعبااارة أخاار  :يقااوم الخطاااب
الديني باستثمار آلية التوحيد بين الفكر والدين".

()2

إن خطاب مسالمة برعاي يرتقاي لكاي يصال بشاكل مباشار إلاى حاد االتهاام باالتكفير والاردةي لكناه

المعطيااات البساايطة ،بطريقااة شااديدة
تكفياار يخضااع لمنطااق خاااص ،يبنااي ماان خاللااه االسااتنتاجات علااى ه

االختا ازال ،ويتض ااح ه ااذا ف ااي الطريق ااة الت ااي كّف اار به ااا قي ااادات حركت ااه ،بع ااد أن ف ااازوا ف ااي االنتخاب ااات
التشريعية ،حيث يقول لصاديقه وطان" :العلمانيةة كفةر ،وهةؤالء كةانوا مسةلمين ،إذن التوصةيف الةدقيق
ثةم يصةرس بأسةى :ردة
يتحدث عن كفر بعد إيمان...ويضيف بهدوء وانسيابية :هؤالء مرتةدون ،ومةن ّ
وال أبو بكر لها!! أين سيفك يا أبا بكر ،أين سيفك!!"(.)3
وفي محطة أخر من الرواياة ،يخبرناا وطان عباد الحمياد باازدراء مسالمة برعاي السامه ،الاذي ال

يتوافق مع قناعاته تجاه فكرة الوطنية واالنتماء ليوطان ،يقول" :وسخر مسلمة برعةي مةن اسةمي ذات

أي وطةةنو ال وطنيةةة عنةةدنا ،وانمةةا إسةةالم ،لمةةاذا ال تسةةمي نفسةةك منةةذ اآلن
نهةةار قةةائال" :وطةةنو!" ّ
"إسالمو!"(.)4
والذي يمكن مالحظته مان خاالل الموازناة باين خطاابي الشايخ حسان الرحاال ومسالمة برعاي ،أن

ثمة فوار تفصل بين إطاري تفكيرهما ،رغم تقارب وجهتيهماي حياث بادا فكار حسان الرحاال كمازيج مان
ّ
تأثير مصدرين مختلفين ،أولهما :الفكر الاذي أشارنا إلياه ساابقاً ،فيماا يتعلاق بجاهلياة المجتمعاات ،وهاي
( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي،مصدر سابق ،ص.67

( )2نصر حامد أبوزيد ،نقد الخطاب الديني ،ل ،2سينا للنشر ،القاهرة،1994 ،ص.84
( )3رائد غنيم ،أنا اآلتي،مصدر سابق،ص.68 ،67
( )4المصدر السابق ،ص.88
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فك ارة ساايد قطااب باألساااس ،أمااا اآلخةةةر ،فهااو فكاار حساان البنااا ،المرشااد األول واألب الروحااي لجماعااة

اإلخاوان المسالمين ،الاذي –وكماا يعتقااد بعاض البااحثين -يتمياز فكاره بكثياار مان الساماحة مقابلا ًة بأفكااار
الموجه الفعلي للجماعة في حقبة ما بعد حسن البنا( .)1فحسان الرحاال كماا يظهار
سيد قطب ،الذي هيعد
ّ
ف ااي الرواي ااة ،يتبن ااى فكا ارة جاهلي ااة المجتم ااع اإلس ااالمي ،لكن ااه ف ااي الوق اات نفس ااه ،ل اام يك اان ض ااد حلق ااات

المأثورات ،وال ير أنها مان قبيال االبتاداع ،بال هاو الاذي كاان يعقادها ،ويتحّلاق الشاباب مان حولاه فيهاا.
كااذلك ،فاانن موقفااه ماان الوطنيااة واألوطااان ال يشاابه موقااف مساالمة برعااي ،فقااد أخباار وطاان عبااد الحميااد

قناعته األكيدة في ذلك ،قائالً له" :حب األوطةان مةن اإلسةالم يةا وطةن"( ،)2خالفااً لمسالمة برعاي ،الاذي
كان ينكر جلسات تالوة المأثورات ،كما يرفض فكرة االنتماء ليوطان.

وبااين الشخصاايتين السااابقتين يقااف وطاان عبااد الحميااد ،كم ازيج جديااد ،أو كشخصااية تاادور بااين

المختلفااين ،يساامع لشاايخه حساان الرحااال ،ولصااديقه مساالمة برعااي فااي نفااس اآلن .لكا ّان
نمطااي الخطاااب ه
معينة ،وهو ما جعله يشارك مسلمة برعي محارباة
خطاب مسلمة برعي كان أكثر تأثي اًر فيه ،في مرحلة ّ
جلسات المأثورات .يعبر عن ذلك بقولاه" :كنا نطةارد العةدو ذات نهةار ،واليةوم نطةارد جلسةة المةأثورات

ةف
التةةي تعقةةد بعةةد صةةالتي الفجةةر والمغةةرب ،وكةةل المبتةةدعات التةةي لةةم ُتةةؤثر عةةن سةةلف قةةديم ،أو خلة ٍ
قويم"(.)3

كاذلك ،فانن وطان قااد وجاد نفساه يقاع فااي نقطاة منتصاف جديادة بااين خطاابين جديادين :الخطاااب

برمتهااا ،خطاااب أخيااه إب اراهيم ،الااذي يكتااب المقاااالت السياسااية فااي
الااذي يقااع خااارج الاادائرة اإلسااالمية ّ
الصحف ،ويظهر كمحلل سياسي على الفضائيات الفلسطينية ،وخطاب مسالمة برعاي .وقاد امتاد هجاوم

موجهاً الحديث لوطن" :ما شاء هللا ،أخوك إبراهيم أكثر
مسلمة برعي هذه المرة ليشمل إبراهيم ،إذ يقول ّ
فهمةةا مةةن الشةةافعي ومالةةك وابةةن تيميةةة ...أخةةوك يريةةد فقهةةا جديةةدا ،يكةةون فيةةه المسةةلم والنص ةراني
قدم سواء ..وأخةوك ال يعجبةه نظةام الخالفةة القةديم ،إنةه يريةد نظامةا علمانيةا خالصةا.
واليهودي على ٍ
الدولة المدنية ،ما الدولة المدنية ،هل سنؤثر شرعة الكفار على شرعة ربناو! ،وال أدري كيف تسةكت
حماس على هؤالء ،لو لم يكن ثمة سبب للحكم على حماس بالكفر سوى سةكوتها عةن هةؤالء ،لكةان

األمر كافياً"(.)4

( )1هينظاار :حسااام تمااام ،تس اّلف األخ اوان (تآكاال األطروحااة اإلخوانيااة وصااعود الساالفية فااي جماعااة اإلخ اوان المساالمين)،
د.ل ،مكتبة اإلسكندرية ،2010 ،ص.9
( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.88
( )3المصدر السابق ،ص.76
( )4المصدر السابق ،ص.96
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إن اليقاين الاذهني الاذي يحملاه مسالمة برعاي حاول حقاائق اإلساالم ،يدفعاه إلاى تجهيال خصااومه

في الفكر أحياناً ،وتكفيرهم أحياناً أخر ي فهذا اليقاين يصاور لحاملياه اماتالكهم للحقيقاة الشااملة المطلقاة
حول اإلسالم ،وأن قضايا اإلسالم ال يمكن مناقشتها إال مان أهال العلام باإلساالم ،علاى أن اآلخارين إذا

ما تعرضوا لها بأقالمهم ،فنن أقالمهم ال تعدو أن تكون إما جاهلة أو مأجورة أو حاقدةل(.)1

ويبقى إلى جانب ذلك العديد من األحداث والحوارات التي تكشف عن هذين النمطين من

حدة الصراع
الخطاب في روايات غنيم ،مع اإلشارة إلى استغالل الكاتب لهذا التباين بينهما ،في إذكاء ّ
الروائي بين الشخصيات التي تنتمي إلى نمطي الخطاب – أو التفكير– السابقين.

( )1هينظر :نصر حامد أبو زيد ،مرجع سابق ،ص.89
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المبحث الثاني
صورة المخالف
صورة المخالِف التي سيتم تناولها في هذا المبحث ،تتمثل في المخالف في الفكر الديني،

وبصورة أوضح :المخالف الذي يرتبا الخالف معه برؤية فكرية مغايرة ذات ارتبال بالدين ،أو بموقف

مختلف يتعلق بفهم الدين وممارسته ،ولكن داخل الدائرة الكبر التي ننتمي إليها كلنا ،وهي دائرة
اإلسالم .ذلك أن مصطلح المخالِف قد تم توظفيه واستخدامه من ِقبل فقهاء المسلمين فيما يتعلق
بالمخالف في العقيدة ،الذي يدين صاحبه بغير دين اإلسالم ،وهو مفهوم بعيد عن همراد الباحث في هذا
يتبناها ،والتي تكون ،في أغلب
المبحث .وسيتناول الباحث ،صورة المخالف من زاوية األيديولوجيا التي ّ
األحيان ،سبباً لعدائه مع اآلخر ،سواء تلك األيديولوجيا التي تربا المتدينين أنفسهم بعضهم ببعض ،أو
التي تربا المتدينين بغيرهم من أصحاب التوجهات الفكرية والسياسية غير اإلسالمية.

مرت بهاا الادول العربياة – ومنهاا فلساطين -مناذ عهاد االساتعمار ،والاى اآلن،
إن الظروف التي ّ
قد أفرزت تيارات سياسية كثيرة ،بعضها يستند إلى مرجعية دينية ،فيأخذ تصوراته ونظم الحياة السياسية
واالجتماعي ااة الت ااي يحياه ااا م اان ال اادين اإلس ااالمي ،وبعض ااها يقت اابس م اان الغ اارب :م اان نظم ااه السياس ااية
واالجتماعية ،ويراهن على إحداث التغيير والترقي من خالل العمل بهذه النظم على اختالفها.

()1

كل منها أيديولوجيا مساتقّلة -أن يحادث
وكان طبيعيا  -مع وجود هذه التيارات المتعددةّ ،
وتبني ّ
االختالف الفكري بين أتباع تلاك التياارات ،بال وأن يصال األمار ماع هاذا االخاتالف إلاى درجاة التصاادم
المباشر في بعض األوقات.
أشده :بين أتباع التيارات
في روايات األديب غنيم ،الحظ الباحث أن الخالف الديني قائم على ّ
اإلسالمية المختلفة ،تلك التي تناول الباحث مالمح خطابها في المبحث السابق ،وكذلك ،فنن الخالف

قائم بين أتباع االتجاه اإلسالمي عامة ،واالتجاهات غير اإلسالمية :كاالتجاه العلماني مثالً.

إن الخالف الفكري الذي نلمسه بين شخصيات روايات غنيم ،لم يكن خالفاً نظرياً ،أو بمعنى:

يتجسد في صورة حوار هادو بين أتباع رؤ متناقضة ،في قاعة مغلقة ،تتيح لكل
لم يكن هذا الخالف ّ
منهما أن يبدي رؤيته أو قناعاته ،لكي يأتي اآلخر ويبدي ما يخالفها وينقضها .بل على العكس من

تجسد هذا الخالف في ميدان الحياة االجتماعية بصور وأساليب متعددة ،قد تبدأ من السخرية
ذلك ،فقد ّ

( )1هينظر :طار البشري ،الحوار اإلسالمي العلماني ،ل ،1دار الشرو  ،القاهرة ،1996 ،ص.30 ،29
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المتعمد ،بل وتصل في بعض األحيان إلى محاولة تصفية
حد اإلقصاء
وازدراء اآلخر ،إلى أن تصل ّ
ّ
اآلخر ،والقضاء عليه.
حتمية لصورة المخالف القابعة في ذهن من ال
المشار إليها سابقاً ،هي نتيجة
ّ
إن الممارسات ه
مقوضاً ألركان نهضتهي لذلك فقد آثر الباحث في هذا
يحتمل الخالف ،أو ير فيه مهدداً لوجوده ،أو ّ
المبحث ،أن يعرض لصورة المخالف كما تجسدت في روايات األديب غنيم ،سواء الصورة التي ترتسم

في أذهان أبناء االتجاهات اإلسالمية تجاه بعضهم ،أو بين اإلسالميين وغيرهم.
تدين:
الم ّ
أوالً -الموقف من الدين وصورة ُ

تبدو عملية الفصل باين الادين اإلساالمي ،كنظاام لاه قداساته ،والمتادين ،كفارد يمتثال لهاذا النظاام

وهااذه القداسااة ويعكسااهما ،عمليااة صااعبة وشااائكة فااي ذهاان اإلنسااان والمجتمااع بشااكل عااامي وال شااك أنهااا
تحتاج إلى قدرات تجريدية ،تهتيح للذهن الفصل بين الادين ،وعملياة التطبياق مان ِقبال األتبااع ،بحياث ال
تكون ممارسات األتباع سبباً من أسباب الحكم على الدين نفسه بأحكام غير منطقية أو موضوعية.
إن العقل اإلنسااني ،والاوعي االجتمااعي الاال تجرياديقين قاد هيضاطران فاي كثيار مان األحياان إلاى

رسم صورة خاطئة عن الدين من خاالل سالوك المتادين نفساه أو أوصاافهي وألن هاذا المتادين هاو إنساان

يتفاع اال م ااع واق ااع مجتمع ااه ،فينخ اارل ف ااي مي ااادين السياس ااة واالجتم اااع واالقتص اااد وغيره ااا ،ف اانن س االوكه
ِ
فيوصااف الاادين ذاتااه
يعماام لااد بعااض الناااس أحكامااً علااى الاادين نفسااه ،ه
الخاااص فااي تلااك المياادين ،قااد ّ
بأنه كذا وكذا ...على خالف ما هو عليه في جوهره ،وفي نصه المقدس ،وفي دعوته ،قبال أن تشاوبها
نواقص بعض المتدينين وأخطاؤهم.

كذلك ،فنن الموقف السلبي الذي يتخاذه الابعض مان الادين ،لايس مرتبطااً فاي كال أحوالاه بصاورة
المتدين وسلوكهي وانما –وفاي بعاض األحياان -قاد تكاون المشاكلة ماع الادين ذاتاه ،حاين هيار فياه كابحااً
لسّنة الوصول غيار المشاروع ،أو حينماا يكاون
لجشع اإلنسان ومطالبه المادية ،أو هم ّ
كبالً بقيمه وأخالقه ه
الدين بمنظومته الشرعية واألخالقية ،غير متوافق مع طبيعة الثقافة التاي يحملهاا إنساان ماا ،لنشاأته فاي
بيئة ذات منظومة مختلفة ،أو تأثره بثقافات مغايرة.

تدين ،تكون لد عدة شخصيات في روايات غنيم ،إذ أبد أصاحابه
هذا الموقف من ّ
الم ّ
الدين و ه
ادين ظااالالً ومالمااح متعااددة ،يمكاان لنااا أن نتتبعهااا،
المتا ّ
مواقااف خاصااة تجاااه الاادين ،كمااا أسااقطوا علااى ه
تدين في الوعي المخالف له.
للم ّ
ّ
ونكون عبرها صورًة شاملة ه

ةرت أبةةي" ،موقااف رشاادي محا ّاالوي الساالبي ماان الاادين والمتاادين فااي
تصا ّاور لنااا روايااة "عنةةدما خسة ُ
مواقف متعددة .وليس األمر بالبساطة التي تجعلنا نقول :إن انتقاد رشدي محالوي لصورة المتدين التي
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أمامه ،هي انتقااد للادين اإلساالمي ،ال ،بال إن صاورة المتادين فاي وعياه قاد ارتسامت بشاكل سالبي ،كماا

قيمياة ،تادفع اإلنسااان ألن يضابا سالوكه ،ويتطلااع إلاى آخرتاه ،لاام يكان متوافقااً
أن الادين ذاتاه كمنظومااة ّ
مع ثقافته الفكرية التي يحملها ،ومبادئه التي يعتنقها ،فاألب رشادي "فةي فتةرة معينةة عنةدما كةان رازحةاً
تحت وطأة الفقر المدقع ،وجد فةي نظريةة الصةراع الطبقةي التفسةير األسةمى لنةواميس الكةون والحيةاة

والمجتمع ،وجد فيها تفريغاً لكبت الفقةر والعةوز المصةاحب ،سةار فةي مظةاهرات ،وشةارك فةي نةدوات،

وألقةةى خطابةةات نة ّةدد فيهةةا بالبرجوازيةةة المتعفنةةة ،والرجعيةةة المتةةلمرة ،وسةةيف االحةةتالل البغةةيض .ولمةةا
كّلفه ذلك الدخول إلى السجن ،وشعر هناك بحجم الضريبة المفترضة لهكذا أفكار ورؤى ،وجد الخلوة

الكافية لكي يفسر نظرية القيمة وفائض القيمة بأسلوب لم يفهمه مؤسسها نفسةه! إذ منحتةه خلوتةه

التأمليةةة هنةةاك تفسةةي اًر عمليةاً للنظريةةة ،أجبرتةةه ليةةالي السةةجن أن يةةرى الفقةراء ُيظلمةةون حةةين يةةدفعون
فةةائض القيمةةة لءشةةياء لةةيس فةةي عةةرقهم وجهةةدهم ،بةةل ،أيضةاً ،فةةي قةةيمهم ومبةةادئهم الجامةةدة ،لهةةذا

اكتشف أنه يجب عليهم أن يحةرروا أنفسةهم مةن أغةالل القةيم واألفكةار المقيةدة ،كةل إنسةان عليةه أن
يفكر ويقرر وفق قدرته اآلنية ،ووفق اللحظة المصاحبة!"(.)1

فاألب رشدي قد حدث في حياته ماا يشابه االنقاالب علاى القناعاات والمباادو التاي آمان بهاا فاي

ريعان الشباب ،إذ إن حنجرتاه "التي ما انفكت تندد بالظلم االجتمةاعي المهةيمن أيةام الشةباب ،انكفةأت

()2
حررهاا مان
على نفسها دفعة واحدة ،لتغدو بوقاً مسانداً لعلية القوم المتناثرين هنا وهناك"  ،بعاد أن ّ
تِبعات االلتزام القيمي والمبدئي التي يدعو إليهما الدين في نظامه األخالقي.

إن هااذا االنقااالب علااى القناعااات ،الااذي صااوره ال اراوي فااي بدايااة الروايااة ،ساايمنح القااارو تنب اؤاً

قيميااً تجااه الفارص والمكتسابات الالئحاة لاه فاي
مسبقاً ،بعدم توافق هذه الشخصية ،مع من يبدي الت ازماا ّ
طريااق الحياااة ،فكيااف إذا كااان هااذا اإلنسااان هااو اباان رشاادي :أحمااد محااالوي؟ل وكيااف ساايكون األماار إذا
كانت وجهة أحمد في الحياة وجهة إسالمية ،يبدو عليه سمت االلتزام الاديني فاي نماا حياتاه وسالوكه؟ل
هناا ،سايغدو التصاادم مااع االبان احتمااالً أكياداً ،وساايزداد الموقاف السالبي مان الاادين سالبية أكبار ،عنادما

يشكل االلتزام الديني لالبن –كما ير األب رشدي -عائقا أمام ترّقيه في حياته ووظيفته.
ّ

لقااد تخا ّاوف رشاادي ماان بدايااة اتجاااه االباان أحمااد اتجاهااً غياار ماارض فااي نمااا القاراءة والمطالعااة
الجديااد" :التهةةام تةةام لكتةةب القرضةةاوي والراشةةد ،انكبةةاب علةةى األشةةرطة المسةةجلة للشةةعراوي ،النظةةام
االقتصةةةادي فةةةي اإلسةةةالم ،القرضةةةاوي والنبهةةةاني وغيةةةرهم يةةةدلون بةةةدلوهم ،الملكيةةةة الفرديةةةة والملكيةةةة
الجماعيةةة! النظةةام االجتمةةاعي فةةي اإلسةةالم ،نظةةام الحكةةم فةةي اإلسةةالم ،حكةةم النخبةةة أم الجمةةاهيرو

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.16 ،15
( )2المصدر السابق ،ص.13
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الشةةورى ُملزمةةة أم معلمةةة و الراشةةد يشةةير بعلةةم الةةنفس اإلسةةالميو والغزالةةي مةةرة أخةةرى هةةو أول مةةن

اكتشف علم النفس!! ...الفن اإلسالمي واقعه ومعيقاته ،الموسيقا والغناء بين الحةل والحرمةة ،الفقةه
وأصةةول الفقةةه ،االشةةتراكية مةةا لهةةا ومةةا عليهةةةا ،مخةةاطر العولمةةة ،مةةاذا خسةةر العةةالم مةةن انحطةةةا

المسلمين.)1("...

أحس به رشدي تجااه هاذه الثقافاة المغاايرة ،التاي أخاذ أحماد باإلقباال عليهاا،
إن االمتعاض الذي ّ
وجد له المبرر الكافي ليتنامى في نفساه أكثار فاأكثري إذ تجّلاى هاذا االمتعااض والنفاور مج ّادداً مان رفقاة

التوجه اإلسالمي ،هذه الرفقة دفعات برشادي ،ذات مارة ،ألن يهماس فاي
ابنه لنوح سيف الدين ،صاحب
ّ
أذن أحمد قائالً" :احذر رفاق السوء يا بني!!"(.)2

لقااد كاناات الصااورة التااي يرساامها رشاادي محااالوي لنااوح ساايف الاادين شااديدة القتامااة .ورغاام مبااادو

الديمقراطيااة واالختيااار الحاار التااي حاااول رشاادي أن يرساايهما فااي أجوائااه األس ارية ،تحديااداً ،فيمااا يتعلااق
باتجاهات أبنائه وخياراتهم الحياتياة ،إال أناه لام يتقبال هاذا الغازو الغرياب لمعقلاه األساري ،ورغام المنااورة

وتنبهااه لكاال المااؤثرات
التااي خاضااها أحمااد مااع أبيااه ،ومحاوالتااه الدائمااة للتأكيااد علااى مااد وعيااه الفكااري ّ
اح الشاكوك المتناميااة فاي عقال رشاادي" ،إذ كةان كافيةاً أن
التاي تحايا باهي فاانن كال تلاك المحاااوالت لام تم ه
يظهر خيط صغير من شعر الوجه ،لتقفز الشكوك مرة أخرى في رأس األب المغترب"(.)3
إن الصورة السلبية التي تستعمر رأس األب رشدي ،ماا كانات متعلقاة بخايا شاعر صاغير ارتسام
ّ
في صفحة وجه االبن أحماد فقاا ،وال بكتاب ثقافاة غريباة ووافادة تنااثرت فاي أرجااء غرفتاه وحسابي إنهاا

صااورة لهااا الااذي يجعلهااا تباادو قاتمااة وساالبية ،إذا مااا انتقلاات إلااى طبيعااة األفكااار التااي يحملهااا أصااحاب
أحمد الجدد ،والتاي مان الممكان أن تنتقال عادواها إلاى االبان الباريء – كماا يفكار رشادي ،-فبعاد مرحلاة

م اان الص اامت واالمتع اااض ،واالحتم ااال القس ااري للش ااكوك والمخ اااوف ،أزف اات س اااعة المواجه ااة ب ااين األب
واالبن ،ليرمي رشدي ابنه باستنكاره قائالً:

ألقيت عصا ترحالكو هل نضبت األفكار حتى تذهب إلى ذوي العقول المعّلبةو!ألم
"أإلى هؤالء
َ
يمّل ةوا بعةةدو! ه ةؤالء يعشةةقون الماضةةي ،مأسةةورون إليةةه ،ال يجةةدون أنفسةةهم إال فيةةه ،وال يكتفةةون،..
يجرونا إليه ،كل حواضةرهم مقفلةة ،يرفضةون كةل جديةد ،ويهجةون كةل مخةالف ،..يتقنةون
يريدون أن ّ

يكل هؤالءو سبعون عامةاً وهةم
الرثاء ،وال يقفون إال على األطالل! ..ماذا يعلمونكم في المساجدو أال ّ

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.38 ،37
( )2المصدر السابق ،ص.39
()3المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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يحملون أنفسهم من فشل إلى هزيمة ،ومن هزيمة إلى فشةل ،متةى سةيدركون أن أفكةارهم مفلسةة ،ال
تتواءم مع واقعنا وال آمالناو!"(.)1

عماام
هااذه الصااورة المتعّلقااة برفقااة أحمااد الجدياادة ،والتااي ينفاار منهااا رشاادي ،وجاادت طريقهااا كااي ته ّ

متدين يتواجد في فضاء عينيه ،إنها صورة المتدين المنغلاق الجاماد ،الاذي تمتلائ أرساه بأفكاار
على كل ّ
بالية ،وتبدو عليه ِسيماء العته والجنوني إذ نجد أن هذه األوصاف تكررت علاى لساان رشادي فاي أكثار

ماان محطااة فااي الروايااة .فبعااد أن فقااد رشاادي األماال ماان عااودة ابنااه أحمااد إلااى صاوابه ،حاااول أن يحااافظ
علااى مااالذه األخياار ،المتمثّاال فااي ابنتااه أحااالم ،ماان االنج اراف إلااى هااذا التيااار ،عباار اسااتبعاده لهااا عاان

أج اواء األس ارة والمخاايم إلااى فضاااءات المدينااة ،حيااث الم اركااز الثقافيااة ،والمخيمااات الصاايفية وأنشااطتها

الثقافيااة والفنيااة ،وأفلااح نوعااً مااا فااي ذلااك" :للحظةةة شةةعر أن أفكةةاره التنويريةةة تجةةاه ابنتةةه أثمةةرت وآتةةت

أكلها ،واال فكيف لهذا الفرح الظاهر على قسمات وجهها أن يتأتى لةو لةم ينةأى بهةا عةن ربقةة البيةت

المترع باالنغالق والجمود!"(.)2

ونجااد أن وصاافي االنغااال والجمااود -كمااا ساابقت اإلشااارة -كانااا مالزمااين ألحكااام األب رشاادي

فسر هذا
تجاه كل من يمارس شعائر الدين ،حتى لو لم ينت ِم إلى أي تيار أو جماعة دينيةي واال فكيف هي ق
الوصف  -وصف االنغال والجمود -لبيته الذي يضم زوجته وأوالدهي وهو وصف هيبنى على نفوره من
حااال زوجتااه ،كمااا نجااد فااي المحطااات األولااى ماان الروايااة ،إذ يظهاار رشاادي ممتعضااً ماان طااابع االلتازام

الديني عند زوجته أم أحمد ،كما يخبر بذلك الراوي:

"مواظبتها المتزايةدة علةى الصةالة ،إذاعةة القةرآن الكةريم التةي ال يختلةف مؤشةر الراديةو عنهةا،

تلهفها الالمتناهي لحلقات الشيخ متولي الشعراوي ،كل هذه األفعال أورثته هما ال ينقضي"(.)3

هماً وضيقاً متزايدين من فضااء البيات ،وتؤكاد
هذه الطقوس ،وهذه الشعائر ،كانت تورث رشدي ّ
المترع باالنغال والجمود .ويبدو لنا ،عبر هذا العرض ،أن صاورة
الصورة في رأسه :صورته عن بيته ،ه
المتدين السلبية في عقل رشادي ،هاي انعكااس لصاورة الادين ذاتاه ،الادين الاذي يض ّايق مسااحات الحرياة
ه
فوهة كل السبل واآلفاا الممكناة لاه وألسارته ،فحباه البناه أحماد يجعلاه
صماء في ّ
بداخله ،ويقف صخرة ّ

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.43 ،42
( )2المصدر السابق ،ص.66
()3المصدر السابق ،ص.24
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حريصااً علاى مساتقبله المنتظار ،وحرصاه علاى ذلاك المساتقبل ،سايتعارض ماع تلاك المباادو والقايم التاي
()1
قائال:
يحدث رشدي نفسه ً
التدين في شخصية االبن ّ .
يزرعها ّ

"متةةى يفهةةم هةةذا المجنةةون أن المبةةادت والقناعةةات ليسةةت إال ك ةوابح لقةةدراتنا الكامنةةةو! بهةةا ال

تتحقق آمال ،وال ُتختصر مسافات ،وكل األشياء تغةدو بعيةدة ..اليةوم سينضةوي تحةت ألةويتهم ،وغةدا
سةةيدفع ثمةةن ذلةةك ..عنةةدما يتخةةرج مةةن الجامعةةة ويةةرى كةةل سةةبل الحيةةاة المقفلةةة .سةةيكبلونه ..عنةةدما
يقنعونه أن العمةل فةي أي مةن أجهةزة السةلطة العسةكرية خيانةة ..وأن توسةطي لةه للعمةل فةي البلديةة

حةرام ..أينمةةا وّلةةى وجهةةه سةيرى الحةرام مةةع هةؤالء البلهةاء فةةي انتظةةاره! ليعةةود إلةى نقطةةة البةةدء التةةي

ويحبذون ..يهجو الواقع مع الهاجين ،ويبحث في التاريخ مةع البةاحثين عةن سةحابة هةارون
يريدون
ّ
الرشيد الممطرة!"(.)2
إن الدين كمنظومة قيمية وأخالقية ،ليس له الحظ الوافر من اإليمان فاي نفاس رشادي محاالوي،

وبالتاااليي فاانن صااورة ماان يتمسااك بااالقيم ،وينضاابا وفااق مصااطلحات الحااالل والح ارام ،سااتكون انعكاس ااً

للصورة األولى :غير مستساغة بأية حال ،وشديدة القبح والسوء.

وفي رواية "أحالم برزخية" ،نلمس صورة جديدة للمتدين في الوعي االجتمااعي هاذه المارة ،وهاذا

الااوعي  -كمااا يتضااح لنااا فااي هااذه الروايااة -يتّساام بالبساااطة ،والتقياايم الظاااهري ليمااور فااي كثياار ماان
األحيااان ،وال ينفااذ إلااى النقااد النفسااي ،لشخصااية المتاادين كمااا وجاادناها مااثالً ،لااد رشاادي محااالوي فااي
الرواية السابقة ،مع ضرورة مراعاة الفوار الثقافية واالجتماعية بين هاذين الاوعيين :فرشادي فاي الرواياة

السااابقة ،ذو حااظ ثقااافي جيااد ،ولااه قناعاتااه الحياتيااة الخاصااة الت اي لاام تتوافااق مااع الاادين والمتاادينين م ان

حولاه ،لكاان الااوعي الااذي ساانقاربه فااي هااذه الروايااة ،هاو وعااي بساايا أقاارب إلااى السااطحية :مجموعااة ماان
الرجال الذين يضمهم أحد مقاهي مخيمات قطاع غزة في فترة انتفاضة الحجارة عام .1987
فح ااين تناقل اات شاش ااات التلفا ازة نب ااأ اعتق ااال ش اااب أق اادم عل ااى طع اان مجموع ااة م اان المس ااتوطنين

اإلسارائيليين ،وابااداء زياااد منااذور –أحااد رجااال المقاومااة ،وشاايخ مسااجد المخاايم -حماسااه لهااذا الفعاال ،مااا
كان من عيد كركوع – أحد رواد المقهى الادائمين -إال أن يرمياه بساخريته الالذعاة" :هةذا مةا تحسةنونه

يا مشايخ ،فقط تحسنون التعليقات ال غير .ثم أضاف ُمسمعاً كل من في المكان :تخيلوا يةا جماعةة،

حمال بعاض تفسايرات أو أحكاام المتادينين،
( )1آثر الباحث هناا ،اساتعمال مصاطلح "التادين" ،ال "الادين" ،ألن الادين قاد هي ّ
رغم براءته منها.
( )2رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.47 ،46
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(جيباً) لالحةتالل دخةل اآلن إلةى بوابةة المسةجد ..تخيلةوا ،مةاذا سةيفعل الشةيوسو! ..ربمةا قةذفوا
لو أن ّ
(الجيب) بلية من القرآن ،أو بحديث من السّنة!(.)1

فردياً ترتسم فيه صورة سلبية عن المتدين .بل إن هذه
إن سخرية عيد كركوع هنا ،ال تمثل وعياً ّ
الصورة -وفي هذا الموقف -تحتل الوعي الجمعي :وعي الجالسين في المقهى ،الذين انفجروا بالضحك
رواد المسجد.
إعجاباً وتأييداً لسخرية عيد كركوع من زياد منذور ،كنموذج ّ
لبقية ّ

هااذا رغاام أن زياااد منااذور -كمااا يخباار ال اراوي -كااان يشا ّاكل حالااة نااادرة فااي أنمااال المتاادينين ،إذ
الهوة بةين المسةجد والمقهةى ،يةؤدي
"كان هو الحالة االستثنائية الوحيدة التي باستطاعتها أن ُتجسر ّ

()2
أن نماا التادين
صلواته هناك ،ثم ينزل ليتابع األخبار في المقهى ،ثم يمةارس أشةياء أخةرى!!"  ،أي ّ
رواد المقهااى والمقيمااين فيااه،
الااذي يمّثلااه زياااد منااذور ،األصاال فيااه أنااه األقاارب إلااى غياار المتاادينين ماان ّ
ادين ذاتاه،
ورغم ذلك ،فننه لم يكن بمنأ عن غمزهم ولمزهم ،وليس على وجهة نظر متعّلقة بطبيعاة الت ّ

وانما علاى تعلياق يتّسام بشايء مان الوطنياة والحمااس للفعال النضااليي لكان الاوعي الجمعاي يبادو ،هناا،
ادين ،لاايس لهااا الااذي يبررهااا ،إال أن تكااون قااد انتقلاات عباار الت اوارث أو
مسااكوناً بصااورة ساالبية حااول المتا ّ

العدو االجتماعية.

وكما تصور روايات غنيم ،فنن تلك الصورة التي تسكن الوعي الجمعي حول شخصية المتادين،

تحظى في كثير من األحيان بألوان من المبالغات عند توجيه النقد لهم ،وليس النقد المقصود ،هاو ذلاك

النقااد المارتبا بممارسااات المتاادينين االجتماعيااة أو السياسااية ،التااي ماان الممكاان عبرهااا أن تتشااوه صااورة
الدين أو يشوبها شيء من الكادر فاي عقاول النااس المحيطاة بهامي ال ...بال هاو النقاد الخااص بالمتادين

يبررهااا فااي بعااض األحيااان ،لكاان
كاانما اجتماااعي همسااتقل ،مااع مالحظااة ،أن تلااك االنتقااادات لهااا الااذي ّ
ادة لهاا أن تنطباق
الخطأ يكمن دائماً في التعميم ،بحيث تصابح صافة نقاص أو ساوء فاي متادين ماا ،قاع ً
على كل المتدينين ،لد الوعي الذي نتحدث عنه.

جلياً في رواية "سةباق فةوق سةطح البحةر" ،وهاي الرواياة التاي تناولات مرحلاة
نالحظ هذا األمر ّ
االقتتال الوطني الفلسطيني عام .2007
فأثناء سير زهدي نصاار وميسارة أباو الساعود لايالً فاي شاوارع المخايم ،ورؤيتهماا للوحاات إضااءة

تعم اال عب اار الطاق ااة الشمس ااية ،ومعرفتهم ااا أن تل ااك اللوح ااات هدي ااة م اان الش ااعب األمريك ااي لقط اااع غا ازة،

( )1رائد غنيم ،أحالم برزخية ،دار األلوكة للنشر ،ل ،2013 ،1ص.23
( )2المصدر السابق ،ص.23
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واستغراب زهدي من قلة الهدايا والعطايا الممنوحة للشعب الفلسطيني فاي مرحلاة فاوز حركاة حمااس فاي

االنتخابات التشريعية ،عّلق ميسرة أبو السعود ساخ اًر" :للمشايخ عقلية ترفض الهدايا"(.)1

إن السخرية التي أبداها ميسارة أباو الساعود هاي عباارة عان نقاد سياساي واضاح ،نقاد للحمسااويين

الذين دخلوا معترك الحكم السياسي .لكن الاذي يعنيناا مناه ،أناه جااء مرتبطااً بصاورة سالبية عان المتادين
تقبااع فااي الااوعي الجمعااي :صااورة المتاادين ،الااذي يتعاماال مااع كاال شاايء بض اوابا وحاادود ،وفااق حاادود

الحااالل والحارام ،رغاام أن الممارسااات السياسااية لهسااالميين ربمااا كاناات تسااتدعي النقااد ماان ميسارةي لكاان

ارتبااال هااذه النقااد بكلمااة "المشااايخ" ،وتح اريم قبااول الهاادايا ،أي بصااورة بعااض المتاادينين ،هااو مااا يجعلن اا
نقول :إن هناك أوصافاً خاصة للمتدين تسكن الوعي الجمعي ،تؤثر بطريقة أو ما على موضوعية النقد

الموجه له في كثير من األحيان ،حتى لو كان هذا النقد في جوهره نقداً سياسياً واقعياً.

وربما -وفي إطار هاذا الاوعي -لايس للمتادين أوصااف وهيئاات خاصاة وحسابي بال ،أيضااً ،لاه

فضاءات مكانية عليه أن ال يغادرها أو يجتازها .فأثناء حوار جر بين ميسرة أبو الساعود ،المق ّارب مان
حركاة فااتح ،ومااازن شاهاب ،أحااد قااادة األجهازة األمنيااة التابعااة للسالطة الفلسااطينية فااي قطااع غازة ،حااول
موجهاا مان ميسارة عان مباررات هاذا االقتتاال ،كانات
جدو االستمرار فاي االقتتاال ،وحينماا كاان الساؤال ّ
اث يجيبااه" :ألنهةةم قفةةزوا إلةةى أمةةاكن ليسةةت لهةةم ،كنةةا
تعباار عاان الفكارة السااابقة ،حيا ه
إجابااة مااازن شااهاب ّ
بالكةةاد نحتمةةل إمةةامتهم لنةةا فةةي الصةةلوات ،فكيةةف تريةةدنا أن نحتمةةل رؤيةةتهم متحةةدثين باسةةمنا علةةى

الشاشات الفضائيةو! ..هؤالء ال مكان لهم في فضاء عيوننا إال في زوايا المساجد"(.)2

ولقائا اال أن يقا ااول :إن الممارسا ااات السياسا ااية لحركا ااة حما اااس –كحركا ااة ذات خلفيا ااة إسا ااالمية-

البية
تستدعي نقداً سياسياً يشبه النقد الذي صدر عن مازن شهاب ،وأن هذا النقد ليس مرتبطاً بصورة س ّ
يرسمها المنتقدون عن المتدينينل قد يكون هذا االفتراض صحيحاً ،لكن اإلجابة التي تؤكاد تلاك الصاورة
وال تنفيهاا ،أن النقاد السياسااي ياأتي ،فاي العااادة ،تعقيبااً علااى الممارساة السياساية بعااد أن تحادث وتتضااح
نتائجها ،وليس كتنبؤ مسبق للممارسة ذاتها ،وهاذا نجاده فاي شاق آخار مان كاالم ماازن شاهاب فاي نفاس

"لكم حدثونا عن اآلخرة ،ويوم صدقناهم
الحوار الذي جر بينه وبين ميسرة أبو السعود ،حينما قال لهَ :

تصةم اآلذان وتعمةي العيةون .انظةر
أفقنا عليهم وهةم ينازعوننةا علةى الةدنيا .انظةر إلةى مةواكبهم التةي
ّ
إليهم :ما الذي كانوا يكرهوه فينا ،وما الذي لم يمارسوه منه اآلنو!"(.)3

( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع ،ل ،2017 ،1ص.17
( )2المصدر السابق ،ص.125 ،124
( )3المصدر السابق ،ص.124
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إن نقد ماازن شاهاب األخيار ،لايس لاه تعّلاق بالصاورة التاي ترتسام فاي الاوعي حاول المتادين ،إناه

نقاد سياساي باالمعنى الخااالص ،مارتبا بممارساات فعليااة لحازب إساالمي ساار عكااس مبادئاه وقيماه التااي

الشق األول من الحوار ،الذي من األساس ال ير فاي
كان يدعو إليها  -كما ير مازن شهاب ،-لكن
ّ
اؤهلين لخ ااوض تجرب ااة الحك اام ،وال ي اار له اام موقعا ااً مناس ااباً ف ااي الحي اااة إال ف ااي زواي ااا
المت اادينين أناسا ااً م ا ّ
المساجدي هذا ليس إال جزءاً من الصورة التي تقبع في الوعي حول المتدين أو المتدينين كجماعة ،وهاو
أكاده ماازن شاهاب فاي محطاة الحقاة مان الرواياة بامتعاضاه ،حينماا أر رواد ،خطياب أخات صاديقه
ما ّ
ميسارة فااي كافتيريااا الحاااج محمااود أبااو النااور ،ليخاطااب مرافقياه المجتمعااين حولااه قااائالً" :الةةذقون غةةزوا

حتى الكافتيريات!!"(.)1

فص ااورة المت اادين المثالي ااة ف ااي وع ااي م ااازن ش ااهاب  -كم ااا تب ا ّاين الرواي ااة -ه ااي ص ااورة ف اارد يلت اازم
صومعته ،أو زاوية مسجده ،ويهيم فاي خلواتاه التعبدياة ،دون أن ينخارل فاي ميادان الحيااة ،أو أن يكاون

لااه نصاايبه ماان الفعاال السياسااي واالجتماااعي ،لساابب واضااح وبساايا :ألنااه إنسااان محاادود الاارؤ والفكاار،
مؤهل ألن يزاحم اآلخرين في مضمار السياسة وقيادة المجتمعات.
غير ّ
ثانياً -صورة المخالف في وعي المتدين:
يتطر إلى الصورة التي تتكون فاي عقال
في هذا المحور ،يذهب الباحث إلى اتجاه معاكس ،إذ ّ
المتدين ووعيه حول المخاالف لاه فاي الفكار ،كماا تش ّاكلت هاذه الصاورة فاي رواياات األدياب غنايم ،ساواء
ك ااان ه ااذا المخ ااالف م اان خ ااارج ال اادائرة :ال ينتم ااي إل ااى أح ااد االتجاه ااات اإلس ااالمية المعاصا ارة ،أو ك ااان
المخالف من الدائرة اإلسالمية ذاتها ،لكنه يحمل أفكا اًر ورؤ دينية مغايرة.

فااي روايااة "أنةةةا اآلتةةةي" ،نطااالع مالمااح الصااورة التااي يختزنهااا العقاال الااديني المتشا ّادد للمخااالف
السياسااي ،إذ يرتقااي الخااالف السياسااي عنااده ،ليأخااذ طااابع الخااالف العقاادي ،القااائم علااى مفاااهيم الحااق

اث تتجّل ااى تل ااك الص ااورة ل ااد شخص ااية مس االمة برع ااي،
والباط اال ،واإليم ااان والكف اار ،والا اوالء والبا اراء ،حي ا ه
صاحب االنتماء الباكر لحركة حماس ،ولجناحها المسّلح في فترة انتفاضاة الحجاارة عاام  ،1987ولاد

أستاذه في هذا االنتماء ،الشيخ حسن الرحال ،وان كانت بدرجة أقل.

تتضح هذه الصورة لنا من خالل حوارات كثيرة خاضها حسن الرحاال ومسالمة برعاي ،ماع وطان

عبااد الحميااد ،رفيااق دربيهمااا فااي االنتماااء الحركااي والعماال المقاااوم ،تلااك الح اوارات الهاجيااة لممارسااات
السلطة الفلسطينية ،ونسق منظمة التحرير الفلسطينية ،في مطلع التساعينيات ،حاين بادأت معاالم عملياة

( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.143
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السااالم تلااوح فااي األفااق ،وبالتااالي زادت حاادة الخااالف بااين الحااركتين الفلسااطينيتين :فااتح وحماااس ،وفااق

كل منهما يعتنقها في ذلك الوقت.
اختالف الرؤ الوطنية التي كان ٌّ

إن التصادمات التي حدثت بين الفتحاويين المحتفين بمباحثات السالم فاي مدرياد ،والحمسااويين

المعارضااين لهااذه المباحثااات ،واشااتعال أجاواء المخاايم باالقتتااال الاادائر بينهمااا ،لاام تكاان تمثّاال عنااد حساان
الرحال ومسلمة برعي ،إال معركة دينية ،تضم فريق المسلمين ،وفريق الكفار المنااوو لهام ،الاذي يبتغاي
استئصال شأفتهم ،وتنكيس راية الدعوة اإلسالميةي وهذا ما جعل حسن الرحال يصف الفتحااويين بالفئاة

الباغية ،إذ يصرخ عبر مكبرات الصوت في المساجد" :الفئة الباغية تمء وجةه األرض ...فةإلى النفيةر

قةوس واحةدة ...الثبةات
يا أحفاد حمزة وخالد وصالح الدين ...نحن اآلن في الخندق والكل رمانا عةن
ٍ
الثبات يا أحفاد األ َُول.)1("...
إن حااال الخااالف السياسااي بااين التيااارين الفتحاااوي والحمساااوي فااي ذلااك الوقاات ،جعلاات حساان

الرحااال ورفاقااه ينشا ّادون إلااى أسسااهم األيديولوجيااة ،بطريقااة ترساام للمخااالف السياسااي صااورة ذات أبعاااد
دينية ،كصورة الفئة الباغية ،التي تحاصر فئة أهل الحق المتواجدين في الخند .

ومع شخصية مسلمة برعي يزداد األمر تطرفاً ،إذا ما تعّلق بصورة المخاالف ،رغام أن المخاالف

هن ااا ،ل اايس منض ااوياً تح اات لا اواء س االطة أو ح اازب من اااهضي وانم ااا ألن ااه يمل ااك قناع ااات سياس ااية مخالف ااة

وحسبي فحين أبد مسلمة برعي استياءه من أفكار إبراهيم عبد الحميد ،األخ األصاغر لصاديقه وطان،
ِ
يكتف مسلمة بأن
الذي يدعو إلى فكرة الدولة التي تجمع أبناء العقائد المختلفة ،تحت مبدأ المواطنة ،لم
ذكار صاديقه وطان بأهمياة مبادأ عادم المجاملاة
يتهمه باختراع فقاه جدياد ،والادعوة إلاى العلمانياة ،ال ،بال ّ

محرض ااً إياااه علااى أخيااه بقولااه":ال مجاملةةة فةةي العقيةةدة ،وتةةذكر أبةةا عبيةةدة وهةةو يتل ّهةةف
فااي العقياادةّ ،
الجتزاز رأس أبيه".

إن استدعاء قصة أبي عبيدة بن الجراح في كالم مسلمة برعي ،الذي تهنسب إليه قصة قتل أبيه
الكافر ،في معركة أحد ،تؤكد لنا صورة إبراهيم عبد الحميد فاي عقال مسالمة برعاي :إنهاا صاورة الكاافر،

الذي يستحق نوعاً مان الباراء ،يصال إلاى حاد القتال ،بماا يشابه الخبار الاذي هيارو عان أباي عبيادة وقتلاه
ألبيه الجراح يوم معركة أهحد.

وقااد امتا ّاد مباادأ عاادم المجاملااة فااي العقياادة فااي ذهاان مساالمة برعااي ،ليشاامل قيااادات حركتااه التااي
غيااروا وبا ّادلوا فااي ممارساااتهم السياسااية بعااد أن توّل اوا زمااام الحكاام
ينتمااي إليهااا ،أولئااك الااذين ي اراهم قااد ّ
السياسي ،ليخرجوا عن الخا المرسوم في عقله ،ذلك الخا الذي على طوله امتدت المبادو والتنظيرات

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.16
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في مرحلة ما قبل الحكم ،لذلك فنن صورة القيادات لد مسلمة اهتزت كثيرا ،وكاان نقاده لهام عباارة عان

دية متالحقاة ،إذ يقاول لصاديقه وطان":هنةاك قيةادات فةي الحركةة ال أعلةم مةن أيةن جاءتنةا،
اتهامات عق ّ
لسةت أدري إن كةانوا يختلفةةون عةن العلمةةانيين بشةيء ..العلمانيةةة كفةر ،وهةؤالء كةانوا مسةةلمين،
وهللا ُ

إذن التوصيف الدقيق يتحدث عن كفر بعد إيمان ..هؤالء مرتدون"(.)1

إذن ،نجااد أن صااورة المخااالف السياسااي ،أو الفكااري ،لااد مساالمة برعااي تكتسااي دائم ااً بطااابع

االتهام العقدي ،إنها  -وكما يالحظ في طبيعة نقده إلبراهيم عبد الحميد -تتجه نحو خلا المفااهيم ،أو

يسميها حلايم بركاات" :نزعاة الميال للخلاا باين العلمناة واإللحااد"( .)2وفاي نقاده لقياادات حركتاه تتخاذ
كما ّ
كالردة من بعد اإلسالم ،والكفر من بعد اإليمان.
تلك الصورة توصيفات جديدة ومتطورةّ ،
وفي رواية "دونما برق وتحت الغيوم" ،تظهر مالمح جديدة لصورة المخالف الفكري ،من داخال

ال اادائرة الديني ااة نفس ااها ،ولك اان بعي ااداً ع اان الخ ااالف ال ااذي ف ااي منش اائه وج ااوهره سياس ااي ،كم ااا ف ااي الرواي ااة
السابقة ،ولكنه الخالف الذي يقوم علاى رؤ دينياة متناقضاة ،وبالتحدياد أكثار ،باين الارؤيتين الادينيتين:

السلفية ،والتنويرية.

في هذه الرواية يحتدم الخالف بين جبهتين دينيتاين ،تمثالنهماا شخصايتا عادنان جباران ،مادرس

التربية اإلسالمية ،المنفتح في أفكاره ورؤاه الدينية ،والشيخ عبد الرحمن أبو لعنة ،خطيب المسجد ،الذي
ينتمي إلى المدرسة السلفية ،كما يخبر الراوي.

وألن الشخصاايتين  -رغاام توجههمااا اإلسااالمي -بينهمااا مسااافة شاسااعة فااي الاارؤ والتصااورات،

فنننااا ساانحاول الوقااوف علااى المالمااح الخاصااة بصااورة كاال منهمااا فااي وعااي اآلخاار ،باعتبااار كا ّال منهمااا
مخالفاً لآلخر.
يبادو لناا مان بداياة الرواياة عادم تقبال الشايخ عباد الارحمن أباو لعناة لعادنان جباران ،ففاي الموقااف

الااذي جمعهمااا فااي المسااجد ،والااذي طلااب فيااه عاادنان ماان الشاايخ عبااد الاارحمن أن ياادعو للحسااين بعااد
شن فيها الشيخ هجومه على الخوارج ،ما كان من الشيخ عباد الارحمن إال أن ياتهم عادنان
الخطبة التي ّ
بصورة مفاجئة ومباغتة" :أنت شيعي إذن!"(.)3

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.67

( )2حليم بركات ،المجتمع العربي في القرن العشرين (بحاث فاي تغيار األحاوال والعالقاات) ،ل ،1مركاز د ارساات الوحادة
العربية ،بيروت ،2000 ،ص.506
( )3رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.13
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اذكر مظلمتاه التاريخياة،
إن الدعاء للحسين ،شهيد اإلسالم ،وسيد شباب أهال الجناة ،بال مج ّارد ت ّ
يغدو في عقل الشيخ عبد الارحمن ش ّاكاً يرتقاي فيماا بعاد إلاى درجاة اليقاين بالتش ّايع ،ومفارقاة ماذهب أهال

السنة والجماعة.

تتكون اتهامات جديادة لاد الشايخ عباد الارحمن أباو لعناة ضاد
وفي محطات الحقة من الروايةّ ،
يلخصها الراوي بقوله":شيعي
عدنان جبران ،الذي ال يتراجع عن بث رؤاه الفكرية الجديدة والصادمة لهّ ،
متسةةتر تلةةك هةةي التهمةةة األولةةى .وعنةةدما سيسةةأله أحةةد طالبةةه عةةن أبةةي حامةةد الغزالةةي وتصةةوفه،

ستنضةاف إلةةى التهمةة رمةةال أخةةرى :هةو صةةوفي إذن ،والصةةوفية هةي حلقةةة الوصةةل بةين أهةةل الحةةق،
وشيعة الروافض الصفويين ،وعندما تغيب رواتب الموظفين تماما كمهةدي منتظةر ،وال يكةون حلولهةا

سةتدبج
إال كنقطة برق أو انتصار خاطفة في تاريخ األمة ،فيشفق عةدنان علةى أحةد طالبةه الفقةراء،
ّ
داع إلةةى بدعتةةه ،ردة وال سةةيف أبةةي بكةةر لهةةا ..وسيسةةأله أحةةد
التقةةارير أكثةةر :يةةا هةؤالء ،هةةو مبتةةدع ٍ
طالبه المبعوثين :ما حكم الموسيقا يا أستاذو وسيجيب هو كمجنون هائج :بإمكانةك أن تسةأل رابطةة
علماء فلسطين ،إن كان وقوف سيادة رئيس الوزراء للسالم الوطني مةن بةاب االقتنةاع التةام ،أم مةن
باب التقية التةي يضةطر إليهةا المةؤمن كةأخف الضةررين ..يةا هةؤالء ،إنةه ال يكتفةي بإباحةة الموسةيقا

الداعرة ،وانما يبشر بمفهوم التقية الرافضي لو أنكم تعقلون"(.)1

يتضح لنا عبر المقطع السابق مجماوع األوصااف التاي تش ّاكل صاورة األساتاذ عادنان جباران فاي

ذهان الشايخ عبااد الارحمن أباو لعنااة ،فهاو :شايعي متسااتر ،صاوفي ضاال ،مبتاادع مرتاد ،مبايح للمنكارات،
داع إلى األخذ بمفهوم التقية الرافضي.
إن تلك األحكام من ِقبل الشيخ عبد الرحمن لم تأت إال كتعليقات على مجموعاة أفعاال أو أقاوال

صدرت عن األس تاذ عدنان :دعوته للترحم على الحسين ،وحديثه عن تصوف أبي حامد الغزالي ،وعدم

قطعه في الحكم الشرعي للموسيقا أمام طالبه ،وانتقاده لموقف اإلسالميين – حركة حماس هنا ،ورئيس

المرتاب من السالم الوطني.
وزرائها -ه
اتقرت بالمثاال فااي
اتقرت عقاال الشاايخ عبااد الاارحمن أبااو لعنااة عاان عاادنان ،اسا ّ
إن الصااورة التااي اسا ّ
عقول أفراد لجنة التحقيق التي هعقدت لعدنان في و ازرة التعليم ،عبر إحاد وشاايات الشايخ عباد الارحمن

اف عاان الصااورة المساابقة التااي يرساامونها لااه،
وأتباعااه ،إذ واجهااه أف اراد لجنااة التحقيااق بأساائلتهم التااي تشا ّ
قائلين له" :هل تؤمن بالغيبو ..هل تؤمن بالقدرو ..هل تؤمن بوحدة األديانو هل تصليو"(.)2

( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.17 ،16
( )2المصدر السابق ،ص.32-30
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فااي المقاباال ،فاانن عاادنان جب اران ،فااي مواقااف متعااددة ماان الروايااة ،طااال بانتقاااده شخصااية عبااد

الرحمن أبو لعنة ،لترتسم لنا مالمح صورة األخير  -هذه المرة  -في عقال ووعاي عادنان ،تلاك الصاورة
التي نطالعها في ورقة من أو ار يومياته التي تركها قبل مقتله ،والتي يتنااول فيهاا قصاة عشاقه األولاى،

يحبةون ،وانمةا يتزوجةون .ال يخشةعون ،وانمةا
وفلسفته في الحب ،يقول" :أمثال الشيخ عبد الرحمن ال ّ
يصّلون .ال يسبحون ،ولكن تتحرك ألسنتهم متالزمة مع أيديهم بتالوة أذكار الصباح والمسةاء .إنهةم

اآللة في هيئة إنسان ،كما أنهم الدناءة في هيئة إسالم"(.)1

فعاادنان جب اران هنااا ،يرساام صااورة للتاادين الشااكلي المجاارد ماان الااروح ،هااذا التاادين الااذي يمارسااه

الشاايخ عبااد الاارحمن وأمثالااه ،فهااذا التاادين  -كمااا ياار عاادنان -تاادين قااائم علااى ممارسااة الطقااوس ،دون

استشعار لما وراء هذه الطقوس ،من سمو الروح وخشوع النفس.

ونالحظ في رواية "هذيان" ،إطا اًر مشابهاً إلطار الرواية الساابقة ،فنماوذج المعلام عادنان جباران،

والشيخ عبد الرحمن أبو لعنة ،يتكرر عبر شخصيات جديدة ،وتفاصيل مشابهة .ففي هذه الرواية يحتدم

العجاااج ،والشاايخ ساالمان ،الااذي يتّبااع خطاوات األسااتاذ سااائد،
الخااالف بااين معّلاام التربيااة اإلسااالمية سااائد ّ
وينصب له أشراكاً تتمثل بلجان التحقيق ،عبار تقااريره ووشاايته المتالحقاة .إن شا اررة البادء التاي أشاعلت
نار عدم تقبل الشيخ سالمان لساائد ،هاي الهيئاة الحياتياة التاي كاان عليهاا ساائد العجااج ،والتاي ال يقبلهاا

الشيخ سلمان كهيئة معّلم للتربية اإلسالمية ،يكشف عن ذلك الراوي بقوله:

"كيف لمدرس التربيةة اإلسةالمية أن يرتةاد الكافتيريةات المشةبوهةو إنةه يةدخن األرجيلةة ،ويقة أر

الروايات الغربية المتخمةة بالفسةق والكفةران ،ويطالةب طالبةه فةي مدرسةته أن يفكةروا! إنةه يةأمرهم أن

يفكروا ،وال يكتفي؛ بل يسخر ،أيضاً ،من اجتهادات الفقهاء السابقين والالحقةين ،ولرنةة جوالةه قصةة
أخرى؛ إنها من الممكن أن تتلعثم بصوت كاظم الساهر ،أو أم كلثوم ،ويخبةر طالبةه أنةه يعشةق فريةد
األطر

بقدر محبته للشيخ الشعرواي ،أو أكثر أو أقل"(.)2

إن الصااورة التااي تسااتقر وعااي الشاايخ ساالمان حااول سااائد ،تااتلخص فااي كونااه فاسااقاً ،ال تنسااجم
ّ
هيئته وسلوك حياته مع شخصية معلم التربية اإلسالمية ،فهو يرتاد الكافتيريات ،ويدخن األرجيلة ،ويق أر

الروايات الغربية ،ويستمع إلى الموسيقا .تلك الصاورة ،امتادت فاي أذهاان شخصايات أخار فاي الرواياة:

كأساااتذة الجامعااة التااي كااان سااائد ينااوي الحصااول علااى شااهادة الماجسااتير منهااا ،والااذين عقاادوا لااه لجنااة

( )1المصدر السابق ،ص.27
( )2رائد غنيم ،هذيان ،رواية مخطوطة ،ص.5
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تحقيق للكشاف عان معتقداتاه ،ليساألوه" :هةل أنةت مةن أتبةاع الزنةديق عةدنان إبةراهيمو ..هةل تتمنةى أن

ُتحشر مع عدنان إبراهيمو"(.)1

إن صااورة سااائد العجاااج لااد أفاراد لجنااة التحقيااق ،تأخااذ مالمااح أحاادث أو أخطاار ماان تلااك التااي

حظياات بهااا فااي وعااي الشاايخ ساالمان ،إذ إنهااا صااورة الزنااديق فااي حااال كاناات إجابتااه لهاام باإلثبااات .فااي

المقاباال ،فاانن الشاايخ ساالمان ،والاادكتور المشاارف علااى سااائد فااي مرحلااة الماجسااتير ،قااد حظيااا أيض ااً،
بصااورة ذات مالمااح خاصااة ،تشا ّاكلت فااي وعااي سااائد ،فااي أكث ار ماان محطااة ماان محطااات الروايااةي إذ
يرساام ،ماان خاللهاام ،صااورة للتاادين الشااكلي ،الااذي يسااتر كثي ا اًر ماان ن اواقص المتاادينين وأه اوائهم البش ارية،

عبر المغاالة في االلتزام بالطقوس الدينية ،أو بالهيئة التي يكون عليها المتدين .يقول سائد ،تعليقاً على

ةوك يحاصةةرنا ،يحرمنةةا أن نتبة ّةدى كمةةا أراد هللا
أحااد المواقااف التااي جمعتااه بهاام فااي الروايااة" :واللحيةةة شة أ
لنا"(.)2
كما أ ّن سائد العجاج حاول أن يساقا صافة الطهاارة النفساية التاي يحااول الشايخ سالمان ومشارفه
الجامعي ،أن يثبتوها لذواتهم ،عبر إجابته للدكتور المحقق على سؤاله السابق:
"أنةةا ال أتمنةةى أن أُحشةةر مةةع عةةدنان إب ةراهيم ،كمةةا أننةةي ال أتمنةةى أن أُحشةةر معةةك يةةا دكتةةور،

المعصومون المبشرون بالجنة ذهبوا!"(.)3

ملخصااً وافيااً
إن مجموع األوصاف التي وقفناا عليهاا فاي رواياات األدياب غنايم الساابقة ،تعطيناا ّ
ِ
المخالف ،كما حاول األديب غنيم أن يبرزهااي
حول الصورة التي كانت ترتسم في الوعي حول شخصية

فصورة المتدين ،لد وعي معين ،تنحصر في كونه فرداً منغلقاً جامداً ،متقوقعاً فاي مكاناه ،غيار مؤهال
ويوجههم ،أو يشارك في صنع التغيير معهم.
ألن ينزل ميدان الحياة ،ليقود اآلخرين ّ

كما أن اإلسالمي المتشدد ال ير فاي العلمااني إال كااف اًر ملحاداً ،متاآم اًر علاى الادين ،أو همخترعااً
لدين جديد .أما المتدين السلفي ،غالباً ،ما ير في المتدين التنويري إنساناً ِ
مبتدعاً ،فاسقاً ،همتساهالً في
حدود الدين ،ال يغرف من منابعه الصافية ،التي تتمثل بعقيدة السلف.
ك ااذلك ف اانن المت اادين التن ااويري ي اار ف ااي المت اادين الس االفي إنس اااناً يم ااارس الت اادين بصا اورة ش ااكلية

طقوسااية ،بعياادة عاان الااروح والجااوهر ،ويحاااول أن يسااتر ،عباار المبالغااة فااي االهتمااام بهيئتااه الشااكلية

وطقوسه التعبدية ،كثي اًر من نواقصه وعيوبه وأهوائه البشرية.
( )1المصدر السابق ،ص.16
( )2المصدر السابق ،ص.17
( )3المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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المبحث الثالث
استغالل الدين
لم يكن استغالل الادين همقتصا اًر علاى أتبااع ديان مع ّايني فأوروباا الناهضاة المتقدماة ،عاشات هاذا
األم اار ف ااي عص ااور الظ ااالم ،ي ااوم ك ااان رج ااال الكنيس ااة يس ااتغلون س االطتهم الديني ااة ،لتحقي ااق المكاس ااب
والمصاالح الدنيويااة ،واالرتقااء علااى هاماات المعااذبين والمحارومين الااذين يتنااثرون فااي مجتمعااتهم وأمااام

()1
طيعة في يادهم ،يساتخدمونها فاي الوقات الاذي
عيونهم .لقد ّ
قزم هؤالء صورة الدين ،ليكون بمثابة أداة ّ
يشاءون ،بما يحفظ لهم سلطتهم ومصالحهم ،ويبقي على مكانتهم في عيون الناس.

هذا النموذج الكنسي ،تكرر في المجتمعات اإلسالمية بصور أقل ،وفي ظروف تاريخية معينة،

لكنااه ل اام يص اال إلااى الدرج ااة الت ااي يمك اان ماان خالله ااا اته ااام المؤسس ااة الدينيااة اإلس ااالمية بأنه ااا مؤسس ااة
كهنوتي ااة ،له ااا س االطتها وس ااطوتها الق اااهرة عل ااى مي ااداني الحك اام والفك اار أو غيرهم ااا م اان المي ااادين()2ي ب اال
حاصل األمر ،أن بعض علماء الدين كان لهم سالطان اجتمااعي ،يمكانهم مان التوساع بتكفيار أو زندقاة

المخالف ،فتقع هذه األحكاام موقاع القباول فاي نفاوس عاماة النااسي للثقاة المطلقاة التاي يمنحاونهم إياهاا،
عامة الناس أمام أقوال هؤالء العلماء أو أحكامهم.
وللتسليم التام واالنصياع الذي تشعر به ّ
وفي أحوال كثيرة ،كان الخطاب الديني يسير موازياً لرغبات الحاكم ،وهاذا النماوذج الاذي يحادث

فيه التحالف بين السالطتين الدينياة والسياساية ،لاه أمثلتاه المتعاددة مان تااريخ المسالمين القاديم والحاديثي

المجتناااة تعاود علااى الطارفين :يجاد الحاااكم مان يعطيااه الغطاااء
وحاين يحاادث هاذا التحااالفي فاانن المنفعاة ه
الديني لممارساتهي فيتوسع في الظلم ،واالستبداد ،واالغتناء بغير حق( ،)3كذلك فنن رجل الدين يجد من

يمنحه مكان ًة اجتماعية وحظوظاً وامتيازات دنيوية ،ما كان ليحظى بها لاو تواجاد فاي غيار هاذا الموقاع،
أو لو أد غير هذا الدور المحالِف والموالي للسلطة السياسية القائمة.
طيعا ااة لا ااد األف ا اراد ،واألح ا ازاب،
وفا ااي العصا اار الحا ااديث ،ما ااا زال الخطا اااب الا ااديني يشا ا ّاكل أداة ّ
كل منهمي ساواء كاان
يتغياها ٌّ
واألنظمةي يجد فيه هؤالء طريقاً سهالً للوصول ،على اختالف الغاية التي ّ

المأرب يتمثل في مصلحة شخصية ،أو كانت المصلحة حزبية سياسية .وال شك أن استخدام هذه األداة

( )1هينظاار :مااوريس بيشااوب ،تاااريخ أوروبااا فااي العصااور الوسااطى ،ترجمااة :علااي الساايد علااي ،ل ،1المجلااس األعلااى
للثقافة ،القاهرة ،2005 ،ص.127
جمة:صياح الجهيم ،ل ،1دار عطية للنشر ،لبنان ،1996 ،ص.106
( )2هينظر :محمد أركون ،نافذة على اإلسالم ،تر
ّ
( )3ينظر :يوسف القرضاوي ،الدين والسياسة (تأصايل ورد شابهات) ،د.ل ،المجلاس األوروباي لهفتااء والبحاوث ،دبلان،
 ،2007ص.86
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همجااد فااي كثياار ماان األح اوالي ألن الاادين اإلسااالمي كااان وال زال لااه المكانااة العليااا فااي العقااول والقلااوبي
تنصاااع لااه إرادات المساالمين ،وتتااأثر بااه نفوسااهم ،ويمكاان للااذين يتحكمااون فيااه ،أن يسااتقطبوا األتباااع،
ويجندوا الطاقاتي لخدمة أهداف وضعوها ،أو مصالح اشرّأبت إليها أعناقهم.
ويحشدوا الوالءاتّ ،
واذا ما سّلطنا األضاواء علاى رواياات األدياب غنايم ،التاي تعاالج الواقاع الفلساطيني ،فاي مشاهديه

القديم والمعاصري سنجد أن الدين والخطاب الديني قد خضعا الستغالل من نواح متعددة ،ومان أطاراف

متعددة ،جازء مان هاذا االساتغالل ارتابا بالحاال السياساية الفلساطينية ،والخالفاات الحزبياة الادائرة ،وجازء

آخر كان استغالل الدين فيه بهدف إقصاء المخالف الفكري أو إسقاطه ،دون أن يكون الدافع وراء ذلك
سياسياً .كذلك ،فنن الشخصيات المتناولة في روايات غنيم لها مطامحها ،وأمانيها ،وأحالمها المشارعةي

مااا دفعهااا فااي أحيااان كثي ارة إلااى اسااتغالل الاادين أو الخطاااب الااديني لالرتقاااء الااذاتي وتحقيااق المكاسااب
واالمتيازات.
هااذا مااا ساايجعلنا نقااف فااي هااذا المبحااث عنااد هااذه القضااية ،بصاافتها محااو اًر ماان محاااور الرؤيااة
األيديولوجيااة الدينيااة التااي نقاربهااا ،وساايكون الحااديث وفااق محااورين اثنااين :أولهمةةةا :توظيااف الخطاااب
التدين كطريق لتحقيق المكاسب الشخصية.
الديني لصالح المواقف السياسية ،وثانيهماّ :

أوالً -توظيف الخطاب الديني لصالح المواقف السياسية:
دلفت حركة حماس إلى المشاهد السياساي الفلساطيني ،بعاد فوزهاا فاي االنتخاباات التشاريعية عاام

وخلفية إسالميةي فقد انطبعت مسااحة كبيارة
 ،2006وبما أن حركة حماس حزب سياسي ذو أيديولوجيا
ّ
ماان خطابهااا السياسااي بطااابع دينااي واضااح ،س اواء فااي المرحلااة التااي ساابقت وصااولها للحكاام ،كحركااة
معارضااة سياسااية ،أو فااي مرحلااة مااا بعااد الحكاام ،بعااد أن تضااافرت المعيقااات والصااعوبات فااي طريقهااا

السياسيي ليأتي الخطاب السياسي متداخالً مع مفردات الخطاب الدينيي والذي هيراهن على إمكاناته في
عالوة على انسجامه مع أيديولوجيتها اإلسالمية التي تنبثق عنها.
التبرير أو التأثير،
ً
إن توظيااف هااذا الخطاااب  -كمااا ساابقت اإلشااارة  -لاام يكاان مقتص ا اًر علااى مرحلااة تااولي الحكاام

وحسااب ،وانمااا هااو سااابق لااذلك بم ارحاال كثي ارة ،إذ تاام توظيفااه ماان قباال ،فااي هجاااء الخصاام السياسااي،

المتمثا اال هن ا ااا ف ا ااي حرك ا ااة ف ا ااتح ،والس ا االطة الفلسا ااطينية ،وبي ا ااان خط ا ااأ برنامجهم ا ااا السياس ا ااي المخ ا ااالف،

وممارساتهما الوطنيةي خاصة وأن حركة حماس في تلك المرحلة كانت تش ّاكل حركاة معارضاة فاي وجاه
السلطة الفلسطينية ،وتقف ضد خيار المفاوضات وحلول التسوية السلمية .ربما ش ّاكل هاذا العامال دافعااً
لالرتكاز على األيديولوجيا الدينية ،في إعالء نبرة الخطااب الاذي يهجاو الخصام السياساي ،بماا يتضامنه

ه ااذا الخط اااب م اان مف ااردات وأحك ااام ذات أبع اااد ش اارعية وعقدي ااة ،يمك اان له ااا أن تقل ااب طبيع ااة الصا اراع

السياسي ،أو تمنحه طابعاً آخر.
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فااي روايااة "أنةةا اآلتةةي" ،نقااف علااى مقاااطع متعااددة ،توضااح لنااا كيفيااة توظيااف هااذا الخطاااب فااي
حاالت الصراع واالقتتال مع الخصم السياسي .ففي فترة انتفاضة الحجارة ،وأثناء مباحثاات الساالم التاي

كاناات تمهااد لتوقيااع اتفااا أوساالو ،نشااب اقتتااال فااي المخاايم بااين الفتحاااويين والحمساااويين ،وماان داخاال
المسجد ،وعبر مكبارات الصاوت ،أخاذ حسان الرحاال يصارخ" :الفئةة الباغيةة تمةء وجةه األرض ..فةإلى

النفير يا أحفاد حمزة وخالد وصالح الدين"(.)1

المؤيادين لمباحثاات
ّ
إن الفئة الباغية التي يقصدها حسن الرحال بقوله تتمثّل فاي الفتحااويين ،أو ه
السااالم ،ومااا أحف اااد حم ازة وخالااد وص ااالح الاادين إال أبن اااء حزبااه ،أي الحمساااويين .ث اام يسااتأنف حس اان
الرحال نداءه قائالً" :نحن اآلن في الخندق ،والكل رمانةا عةن قةوس واحةدة ...الثبةات الثبةات يةا أحفةاد

األول"(.)2
ُ

إن كلمااة الخنااد هنااا ،تسااتدعي ذكاار غاازوة الخنااد اإلسااالمية ،تلااك الغاازوة التااي تااآمرت فيهااا

األح ازاب علااى الفئااة المساالمة ،الفئااة التااي كااان معهااا النبااي -عليااه الصااالة والسااالم .-ويباادو أن حساان
الرح ااال يبتغ ااي تثبي اات أتباع ااه به ااذا العب ااارات الت ااي تح اارك الوج اادان ،ح ااين يش ااعرهم ب ااأنهم أحف اااد النب ااي

ضمهم الخند ذات يوم في وجه األحزاب المتقاطرة الستئصال شأفتهم ،والقضاء على
والصحابة الذين ّ
مستقبل الديني فتكون هاذه المقابلاة أدعاى إلاى الثباات فاي مواجهاة الفتحااويين الاذين يرشاقونهم بالحجاارة

من خارج المسجد ،والشعور بأن الحق في صفهم ،في حين يعتقدون أن مخالفهم في صف الباطل.

كم ااا أن حس اان الرح ااال ،ف ااي موض ااع آخ اار م اان الرواي ااة ،ل اام يت ااردد ف ااي أن ي اادعو عل ااى س ااميح

اؤمن المصالون مان
المشطوف – أحد رجال المخيم الاذي تجمعاه باه عالقاة سايئة -فاي صاالة الفجار ،لي ّ
وراء دعائاه ،هااذا الاادعاء الاذي يضااعه فااي خاناة قااوم عاااد وثماود وفرعااون حااين يقاول" :اللهةةم إن سةةميح

المشةةةطوف طغةةةى فةةةي الةةةبالد ،وأكثةةةر فيهةةةا الفسةةةاد ،اللهةةةم إنةةةه حةةةارب أوليةةةاءك الصةةةالحين ،وعبةةةادك
المنتجبين ،فكن عليه يا هللا ،وصب عليه سو عذاب"(.)3

ومن بين أتباع حسن الرحال ،تبرز في الرواية شخصية مسلمة برعي ،الذي بدا أكثر تطرفاً في

توظيفه لمفردات الخطاب الديني ،حينما يتعلق األمر بالخصم السياسي ،فال يتوانى عن نعتهم بالكفر

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.16
()2المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
()3المصدر السابق ،ص.17
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"تحكةم فينةا
حق العبادة ،إذ يقولّ :
والفجور ،أو دعاء للا بالنصر عليهم ،لكي هيعبد في األرض ّ
بذل ذليل"(.)1
بعز
ٍ
نحكم كتابك ،ونحتكم إلى شريعتكّ ،
الدعار يا هللا ..انصرنا لكي ّ
الفجار و ّ
ّ
عزيز أو ّ
لقد مثّل عادم االحتكاام إلاى الشاريعة اإلساالمية ،وتطبيقهاا فاي ميادان الحيااة ،لاد مسالمة برعاي

ساابباً مباش ا اًر لعدائااه للساالطة الفلسااطينية وحركااة فااتح ،باال ودافع ااً أساس ااً لمشاااركته فااي معااارك االقتتااال
الااوطني ،واقناعااه لصااديقه وطاان عبااد الحميااد بالمشاااركة معهاام ،إذ قااال لااه" :ه ةؤالء مرتةةدون ورافضةةون
لتطبيق شرع هللا"(.)2

ااء للممارساات الحزبياة ،فمسالمة عبار
إن مفردات هذا الخطاب ،توّفر ،في مثل هاذه الحاال ،غط ً
حديثه السابق لصديقه وطن عبد الحميد ،يختزل الخالف السياسي الناجم عن اختالف الارؤ السياساية

بااين حركتااي حماااس وفااتح فااي قضااية تطبيااق الش اريعة وحسااب ،وحااين يماانح هااذا الخااالف طابعااا ديني ااًي
البت فيه بشكل جذري ،ولو كّلف هذا األمر هدر الدماء ،وتصفية اآلخر،
يكون ذلك أدعى إلى الحسم و ّ
أكاد علياه ،حاين دار الحاوار بيناه وباين صاديقه وطان ،ليااذكره بضارورة اتخااذ موقاف حاسام ماان
وهاذا ماا ّ
تهّرهات أخيه إبراهيم ذي األفكار العلمانياة ،إذ قاال لاه" :ال مجاملةة فةي العقيةدة ،وتةذكر أبةا عبيةدة وهةو

يتلهف الجتزاز رأس أبيه"(.)3
ّ

وفاي رواياة "دونمةا بةرق وتحةت الغيةوم" ،تبارز لناا صااورتان متناقضاتان :األولةى :صاورة عاادنان

جباران ،الحمسااوي االنتمااء ،الاذي رفاض إقحاام الادين فاي خالفاه ماع اآلخار ،حياث رفاض االقتنااع بااأن

المعركة مع الفتحاويين هي معركة حق وباطل ،كماا ص ّاورها لاه المحيطاون باه ،ويتجّلاى ذلاك فاي حاواره
مع أبناء حركته ،كما يخبر الراوي:
"قالوا له:

 معركتنا معركة حق وباطل.فرمقهم بإشفاق:

 -من أين جئتم بثقتكم هذهو

لست واثقاً بما فيه الكفاية من مسألة
أعلم أن مخالفينا يمتلكون من الدناءة بما يكفي ،لكنني ُ
طهرنا نحن.
ُ

 -إنهم يكرهون اإلسالم.

( )1المصدر السابق ،ص.68
( )2المصدر السابق ،ص.88
( )3المصدر السابق ،ص.96
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 -ال ...إنهم يكرهون الحركات اإلسالمية".

()1

أما الصورة الثانية ،فهي صورة مغايرة الستغالل الدين ،صورة لهاا دوافعهاا السياساية الواضاحة،

تلااك التااي جعلاات هشااام الاادنتلي ،الفتحاااوي االنتماااء ،يتقااارب إلااى حااد بعيااد مااع الشاايخ عبااد الاارحمن أبااو
لعنااة ،الساالفي االتجاااهي وكااان هااذا التقااارب ينطلااق ماان ك اره هشااام لعاادنان جب اران ،وقااد ينتهااي بااه عنااد

محاولة تصفيته واالنتقام منه .يقول الراوي ،همخب اًر عن هشام:

"وألنةةه كةةان مةةن الفتحةةاويين المجبةةولين علةةى كةةره األخ ةوان المسةةلمين؛ فقةةد وجةةد ع ةزاءه عنةةد
الشيخ عبد الرحمن .كان اإلسالم الذي يطرحه الشيخ عبد الرحمن مالئماً ،كان إسالماً الئقاً ،إسةالماً
يخبره أن جماعة األخوان المسلمين مبتدعة ،ومن باب أولى هةم خةوارج ،كمةا أن الخطةر النةاجم عةن

تفشيهم في المجتمع أكبر من الخطر الناجم عن تواجد االحتالل ،وأن الحل األمثل هو اجتثاثهم عبةر
ّ

الطرق الشرعية ،التي ال ينهض بها أحد أكثر من سيادة أولي األمر ،المتمثلين بسيادة الةرئيس أبةي
مازن"(.)2

فالصا ااورة السا ااابقة ،هيبا اارز ما اان خاللها ااا ال ا اراوي ال ا ادوافع السياسا ااية لها ااذا التقا ااارب ،إذ إن بعا ااض
المصااطلحات الدينيااة :كالمبتدعااة ،وولااي األماار ،تاام اسااتغاللها وتوظيفهااا فااي النظاار للخصاام السياسااي
الحكم عليه.
– المتمثّل هنا في حركة حماس -أو ه
أما رواياة "سةباق فةوق سةطح البحةر" ،التاي تتنااول أحاداث االقتتاال الاوطني بعاد وصاول حركاة
سدة الحكم ،فنن الخطاب الديني الاذي تام توظيفاه مان ِقبال شخصايات هاذه الرواياة ،قاد أخاذ
حماس إلى ّ
منحي ااين :المنح ااى األول -خط اااب ت ااأثيري ،يس ااتند إل ااى قداس ااة ال اادين واحس اااس الن اااس بزه ااد المت اادينين
إن هااذه اللغااة ،ساايكون لهااا
اروي ،وابااداء تخّففهاام ماان الطموحااات السياسااية والدنيويااةي إذ ّ
واهتمااامهم األهخا ّ
فعاليتهااا علااى المااد االسااتراتيجي فااي معاارض الدعايااة السياسااية ،ماان حيااث إنهااا تاازرع الثقااة فااي نفااوس
الجماااهير ،بجاادارة اإلسااالميين فااي خااوض التجربااة السياسااية ،وتحقيااق القاايم الدينيااة واإلنسااانية الغائبااة،

التي طوتها صفحات التاريخ الغابر ،كالعدالة والمساواة والزهد والشفافية.

وحا ااين بانا اات معا ااالم التجربا ااة اإلسا ااالمية فا ااي الحكا اام ،و أر الا اابعض أن المثاليا ااة التا ااي ارتقبتها ااا

الجماااهير وتشا ّاوقت إليهااا لاام تتحقااقي أخااذت االنتقااادات تت اواتر بحقهاام ،ونق ا أر فااي هااذه االنتقااادات اتهام ااً
باساتغالل الخطاااب الاديني ماان أجال الوصااول السياساي .نلمااس ذلاك فااي كاالم مااازن شاهاب أثناااء حاواره

حةدثونا عةن اآلخةرة،
مع ميسرة أبو السعود ،وكالهما فتحااوي االنتمااء ،يقاول ماازن مح ّادثاً ميسارة" :لكةم ّ
( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.9
( )2المصدر السابق ،ص.19
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تصةم اآلذان وتعمةي
ويوم صدقناهم أفقنا عليهم وهم ينازعوننةا علةى الةدنيا .انظةر إلةى مةواكبهم التةي
ّ
العيون .انظر إليهم :ما الذي كانوا يكرهونه فينا ،وما الذي لم يمارسوه منه اآلنو!"(.)1
قااد يكااون النقااد السااابق لااه دوافعااه األخاار التااي تتعلااق بالخصااومة السياسااية بااين حركتااي فااتح

وحمااس ،ال س ّايما وأن ماازن شاهاب هناا ،هاو أحاد أبنااء األجهازة األمنياة التابعاة للسالطة الفلسااطينية ،إذ
تهيئه الحتمال منظر اإلسالميين -من األساس -في مشهد الحكم ،كماا ورد علاى
ّ
إن هذه الخصومة لم ّ
لسانه في محطة سابقة من الرواية ،ولكن االنتقاد الذي يتعلق باستغالل الخطاب الاديني ،إليهاام النااس

المثاال الدينيااة التااي يرتجونهااا فااي حكوماااتهم ،غياار محصااور فااي االنتقااادات التااي توجههاا
بتحقيااق القاايم و ه
قيم اوا تجربااة حركااة حماااس فااي الحكاام ماان الا ّاداخل،
حركااة فااتح لحركااة حماااسي وانمااا امتا ّادت آلخ ارين ّ
المثاال عاان ساااحة التجربااة السياسااية .وهااذا نلحظااه فااي المشااهد األخياار ماان
وأدرك اوا غياااب تلااك القاايم و ه
الرواية ،مع الشيخ ياسين رجائي ،وهو يقف على قبري أخيه إبراهيم ،وصديقه ميسرة أبو السعود ،اللذين
ذهبا ضحيتين لالقتتال الوطني ،باكياً ،راثياً لهما ،ليقول:

ائةل مةن الةدنيا قليةل،
عةر أ
"أين صوابناو أمع الذين ّ
عودونا أن ينظروا إلى الدنيا على أنهةا َ
ضز أ
ولما استفاقوا على أنفسهم وقد نجحوا في االنتخابات عرفوا كم هي منصات الحكم عالية..و"(.)2
والشيخ ياسين رجائي ،كما تصوره الرواياة ،أقارب إلاى حركاة حمااس ،لكناه فلساطيني معتادل فاي

توجهاته الوطنية والدينية ،كنقطة تقبل أن يجتمع حولها الفرقاء السياسيون ،أًصيب فاي أحاداث االقتتاال

الااوطني ،وفقااد أخاااه الحمساااوي إب اراهيم رجااائي ،وصااديقه الفتحاااوي ميس ارة أبااو السااعود ،فااي يااوم واحااد،
ضحايا للرصاص الوطني الذي أخطأ االتجاهي لذلك فنن نقده السابق ،لم يصادر عان نفساية مبالغاة فاي
الخصومة ،بل على العكس من ذلك ،فهو ابان الادائرة اإلساالمية فاي األسااس ،لاذلك فانن نقاده هناا ،نقاد

بالمعنى الصاد الغيور ،اآلسي على قيم دينية لم يحققها حزبه في فترة الحكام ،ومباادو غابات وغاارت
في البعيد ،وخطاب ديني تم استغالله من أجل الوصول السياسي.
أمااا المنحااى الثاااني لتوظيااف الخطاااب الااديني ،فااأتى فااي أحيااان كثي ارة لتبرياار العجااز السياسااي

المنتق اادين أو
الحاصاال .والتبري اار حينم ااا يكااون عب اار لغ ااة ال اادين ومفرداتااه ،ف اانن ذل ااك أدعااى إل ااى إلج ااام ه
المتذمرين ،وجعلهم يستسلمون أمام لغة هذا الخطاب .هذا األمر نلحظاه فاي رواياة "سةباق فةوق سةطح

البحةةر" ،ماان خااالل اسااتدعاء ميس ارة أبااو السااعود ،الفتحاااوي االنتماااء ،لنب ارة اإلسااالميين عباار ح اواره مااع
زهاادي نصااار ،وهمااا يمشاايان فااي أحااد شاوارع المخاايم التااي لاام يااتم إكمااال تعبياادها بساابب الحصاار الااذي
ضرب أطنابه بعد وصول حركة حماس للحكم ،يقاول ميسارة لزهادي" :أتوقةع أن تتنةاول خطبةة الجمعةة
( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.124
( )2المصدر السابق ،ص.194
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القادمةة هةذا الشةةارع .سةيقولون لةك أن هةةذا الشةارع مةةن منجةزات الحكومةة الرشةةيدة ،وعنةدما ستسةةأل
كيف ،سيجيبونك بأن المشي على الدروب الترابية سّنة ميتة عن النبي أحيتها الحكومة"(.)1

ورغم الطابع الساخر الذي يغّلف حديث ميسرة أبو السعود السابق ،خاصاة وأن هاذا التبريار مان

وتخيلااه هااو ،لكاان ال اراوي يقاادم عب اره نموذج ااً ماان الخطاااب ،يحاااكي نماااذج موجااودة فع االً ،يااتم
اختالقااه ّ
عبرها استدعاء مفاردات الادين ،إليجااد تبريارات للعجاز السياساي أو اإلداري ،كالادعوة إلاى الصابر علاى

تأسياً بالنبي – صلى للا عليه وسلم -أثناء حصار الدعوة...إلخ.
الجوع ،أو ربا األحجار على البطن ّ

كذلك ،فعندما اشاتكى زهادي نصاار لصاديقه ميسارة أباو الساعود صاعوبة أوضااعه المادياةي لعادم

وصول الحواالت المالية التي ترسلها لاه عائلتاه مان قطار" ،عّلةق ميسةرة بلهجةة ال تخلةو مةن سةخرية:

تجمل بالصبر ،هكذا قال رئيس حكومتنا الرشيدة"(.)2
ّ

إن االنتقااادات الساااخرة التااي كاناات تصاادر عاان ميس ارة أبااو السااعود ،كاناات – ماان وجهااة نظاار

ال اراوي -تقااارب تبري ارات واقعيااة تضا ّامنها الخطاااب السياسااي ألبناااء الحركااة المحاص ارة فااي ذلااك الوقاات،
تشكل تنبؤاً للذي يمكن أن يحمله خطابهم السياسي ،كالدعوة
كالدعوة إلى الصبر واالحتساب ،أو كانت ّ

بالسنة النبوية ،مثالً ل
اقتداء
إلى المشي على الدروب الترابية،
ّ
ً
ثانياً -التدين كطريق لتحقيق المكاسب الشخصية:

عبر االنتقال من التطلعات واألهداف السياسية لتوظيف الخطاب الديني ،إلى التطلعات الفردياة

التااي يبتغيهااا األفاراد فااي حياااتهم ،يمكاان أن نقااف علااى نماااذج متعااددة السااتغالل التاادين ،بأشااكال وطاار
مختلفة ،تضمنتها روايات األديب غنيم.

صورت واقع العملية التربوياة ،فاي مرحلاة حكام حركاة
نلمس مثاالً لذلك في رواية "هذيان" ،التي ّ
حمااس لقطاااع غازة ،عباار تسااليطها الضااوء علااى مكااانين بعينهمااا :مدرسااة ثانويااة ماان ماادارس الحكومااة،
حيزها الجغرافي.
ومديرية من مديريات التعليم التي تتولى اإلشراف على المدارس الواقعة في ّ
طلع على تفاصيل وخبايا كثيرة :قضايا
نقف مع شخصية بطل الرواية ،المعلم سائد العجاج ،الم ّ

فساااد ،ووصااول غياار مشااروع داخاال المؤسسااة التعليميااة ،ليبثّهااا لنااا عباار محطااات الروايااة ،ماان خااالل
يتجساد فاي مثولاه أماام لجناة تحقياق عقادتها لاه مديرياة التعلايمي لكشافه
موقف رئيس ّ
فجر حدث الرواياةّ ،
قضية تزوير لنتائج الطلبة ،قام بها مدير مدرسته ،وافشائه هذا األمر عبر صفحته في "الفيس بوك".

( )1المصدر السابق ،ص.17
( )2المصدر السابق ،ص.86
61

فأثن اااء مثا اول س ااائد العج اااج أم ااام لجن ااة التحقي ااق ،انفج اار ف ااي وج ااه أفا اراد اللجن ااة ،كاش اافاً حقيق ااة

وصااولهم إلااى مناصاابهم الوظيفيااة ،عباار طاار تخلااو ماان معااايير الكفاااءة والجاادارة ،يقااول واصاافاً ذلااك

الموقف" :وكانةت كلمةاتي هةذه المةرة كاويةة لهةم؛ ألن ثالثةتهم كةانوا قةد ارتقةوا ليجلسةوا فةي مناصةبهم

الحالية ،بعد أن حدثت مشاكل فتح وحماس ،بعد أن جلس موظفو حكومةة فةتح فةي بيةوتهم ،بعةد أن
أضربوا ،ليجلس أمثال األستاذ السلهود في مكانه الحالي ،ولكي يشاركه األسةتاذان المجةاوران قسةمة

غرف مجاورة ،دون إجراءات رسمية ،دون امتحانات ودون مقةابالت ،وانمةا عبةر بوابةة أيمةان البيعةة
ٍ

وقلةت فةي نفسةي ،وعلةى مرمةى نظةراتهم المتأججةة :هةل كةان
المقدسة ،وعبر وسائل وطرائةق أخةرى.
ُ
()1
الرتبة ،فغادروها من أجل هللا ،أيضاً"
حسن البنا يعد شعبي بأمثالكمو من أجل هللا صعدتم إلى جنة ّ
كما يتضح من كالم سائد العجاج السابق ،فنن آلية "البيعة" التاي ينضاوي عبرهاا أفاراد الحركاات

اإلسااالمية  -حركااة حماااس هنااا  -تحاات اريااة أح ازابهم ،غاادت مااؤهالً للترقااي الااوظيفي ،دون المعااايير

األخر  ،النزيهة والشفافة.

آلي ااة البيع ااة ،تردن ااا إل ااى الطريق ااة الت ااي ك ااان عبره ااا يق ا ّادم الص ااحابي للنب ااي  -علي ااه الص ااالة
إن ّ
والسالم -وعداً باالمتثال ليوامر والنواهي الشرعية ،بعد دخوله اإلسالم .لذلك ،فنن الحركات اإلسالمية
ااء أق ااو لمبادئه ااا
ح ااين توظ ااف تل ااك اآللي ااة ف ااي انض اامام األفا اراد إليه ااا ،فننه ااا تض اامن م اان ج ااانبهم انتم ا ً
نصها علاى الوعاد بباذل الجهاد والماال والادم فاي سابيل للا ،وتقاوم فاي
وأفكارها ،خاص ًة ،أنها تحتوي في ّ

أصااولها علااى اإلخااالص والتضااحية والتجاارد ،)2(...وحااين يااتم اسااتغالل تلااك الطريقااة ماان أجاال الترقااي

يشكل استغالالً للتادين باالمعنى العملاي ،طالماا أن الخلفياة
الوظيفي ،والوصول غير المشروع ،فنن ذلك ّ
التي تنبثق عنها الحركة المبايعة إسالمية األسس والجذور.
هذه الطريقة في الترقي نجد الذي يشبهها في موضع آخر ،عبار حاوار دار باين شخصايتين فاي

مدرسااً فاي مدرساة الشاهيد خالاد.
الرواية هماا :أباو عاالم العرباي ،واألساتاذ عصاام ،وكالهماا كاان يعمال ّ
يقااول أبااو عااالم العربااي" :أنةةا ال أدري كيةةف أصةةبح هةةذا المةةدير مةةدي اًر ،فيقةةول عصةةام :أنةةا أقةةول لكةةم:

عنةةدما أضةةرب المضةةربون ،ذهةةب مةةديرنا قبةةل أن يصةةبح مةةدي اًر إلةةى الشةةيخ سةةلمان ،قةةال لةةه :أريةةد أن

فألح عليه الشيخ سلمان:
أصبح مدي اًر ،فقال له الشيخ سلمان :اقرأ ...فقال له المدير :ما أنا بقارتّ ،
اق أر وارتق ،قال له المدير :وهللا يا شيخ ما أنا بقارت ،قال لةه :اقة أر أي حاجةة يةا "زلمةة" ،فقة أر المةدير
سةةورة اإلخةةالص والنةةاس ونصةةف سةةورة الكةةوثر بطريقةةة متلعثمةةة .فقةةال لةةه الشةةيخ سةةلمان :قراءتةةك

( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.12
( )2هينظر :مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ،ل ،1دار الدعوة للطبع والنشر ،اإلسكندرية ،1998 ،ص.372
62

ضةعيفة يةا منيةر ،فةرد عليةه منيةةر وهةو فةي طةور األسةتاذية :لكةةن وهللا يةا موالنةا أنةا قرأتهةا بخشةةوع،

عيناك مدي اًر لمدرسة الشهيد خالد"(.)1
فأجابه الشيخ سلمان :اذهب ،لقد ّ

هااذه الصااورة التااي رساامها األسااتاذ عصااام لترّقااي ماادير مدرسااته ماان موقعااه السااابق كمعلاام إلااى

قدم فيها الوالءات
مدير ،على سخريتها وهز ّليتها ،فنن الراوي يريد أن يقارب ،عبرها ،نماذج من الواقع ،ته ّ
والبيعااات لااد الشاايخ ،فتهماانح التزكيااة ،التااي تهغنااي عاان الكفاااءة أو الجاادارة الالزمااة لتبا ّاوء تلااك المناصااب

اإلدارية.

وحينما تمتد ساخرية األساتاذ عصاام أكثار فاأكثر ،يتنااول بساخريته رئايس قسام مان أقساام مديرياة

التعليم المشرفة على مدرستهم ،وهي شخصية األستاذ ميسرة دلدول ،ليقول:

"ما الفارق بين ميسرة دلدول ورئةيس قسةم اإلعةالم الةذي سةبقهو! ،ال شةيء سةوى أن ميسةرة

دلةةدول يقةةول بةةين كةةل كلمةةة والتةةي تليهةةا :هللا يكرمةةك ..هللا يحفظةةك ،ال فةةارق بةةين أحمةةد ،والحةةاج

أحمد"(.)2

يمكاان لصاااحبه أن يصاال إلااى
إن التاادين الشااكلي ،التاادين باااألقوال والهيئااات -كمااا ياار الاراويّ -
ّ
تدينه أو انتماءه إلى أحد التيارات اإلسالمية لتحقيق ذلك.
أعلى المراتب الوظيفية ،همستغال
ًّ ّ
وعندما تخرج بنا الرواية من فضاء العملياة التربوياة ،إلاى فضااءات اجتماعياة أخار تواجاد فيهاا

سااائد العجاااج ماان قباال ،أثناااء عملااه كمهناادس سااابق ،وقباال أن يتحااول مساااره المهنااي إلااى العماال فااي
التعليم ،يستدعي سائد ذكريات مواقف عاشها مع المقاول جمعة القرص ،الذي كشف فسااده واختالساه،

أن سااائد العجاااج  -فيمااا بعااد -يشا ّابه
أثناااء العماال مااع البلديااة فااي تعبيااد الش اوارع .والالفاات فااي األماارّ ،
الشيخ سلمان بالمقاول جمعة القرص ،ليصل إلى نتيجة خاصة ،يعبر عنها بقوله" :الشيخ سلمان ،هو

المقاول جمعة القرص في سياقات ُمغايرة ،وفي مالبسات ُمتشابهة"(.)3

وفي لحظاات الياأس التاي كانات تعصاف بانفس ساائد ،كاان ينااجي طياف أبياه ،يخباره عان ترّقاي

الفاسدين وصعودهم إلى عروش وظيفية ،ما كان لهم أن يستحّقوها بجادارتهم ،ومان ضامن هاؤالء ،كاان

الشاايخ ساالمان ،يقااول سااائد مخاطبااً أباااه" :بةةالروح والةةدم نفةةديك يةةا شةةهيد ..ونكةةذب ،وقبورنةةا تنتظرنةةا،

( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.23
( )2المصدر السابق ،ص.24
()3المصدر السابق ،ص.28
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لنفسةةح المجةةال آلخةةرين ،علةةى أنقاضةةنا صةةعدوا ويواصةةلون ،والشةةيخ سةةلمان يصةةلي الجنةةازة ويرتقةةي،
يرتقي يا أبي وال يكتفي"(.)1

أمااا الفضاااء الثالااث الااذي ينقلنااا إليااه سااائد العجاااج فااي الروايااة ،يتناااول فيااه صااورة خاصااة بااأفراد

حركة حماس بعد الحكام ،وهام يكتسابون ويغتناون مان وراء مناصابهم الحكومياة أو السياساية بغيار حاق،

إذ يقول" :كنا نتخيل أبو قتادة وأبو مصةعب علةى ُ"تكتةوك" ،فوجةدنا أم القعقةاع وأم أنةس علةى جيبةات
فارهة!"(.)2
ادين ،وكأنااه ياار أن هااذه الكنااى
وفااي كااالم سااائد السااابق ،نقااد با ّاين السااتغالل الاابعض للاادين والتا ّ
التااي تشاابه كنااى الصااحابة  -رضاوان للا علاايهم -مااا كاناات لتنسااجم مااع ذلااك الثاراء الااذي طااالهم وطااال
عااائالتهمي ب اال ويخااالف الص ااورة التااي كان اات ترساامها مخ اايالت الناااس له اام فااي ح ااال وصااولهم الحك اام:
الصورة القائمة على الزهد والتواضع المادي ،والتخفف من مكتسبات الحكم السياسي.

( )1المصدر السابق ،ص.32
( )2المصدر السابق ،ص.82
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الفصل الثاني
محاور الرؤية السياسية
 المبحث األول -القضية الفلسطينية :رؤى سياسية وصراع أيديولوجي.
 المبحث الثاني -الذات الفلسطينية بين دائرة الحزب وفضاء الوطن.
الحكم.
ومعضلة ُ
 المبحث الثالث -حركات التحرر الفلسطينية ُ

توطئة:
فااي مجااال السياسااة ،يمكاان النظاار لييااديولوجيا علااى أنهااا "مجموعااة متماسااكة بدرجااة تزيااد أو

ظم"( ،)1حياث ال يمكان إغفاال العالقاة القائماة
تنقص من األفكار التي تضع أساساً للنشال السياسي المان ّ

اث "تقا ّار
باين األيااديولوجيا كمنظومااة أفكاار وتصااورات ،وانعكاسااها فاي الساالوك السياسااي لاد األفاراد ،حيا ه
()2
جميع مفاهيم األيديولوجيا بالعالقة بين النظرية والممارسة".
أن "قض ااايا الفك اار ومش ااكالت األي ااديولوجيا أص اابحت
باالنتق ااال إل ااى ع ااالم الرواي ااة األدبي ااة ،نج ااد ّ
(التّيمااة) الرئيسااة والمحااور الغالااب عنااد كتاااب الروايااة العربيااة المعاص ارة ...وه اؤالء الكتاااب يهاادفون إلااى

القيام بوظيفة (تسييس) للقارو أكثر من حرصهم على إمتاعه وتسليتهي من هنا يعتمد كثير من الكتااب

الطليعي ااين-ال ااذين يس اابحون ض ااد تي ااار الخض ااوع والخن ااوع والرض ااا با ااألمر الواق ااع -إل ااى تق ااديم تج ااارب

قصصية صادمة أو مدهشة علاى األقال ...أماالً فاي أن هيخرجاوا ق ّاراءهم مان حالاة الغيبوباة ،التاي يارون
()3
أنهم يعيشونها".
وحين يتناول الروائي القضايا السياسية فاي كتباتاه الروائياةي فنناه يحمال عبئااً ثقايالً علاى كاهلاه،
ويرتضي لقلمه أن يصطلي بنار األيديولوجيات السياسية المحيطاة باه ،حياث يكاون مطالبااً باأن يتفاعال

معهااا ،بغااض النظاار عاان موقفااه الااذاتي منهاااي تفاااعالً قائم ااً علااى استضااافتها إلااى عالمااه الروائااي ،بعااد

إن هااذا التفاعاال هااو الااذي هينااتج
إدراك أسسااها ،ومواقااف من ّ
ظريهااا ،ورصااد ساالوك أتباعهااا فااي الواقااعي إذ ّ
– فااي نهايااة األماار -رواي ا ًة أدبي ا ًة سياسااي ًة ،تخاطااب جمهااو اًر مختلف ااً ماان الق اراء ،لهاام أفكااارهم وميااولهم
وأيديولوجياتهم المتعددة.

كذلك ،فنن "الروائاي  -أو األدياب  -صااحب الرؤياة السياساية ،قاد يواجاه تحاديات غيار متوقعاة

علااى أكثاار ماان مسااتو  :فأدبااه الارافض ،وصااوته المعااارض ،قااد هيغضااب الحااكم نفسااه ،أو أحااد مساائولي

الحكومة ،أو الحزب الحاكم .وقد يكون قراؤه ممن ال يتفقون معه في الرأي ،أو يختلفاون معاه فاي الفكار
السياسي ،ألنه ينتمي إلى فصايل مخاالف أو اتجااه معااد .وهناا قاد يتحاول هاذا األدب الارافض إلاى أدب

مرفوض".

()4

( )1أناادروهيود ،ماادخل إل ااى األي ااديولوجيات السياسااية ،ترجم ااة :محم ااد صاافار ،ل ،1المرك ااز الق ااومي للترجمااة ،الق اااهرة،
 2012ص.21

( )2المرجع السابق ،ص.14
( )3طه وادي ،الرواية السياسية ،د.ل ،الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان ،د.ت ،ص.2
( )4المرجع السابق ،ص.53 ،52
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هاذا ماع عادم إغفاال التحادي الفناي الاذي يواجهاه الروائاي عناد تناولاه لقضاايا األياديولوجيا بشاكل

عااام ،إذ علي ااه ،كفنااان يش ااتغل باللغااة ،أن يمتل ااك القاادرة عل ااى تااذويب الرؤي ااة السياسااية بش ااكل جم ااالي،

قرائهااا ،دون أن
وبااأدوات فنيااةّ ،
تمكاان للروايااة أن تحقااق وظيفتيهااا الفنيااة والفكريااة –أو السياسااية -لااد ّ
فجاً وصريحاً للوقائع السياسية الدائرة في المجتماعي فحينئاذ يجاناب الروائاي مهماة الفناان،
تكون انعكاسا ّ

ليقترب قليالً أو كثي اًر من دور المؤرخ.

وفااي رواي ااات األديااب غن اايم ،وقااف الباح ااث علااى قض ااايا سياسااية متع ااددة ،ذات أبعاااد مختلف ااة،

تتطر لعالقة الفلسطيني باالحتالل الذي يستوطن أرضه ،وعالقته الداخلية بأخياه الفلساطيني ،وطبيعاة
العالقة بين االنتماء ليحازاب الفلساطينية واالنتمااء للاوطن ،إضاافة إلاى التركياز علاى التجرباة السياساية

ليح ازاب الفلس ااطينية فااي مي اادان الحكاام ،وأثره ااا علااى أي ااديولوجيا الثااورة والمقاوم ااة التااي ش ا ّاكلت مالم ااح
ومسو وجودها.
هويتها،
ّ
يقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث ،ليدرس في كال مبحاث مناه محاو اًر
من هنا ،آثر الباحث أن ّ
من محاور الرؤية السياسية العامة في روايات غنيم ،بحيث تكون هذه المحاور على الترتيب:
المبحث األول -القضية الفلسطينية :رؤ سياسية وصراع أيديولوجي.
المبحث الثاني -الذات الفلسطينية من دائرة الحزب إلى فضاء الوطن.
المبحث الثالث -حركات التحرر الفلسطينية ومعضلة الحكم.
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المبحث األول

القضية الفلسطينية :رؤى سياسية وصراع أيديولوجي
على امتداد ساني مكاوث المحتال الصاهيوني علاى أرض فلساطين ،كانات هنااك حركاات التحارر
ّ
لكن الظاروف السياساية :الداخلياة والخارجياة ،لام تتسام بالثبااتي ماا جعال
الوطني التي واجهته وقارعتهّ ،
تلااك الحركااات تشااهد تغي ارات وتبا ّادالت فااي كثياار ماان اسااتراتيجياتها ،وأساااليب مواجهتهااا لالحااتالل .ربمااا
كان أشهر تلك التغيرات فاي العقاد األخيار مان القارن المنصارم ،انخارال منظماة التحريار الفلساطينية فاي

المعادلة العربية والدولية المتطّلعاة إلاى التساوية السالمية للقضاية الفلساطينية( ،)1فاي الوقات الاذي شاهدت

في ااه الس اااحة الفلس ااطينية انط ااال ق ااو حركي ااة جدي اادة ،تبع ااث خي ااار المقاوم ااة المسا اّلحة ض ااد االح ااتالل
الصااهيوني ماان جديااد ،كحركتااي حماااس والجه اااد اإلسااالمي( ،)2اللتااين واكباات انطالقتهمااا ف ااي األرض
دوليتين.
الفلسطينية ،بدء مباحثات السالم بين الجانبين( :الفلسطيني ،واإلسرائيلي) وبرعاية ومباركة ّ

لقد أفرزت تلك المرحلة – منذ بداية انتفاضة الحجارة عام  1987وحتى توقيع اتفا أوسلو عام

المطااالع
 -1993رؤ فلسااطينية متعااددة ،تتباااين فااي نظرهااا إلااى شااكل وأدوات الصاراع مااع االحااتالل .و ه

لرواي ااات األدي ااب غن اايم ،يش ااعر بتركيا ازه الكبي اار عل ااى ال اارؤ المختلف ااة للحرك ااات السياس ااية الفلس ااطينية،
واف ارزاتها المختلفة في المشهدين الفلسطينيين :القديم ،والمعاصر.

ويتناول غنيم هذه الرؤ من خالل واقع الشخصايات التاي تتحارك فاي فضااء رواياتاه ،ماع إباراز

مبينااً المااآالت والتاداعيات التااي أفضات إليهااا هاذه الاارؤ  ،وماا حققتااه
البعاد الزمااني الخاااص بكال رؤيااةّ ،
ه
للقضااية الوطنيااة ماان مكاسااب أو خسااائر ،مقّلبااً النظاار فااي األسااس األيديولوجيااة التااي انبناات عليهااا كاال
رؤية ،وانعكاسها في الممارسة السياسية لد أصحابها.

كااذلك حاااول األديااب غناايم أن يكشااف عاان خيااول الصاراع بااين أتباااع الاارؤ السياسااية المختلفااةي

كصراع له بذوره األيديولوجية والفكريةي لينعكس فيما بعاد فاي سالوك الشخصايات ،وحادث الرواياة بشاكل

عام.

( )1هينظا اار :منيا اار شا اافيق ،اتفا ااا أوسا االو وتداعياتا ااه ،المركا ااز الفلسا ااطيني لهعا ااالم ،ص ،1التعريا ااف الرقما ااي للموقا ااع:
.http://www.creativity.ps/data/library/10354148177134.pdf

( )2هينظاار :مجموعااة مااؤلفين ،حركااة المقاومااة اإلسااالمية حماااس (د ارسااات فااي الفكاار والتجربااة) ،ل ،2مركااز الزيتونااة
للدراسات واالستشارات ،بيروت ،2015 ،ص.33
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وسيقف الباحث في هذا المبحث على ثالث رؤ سياسية ،برزت في روايات غنيم ،حيث يمكان

ماان خااالل تحلياال المواقااف واألحااداث ومنطااو الشخصاايات ،الكشااف عاان أسااس كاال رؤيااة ،وأبعادهااا،
طا الكاتب لها.
ومآالتها ،كما وردت في الروايات ،أو كما خ ّ
الرؤية األولى -المقاومة المسلحة ضد االحتالل:
ادة وطنياة لفتارات طويلاة مان
ّ
شكلت المقاومة المسلحة ضد االحتالل الصهيوني خياا اًر ثابتااً وعقي ً
عمر القضية الفلسطينية ،هذا الخيار كانت انطالقاته منذ نكبة  ،1948بمؤازرة الجيوش العربية ،داخل
األ ارضااي الفلسااطينية ،قباال أن تتااولى زمامااه الفصااائل المقاومااة المنضااوية تحاات ل اواء منظمااة التحرياار

ستينيات القرن المنصرم ،ليساتمر فيماا بعاد فاي األرض الفلساطينية،
الفلسطينية هبعيد انطالقتها منتصف
ّ
ومن العواصم العربية المختلفة التي جابتها منظمة التحرير.
ظّلاات المقاومااة المساالحة هااي الخيااار األباارز الااذي تبنتااه الحركااات المنضااوية تحاات لاواء منظمااة

التحريار الفلساطينية لسانين متتابعااة مان عمار القضااية الفلساطينية ،قبال أن تتحااول قياادة المنظماة لبحااث

خيار آخر في العالقة ماع المحتال الصاهيوني ،خياار الساالمي لينبعاث خياار العمال المساّلح ماع حركاات

ثمانينيا ااات القا اارن المنصا اارم -م ااع حركتاااي حما اااس والجهااااد اإلسا ااالمي
تحا اارر فلسا ااطينية جديا اادة نهايا ااة
ّ
بالتحديد.-
إن رؤيااة المقاومااة المساالحة ضااد االحااتالل ،هااي رؤيااة لهااا أسسااها ودوافعهااا ،كمااا لهااا ارتباطهااا
()1

في الوقت ذاته ،فنن لهذه الرؤية تداعيات

تبنت هذا الشكل.
الواضح بأيديولوجيا حركات التحرر التي ّ
ونتااائج فااي الواقااع السياسااي واالجتماااعي ال يمكاان إغفالهااا أو تجاوزهااا .هااذه األبعاااد المتداخلااة ،طرحتهااا
شخصيات روايات غنيم ،عبر تعدد الحقب الزمنية التي تعالجها رواياته.
تأخااذنا روايااة "يةةوم أعمةةاني الةةدخان" ،إلااى فتارة مااا بعااد نكسااة حزياران عااام  ،1967حيااث يخباار

ادائيي الاوطن ،وهام ينبشاون األرض التاي هدفنات فيهاا جثاث
بطل الرواياة ابان الرفااعي عان حاال بعاض ف ّ
الجنود العرب ،عّلهم يجادون بنادقياتهم ،يقاول" :الفةدائيون الةذين كانةت تصةطرع وتمةور مبةررات الثةورة
في دواخلهم ،طفقوا -هةم والتجةار -ينبشةون قبةور الةذين مةاتوا علةى أرضةنا عّلهةم يحظةون ببنةادقهم

التي ُدفنت معهم".

()2

( )1هينظاار :غااازي خورشاايد ،دلياال حركااة المقاومااة الفلسااطينية ،د.ل ،مركااز األبحاااث فااي منظمااة التحرياار الفلسااطينية،
مارس  ،1971ص.15 ،14
( )2رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،د.ل ،كلية الزيتونة للعلوم والتنمية ،غزة ،2012 ،ص.50
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وكااان أخااو ال اراوي – اباان الرفاااعي -ماان ضاامن ه اؤالء الفاادائيين ،وكااان رهانااه علااى أن بندقي ا ًة
المرات:
واحدة يمكن لها أن تؤثر في المعركة مع المحتل ،كما قال ألخيه في إحد
ّ
وهةن يزرنهةا هنةا ،الرصاصةة سةتأتي
"هذه البندقية ستأتي بأُخريات ،غداً سترى سائر أخوتهةا ّ
ببندقية بدالً منهةا ،فةي كةل مةرة سةألتقي فيهةا المحتةل ،سةأمنحه رصاصةي المغةروز فةي جنةوده آلخةذ

البنادق المتدحرجة فوق جثثهم ،سأخبرهم :هذا رصاصكم ..هذي بضةاعتكم ردت إلةيكم فةامنحوني زاد
زياراتي القادمة!"(.)1

ويصور ابن الرفاعي – الذي عمل تاج اًر للسالح -التضاحية التاي كاان الفادائيون يقادمونهاي مان
ّ
أجل الحصول على البندقية الالزمة لمقاومة المحتل ،حيث يقول" :كةانوا يأتوننةا بقةوت أبنةائهم لنةأتيهم

ببنادق يحّنون إلى حيازتها!"(.)2

وقااد كلااف العماال المس اّلح أخااا الاراوي دخولااه السااجن بعااد محاص ارة العاادو لااه فااي بيتااه ،وخوضااه

أهل بيته.
اشتباك معهم ذهب ضحيته ه

تنتقل الرواية ،أيضاً ،من الفترة التي أعقبت هزيمة  ،1967والعمل المقاوم في فترة السابعينيات،

لتس اّلا الضااوء علااى حقبااة زمنيااة جدياادة ،هااي الحقبااة التااي ساابقت اناادالع انتفاضااة  ،1987إذ تصااور
األجاواء التااي شا ّاكلت دافعااً لقااو جدياادة نحااو العماال المساالح ضااد االحااتالل .حيااث يصااف الاراوي -اباان
الرفاعي -الحال الوطنية التي لمسها عند خروجه من سجن االحاتالل ،فيقاول" :فةي العةام  ،1985كةل

شيء كان موجوداً على خارطة الوطن إال الوطن ..كةان الفلسةطينيون منشةغلين عةن قضةيتهم بلقمةة
الخبز التي وفرها لهم العدو!"(.)3

ونالحااظ أن الحااال الوطنيااة التااي وصاافها الاراوي فااي الروايااة السااابقة ،قااد تكا ّارر وصاافها ماان ِقباال
شخصيات أخر في روايات غنيم ،نجد ذلك مثالً ،في رواية "أحالم برزخية" ،التاي تناولات حاال قطااع
غزة خالل انتفاضة عام  ،1987فنلمس ذلك في حديث شيخ مسجد أحد مخيمات الالجئاين بغازة ،وهاو

يمي المكان بصد صرخته ،مح ّذ اًر الناس من الحال التي هم عليها ،قائالً" :نحن نسير نحو الهاوية،
نحن نسير نحو االمتزاج مع العدو ،نسير نحةو الةذوبان ،لنفقةد فلسةطينيتنا ،وهويتنةا ،وكةل مسةوغات

وجودنا ،العالقة الطبيعية مع العدو هي التنافر والمزاحمة ،ال االنغماس به ومعه ،اليهود يجدون في

أسواقنا أسعا اًر أرخص من أسواقهم ،ويجدون بمرورهم في شوارعنا نزه ًة ال يضاهيها مثيل ،يسهرون
( )1المصدر السابق ،ص.46
( )2المصدر السابق ،ص.50
( )3المصدر السابق ،ص.136
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مع أُناس مّنا! وأينو في بيوتنا! كثير من شبابنا تزوجةوا إسةرائيليات ،وانغمسةوا بعةد ذلةك فةي شةوارع
(ديزنكوف) وتل أبيب ،ما حال هؤالء اآلنو أليسوا وأمثالهم مبتوري النسب والصلة بأرضنا ،اليهود ال
يريدوننا فلسطينيين ،وال يريدوننا إسرائيليين كذلك ،يريدوننا بصةورة المسةخ الةذي ال صةلة لةه بتةاريخ

وال جغرافيا وال مكان وال زمان".

()1

هذه الصرخة ذاتها كان صاداها يعتمال فاي نفاس حسان الرحاال فاي رواياة "أنةا اآلتةي" ،وهاو أحاد

مؤسسااي الخليااة العسااكرية األولااى فااي حركااة حماااس فااي انتفاضااة الحجااارة ،إذ كااان يااروي للشاااب وطاان

مبررات اتجاهه للعمل المسّلح في منتصف الثمانينيات ،حيث يقول:

"كانةةت فلسةةطين تتالشةةى أمةةامي ،كانةةت بندقيةةة الحركةةات الوطنيةةة قةةد تراجعةةت ،حةةدث ذلةةك لمةةا

أُخرجت فصائل منظمة التحرير من معاقلها الثورية ،من األردن أوالً ،ثم من لبنةان ،لتبتعةد هنةاك فةي
تونس ،ولكي تبدو الساحة الفلسطينية خاوية من الطَلَقةات ،ولنبةدو نحةن الفلسةطينيين سةائرين نحةو

الذوبان والتالشي ،أبناؤنا يعملون في إسرائيل ،ينالون األجور العالية ،وينسون قضيتهم األولى؛ أمةا
معبةةدة للمسةةتوطنين ،ولجنةةود العةةدو،
ش ةوارعنا ،ش ةوارع مةةدننا ومخيماتنةةا وقرانةةا ،فقةةد كانةةت دروبهةةا ّ
ولضبا مخابراته ،ولعمالئه ،أيضاً ...هل تتخيل يا وطن أن عمالء العدو حظوا في مدننا ومخيماتنةا

بأوضاع اجتماعية سامقةَ ،من أراد السفر يتصةل بأحةد العمةالء ،فيهيةس السةبيل لةه ،يتوسةط لةه عنةد
المخةةابرات اإلس ةرائيلية ،فينةةال تأشةةيرة السةةفر التةةي يريةةد ،لقةةد أمسةةت بيةةوتهم كعبةةة يرتادهةةا النةةاس،
ةات ووحةةدانا ،وتمةةددوا ،فةةي البلةةديات ،وفةةي الةةدوائر الحكوميةةة ،وفةةي كةةل مكةةان
يةةزورونهم فيهةةا زرافة ٍ

آخر".

()2

إن الحااال الفلسااطينية السااابقة  -كمااا ي ارهااا حساان الرحااال -قااد أنماات فااي نفسااه الرغبااة الجامحااة
ّ
بضاارورة امااتالك البندقي ااة ،ومزاوجااة العم اال الاادعوي ال ااذي كاناات حرك ااة حماااس تتبن اااه وتقتصاار علي ااه،

بالعماال العسااكري ماان داخاال المخيمااات ،حيااث أبلااً قااادة حركتااه قااائالً لهاام" :لةةةن أنتظةةةر أنةةةا ،سةةةأقاوم

بمفردي؛ فإن نجحت فأنا ابنكم ،وان أخفقت فأنا أبو نفسي!!"(.)3

وف ااي رواي ااة "أحةةةةالم برزخيةةةةة" ،ن اار مب ا ّار اًر مش ااابهاً لض اارورة االص ااطدام والعم اال المسا اّلح ض ااد

االحااتالل ،يفصااح عنااه زياااد منااذور ،الااذي أر أن القضااية الفلسااطينية تتجااه نحااو التالشااي واالناادثار،
أهمية اندالع انتفاضة الحجارة قائالً" :كنا
يتضح ذلك عبر حديثه مع الشاب فؤاد صدقي ،إذ يخبره عن ّ
نسير نحو الةذوبان لةوال حلةول االنتفاضةة ،شةغلتنا أموالنةا عةن قضةايانا األولةى ..اسةتطاعت إسةرائيل
( )1رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.14
( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.51 ،50
( )3المصدر السابق ،ص.51
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واألمةةم المتحةةدة أن تأسةةر ُلبةةاب الفلسةةطينيين ،كانةةت األمةوال المغدقةةة علةةى العمةةال والالجئةةين مسة ّةكناً
ناجعاً ألبعد مدى ،وكان ال بد أن ينهض من يوقظ الجماهير من سباتها".

()1

وبع ااد مض ااي ع اادة س اانوات عل ااى انتفاضا ااة الحج ااارة ،ب اادأت مالم ااح عملي ااة الس ااالم الفلسا ااطيني

اإلسارائيلي ترتساام بوضااوح ،والتااي تهوجاات بتوقيااع اتفااا أوساالو ،وتخلااي منظمااة التحرياار الفلسااطينية عاان
العماال المساالح كااأداة لمقارعااة االحااتالل ،وتهيااأ الااوطن السااتقبال الساالطة الفلسااطينية القادمااة ماان منااافي

طياته ذلك الوقت -هقوبل برفض من
البشريات التي حملها في ّ
العواصم العربية .هذا االتفا –ورغم كل ه
ال يتنازل عن العمل المسلح كخيار ثابت ووحيد لمواجهة المحتل ،كموقف غسان الاذي ينتماي إلاى أحاد
التنظيمات اليسارية في رواية "يوم أعماني الدخان" ،كما يخبرنا بطل الرواية ابن الرفاعي عنه ،قائالً:

سةرية تجةري بةين الفلسةطينيين والعةدو،
"عندما بدأت الصحف والجرائد تتحدث عن مفاوضةات ّ
ةل محافظ ةاً علةةى قناعاتةةه :البندقيةةة هةةي الخيةةار ،البندقيةةة هةةي ذراعنةةا،
لةةم يصةةدق غسةةان أيض ةاً! فظة ّ
فليفصلوا أذرعنا منا أوالً إذا أرادوا السالم!! ..أتةراهم تعبةواو! أنةا لةم أتعةب بعةد ،مةا الةذي يريدونةه مةن
مفاوضاتهمو أنقاض وطن يريةدون أم أنقةاض ُحلةمو أنةا سةأبقى محافظةاً علةى الةذي كنةت عليةه ،فةأن

حلم مكتمل التكوين خير لي من أن أحيا من أجل أعقاب وطن".
أموت على ٍ

()2

وكم ااا يتض ااح م اان ك ااالم غس ااان الس ااابق ،ف اانن موقف ااه الا ارافض لعملي ااة الس ااالم ،والتف ااا أوس االو

عما سيثمر عنه االتفا من أمل للفلسطينيين ،أو سو ذلاكي وانماا هاو موقاف
بالتحديد ،لم يكن متوقفاً ّ
منبثااق ماان أيااديولوجيا ت ارفض طاارح هااذا الخيااار ماان األساااس ،مهمااا كاناات طبيعااة الظااروف المحيطااة،
وتر أن أصل العالقة مع المحتل ،المواجهة المسالحة ،التاي تنتهاي باالتحرير الكامال لتاراب الاوطن ،أو

بنص حديثه السابق.-
بالموت على حلم مكتمل التكوين – ّ

ومع موقف وطن عبد الحمياد  -فاي رواياة "أنةا اآلتةي" -مان اتفاا أوسالو ،واصا ارره علاى خياار

المقاومااة المساالحة ،نلمااح هبعااداً جديااداً ،منبثقااً ،هااذه المارة ،عاان أيااديولوجيا دينيااة ،تحا ّارم هااذا االتفااا  ،إذ
يخبر وطن بأنه كان "من ضمن مجموعة الملثمين الحمساويين الذين رشقوا جدران المخيم بالشعارات
المنددة بأوسلو التي كانت تلوح في األفق :ال لتصفية القضية الفلسطينية ...فلسطين

( )1رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.165
( )2رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،مصدر سابق ،ص.137 ،136
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أرض وقةةف إسةةالمي ،فتحهةةا الصةةحابة ،وهةةي ملةةك للمسةةلمين كلهةةم ...مةةا أُخةةذ بةةالقوة ال يسةةترد إال
بالقوة".

()1

أما حسن الرحال في الرواية نفسها ،فكان "فةي المظةاهرات الموازيةة والمنةددة باالتفةاق الجديةد،

والمتهمةةة للفتحةةاويين بةةأنهم يعملةةون علةةى تصةةفية القضةةية الفلسةةطينية ،ورفقةةاؤه المشةةائخ يهتفةةون:

خاين اللي يبيع األرض".

()2

وفي رواية "دونما برق وتحت الغيوم" ،التي تتناول حقبة حكم حركة حماس السياسي ،نلمح مع

شخص ااية وج اادي ال اادهاليس إصا ا ار اًر موازيا ااً عل ااى خي ااار المقاوم ااة المس االحة ،م ااع رؤي ااة خاص ااة بض اارورة

التمسك بهذا الخيار ،يتجّلى ذلك في حديثه معترضاً على مقايضة البندقية بالدولاة التاي أنجبتهاا اتفاقياة

السالم ،يقول:

"لحظة تةرتهن البندقيةة بأسةباب الحيةاة ،فةال أمةل فةي ثةورة ،واألوطةان كمةا اإلنسةان ال تتحقةق

ذواتها بالبروتوكوالت الرسمية ،وانما بالبروتوكوالت الثورية".

()3

أما عدنان جبران ،في الرواية نفسها ،فكان لتمسكه بخيار المقاومة المسّلحة مبرر آخر ومغاير،
مباارر يجعاال ماان البندقيااة الضااامن الوحيااد للوجااود الفلسااطيني المهاقدد بفعاال االنقسااام والتشاارذم الااداخلي،
حيااث يقااول" :نحةةن لسةةنا أمنةةاء علةةى أنفسةةنا ،البندقيةةة التةةي تقصةةف االحةةتالل هةةي الضةةامن الوحيةةد

لبقائنا".

()4

ورغاام إصارار الشخصاايات السااابقة علااى خيااار البندقيااة –كرمااز للمقاومااة المساالحة -فاانن روايااات

غنيم ،وهي تطرح هذه الرؤية ،أبرزت ،أيضاً ،هكلفة وتداعيات هذا الخيار في حياة الناس ،إذ نشاعر مان
ح اوار الشخصاايات مااع بعضااها ،أن بعااض المؤياادين لهااذا الخيااار كااانوا يتعااالون ،بعااض األحيااان ،عاان
التداعيات واآلثار الحياتية التي يجلبها .ففي رواية "سباق فوق سطح البحر" ،يسأل الشيخ ياساين أخااه

ارد األخيار قاائالً" :بنةةدقيتنا هةةي عيوننةا التةةي نبصةةر
إباراهيم إن كاان الحاال يكمان فاي البندقيااة وحادها ،ليا ّ
()5
بها ،واذا كان الظالم مهيمنا ،فهذا ال يعني أن نفقأ أعيننا".

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.26
( )2المصدر السابق ،ص.15

( )3رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.62
( )4المصدر السابق ،ص.10
( )5رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.171
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معيناة مثال :الك ارماة،
لذلك ،نلمس في نقاشات متعددة كانت تدور بين الشخصيات ،أن مفردات ّ
والتضاحية ،والصابر...كانت تساامو لاد مؤيادي هااذا الخياار عاان كال المفاردات المتعلقااة بالحيااة والخبااز

انية رجااائي ألم ميسارة أبااو السااعود فااي روايااة "سةةباق فةةوق
ولقمااة العاايش ،يباارز ذلااك مااثالً ،فااي إجابااة سا ّ
سةةطح البحةةر" ،أثناااء الم ارشااقة الكالميااة التااي نشاابت بينهمااا فااي طريقهمااا إلااى السااو  ،فااي فتارة االقتتاال
الداخلي ،عندها بادرت أم ميسرة بشتم أصحاب الراية الخضرا:
" -لعنة هللا عليكم

سنية بنظرة راعدة:
وجابهتها ّ
 -لعنة هللا على العمالء

لنتنس َم رؤياه
 العمالء لم يحرمونا خب اًز نبتهل اليومّ
سنية قدرات أخيها إبراهيم الخطابية:
واستنهضت ّ
لخبز مضمخ بكرامتنا"(.)1
 -تباً لءفواه التي تهفو ٍ

سنية رجائي ،المستعد ألن يدفع الثمن مان طعاماه وقوتاه مقابال العايش بك ارماة،
ونجد أن موقف ّ
هااو موقااف أخيهااا إباراهيم رجااائي ،الااذي أبااد نفااس القناعااة ،تقريبااً ،فااي إجابتااه عاان ساؤال أخيااه ياسااين

المتعلااق بحياااة الناااس مقاباال التمسااك بهااذا الخيااار .إذ يظا ّال هااذا الخيااار – لااديهم -فااي حمااى بعيااد ،ال
ً
يخترقه جوع الناس أو مطالبهم الحياتية.
الرؤية الثانية -الخيارات السلمية في مواجهة االحتالل:

يتمسااك أصااحابها بخيااار العماال المس اّلح
كمااا كشاافت روايااات غناايم أبعاااد الرؤيااة السااابقة ،التااي ّ
لمقاومة االحتالل ،كخيار استراتيجي ودائم ،دون امتالك حلول ليثمان والتبعات التاي يمكان أن يخّلفهاا
هااذا الخيااار فااي حياااة الناااسي فاانن رواياتااه أباارزت للقااارو ،أيضااً ،طبيعااة الرؤيااة الثانيااة فااي العالقااة مااع

االحتالل ،وهاي الرؤياة التاي تطارح الخياار ،أو الخياارات السالمية .ربماا كاان أبارز الخياارات ضامن هاذه

تم عبره تارك منظماة التحريار للعمال المسالح فاي العقاد األخيار مان القارن المنصارم،
الرؤية الخيار الذي ّ
لتغياار الظااروف اإلقليميااة والعالميااة( ،)2ومواكب ا ًة للاادعوة األمميااة للسااالم ،والتحا ّاول إلااى مفاوضااة
نتيج ا ًة ّ
انص عليهااا
االحااتالل ،وتوقيااع االتفاقيااات الساالميةي أم االً فااي الحصااول علااى الحقااو الوطنيااة ،التااي تا ّ

الق اررات األممية.

( )1المصدر السابق ،ص.134 ،133
( )2هينظاار :أمااين أبااو بكاار ،مشاااريع التسااوية الفلسااطينية مااع الحركااة الصااهيونية  ،2018-1899موقااع مركااز أبحاااث
منظمة التحرير اإللكتروني ،ص ،9التعريف الرقمي للموقع.https://www.prc.ps/ :
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ولهذا الخيار ،كما ظهر في روايات غنيم ،أسبابه ومبرراته ،إذ أضاحى  -فيماا بعاد -أياديولوجيا

توضااح أسسااه ودوافعااه وأهميااة اعتماااده خيااا اًر
قائمااة بااذاتها ،تحماال جمل ا ًة ماان التصااورات واآلراء التااي ّ
للمرحلا ااة .ما اان ثا اام ارتا اابا الموقا ااف والممارسا ااة السياسا ااية بها ااذه األيا ااديولوجيا :كتعا ااديل منظما ااة التحريا اار

ِ
موجهاا للعمال المسالح ضاد
ظل ،لعقاود مان الازمن ،أساسااً ّ
الفلسطينية للميثا الوطني الفلسطيني ،الذي ّ
()1
تبناات هااذا الخيااار عا ّادة أط اراف فلسااطينية ،وحا ّاددت عب اره ،شااكل وأدوات الص اراع مااع
االحااتالل  .وقااد ّ
االحا ااتالل ،فا ااي المرحلا ااة الجديا اادة .باإلضا ااافة لما ااا سا اابق ،فقا ااد هوجا اادت خيا ااارات أخا اار ال تتبنا ااى نسا ااق
المفاوضااات مااع االحااتالل ،وتطاارح أشااكاالً أخاار للص اراع معااه ،كالص اراع الااديموغرافي ،أو كمااا يسا ّاميه

الاابعض :الساابا السااكانيي لمكافحااة الهج ارة اإلس ارائيلية إلااى أرض فلسااطين( ،)2إال أنهااا تصا ّانف ضاامن
الرؤية نفسها ،الرؤية ذات الطابع السلمي في العالقة مع المحتل.
الساالمية ضاامن هااذه الرؤيااة ،أو
وقااد أباارزت روايااات غناايم شخصاايات متعااددة تتبنااى الخيااارات ّ
تهظهاار تأيياادها لهاا ،همدليااة بآرائهااا وتصااوراتها فااي ذلااك .ففااي روايااة "يةةوم أعمةةاني الةةدخان" ،التااي تتناااول
مرت بها القضية الفلسطينية ،تظهر شخصية بطل الرواية ابن الرفااعي ،الاذي يكشاف مان
حقباً متعددة ّ
خالل حديثه البنه أمام قبره ،عن مذكراته مع أخيه الفدائي القديم ،إذ لم يكن مقتنعاً بمحاوالت أخيه فاي

حدثا ابنه:
مقاومة المحتل عسكرياً ،ويراهن على فشل هذا الخيار .يقول هم ّ

"عمك وصحبه كانوا يريدون أن يستعيدوا سيرة الهزيمة مرة أخةرى ،كةانوا يريةدون أن يقتبسةوا

ليةةدونوا تواجةةةدهم وحضةةورهم فةةةي لوحةةة الفشةةل العربيةةةة الكبةةرى مةةةرة
مةةن الجنةةدي العربيةةةة بندقيتةةهّ ،
أخرى!!"(.)3
هااذا الموقااف أوضااحه اباان الرفاااعي بشااكل أد ّ  ،حااين خاارج ماان السااجن – والااذي دخلااه بتهمااة
وقرر العمال فاي إسارائيل ماع ساائر العماال الفلساطينييني فحاين اعتارض علياه صاديقه غساان،
خاطئةّ -

السلمي ،الرافض للعمل المسلح
وهو فرد من أفراد خلية مقاومة لالحتالل ،كانت إجابته تعبر عن موقفه ّ
والمفاوضات معاً ،طارحاً خيار الصراع الديموغرافي مع االحتالل ،بقولاه" :اليهود ال أحد يقةدر علةيهم،

( )1هينظا اار :عبا ااد للا الحا ااوراني ،رؤيا ااة للوضا ااع الفلسا ااطيني ،ل ،1المركا ااز القا ااومي للد ارسا ااات والتوثيا ااق ،غ ا ازة،2010،
ص.107

( )2هينظار :يوسااف كربااج ،الرهااان الاديموغرافي فااي الصاراع علااى هوياة فلسااطين ،مجلاة الد ارسااات الفلساطينية ،مااج،16:
ع ،2005 ،63:ص.68
( )3رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،مصدر سابق ،ص.49
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البندقيةةة لةةن تفلةةح معهةةم ،والمفاوضةةات كةةذلك ،يبقةةى لةةدينا خيةةار االنةةدماج ،والةةديموغرافيا لصةةالحنا،
يلد َن أكثر من نسائهم ،وغدا سترى أبناءهم وهم يتكلمون لغتنا!"(.)1
نساؤنا ْ

إن الموقف السابق واحد من مواقف متشابهة وردت في روايات غنايم ،لتعبار – مان وجهاة نظار

معيناة ،إذ نجاد قريبااً مناه
أصحابها -عن عدم جدو خيار المقاومة المسلحة ضاد االحاتالل العتباارات ّ
موقااف عبااد القااوي صاادقي ،صاااحب المقهااى فااي روايااة "أحةةالم برزخيةةة" ،أثناااء ح اواره مااع زياااد منااذور،
حيث استبشر عبد القوي باتفا أوسلو إثر اإلعالن عنه ،همبدياً رأيه في ذلك:
" -نحن بحاجة إلى اتفاقية سالم من هذا النوع.
وكان لزياد أن يجيب بنزق غاضب غير معتاد:

 ّأية دولة هذه التي تبتلع مستوطنات العدو فيهةا الحةدود والوجةود والبحةر والجةوو هةذه دولةة مةنورق!
 -ال يكلف هللا نفساً إال وسعها ،الواقع العالمي والعربي تغير ،ونحن جزء من هذا العالم.

 لةةم يحةةدث فةةي التةةاريخ أن كةةان الواقةةع متحالف ةاً مةةع الشةةعوب المحتلةةة ..فةةي النهايةةة مةةن تعة ْةبفليتنح..
 َمن لم يتعب اآلن فسيتعب غداً ،في اختصارات المسافات واألزمان فائدة اقتصادية.. المفاوضات لن تأتي بشيء. -وال المقاومة!"(.)2

أما رواياة "عندما خسرت أبي" ،التاي تتنااول حقباة التساعينيات ومرحلاة قادوم السالطة الفلساطينية
فتوضح أبعاد هذه الرؤية من خالل اعتبارات ومبررات جديدة ،يظهر ذلاك ماثالً ،فاي
إلى أرض الوطن،
ّ
محالوي أمام عائلة صديقه العقيد شلبي أبو الفتوح ،خالل حوار دار حول ممارسة العمل
حديث رشدي ّ
المسّلح في الفترة التي اندلعت فيها انتفاضة األقصى ،حيث يقول رشدي واصفاً أصحاب هذا الخيار:

"هؤالء ال يفهمون طبائع معاركنا المفترضة ،نحن نريد معارك تكسبنا تعاطف الرأي العةالمي..

وه ةؤالء يريةةدون أن يسةةتثمروا االنتفاضةةة ليعيةةدوا بنةةاء خاليةةاهم وتنظيمةةاتهم علةةى حسةةاب مشةةروعنا

الوطني.)3("..

( )1رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان،مصدر سابق ،ص.135
( )2رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.389 ،388
( )3رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.134
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وفااي نفااس الجلسااة ،تحولاات دّفااة الكااالم إلااى االباان أحم اد محا ّاالوي ،إذ انفلاات لسااانه أمااام أبيااه
وصااديقه العقيااد ،مؤيااداً للعمليااات المساالحة ضااد االحااتالل ،معّلق ااً" :بأمثةةال ه ةؤالء تشةةفى الصةةدور"(،)1

ليجابهه والده رشدي بتعليق يعبر عن رفضه لخيار المقاومة المسّلحة ،همحاوالً إقناعه بقوله:

"أي صدور هذه التي تتحدث عنهاو! نحن لسنا بحاجة إلى من يشفي صدورنا بقةدر مةا نحةن

بحاجة إلى من يروي بطوننا! مثاليات هؤالء ال تأتي بحليب األطفال إن انقطع ،وال تجد مالذاً للعمةال
إن أُغلقت الطرق في وجوههم.)2("..
إن هذه الرؤية ،وهي تميل لخيار السالم مع المحتل ،فننها ترفع شعا اًر ،يتمثّل في ضرورة إياالء

مطالااب الناااس الحياتيااة االهتمااام ،وتنطلااق ماان نظ ارة تتطلااع إلااى تااوفير مقومااات حياااة ممكنااة لهنسااان

الفلسااطيني ،وهااذه المبااررات التااي أفصااح رشاادي عاان جاازء منهااا ،انعكساات لااد شخصاايات أخاار  ،كمااا
رد أم ميسرة أبو السعود على سنية رجائي في رواية "سباق فوق سطح البحر" ،حين
يتضح ،مثالً ،في ّ
اتهماات األخيارة أجهازة الساالطة بالعمالااة ،لتقااول لهااا أم ميسارة" :العمةةالء لةةم يحرمونةةا خب ة از نبتهةةل اليةةوم

لنتنسم رؤياه"(.)3
ّ

نميزهاا فاي كاالم ميسارة أباو الساعود مان الرواياة نفساها ،أثنااء تبادلاه االتهاماات ماع
وذات النبرةّ ،
اذمر ميس ارة ماان صااعوبة األوضاااع المعيشااية فااي فت ارة حكاام
صااديقه الحمساااوي إب اراهيم رجااائي ،حيا ه
اث تا ّ
حركااة حماااس إثاار فوزهااا فااي االنتخابااات ،ليقااول لصااديقه إب اراهيم" :أنةةتم الشةةرف المضة ّةمخ بةةالجوع"(،)4
خض ّل بالخيانات".
الم َ
ولكي يرد عليه إبراهيم" :وأنتم الخبز ُ

()5

وما الشرف ،من وجهة نظر ميسرة أبو السعود ،إال العمل المقاوم ضد المحتل ،وما الجاوع ،فاي

أريااه ،أيض ااً ،إال الض اريبة األكثاار كلفااة لهااذا الخيااار ،والتااي يحاااول أصااحاب هااذه الرؤيااة أن يتجنبوهااا
ويتحاشوا آثارها.

الرؤية الثالثة-التمسك بالمقاومة وعدم التفريط باإلنسان:
ثمااة رؤيااة أخاار  ،تباارز فااي روايااات غناايم ،يحااافظ أصااحابها علااى
ماان بااين الاارؤيتين السااابقتينّ ،
حاق مقاوماة االحاتالل ،ومواجهتااه باالقوة الممكناة لاادحره ،فاي الوقات ذاتاه ال يغفلااون النتاائج التاي يجلبهااا
( )1المصدر السابق ،ص.135
( )2المصدر السابق ،الصفحة نفسها.

( )3رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.135
()4المصدر السابق ،ص.24
()5المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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هذا الخيار :من حصاار وفقار ،وآالم فقاد وتضاحيات ،وانغاال لسابل المساتقبل ،وغيار ذلاك .ففاي رواياة

"سباق فوق سطح البحر" ،يلفت نظرنا موقف شخصية الشايخ ياساين رجاائي ،الاذي يعمال فاي صافوف
الجناااح المساالح لحركااة حماااس ،أثناااء ح اواره مااع أخيااه إب اراهيم رجااائي ،الااذي يعماال فااي نفااس الجناااح،

تبنيااه فااي العالقااة مااع المحتاال .لكاان الشاايخ ياسااين ،ورغاام
والمتشاادد لخيااار البندقيااة كخيااار وحيااد يجااب ّ
أسبقيته ألخيه في العمال المقااوم ،وايماناه بهاذا الخياار ،فنناه يقاف ماع نفساه وأماام أخياه فاي محطاة مان

محطاات الروايااة ،ليتسااءل بنبارة ال تخلاو ماان ياأس" :هةةل َيكمةةن الحةةل فةةي البندقيةةة وحةةدهاو! مةةاذا عةةن
قضايانا األخرى :ماذا عن الحياةو! ..كيف سيحيا الناسو"(.)1
مهماة
إن موقف الشيخ ياسين الساابق ياأتي ضامن رؤياة تتمساك بالعمال المساّلح ،وتار فياه ً
أداة ّ
لمقارعااة االحااتالل ،وفااي ذات الوقاات تسااتوقفها همااوم الم اواطن وعذاباتااه .وال يمكاان تصاانيفه فااي إطااار

الرؤياة األولااى التاي تتمسااك بحاق المقاومااة المسالحة ،دون التفااات لكال تااداعيات ونتاائج هااذه الخياار فااي

بالكليااة ،مقاباال األماال
حياااة الناااس ،وال ضاامن الرؤيااة الثانيااة ،التااي تتخلااى عاان خيااار المقاومااة المساالحة
ّ
بتحقيااق حياااة معيشااية أفضاال للماواطن الفلسااطيني ،وتحصاايل الحقااو الفلسااطينية بااأدوات ساالمية ،إذ مااا
زال الشيخ ياسين رجائي قابضاً علاى زنااد بندقيتاه ،ويماارس العمال المسالح ،وفاي الوقات ذاتاه ،تساتوقفه
يتحملون  -مع بندقيته -ضرائب باهظة وقاسية ،كما يتضح من كالمه السابق.
آالم أبناء شعبه الذين ّ
وهااو ،أثناااء حاواره مااع أخيااه ،يااؤمن بااأن البندقيااة قااد تحمااي األوطااان فااي أوقااات أزماتهااا ،لكاان ال

تجساادت هااذه القناعااة فااي حديثااه الغاضااب لااد
يمكاان أن تبنيهااا فااي أوقااات الساالم واالسااتقرار ،حيااث ّ
يوجاه حديثااه ألخيااه قاائالً:
معرفتاه بااأن أخاااه إباراهيم أضااحى مقاومااً فااي الجنااح المساّلح لحركااة حماااسّ .
"من هو مثلك له دور سوى هذا الدور ،سةبيل البندقيةة لةي ولمةن هةم مثلةي ،ممةن ال يملكةون قةدرات
َ
وامكانات من هم مثلكَ .من هم مثلك بإمكانةه أن يخةدم الةوطن فةي ميةادين أخةرى ،فلمةاذا نتةزاحم فةي
ميادين الموت ،ونترك كل الميادين األخرى خاويةو! ..من الجنون أن يغدو الموت هو الغاية األسمى

احد منا".
لكل و ٍ

()2

االء ووضااوحاً ،ويعباار عاان
أمااا موقااف إباراهيم عبااد الحميااد فااي روايااة "أنةةا اآلتةةي" ،فيباادو أكثاار جا ً
رؤية أكثر اكتماالً ،نلمس ذلك في إحد رسائله –وهو مغترب عن عائلته -إلى أخيه وطن ،إذ يستعيد

ذكر حسن الرحال ،قائد أخيه وطن في العمل المسلح ،فيكتب له قائالً" :بالقدر الذي نحتةاج فيةه إلةى

حلول الرحال ،نحتاج إلى رحيله ،أيضةاً؛ فالوصةفات الدوائيةة ال تسةتحق أكثةر مةن الحضةور المؤقةت،
ولحظةة يسةتمر الةةدواء ،فهةذا يعنةةي أن الجسةد انتصةةر علةى مةرض ،واستسةةلم لمةرض آخةةر يأتيةه فةةي

( )1المصدر سابق ،ص.171
( )2المصدر السابق ،ص.58 ،57
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هيئة وصفة دوائية وعالجية .ال شيء استراتيجي في الحياة سوى نحن ،وما سوى ذلك فهةو احةتالل

فوق االحتالل ،ومرض فوق المرض".

()1

يظهر من خالل المقطاع الساابق أن إباراهيم -وهاو وأخاوه وطان ابناان لشاهيد فلساطيني -يعتارف

بحق الفلسطينيين في المقاومة المسلحة ،التي رمز لها بحلول الرحالي لكناه يعاارض أن تصابح البندقياة

غاية في حد ذاتهاا ،تأخاذ مان النااس الاثمن البااهظ مقابال الاذي تحققاه لهام ،وهاذا يتضاح فاي كال رساالة

صر على خيار المقاومة المسالحة كخياار ثابات ،ليقاول لاه هاذه
يبعث بها إلى أخيه وطن الذي ال زال هم ّاً
المرة:
"مللنةةا األسةةاطير يةةا وطةةن ،مللناهةةا .مةةا قيمةةة أسةةطورة أبيةةكو طالمةةا أنةةت بقيةةت أنةةت ،ابةةن

األسطورة ،وأسير نتائجها وتداعياتهاو ما قيمة األساطير التي تورثنا البكاءو ما قيمة الفداء الةذي ال

يخّلف لنا سوى جنازات الشهداء ،وأراملهم المنسيات ،وأبناءهم التائهين فةي الطرقةاتو زمةن البطولةة

ات ومرات ،ال
تحرر الكرة األرضية مر ٍ
انتهى يا وطن ...يا رجل نحن نمتلك حكايا للشهداء ،تكفي ألن ّ
()2
أن تعجز عن تحرير وطن بحجم وطنك".
أخيا ارا ،يبا اادو لنا ااا ما اان خ ااالل طا اارح الكاتا ااب للا اارؤ السياس ااية السا ااابقة ،ظها ااور مالما ااح الص ا اراع

إن كاال رؤيااة عبااارة عاان موقااف عملااي منبثااق عاان تصااور ،هااذا التصااور
األيااديولوجي القااائم بينهاااي إذ ّ
يتناقض أو يبتعد عن جملة التصورات المحيطة ،مما يهيئّ األجواء بشكل دائام الحتمالياة التصاادم باين

أتباااع هااذه الاارؤ  ،كممّثلااين أليااديولوجيات مختلفااة ،وهااو مااا حاادث فع االً بااين الشخصاايات .ماان زاويااة
أخر  ،نالحظ التركيز الذي أبداه الكاتب على الشخصيات الفلسطينية البسيطة في طارح الارؤ الساابقة

البعااد االجتماااعي
والكشااف عاان أبعادهااا المختلفااة ،أكثاار ماان تناولااه للشخصاايات النخبويااة ،حيااث يظا ّال ه
حاض اًر ،من خالل الربا بين األيديولوجيا ،وحياة الناس وواقعهم الحياتي.

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.41
( )2المصدر السابق ،ص.64 ،63
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المبحث الثاني
الذات الفلسطينية بين دائرة الحزب وفضاء الوطن
تهطلعنااا روايااات األديااب غناايم علااى نماااذج متعااددة للشخصااية الفلسااطينية .هااذه الشخصااية ،فااي

الغال ااب ،ه ااي ابن ااة األي ااديولوجيا ،وارتباطه ااا باألي ااديولوجيا ارتب ااال عض ااويي وولي ااد الظ ااروف السياس ااية
إن "أفكاار النااس تتش ّاكل بواساطة ظاروفهم
واالجتماعية التاي هوجادت فيهاا ،وأهجبارت علاى أن تحياهاا ،إذ ّ
االجتماعيااة )1(".وطالمااا أن الشخصااية الفلسااطينية مرتبطااة بااالظروف التااي تفرضااها القضااية الفلسااطينية
بكاال تعقيااداتها المرتبطااة بالمحتاال ،وبالوضااع الفلسااطيني الااداخليي فهااي مضااطرة ألن تتبنااى تصااورات،

معينة تجاه القضايا التي تط أر في واقعها الحاضر ،أو فيماا يتعلاق بمصايرها
وتهدلي بآراء ،وتتخذ مواقف ّ
المستقبلي البعيد.
لق ااد تن اااول الباح ااث ف ااي المبح ااث الس ااابق ،ث ااالث رؤ سياس ااية ،ك ااان له ااا حض ااورها الب ااارز ف ااي

رواي ااات األدي ااب غن اايم ،وك ااان لك اال رؤي ااة مناص اارون وأتب اااع ،يح اااولون أن يثبتا اوا صا اواب رؤاه اام الت ااي
يتبنونها ،في الوقت الذي يحاولون فيه ،أيضاً ،أن يراهناوا علاى فشال الارؤ المغاايرة وعادم جادواها .هاذه
ّ

حاداً،
الحال ،وعلى توالي السنين ،أفرزت في الواقع الفلسطيني السياسي واالجتماعي صراعاً أيديولوجياً ّ
ظفاات فيااه األيااديولوجيا "كسااالح سياسااي أي كااأداة إلدانااة وانتقاااد مجموعااات األفكااار وأنسااا العقائااد
هو ّ

الخاصة بالخصوم".

()2

لقد شهدت الساحة الوطنية عدداً واف اًر من األحزاب السياسية وحركات التحرر الوطني منذ عقود

ماضية ،وشهدت إضافة لذلك ،أشكاالً مختلفة مان والء وانتمااء األفاراد لهاذه األحازابي لكان العالقاة باين

انتماااء الفاارد للحاازب السياسااي ووالئااه للااوطن ،كاناات وال ازلاات عالقااة جدليااة ،يعوزهااا الكثياار ماان النظاار

والفحص والتحليل.

لكن الذي يمكن تقريره في هاذا الشاأن ،هاو وجاود ناوعين ملموساين مان االنتمااء الحزباي :انتمااء
ّ
للح اازب يتغّل ااب عل ااى االنتم اااء لل ااوطن ،كرابط ااة جامع ااة لك اال األحا ازاب ،ومس ا ِ
اتقطبة لمختل ااف الا اوالءات،
ه
وانتماء آخر للحزب ال يتعارض مع االنتماء للوطن ،بل ال ير أصحابه فيه إال منفذاً لتحقيق األهداف
الوطنياة الكباار  :ماان دفااع عاان األرض ،وانخارال فاي عمليااة التحرياار ،والمش ِ
ااركة مااع األحازاب األخاار
في مسيرة البناء واالرتقاء.
( )1أندروهيود ،مرجع سابق ،ص.18
()2المرجع السابق ،ص.14
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لقد طارح األدياب غنايم هاذه الجدلياة فاي رواياتاه بشاكل واضاح ،وأخاذ يساّلا األضاواء علاى أبنااء
الحركااات السياسااية الفلسااطينية ،ويضااعهم فااي أتااون المعااارك الوطنيااة المختلفااة ،بمااا يكشااف عاان صااور
التعصااب أليااديولوجيا الحاازب الضا ّايقة ،بمعتقداتااه وامالءاتااه ،وبااين
انتماااءاتهم المتباينااة ،المراوحااة بااين
ّ
التحرر منها في سبيل االنتماء الوطني الخالص.
وس اايجتهد الباح ااث م اان خ ااالل تحلي اال الرواي ااات ،ف ااي أن يب اارز األدوار الت ااي لعبته ااا شخص اايات

إن س االوك الشخص اايات يش ا ّاكل تجس اايداً له ااذين
متع ااددة ف ااي ّ
محك ااات ومواق ااف معين ااة م اان الرواي ااات ،إذ ّ
يمكننا ،في نهاية األمار ،مان مقارباة فكارة الكاتاب ،التاي ش ّاكلت أحاد محااور
النمطين من االنتماء ،وبما ّ

الرؤية لديه.

االنتماء الحزبي والموقف من االقتتال الوطني:
يقود انتماء األفراد ألحزابهم –في بعاض األحياان -نحاو التشادد والادفاع األعماى عان أياديولوجيا

وجلي ااًي "وساابب ذلااك أن اإلطااار الفكااري قيااد ال شااعوري
الحاازب ومعتقداتااه ،مهمااا كااان خطؤهااا واضااحاً ّ
يحسااون بااه"()1ي لياار الفاارد فااي انتمائااه لحزبااه عااين الحااق ،وقمااة
موضااوع علااى عقااولهم ماان حيااث ال ّ
الصواب ،ويمسي مستعداً ألن يدفع استحقاقات هذا االنتماء ،ولو أد به ذلك إلاى الصادام ماع اآلخار،

أو حتااى انقسااام الااوطن ،وضااياع القضااية الوطنيااة .فااي الوقاات ذاتااه ،يقااف بعااض األفاراد أمااام ضااميرهم
الا ااوطني الحا ااي ،وحا ا ّابهم وغي ا ارتهم الصا ااادقة علا ااى الا ااوطن ،فا ااي وجا ااه إما ااالءات األيا ااديولوجيا الحزبيا ااة
ّ
واستحقاقاتها ،التي قد تقودهم إلى اقتراف جرائم وطنية.

فااي روايااة "سةةباق فةةوق سةةطح البحةةر" ،وهااي تصااور أحااداث االقتتااال الفلسااطيني عااام ،2007

نطااالع نماااذج ماان الشخصااية الفلسااطينية الحزبيااة ،تعباار عاان الفكارة السااابقة ،إذ نقااف علااى حاوار طوياال

طع عبر محطات متعددة من الرواية ،باين ماازن شاهاب ،الفتحااوي االنتمااء ،وأحاد قياادات األجهازة
ومتق ّ

األمنيااة الفلسااطينية ،وميس ارة أبااو السااعود ،صاااحب االنتماااء الفتحاااوي ،أيضااً .فحينمااا ذهااب ميس ارة إلااى
بيت مازن ،ليتوسا لصاديقه الحمسااوي المختطاف ،إباراهيم رجاائي ،دار بينهماا حاوار أفصاح ك ٌّال منهماا

المختطاف
عن قناعاته فيما يتعلق باالقتتال الوطني ،هذا الحوار الذي افتتحه ميسرة ،همستشفعاً لصاديقه ه
لد مازن:
شيئا..
" -هو لم يفعل ً

فجابهه مازن شهاب بضحكة زلزلت أرجاء المكان:

( )1علي الوردي ،مهزلة العقل البشري ،ل ،2دار كوفان ،لندن ،1994 ،ص.46
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 في أوضاع االقتتال التي تشةبه حالتنةا ،ال ُيحاسةب النةاس وفقةاً للةذي فعلةوه ،بةل وفقةاً للةذي مةنقدمي صاحبك هذاو
الممكن أن يفعلوه ،ما الذي تتخيله لو أن هامتي استّقرت تحت َ
 لماذا كل هذه األحقاد و!!وعاد مازن إلى الضحك:

 كلنا يحقد على اآلخر يا عزيزي ،حجم أحقادنا هو الذي يختلف ويتفاضل فقط..وكافأه مازن شهاب بنظرٍة واجمة:
بحكم ليس لهم..
 ال عشنا إن تحكم برقابنا "الذقون"! ..سنحرقهم قبل أن يهنئواٍ
وقال ميسرة بأسى:

 قةةد يعجةةز مخالفونةةا عةةن إحراقنةةا بالمثةةل ،لكةةن مةةا أدرانةةا ،ربمةةا كةةان دخةةان ح ةرائقهم كافيةةاً ألنيخنقنا".

()1

وفي مقطع آخر من الرواية ،شهد ميسرة –وهاو فاي بيات ماازن شاهاب -وصاول مختطاف جدياد

ماان أصااحاب ال اريااة الخض ا ار إلااى بياات صااديقه مااازن ،الااذي تحااول إلااى ثكنااة عسااكرية ،ليصاارخ مااازن
موجهاً حديثه لميسرة:
ّ
" -ال عفو بعد اليوم ..لم يعد هناك مجال ،كالنا أطلق الرصاص على اآلخر يةا عزيةزي ،ضةمان
حياة أحدنا تعني موت اآلخرين قبله ..أنا أقتله اآلن لكي ال تق أر على قبري الفاتحة غداً!

لعل له أحباباً وأهالً!!
 لكنّ ،..أحةس بالنةدم عنةدما أكةون مةاثالً أمةام رصاصةهم
أهل كذلك ،أنا أقتلةه اآلن حتةى ال ّ
 ونحن لنا أألموت!.
 -لكن لماذاو

 ألنهم قفزوا إلى أماكن ليست لهم ،كنا بالكاد نحتمل إمامتهم لنا في الصةلوات ،فكيةف تريةدناأن نحتمل رؤيتهم متحدثين باسمنا على الشاشات الفضائيةو!..

يحكمون
 لكنهم فازوا في االنتخابات ،فلماذا ال ندعهم يفشلون ،لماذا ال نمنحهم أربع سنوات ُفيها ليغرقوا بأخطائهمو

 هل تتخيل معنى تواجدهم أربع سنوات فوق رؤوسناو!"(.)2نالحااظ ماان الحاوار السااابق ،أن مساااحة التقباال التااي تتااوفر فااي نفااس ميسارة أبااو السااعود للخصاام

السياسااي رحبااة ،مقارنااة بصااديقه مااازن ،فميس ارة كااان يسااتند إلااى مبااادو ديمقراطيااة فعليااة ،تجعلااه يتقباال
( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.67 ،66
( )2المصدر السابق ،ص.125-123
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الخصاام السياسااي ،وال ياار إشااكاالً فااي وصااوله لقمااة الساالطة ،وقضاااء مدتااه الدسااتورية ،حتااى وان كااان

جلي ااً ماان اللحظااات األولااى ،كااذلك فاانن الاادم الااوطني يمثاال عنااده خط ااً أحماار ،يجااب أال
فشااله السياسااي ّ
نحس في تسااؤالته المتتالياة لماازن ،قاد اًر عاليااً مان اإلنساانية والباراءة،
هيعتد عليه .واضاف ًة لذلك ،فنننا ّ
الت ااي تقف ااز ع اان معتق اادات بع ااض المح ا ّازبين ،عن ااد اختا ازالهم لآلخ اار ف ااي كون ااه خص ااماً سياس ااياً فحس ااب،

همهدرين كل صفاته اإلنسانية األخر  ،كأب ،أو وزوج ،أو وابن ...إلخ.

وم ااع الش اايخ ياس ااين رج ااائي ،ف ااي نهاي ااة الرواي ااة ذاته ااا ،نق ااف عل ااى مش ااهد رثائ ااه األل اايم ألخي ااه

غيبهماا الرصااص الاوطني الخاااطئ
الحمسااوي إباراهيم وصاديقه الفتحاااوي ميسارة ،أماام قبريهماا ،بعااد أن ّ
تحاات الثاار  ،فيكشااف ياسااين عاان مكنااون نفسااه ،وانتمائااه للااوطن الااذي يتجاااوز كاال انتماااء ،وتحاارره ماان

التعصااب الحزبااي ،المااؤدي القتاراف جارائم وطنيااةي هااذا رغاام أن الشاايخ ياسااين منااتم إلااى الجناااح المساّلح

التاابع لحركاة حمااس .وأمااام القبار الاذي ض ّام الصااديقين إباراهيم وميسارة ،أخاذ الشاايخ ياساين يرثاي أخاااه،
قائالً:
" -لماذا آثرت الرحيلو لماذا رميتني بغيابك الذي هو غيةابيو ..انظةر إلينةا :يقتةل بعضةنا بعضةاً
وحدنا الدموع تحتها..
فوق األرضُ ،
وت ّ
أيا أرضاً تأخةذ مةن الةذين لةيس لهةم ،وتعطةي الةذين أُتخمةت جيةوبهم ونفوسةهم .أهةي سةّنتك فةي

التعامةل مةةع أبنائةةكو!! تطةوين فةةي أحشةةائك كةةل الةذين ُجة ّةن جنةةونهم فةي محبتةةك ،وتحملةةين علةةى
راحتيك الذين أحبوا أنفسهم أكثر!..

أين صوابناو أمع الذين عودونا أن ينظروا إلى الدنيا على أنها عرض زائل من الدنيا قليل ،ولمةا
استفاقوا على أنفسةهم وقةد نجحةوا فةي االنتخابةات عرفةوا كةم هةي منصةات الحكةم عاليةةو أم مةع

الذين تلمروا على تواجد الوطن لكي يضمنوا تواجدهمو ولمةا جةاورهم بنةو جلةدتهم علةى منصةات

الحكم ،آثروا مجاورة المحتل على مجاورتهمّ ..أي ُة جريم ٍة أكبر من طمس المعةاني النبيلةة تجةاه
وطنو ّأي ُة جريم ٍة أكبر من أن نتحول إلى عبيد لرواتبناو وقتلةة مةأجورين ألحزابنةاو أنةا أفهةم أن
يموت اإلنسان من أجل قناعاته ،لكن ال أتخيل أن يكون قاتالً من أجلها".

()1

قدم سااقيه ثمنااً لحساابات المقتتلاين،
وياسين ،الذي دفع شبابه ووقته مقاوماً من أجل الوطن ،ثم ّ
لاام يجعلااه ذلااك ينجااذب بشااكل أعمااى إلااى معتقاادات حزبااه السياسااي ،فااي تبرئااة الااذات ،واتهااام اآلخاار
وتحميلا ااه المسا ااؤولية عما ااا يجا ااريي إذ نجا ااده –فا ااي المقطا ااع الساااابق -يهج ااو ك اال الممارساااات السياسا ااية

المتشاابهة لاد الحازبين األكبارين :فااتح وحمااس ،ويأسااى للمصاير الااذي آل إلياه الااوطن والقضاية نتيجااة
االقتتال الوطني.
( )1المصدر السابق ،ص.195-192
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وحااين ننتقاال إلااى روايااة "دونمةةةا بةةةرق وتحةةةت الغيةةةوم" ،تسااتوقفنا شخصااية عاادنان جب اران ،هااذه
الشخصااية التااي يتجلااى انتماؤهااا الااوطني فااي مواقااف كثيارة ماان حياتهااا ،ويتجلااى هااذا االنتماااء أكثاار فاي

حديث األستاذ جبران –أبي عدنان -عنه ،بعاد أن غااب فاي ثار الاوطن ،دافعااً ثمنااً باهظااً ياروي ظماأ

المقتتلين السياسيين.

عدنان جبران ،حمساوي االنتماء ،ويعمال فاي الجنااح المسالح لحركاة حمااس ،يقااوم المحتال ليال

اجلت لاه الرواياة ،أثنااء اقتحاماه
نهار ،اقتحم مستوطنات العدو يوم كان العادو فاي غازة ،وأثخان فياه ،وس ّ
متوساالً الحيااة ،فأ ازحاه بقدماه ،ومضاى دون أن
مستوطنة للعدو ،أنه رأف بجندي صاهيوني بكاى أماماه ّ
هيجهز عليه.

اذة تط ّال علاى
وكما تصور لنا الرواية ،فلم يكن عدنان جبران ير في انتمائاه الحمسااوي ،إال ناف ً
الااوطن الكبياار ،لااذلك حااين سااألته وفاااء ذات مارة عاان موقفااه ماان قيااادات منظمااة التحرياار ،أخبرهااا بحبااه
للكثير منهم ،وقناعته التامة بشخصية "أبو علي إياد" .أما انتماؤه للوطن ،الذي يتجااوز ارتباطاه الفعلاي

بحركة حماس ،فال يتجلى بصورة أوضح من تلك التي أخبر بها عن نفسه ،وهو ماثل كماتهم فاي لجناة

من لجاان التحقياق التاي أهعادت لاهي لوشااية تتعلاق بأفكااره التنويرياة التاي يبثّهاا للطاالب مان خاالل عملاه

معلماً للتربية اإلسالمية ،ليكون التحقيق على هذه الهيئة ،التي يرويها هو:
" -هل تصليو

 وأمتشق بندقي ًة إن لزم األمر. -هل تصليو

 وأُقيم الليل على مقرب ٍة من مستوطنات العدو. هل أنت فتحاويو -ال

 -هل أنت حمساويو

أي حماس فيهن تتحدثو
 عن ّوترتسم في مخيلتي صورة المقادمة ،وشحادة ،وسعدات ،والكرمي ،وبهاء الدين سعيد؛ فأصدع
بالحق ألستفزه أكثر:

()1

 -أنا فلسطيني بالقدر الذي كان فيه ياسر عرفات فلسطينياً أو أكثر"

( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.32
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إن هذا االنتماء جعال عادنان فاي مواقاف متعاددة مان الرواياة ،يخارج عان إماالءات قاادة حركتاه،
ّ
غير مبال بالنتيجة التي سوف تكون ،إذ يق أر أبوه في إحد أو ار مذكراته التي تركها قبل مقتله ،رسال ًة

تةدعي،
دونها إلى مسؤوله في الحركة ،يقول فيها" :شيخي معاذ :أنا واثق أنةك اآلن ال تغضةب ك كمةا ّ
ّ
أنا واثق أنك تنتقم للحظة اللقاء التةي جمعتنةا قبةل شةهرين ..جئتنةي لتشةتري ذمتةي ،جئتنةي لتعةرض
علي منصباً سةامقاً فةي القةوة التنفيذيةة ،كنةت تريةد أن تختزلنةي ألكةون أحةد المطبلةين لةك ،ولفسةادك
الشجية حين تقةرع ممارسةاتكم؛ تحمةي
الذي أثخن األرض .حنجرتي لن تكون يوماً لكم ..إن حناجرنا
ّ

األرض من سخط اإلله ،إنها كما الريح المزلزلة التي تنفض غبار فسادكم"

()1

وأكثاار ماان ذلااك ،فاانن انتماااء عاادنان الحمساااوي ،لاام يمنعااه ماان أن يفضااي ألبيااه ذات يااوم قااائالً:

"أتدري يا أبي :حماس مؤهلة المتشاق بندقية ،لكنهةا غيةر مؤهلةة المتشةاق رايةة متعلقةة بدولةة عةدل

وحرية ..آه يا أبي :لماذا عّلمهم المقادمة أن يمتشقوا بندقيةة ،ولةم يعّلمهةم أن يكونةوا الئقةين إذا مةا
توجهم الزمان ليجلسوا على منصات حكم ،ليحملوا راية القضيةو!"(.)2

إن االنتماء الوطني الذي كان يستقر داخل عادنان ،كاان هينماي فاي نفساه الجارأة علاى انتقااد كال
المسيئين للوطن ،سواء أكانوا في موقع الخصاوم السياسايين ،أو فاي ذات الادائرة التاي ينتماي إليهاا ،هاذا

مااا جعلااه ،فااي أحااد المواقااف ماان الروايااة ،ينااتفض ضااد أفكااار رفاقااه المبا ّاررة لالقتتااال الااوطني ،ويصاادع
بقناعاته المخالفة ،كما يروي أبوه:
"قالوا له:

 معركتنا معركة حق وباطل.فرمقهم بإشفاق:

لست
 من أين جئتم بثقتكم هذهو ..أعلم أن مخالفينا يمتلكون من الدناءة بما يكفي ،لكنني ُطهرنا نحن.
واثقاً من مسألة ُ
 -إنهم يكرهون اإلسالم.

 ال ...إنهم يكرهون الحركات اإلسالمية. -إنهم يستأصلوننا.

 -وهذا ال يعني أن نستأصلهم"(.)3

( )1المصدر السابق ،ص.33
( )2المصدر السابق ،ص.13
( )3المصدر السابق ،ص.9
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ثا ّام يجهاار برؤيتااه التااي تحماال اإلدانااة للحازبين معااً ،قااائالً لهاام" :أخبرونةةي بالةةذي خلقكةةم :كيةةف
يجتمةةع تحةةت قبةةة البرلمةةان مةةن ال يةةؤمن بالديمقراطيةةة إال كوسةةيلة توصةةله إلةةى غايةةة تنتمةةي للقةةرون

األولى ،مع الذين أخذوا من الليبراليةة اسةمها وو ُأدوا كةل إمكانيةة لنموهةا فةي بيةتهم الةداخليو ثالثةون
عاماً لم تفلح فتح عبرها في إجراء انتخابات تنظيمية داخلية( .)1وعشرون مائة عام لم تجعل حماس
تقتنةةع أن الموسةةيقا ليسةةت حرام ةاً ،ولةةم تجعلهةةا تحسةةم الخةةالف الةةدائر فةةي أروقتهةةا إن كةةان الوقةةوف

أكبر من تواجةدنا فةي مشةهد سياسةي لةم نكةن
أكبر أم أصغر .وال َ
شرك َ
لمعزوفة السالم الوطني شركاً َ
()2
مؤهلين للتواجد فيه"
وحين جاءت األوامر الحزبياة للمشااركة فاي معاارك االقتتاال الاوطني ،كاان لعادنان أن يجاأر فاي

وجااه قااادة حركتااه برفضااه القاااطع" :بنةةدقيتي لةةن تزغةةرد إال فةةي أج ةواء مسةةتوطنة لالحةةتالل ،أو علةةى
أنقةةاض معسةةكر مةةن معسةةكراتهم ،هةةي ال تجيةةد لغةةة االقتتةةال الةةوطني"()3ي وهااذا مااا جعاال قيااادة حركتااه

جمد"(.)4
ترميه بقرارها ،قائلة له" :أنت ُم ّ

اق االنقساام الثااني ،حاين
لشق االنقساام األول ،ثام دفاع روحاه لش ّ
لقد دفع عدنان نصف الضريبة ّ
اختهطف على أحد الحواجز التي أقامتها المجموعات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ،ثم أهجهز عليه،
بسبب لحية كانت قد تجاوزت حدها في وجهه – كما تخبرنا أحداث الرواية .-وفي رثاء األساتاذ جباران
البنه ،وحديثه عنه في محطات عدة من الروايةي يتضح لنا عمق االنتمااء الاذي كاان فاي نفاس عادنان،

االنتماء الذي يقفاز ويتجااوز كال ال ارياات والتنظيماات .يتحادث أباوه عناه أماام صاديقه وجادي الادهاليس،
فيقاول" :عدنان كان يستحق ميتة أشرف من هذه الميتة ،شاب مثلةه مةا كةان لةه أن يقتةل بالرصةاص
فصةيل آخةر ..عةدنان مةا كةان لةه أن
الوطني ،ما كان له أن يدفنه أبناء فصيل ،ليشمت بجثته أبنةاء
ٍ
يكون قاتالً إطالقاً ،مهما حاول اآلخرون تبرير جريمة قتله ..فتى مثله أشفق على عدو ،ما كان لةه
أن يرفةع بندقيتةه فةي وجةه فلسةةطيني! ..عةدنان كةان مةن الممكةن أن ُيقتةةل علةى يةد رفاقةه ..علةى يةةد
حماس كةان مةن الممكةن أن ُيقتةل ،وعلةى يةد السةلفيين بإمكانيةة أكبةر ،والفتحةاويون الةذين قتلةوه هةم

تةزين غرفتةه،
األجدر بالبكاء عليه ،هو هم لو أنهةم يةدرون ..تعةال وانظةر إلةى صةور الشةهداء التةي ّ
( )1تنبغي اإلشارة إلى أن حركاة فاتح مناذ تأسيساها والاى الوقات الحاضار ،لام تعقاد إال سابعة ماؤتمرات حركياة ،ويفتارض
وياذكر أن المادة التاي فصالت باين الماؤتمر الخاامس
أن تكون المؤتمرات منتظمة حسب ما تقره اللاوائح الداخلياة للحركاة ،ه
عااام  ،1988والمااؤتمر السااادس عااام  ،2009تناااهز العشارين ساانة .هينظاار :سااميح شاابيب ،مقالااة بعناوان :المااؤتمر العااام
السااادس لحركااة "فااتح" :احتماااالت ومخاااوف ،مجلااة الد ارسااات الفلسااطينية الصااادرة عاان مؤسسااة الد ارسااات الفلسااطينية،
مج ،19:ع ،2008 ،76:ص.52
( )2رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.10
( )3المصدر السابق ،ص.9
( )4المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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هذه غرفته تزينها صورة الفتحاوي النبيل الشهيد بهةاء الةدين سةعيد"( ..)1ويضايف فاي محطاة أخار :

"هةةم لةةم يفهم ةوا أن فتةةى مثَلةةه ُيةةؤثر أن ينهةةزم شةةريفاً علةةى أن ينتصةةر حقية اًر أو قةةاتالً ،كةةان يةةؤثر أن
ً
()2
يكتوي جسده بسيا مع ّذبيه على أن ترتفع بندقيته في وجوههم" .
طر فاي سانوات شابابه
ويبدو لنا أن عدنان ورث ذلك االنتماء عن أبيه ،األستاذ جباران ،الاذي سا ّ

تتعب ااد ف ااي محا اراب الح اازب ،وتكس اار ك اال
تاريخا ااً ناص ااعاً ف ااي مقاوم ااة المحت اال ،لكنه ااا المقاوم ااة الت ااي ال ّ
األطوا التي من الممكن أن تحيا بعنقها ،لتحجبها عن غايتها األشارف :الاوطن األكبار .ويتضاح هاذا

مان خااالل حااديث األسااتاذ جباران ،لوجاادي ،وهااو يساترجع ذكاار الماضااي ،أثناااء رثائااه البنااه الغائااب ،إذ
بمشهد كان من الممكن أن أؤديه أنا فةي
ٍ
يقول لوجدي" :وأرقب تاريخي ،فأحسب أن عدنان استبدلني

طور من أطوار حياتي المتالحقة .كةان مةن الممكةن أن أُقتةل مةن أجةل يسةار ،كمةا كةان مةن
أكثر من ٍ
الممكن أن أُقتل من أجل يمين"(.)3
ورغم أن األستاذ جبران –كما تصوره الرواية -قريب من الدائرة الحمساوية ،يخطب وياؤم النااس

في مسجد المخيم ،وفقد ابنه في أحداث االقتتال الوطني على يد الفتحاويين ،فنن هذا لام يمنعاه مان أن
يتعاالى علاى المعتقادات الحزبياة الضايقة ،ويوجاه ساهام نقاده للطارفين المتصاارعين ،ويتضاح هاذا بجاالء

في حواره مع وجدي حول ممارسات حركة حماس في الحكم ،إذ يصرخ منفعالً فاي وجاه وجادي ،قاائالً:

يتورعةوا عةن
"إنه زمان الطلقاء ،دخلوا االنتخابات ليصلحوا دنيانا ،ولمةا وجةدوا أنفسةهم عةاجزين ،لةم ّ
الحديث بمنطق اآلخرة ..نحن المحاصرون وليس هم ،أبناؤنا هم الةذين ال يتوظفةون ،وموظفةوهم هةم
الذين يترّقون .أبنةاؤهم يمتلكةون السةيارات والعربةات التةي تجعلهةم ال يقفةون تحةت وهةج الشةمس ،وال
أمةام تنةةاثرات الغبةار ،غيةةر مستنشةقين لزيةةت الةةذرة الشةهي الةةذي يسةتخدمه السةةائقون بةدالً مةةن الكةةاز
والبنزين الناضب في البلد"(.)4
إن صااورة المثااال الفلسااطيني الااذي حاااول الكاتااب أن يرساام مالحمااه عباار الشخصاايات السااابقة،

نجد له مثيالً في معظم روايتهي وهو غالباً ،يميل ألن يجعل هذا المثاال شخصااً بسايطاً ،ينتماي إلاى أ ّي
من األحازاب السياساية كبقياة الفلساطينيين ،لكان انتمااءه هاذا ،ال يعماي بصايرته عان االحتكاام لمصالحة

الوطن ،وشرفه ،ورفعته ،مقابل الذين يحتكمون إلى مصالحهم الذاتية ،مستغّلين مواقعهم داخل أحزابهم،

أو مواقع أحزابهم داخل البناء السياسي للوطن.
( )1المصدر السابق ،ص.4

( )2المصدر السابق ،ص.10
()3المصدر السابق ،ص.3
()4المصدر السابق ،ص.60
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وباالنتقال إلى رواية "عندما خسرت أبي" ،نقف مع شخصية االبن أحمد محالوي ،في مواجهته
مع أبيه رشدي محالوي ،حينما رماه أبوه بالتهم المتتابعة حول إفاالس مشاروع اإلساالميين الاذين ينتماي

يؤكاد ألبياه عان تحارره مان األياديولوجيا الحزبياة
ابنه إلى أحد تياراتهم ،فما كاان مان االبان أحماد إال أن ّ
التااي تسااقي بااذور الخااالف السياسااي ،وتعمااق اإلحساااس بحاادة الخصااام ،يؤكااد ذلااك قااائالً ألبيااه" :دائةةرة
الممكةةن تتسةةع لنةةةا جميعةةاً ،تتسةةع لكةةةل تناقضةةاتنا وخالفاتنةةةا ،لمةةاذا نصةةر علةةةى أال نةةرى أنفسةةةنا إال

كذرات الغبار المتناثرةو لماذا ال نفكر ولو للحظة أن ننظةر للنصةف
كمتش ّ
ظين متناثرين ّ
كمتعادين ،إال ُ
ُ
()1
ممتلس بالحقد والغل والضغينة واقصاء اآلخرو" .
الفارغ من الكأسو! ألن الجزء الممتلس منها
أ
وفااي مقاباال تلااك الشخصاايات التااي كاناات تكساار عاان عنقهااا طااو األيااديولوجيا الحزبيااة ،وتساامو

إل ااى فض اااء ال ااوطن ،كان اات هن اااك الشخص اايات المأس ااورة للفك اار الحزب ااي ،إذ تتبن اااه كعقي اادة ،وتس ااتقبله
كمسلمات ال تقبل النقاش ،وتبني سلوكها عبر خا مواز لهذا الفكر ،ال تحيد عنه وال تميل.

ففااي روايااة "أنةةةااآلتي" ،نشااعر بااالنموذجين يساايران بشااكل مت اواز ،وذلااك مااع شخصاايتي مساالمة

برعااي ،ووطاان عبااد الحميااد ،وكالهمااا ماان المنتمااين إلااى حركااة حماااس ،ويعمااالن فااي إحااد خالياهااا

المساالحة ،مطلااع انتفاضااة الحجااارة عااام  .1987فحااين التقااى وطاان بمساالمة فااي أحااد سااجون الساالطة
أكااد مسالمة لااوطن علاى قناعتااه القديمااة ،فيماا يخااص العالقاة مااع أجهازة الساالطة ،قااائالً" :ال
الفلساطينيةّ ،
لغة مع هؤالء غير لغة الرصاص"(.)2

في الوقت نفسه نستشعر في شخصية وطن قد اًر عالياً من االنتمااء الاوطني ،والتطلاع الوحادوي،

رغم تتلمذه هو ومسلمة برعي على يد أستاذهم حسن الرحال ،ورغم عملهما في الخلياة العساكرية ذاتهاا،

ورغام تعرضاهما معااً ،لالعتقااال السياساي فاي سااجون السالطة الفلساطينية .ويتضاح لنااا هاذا االنتمااء ماان

خااالل الموقااف الااذي يرويااه وطاان حااول مشاااركته بالحفاال المقااام ترحيبااً بالساالطة الفلسااطينية العائاادة إلااى
أرض الوطن ،يقول:

"لقد ذهبنا للجامعة اإلسالمية بعد شهر أو شةهرين مةن قةدوم السةلطة الفلسةطينية ،للمشةاركة
دشنته الكتلة اإلسالمية في الجامعةة ،وذلةك لالحتفةال بالعائةدين مةن أبنةاء شةعبنا..
في مهرجان فّني ّ
واختارني مسلمة برعي ألكون من طاقم الدعم الفني ..كان الشيخ أحمد ياسةين معةتقالً فةي السةجون

اإلسرائيلية ،وقمت أنا برفع صورته (الفوتوغرافية) إلى أعلى نقطةة متواجةدة فةي المكةان ..لكةن حتمةاً

عنةةدما نهةةض بعةةض جنةةود األمةةن الةةوطني العائةةدين للةةوطن ،ليرسةةموا التحيةةة الوطنيةةة لصةةورة الشةةيخ

اختزلت ذاتي في روحةي ،غةاب جسةدي،
ياسين ،فقد وجدتني عاج اًز عن النهوض بأي أمر آخر ،لقد ُ

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.45 ،44
( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.67
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بعمود قريب ،ألتصق به وشيء في داخلي يمور ويمور ،ألجد
أتشبث
ٍ
وحّلت روحي مكانه ،ووجدتني ّ
ارتجةت أرجةاء المكةان بالهتةاف،
لما ّ
الذي يلتهب في نفسي ،يطفو على وجوه الحاضرين كلهم ،وذلك ّ
وبالتهليل ،وبالتكبير ،والتصفيق"(.)1

أن صااد االنتماااء الااذي ت اوافر فااي نفااس وطاان ،جعلااه – وبعااد أن ما ّارت ساانوات االقتتااال
كمااا ّ
واالنقسااام الفلس ااطيني -يعي ااد حساااباته ،وي ارج ااع أفك ااا اًر أيديولوجيااة ترب ااى عليه ااا وامااتي به ااا ف ااي س اانوات

الشباب ،ليبث نجواه هذه المرة إلى شيخه حسن الرحال وهو الغائب عنه ،قائالً:

كنةت سةتكون معةي يةوم عَلةت بنةدقيتي
"وكيف لي أن أفهم يا رحالو ..كيف لي أن أعةرف إن َ
وبنادق رفاقي أكتاف رجةال السةلطة الفتحاويةة يةوم قاتلنةاهم ،هةل كنةت سةتكون معةي ومسةلمة برعةي

وكل رفاقي..و!"(.)2

عبر المواقف السابقة ،يبرز األدياب غنايم الشخصاية الحزبياة بأنماطهاا المختلفاة ،ويباين أن هاذه

الشخصية ال تخضع لتماثل صارم في الفكر والسلوك ،ففي حين كان بعضها مأسو اًر لمعتقدات الحزب،
بنذعان وتسليم ال يقبل المناقشة أو المراجعة ،كان البعض اآلخر يفلح في االنعتاا مان مان أياديولوجيا

الحاازب ،خاص ا ًة ،فااي المحطااات الفاصاالة والحساسااة ،واضااعاً نصااب عينيااه مصاالحة الااوطن ،والقضااية

الوطنية ،التي من أجلها هوجدت تلك األحزاب ،وممتلئاً إحساسااً برابطاة األخاوة الوطنياة التاي تجمعاه ماع
خصومه السياسيين ،وأبناء الدوائر الحزبية األخر .

( )1المصدر السابق ،ص.44
( )2المصدر السابق ،ص.82
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المبحث الثالث
الحكم
حركات التحّرر الفلسطينية ومعضلة ُ
كقوتي تحرر ضد االحتالل الصهيوني ،وكانات االنطالقاة لاد كال
انطلقت حركتا فتح وحماس ّ
ويحدد االستراتيجيات ،ويكشف عان جاوهر النضاال ضاد
منهما مرتبط ًة بميثا حركي ،يضع األهدافّ ،

االحتالل ،وأدواته.

وعبار تاوالي السانين ،هق ّادر لهااتين الحاركتين الوصاول إلاى قماة السالطة السياساية ،وتاولي الحكام،
اث انتقل اات الحركتا ااان  -ف ااي حق ااب زمنياااة
بع ااد توقي ااع اتف ااا أوسا االو وتش ااكيل الس االطة الفلسا ااطينية ،حي ا ه

متالحقااة -ماان شااكل القااو التحريريااة ألرض قابعااة تحاات حكاام االحااتالل ،إلااى شااكل القااو السياسااية،

الممسااكة بزمااام دولااة تتمتااع بصااالحيات الحكاام الاذاتي ،وتمااارس مهامااً إداريااة وسياسااية تشاابه مهااام ّأياة

دولة مستقلة.

والاااذي ال يمكا اان إغفالا ااه ،أن كلتا ااا الحا ااركتين خاضا اات تجربتها ااا الخاص ااة فا ااي مقاوماااة المحتا اال،

وخضعت لظروف مغايرة ،قبل وصولها إلى رأس السلطة السياسية .كذلك ،فنن كالً منهما كان لتجربتاه

اء علااى مسااتو القضااية الفلسااطينية ،أو علااى مسااتو
فااي الحكاام السياسااي إفا ارزات وتاداعيات كثيارة ،ساو ً
المجتمااع الفلسااطيني ،أو فيمااا يتعلااق باأليااديولوجيا الحركيااة –األسااس والمبااادو -التااي انبثقاات عنهااا كا ٌّل
من الحركتين.

وال شااك أن التحا ّاول ماان تجربااة المقاومااة إلااى تجربااة الحكاام أرخااى بظاللااه علااى الحااركتين ،ساواء
ِ
الموجهااة للفعاال النضااالي لااديهما ،والتغي ارات التااي ط ارأت علااى اسااتراتيجياتهما
فيمااا يتعلااق باأليااديولوجيا
ّ
وأس اااليب مواجهتهم ااا لالح ااتالل ،أو فيم ااا يتعل ااق بالق اادرة عل ااى النج اااح ف ااي المي اادان السياس ااي ،وتحقي ااق

التطلعات الشعبية ،وارضاء آمال الناس المتعددة.
هااذه المعضاالة ،طرحهااا األديااب غناايم ،وعالجهااا بشااكل ثاار ّي فااي العديااد ماان رواياتااه ،منطلقااً ماان
استدعاء األسس والمبادو الثورية للحركتين في مرحلة ما قبل الحكم ،مرو اًر باتفاقية السالم التاي مهادت

إلنش اااء الس االطة ،ووصا اوالً إل ااى بي ااان التغيا ارات الت ااي طا ارأت عل ااى با ارامج النض ااال ض ااد المحت اال ،ل ااد

الحركتين في فتارات الحكام ،باعتبارهماا الحاركتين الوحيادتين اللتاين تساّلمتا زماام السالطة السياساية ،دون
بقية حركات المقاومة الفلسطينية.
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وساايقوم الباحااث بتناااول تجربااة كاال ماان الحااركتين بشااكل منفصاال ،كمااا صا ّاورتها روايااات غناايم،
مهمااً ماان محاااور الرؤيااة األيديولوجيااة ليديااب غناايم فااي رواياتااه ،حيااث ساايبدأ
ليقااارب ماان خااالل محااو اًر ّ
بعرض تجربة حركة فتح في الحكم ،باعتبارها األسبق زمنياً ،تتلوها تجربة حركة حماس.

أوالً -تجربة حركة فتح النضالية والسياسية:
ابتدأت خطى حركة فتح في الكفاح المسلح في منتصف خمسينيات القرن الماضي عبر تأسيس

الخالي ا ااا الس ا ا ّارية( ،)1وم ا ااع منتص ا ااف الس ا ااتينيات أعلن ا اات الحرك ا ااة ع ا اان وجوده ا ااا الرس ا اامي ،حي ا ااث "ف ا ااي

 1965/1/1صاادر الاابال العسااكري األول لقاوات "العاصاافة" همعلنااً باادء الكفاااح المساالح وانطااال الثااورة
الفلسااطينية لتص اافية الكي ااان الص ااهيوني المتمث اال ف ااي دول ااة إساارائيل .وص اادر ف ااي  1965/1/28البي ااان

السياسي األول لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح )2(".وش ّاكلت الحركاة المكاون األكبار ،تقر ًيباا ،فاي
جسااد منظمااة التحرياار الفلسااطينية ،بعااد أن تزّعماات المطالبااة بتجديااد واقااع المنظمااة فااي أعقاااب هزيمااة
 ،1967وتنحياة الشااقيري عان قيادتهااا( .)3إن عملياة الفصاال باين نهااج حركاة فااتح ومنظماة التحرياار-فااي
تلك المرحلة -تبدو صعبة ومعقدة ،إذ ذابت رؤية الحركة بشكل شبه كلاي فاي بوتقاة المنظماة ،وحظيات

المؤسسااتان ماان وقتهااا برئاسااة مشااتركة ،عباار قيااادة الارئيس ياساار عرفااات لهمااا ،والااى الماادة التااي ت ارأس
مركزي القيادة فيهما الرئيس الحالي محمود عباس ،إذ توّلى كالهما رئاسة اللجنة التنفيذية في المنظمة،

وقيادة الحركة في ذات الوقت(.)4

ثمانينيات القرن الماضي ،والتي تهوجت بتوقيع اتفا أوسلو عام
ومع بدء مباحثات السالم نهاية
ّ
 ،1993قاماات منظمااة التحرياار الفلسااطينية –فيمااا بعااد -بتعااديل ميثاقهااا الااوطني ،الااذي نااص فااي مادتااه

التاسعة –قبل التعاديل الجدياد -علاى أن الكفااح المساّلح هاو الطرياق الوحياد لتحريار فلساطين ،وباعتبااره
()5

هااذا التعااديل أر فيااه الاابعض تعاطي ااً واقعي ااً مااع متطلبااات المرحلااة

اسااتراتيجي ًة ثابت ا ًة ولاايس تكتيك ااً.
ن
ااء كاامالً للميثاا  ،إذ شامل شاطب بناود وماواد كثيارة مناه(،)6
الجديدة ،في حين أر آخرو أنه يمثّال إلغ ً
وكان من أوضح التعديالت التي تمت فيه :إلغاء شكل العمل المسلح ضد االحتالل الصهيوني.

( )1هينظر :غازي خورشيد ،المرجع السابق ،ص.11
( )2المرجع السابق ،ص.11
( )3هينظر :منصور أبو كريم ،تطور فكر المقاومة في الفكر السياسي الوطني الفلسطيني (حركة فتح نموذجاً) ،أطروحاة
ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،2016 ،ص.56
( )4هينظر :المرجع السابق ،ص.58
( )5هينظر :المرجع السابق ،ص.57

( )6ينظر :عبد للا الحوراني ،المرجع السابق ،ص.111-107
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مؤيد لالتفا ومعارض لاه .هاذه الحاال ،وهاذه
وكان ّ
رد فعل الشارع الفلسطيني آنذاك ينقسم بين ّ
المرحلااة ،انعكساات تجلياتهااا فااي روايااات غناايم ،ففااي روايااة "أنةةا اآلتةةي" ،يخبرنااا بطاال الروايااة وطاان عب اد

الحميد عن األجواء التي شملت مخيمه الذي يساكن فياه ،عنادما بادأت أنبااء مباحثاات مدرياد تصال إلاى
أهل المخيم ،قائالً:

"كةةان المخةةيم كلةةه مسةةتيقظاً ،إذ كانةةت مشةةاكل حمةةاس وفةةتح تمةةء اآلفةةاق .الفتحةةاويون كةةانوا
يحتفلةةون بمباحثةةات السةةالم فةةي مدريةةد ،والحمسةةاويون كةةانوا يفةةورون غضةةباً .الفتحةةاويون يخرجةةون

بمظاهرات مؤيدة ،يطلقون رصاص االنتصار في الهواء ،ويهتفون باسم الوطن الجديد الذي سيكون،
دون احتالل ،ودون مالحقات ،ودون حظر تجوال ليلةي ،وبحضةور القائةد الكبيةر عرفةات ،الةذي أفلةح
في اغتنام الفرصةة الالئحةة لتدشةين وطةن جديةد ،بعةد أن أفلتةت كةل الفةرص األخةرى ،وحسةن الرحةال

هناك ،في المظةاهرات الموازيةة والمنةددة باالتفةاق الجديةد ،والمتهمةة للفتحةاويين بةأنهم يعملةون علةى
تصفية القضية الفلسطينية".

()1

لقااد بااذر هااذا الحاادث السياسااي ،بااذرًة س اريعة النمااو نحااو االنقسااام الفصااائلي – كمااا تصا ّاور لنااا
الرواية -إذ إن خيار التسوية السلمية لم يكن مطروحاً في أجندة حركة حماس ،وبنااء علياه ،كاان هنااك
المؤيدون لالتفا  ،وكان هناك الرافضون .يكمل وطن عبد الحميد سارد وقاائع المناوشاات التاي اشاتعلت

فااي المخاايم ،فيقااول" :الرصةةاص عةةال فةةي اله ةواء ،والفتحةةاويون تجمهةةروا ،أمةةا الحمسةةاويون فأخةةذتهم
الحميةةة ،متناسةةين أن الغلبةةة للفتحةةاويين علةةى صةةعيد العةةدد والعة ّةدة ،ولكةةي يجةةدوا أنفسةةهم معتصةةمين
ّ
()2
بالمسجد بعد ذلك ،يرشقون الفتحاويين باألحجار من هناك ،ويرد عليهم هؤالء بأحجار مماثلة".
هذه الحال داخل المخايم ،يرصاد الاراوي فاي رواياة "أحةالم برزخيةة" حااالً مشاابهة لهاا ،فاي الفتارة

التااي وصاالت فيهااا أنباااء المفاوضااات الس ارية التااي كاناات تهعقااد فااي العواصاام األوروبيااة تمهيااداً لتسااوية
حل سلمي ،فيقول" :واصطلى المخيم وأهالي المخيم برحى االختالفات الدائرة؛
القضية الفلسطينية عبر ّ

الرسمية للفلسطينيين في أوقات االختالف هي البندقيةة ،فقةد كةان ألهةالي المخةيم
وألن لغة التخاطب
ّ
()3
رصاص عابرة".
يجهزوا أنفسهم لموجات
ٍ
أن ّ

إن طااابع االنقسااام الااذي نلمسااه فااي المخاايم -كمااا صااورته الروايتااان السااابقتان -شااعبي بالدرجااة
ّ
ثمااة ساالطة أو أجه ازة أمنيااة فااي الااوطن ذلااك الوقاات ،ليحظااى هااذا االنقسااام بطااابع
األولااى ،إذ لاام تكاان ّ
تشكل التعددية حالة انقسام حاد أو بديالً عن المشروع
األقلية المعارضة تجاه السلطة القائمة" .حيث لم ّ

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.15
( )2المصدر السابق ،ص.16
( )3رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.388
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الااوطني الااذي تمّثلااه منظمااة التحرياار الفلسااطينية ..عاماال مهاام كااان يحااد ويخفااف ماان حاادة الخالفااات
الداخلية ،وهو غياب الصراع على السلطة ..ألن مركز ثقل الحركة الوطنية كان خارج الوطن ،فلم تكن

أي مان الفصااائل تمااارس ساايادة حتاى علااى المخيمااات)1(".ي وبالتااالي ،لاام يكان هناااك اصااطدام فعلااي مااع

السلطة الوطنية .لكن هذا الوضع أضحى قائماً بعد قدوم السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن ،وتناامي
قوة المعارضاة ،فاي الفتارة التاي سابقت انتفاضاة األقصاى عاام  ،2000وهاذا ماا نجاده فاي رواياة "عنةدما

خسرت أبي" ،إذ نلمس ذلك عبر حوار رشدي محالوي مع صديقه العقيد شالبي أباو الفتاوح وابناه شاادي
الذي يعمل في أحد األجهزة األمنية ،وذلك خالل زيارة أسرة رشادي لبيات العقياد ،عنادها ساألت أم أحماد

– زوجااة رشاادي -عاان شااادي ،فأخبروهااا بااأن هناااك حالااة ط اوارو فااي جهااازه األمنااي اسااتدعت حضااوره

للعمل ،ليعّلق رشدي بقوله:

يجرونا إلى معةارك ال قبةل لنةا بهةا ..هةؤالء ال يفهمةون طبةائع معاركنةا
"المأفونون يريدون أن ّ
المفترضة ،نحن نريد معارك تكسبنا تعاطف الرأي العالمي ..وهةؤالء يريةدون أن يسةتثمروا االنتفاضةة

ليعيدوا بناء خالياهم وتنظيماتهم على حساب مشروعنا الوطني".

()2

وخااالل الزيااارة نفسااها ،وبعااد أن عاااد شااادي ماان العماال ،واستفسااار الحاض ارين منااه عاان طبيعااة

المهمة التي استدعت ذهابه للعمل ،عّلق قاائالً" :لكم أتعبنا هؤالء المجانين! تصةلنا األخبةار َتتةرى عةن
ألسنتهم الطويلة التي "يزاودون" بهةا علةى مشةروعنا الةوطني فةي مسةاجدهم ومجالسةهم ،وبمجةرد أن
نلقي القبض عليهم يتحولون إلى أرانب".

()3

وتص ااور لن ااا الرواي ااة ف ااي محط ااات أخ اار  ،أس االوب المالحق ااة األمني ااة م اان ِقب اال أجها ازة الس االطة

الفلسااطينية ،ألبناااء الحركااات المعارضااة التفااا أوساالو فااي ذلااك الوقاات ،أي :المعارضااة للساالطة نفسااهاي
بصفتها حارسة االتفا  ،والمتعهادة بتنفياذ بناوده وشاروطه .فحينماا ذهاب أحماد رشادي إلاى المساجد ذات

يوم ،استغرب من نضوب المسجد من رفاقه ،ليستفسر من صديقه نوح سيف الدين:
" -ماذا هناكو أين الشبابو

 المالعين يالحقون الشباب حتى في المساجد..َ -منو

 فاستغرب نوح من سؤاله:( )1إباراهيم أباراش ،االنقسااام الفلسااطيني وصااناعة دويلااة غازة ،ل ،1دار الكلمااة للنشاار والتوزيااع ،غازة ،2018 ،ص،25
.26

( )2رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.134
()3المصدر السابق ،ص.135
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ومن سوى األجهزة األمنيةو!"
َ -

()1

وفااي مقطااع آخاار ماان الروايااة ،يقااف بنااا ال اراوي علااى مشااهد اعتقااال األجه ازة األمنيااة لنااوح ساايف

الدين بتوصية من رشدي محالوي لصديقه العقيد ،حرصاً علاى ساالمة الاوطن مان الخطار الاذي يش ّاكله
هو وأمثاله ،فيصف مشهد االعتقال قائالً:

"في منتصف النهار كانت المداهمة ،وطةأة المفاجةأة لةم تطةل نةوح بقةدر مةا طالةت أمةه وحتةى
سةةعاد ،اسةةتخفافه بةةالمعتقلين سةةاهم فةةي تةةأجيج نفوسةةهم الغاضةةبة ..كةةان علةةى نةةوح أن يتحمةةل كةةل

شيء ،الصراس ،النفير العام! ،والمفاجأة ،إال شيئاً واحداً كان عليه أال يواصل رحلة المكابرة والتصةبر
إزاءه ،أن يتم تقييده أمام عيون أمه الناضحة بالدمع ،وأن يةتم قذفةه بشةرفها بأقةذع الشةتائم ..وكةان

ويةداس
ويهةانُ ،
على األم أن ترى الكف وهي تواجه المخرز ،كان عليها أن ترى فلةذة كبةدها ُيضةربُ ،
أي إحسةةاس بةةالنقيض اعتمةةل فةةي نفسةةه،
ةس بكةةل اللكمةةات الموجهةةة ..ض
باألقةةدام ..وكةةان عليةةه أال يحة ّ
وكيف ال يحس بذلك ،وكل شيء يراه أمامه ينقلب إلى النقيض فةي هةذه البلةد ،حتةى البنةادق يطالهةا
هذا االنكفاءُ ،تختزل ألن ال تؤدي دورها إال كراجمة خلفية بكعبها ،وكعبها فقط".

()2

الساالطة ومرحلااة إدارة الدولااة،
إن مرحلااة الحكاام السياسااي لحركااة فااتح ،بعااد أن انتقلاات إلااى شااكل ّ
شااابتها بعااض التااوترات الداخليااة ،فاااألطراف السياسااية المعارضااة التفااا أوساالو شا ّاكلت قااوة معارضااة،
وهذه القاوة كانات ال ت ّادخر الفارص التاي تثبات فيهاا خيارهاا فاي مواجهاة االحاتالل ،وهاو الخياار النقايض
للمفاوضات ومشروع التسوية السلمية ،وهاو ماا أر فياه الفتحااويون تاآم اًر وخروجااً واضاحين عان مساار
المشروع الوطني ،كما لمسنا ذلك في كالم رشدي محالوي ،وشادي ابن العقيد في مقاطع سابقة.

تطرقت روايات غنيم إلى قضية أخر كأحد إف ارزات هاذا التحاول فاي مساار
من زاوية ثانية ،فقد ّ
حركة فتح ،تتمثّل في ذوبان الهوية الفتحاوية  -كهوية ثورية ضد المحتل -في جسد السلطة السياسية،

موض ااحة الم ااآل ال ااذي آل اات إلي ااه ه ااذه الهوي ااة ،عب اار تس االيطها الض ااوء عل ااى شخص اايات تمثّ اال المرحل ااة
ّ
الجديدة .فرواية "عندما خسرت أبةي" ترسام صاورًة لابعض القياادات الفتحاوياة العائادة إلاى أرض الاوطن،
عيته م اان الت اااريخ الث ااوري
والت ااي أض ااحى له ااا -فيم ااا بع ااد -نف ااوذ أمن ااي واقتص ااادي عا اريض ،يس ا ّ
اتمد ش اار ّ
ألصااحابها ،فتصااور لنااا كيااف كاناات تلتاائم جلسااة األًصاادقاء فااي حض ارة العقيااد شاالبي أبااو الفتااوح ،أحااد

المناضاالين العائاادين إلااى أرض الااوطن ،لتجمااع فااي لقاءاتهااا بااين التخطاايا لحمايااة الااوطن ماان العااابثين
يصور الراوي ذلك بقوله" :كانت اللقيا
بأمنه واستق ارره ،واالرتقاء بمشاريع العقارات الخاصة بالعقيد ،كما ّ
الناخرة في األغلب يجتمع شملها في أحد الشقق السكنية ،فةي أحةد األبةراج السةاحلية ،هنةاك تصةطك

( )1المصدر السابق ،ص.128 ،127
( )2المصدر السابق ،ص.163 ،162
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األيادي بالكؤوس والمرطبات واألرجيلة الملغمة ،لترسم خارطة الةوطن ،هنةاك ُتةروى حكايةات البطولةة
والفداء عن جحافل العز المظفرة ،كيف تكء الوطن وتحرسةه مةن األنامةل المنتحةرة ،التةي ال تةروم إال

ةدلهمات العمةةل المؤسسةةاتي الةةذي يرتقةةي
أن تغةةرق البلةةد فةةي أتةةون الص ةراع األ زلةةي ،وهنةةاك ُتحكةةى مة ّ
()1
ويرتقي باألبراج والبنايات والمشاريع التي ال تشبع أبداً".
كما تصور الرواية كيفية اساتغالل العقياد شالبي أباو الفتاوح ،لنفاوذه األمناي ليقاوي م اركاز اساتناده

فاي البلااديات والااو ازرات ،بمااا يسا ّاهل عليااه الحصااول علااى التاراخيص الالزمااة ،واإلغضاااء عاان التجاااوزات
التي قد تعيق مشاريعه العقارياة ،ومان هناا كانات العالقاة تتوطاد أكثار باين رشادي محاالوي ،رئايس قسام
التراخيص بالبلدية ،والعقيد شلبي أبو الفتوح.

تقدم نموذجاً لشخصية أخر ذات نفاوذ أمناي ،مبناي
أما رواية "سباق فوق سطح البحر" ،فننها ّ
علااى تاااريخ نضااالي سااابق ،وهااي شخصااية مااازن شااهاب ،إذ يتناااول ال اراوي تاااريخ هااذه الشخصااية لااد

"أما مازن شهاب فهو أحد قيادات العمل العسكري ألصحاب الرايةة الصةفرا،
تقديمها في الرواية ،قائالًّ :
وأحد قيادات الفلتةان األمنةي التةابع لءجهةزة األمنيةة كةذلك .بةدأت خطةاه النضةالية عنةدما كةان اليهةود
يختزلون تواجدهم في غزة وفقاً التفاق أوسلو المعلوم .تاريخه النضالي ُمختزل في الرصاصات التةي
كانت بندقيته تزغرد بها في األفراح والمناسةبات .كةان كغيةره مةن الكثيةرين الةذين تعةاملوا مةع أنفسةهم

علةةى أنهةةم مطلوبةةون ومطةةاردون لالحةةتالل ،ال لشةةيء إال لينةةالوا أعلةةى الرتةةب العسةةكرية حةةال قةةدوم

السةةلطة الفلسةةطينية إلةةى البلةةد ،ولمةةا قةةدمت السةةلطة انضةةوى تحةةت ل ةواء أحةةد األجهةةزة األمنيةةة ،لكةةن
انضواءه لم يرو ظمأ طموحاته أبداً ،ألنه حاز رتبة "مالزم أول" فقةط .ولمةا جةاءت انتفاضةة األقصةى
انبعث طموحه من جديد ،وذلةك لمةا ضةعفت قبضةة السةلطة ،لحظتهةا أعةاد تشةكيل أجهزتةه العسةكرية

والتي كانت قياداته في جهازه األمني ُتغةدق عليهةا .ال لشةيء بةدورها إال لتكةون ذراعهةا التةي تضةرب
بها نفوذ األجهزة األمنية األخرى ..وانضوى تحت لوائه مجموعة مةن الشةباب الطةامحين -الطةامحين

باالستشةةهاد والطةةامحين بالرتةةب الوظيفيةةة كةةذلك -وتفاقمةةت شةةهرته بعةةدها ،وذلةةك عنةةدما غةةدا إغةةالق

الش ةوارع والطرقةةات سةةّنته التةةي لةةم يتنةةازل عنهةةا! إذ كةةان بةةين الفينةةة واألخةةرى يقةةدم كشةةفاً متخمةةاً
باألسماء لبعض الشباب الراغبين بالتوظيف ،وازاء كل رفض لهذه الكشوفات كانت سّنته تتوثق أكثةر
وأكثر".

()2

يتعرض الراوي  -عبر المقطع السابق -لحال الفوضى األمنية التي نتجت عن اساتغالل بعاض

قيادات األجهزة األمنية نفوذهم لتحقياق ماآربهم وأهادافهم الخاصاة ،كماا هاو الحاال ماع ماازن شاهاب .إن
( )1المصدر السابق ،ص.62 ،61
( )2رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.64 ،63
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اساتثمار التااريخ النضاالي ،بهاادف الترقاي الاوظيفي-كمااا تص ّاور رواياات غنايم -شا ّاكل ماآالً س ّايئاً للتاااريخ
بامتيازتهاا
ا
كل معناى لاه أماام االنتمااء للسالطة الجديادة،
النضالي ذاته ،إذ يفقد االنتماء للماضي الثوري ّ

العجاج في رواياة "هذيان" ،همتساائالً":لمةاذا تكةون النهايةات هكةذا،
ومكتسباتها ،وهذا ما ّ
يعبر عنه سائد ّ
ه
دائماًو أبو عمار كان في األول ،وأبو مةازن كةان فةي األخيةر ،فةي البدايةة كانةت الثةورة ،وفةي األخيةر
كان الراتب".

()1

أما وجدي الدهاليس في رواية "دونما برق وتحت الغيوم" ،فننه وبعد عودته مع والده إلى أرض

أحس بفقداناه كثيا اًر مان االنتمااء الاذي لّقناه إيااه أباوه فاي سانين االغتاراب ،لحركاة فاتح وتاريخهاا
الوطنّ ،
النضالي ،بعد األذ الذي طاله وعائلته من ِقبل األجهزة األمنية ،التي وضعت يادها باالقوة علاى قطعاة
مقر أمني .يتحدث وجدي بأسى ،قاائالً" :إنهم سرقوا حلم أبي ..سرقوا الةوطن،
أرض لهم ،لتتحول إلى ّ
واحتكةةروه ،وكةةانوا االسةةتثناء البشةةري الوحيةةد لحركةةة تحةةرر تعتةةرف بحةةق تواجةةد المحتةةل علةةى أرضةةها
مقابل اعترافه بتمثيلها لشعبها".

()2

لقد رسام الكاتاب مان خاالل عرضاه لمالماح تجرباة حركاة فاتح فاي ميادان الحكام السياساي ،خ ّ
طااً

لالنحدار الذي أصااب األياديولوجيا الثورياة لحركاة فاتح ،خاالل المرحلاة الجديادة ،إذ كانات تجرباة الحكام

مبنية على تغيير في االستراتيجيات واألهداف :من كفاح ينتهي بتحرير كامل لتراب الاوطن ،إلاى تطّلاع
ّ
جديد نحو بناء دولاة والتمتاع بحكام ذاتاي ،ومان اتخااذ العمال المساّلح اساتراتيجية رئيساة فاي الكفااح ضاد
تحول نحو استراتيجية العمل السلمي .كما أوضحت روايات غنيم تاداعيات تجرباة الحكام
االحتالل ،إلى ّ
الهوياة إلاى حاد بعياد فاي جساد السالطة الفلساطينية،
السياسي على الهوية الفتحاوية ذاتها ،إذ ذابات هاذه
ّ

المجتمعياة لهاذه المرحلاة :كاساتثمار النفاوذ األمناي ،لتحقياق المكاساب االقتصاادية
إضاافة إلاى اإلفا ارزات ه
غير المشروعة ،أو استغالله في خلق حالة من الفوضى األمنية.

ثانياً -تجربة حركة حماس النضالية والسياسية:
ثمانينيااات القاارن الماضااي ،مااع مطلااع انتفاضااة الحجااارة .وكاناات
انطلقاات حركااة حماااس أواخاار
ّ
االنطالقااة مواكبااة للمرحلااة التااي أعلناات فيهااا منظمااة التحرياار قارار االسااتقالل ،وطرحاات مبادرتهااا للقبااول
بتسوية سلمية شاملة مع االحتالل اإلسرائيلي( .)3ومع قدوم السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن – بعاد
توقيع اتفا أوسلو "الذي أد لحدوث تصدع لهجماع الوطني حول هذا المشروع"( -)4أضاحى ال مفار

( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.24

( )2رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.65
( )3هينظر :أمين أبو بكر ،المرجع السابق ،ص.10
( )4إبراهيم أبراش ،المرجع السابق ،ص.29
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ماان االصااطدام الفعلااي بااين حركااة حماااس والساالطة الفلسااطينيةي لتباعااد الاارؤ السياسااية بااين الط ارفين،
واالتهامات المتبادلة بين الجانبين باالتفريا بالثوابات الوطنياة ،أو بتعطيال المشاروع الاوطني .وماع بداياة

انتفاضة األقصى عام  ،2000تراخت قبضة السلطة الفلسطينية األمنية ،في الوقت الذي أصبحت فياه

الرؤية يائسة تجااه اساتحقاقات اتفاا أوسالو ،مماا أعطاى فرصاة أقاو لحركاة حمااس للمضاي فاي خياار

المقاومااة المساالحة ،باإلضااافة إلااى تنااامي قوتهااا الجماهيريااة ،لتصاابح مهيااأة بعااد عاادة ساانوات للتنااافس

الديمقراطي على السلطة التشريعية ،الذي انتهاى بهاا إلاى الفاوز فاي االنتخاباات التشاريعية عاام ،2006

الموجاه ،والتعاايش ماع
ولترسم – في حينها -مالمح استراتيجية جديدة لتلك المرحلة ،تقوم علاى "العناف
ّ
()1
(السلطة) في ظل المفاوضات ،واالشتراك المشرول في (العملية السياسية)".

تعرضت روايات األديب غنيم لتجربة حركة حماس في النضال والحكم السياسي ،وقد رصد
لقد ّ
الباحث ثالث محطات أساسية ،عالجها غنيم بتركيز شديد ،تتضح عبرها آثار وتداعيات تجربة الحكم

السياسي على استراتيجية المقاومة لد حركة حماس ،وهذه المراحل هي :مرحلة الفوز في االنتخابات
المتشدد.
التشريعية ،ثم مرحلة االقتتال الداخلي وحكم قطاع غزة ،وتتبعها مرحلة ظهور التيار
ّ
أوالً -مرحلة الفوز في االنتخابات التشريعية:

جمااة ،نتيجااة عاادم توافااق برنامجهااا
واجهاات حركااة حماااس بعااد فوزهااا فااي االنتخابااات معيقااات ّ
السياسااي مااع الرؤيااة الدوليااة -األمريكيااة واإلس ارائيلية تحديا ًادا ،-ونتيجااة فشاال محاااوالت تشااكيل حكومااة
وحدة وطنية في ذلك الوقت .هذان األمران أرخيا بظاللهما على أداء الحكومة الجديدة ،لتادخل فاي نفاق

العزلة السياسية ،وما تبعه من مقاطعة دولية وحصار اقتصاادي ،أثا ار علاى الحاال العاماة للبلاد()2ي فعادم

القدرة على تأمين رواتاب الماوظفين ،وارضااء آماال النااس وتحساين أوضااعهم االقتصاادية ،كلهاا س ّاببت
حالااة سااخا لااد ش ارائح متعااددة ماان أبناااء الشااعب الفلسااطيني( .)3هااذه المرحلااة ،انعكساات فااي روايااات

غناايم ،وتحديااداً فااي روايااة "سةةباق فةةوق سةةطح البحةةر" ،التااي تتناااول تلااك المرحلااة .يسااتوقفنا فااي بدايااة
الروايااة الح اوار الااذي دار بااين ميس ارة أبااو السااعود والحاااج محمااود أبااو النااور ،والااذي أبااد فيااه ميس ارة

( )1تيسير عزام ،التجربة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وأثرها على الخيار الديمقراطي في الضفة الغربية
وقطاع غزة للفترة 2007-1993م ،أطروحة ماجستير ،جامعة النجاح ،2007 ،ص.102

( )2هينظر :المرجع السابق ،ص.170
( )3هينظر :عمااد أباو الاروس ،تجرباة حركاة حمااس واشاكالية الجماع باين المقاوماة والحكام ،أطروحاة ماجساتير ،أكاديمياة
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،2014 ،ص.104
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اعتراضه على عدم قدرة حكوماة حركاة حمااس تاوفير رواتاب الماوظفين قاائالّ " :تبةاً لحكومةة ال تسةتطيع

أن توفر الرواتب لموظفيها"(.)1

ليكمل فيما بعد" :أنا أؤمةن بةالثورة ،أؤمةن بةالثورة علةى كةل األشةياء ،وعلةى حكومتنةا الرشةيدة

أوالً!"(.)2

تذمر
وأثناء مسير ميسرة أبو السعود وصديقه زهدي نصار في أحد شوارع المخيم غير
ّ
المعبدةّ ،
ميسرة من الحصار الذي أعقب فاوز حركاة حمااس فاي االنتخاباات ،ليخبار زهادي" :كةان مةن المفتةرض

وجةةف
فمحةةل الةةزرع
ّ
أن يةةتم رصةةف هةةذا الشةةارع فةةي ظةةرف سةةتة أشةةهر ،لكةةن جةةاء حكةةم "الةةذقون" َ
()3
الضرع".
لقد واجهت حركة حماس حالاة ساخا اتساع ماداها ،لينتقال هاذا الساخا مان التاذمر اللفظاي ،إلاى

أسااليب أكثار ضاغطاً عليهاا ،يظهار ذلااك ماع ماازن شاهاب فاي الروايااة ذاتهاا ،والاذي تناولات الرواياة فااي
محور سابق الفوضى األمنية التي كان يفتعلها في عهد السالطة الفلساطينية ،والتاي كاان يعمال فاي أحاد

أجهزتها ،لكنه "عندما فاز أصحاب الراية الخض ار في االنتخابات ،وعنةدما ظهةرت أزمةة المةوظفين طة أر
تبة ّةد أل تكتيكةةي علةةى طلباتةةه ..إذ اكتفةةى بةةإغالق الطرقةةات واطةةالق الرصةةاص فةةي الهةواء ضةةغطاً علةةى
الحكومةةة للقيةةام بواجباتهةةا البديهيةةة المتمثلةةة بتةةأمين الرواتةةب للمةةوظفين ،)4(".وتص ّاور الروايااة نفسااها،

حاالت اعتراض أخر على الوضع الذي آلت إليه األمور بعد فوز حركة حماس في االنتخابات ،ولكن
بطريقة ساخرة ،وذلك عندما كان مازن شهاب وأصدقاؤه يتابعون مباراة كارة قادم فاي إحاد الكافتيرياات،

ليعلق أحد الحاضرين على أحداث المباراة:

" -رونالدينهو مثل رئيس حكومتنةا الرشةيدة ..بهرجةة زائفةة مةن الكلمةات والحركةات وخةواء عنةد
التنفيذ.

وصاح آخر:

لنتوجك علينا كسادس الخلفاء الراشدين!
 امنحنا رواتبنا يا رونالدينهو حكومتنا ّوعّلق مازن شهاب قائال:
 رونالدينهو حكومتنا ال يصلح ألي مركز في اللعبة..ومن ثم بابتهاج:

( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.11
( )2المصدر السابق ،ص.12
( )3المصدر السابق ،ص.17
( )4المصدر السابق ،ص.64
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 إال في الصفوف الخلفية للجماهير.)1("..وفااي محطااة أخاار  ،تأخااذنا الروايااة إلااى مأساااة زهاادي نصااار ،الطالااب الفلسااطيني الااذي أرساالته

عائلت ااه م اان قط اار لي اادرس ف ااي جامع ااات قط اااع غا ازة ،إذ ت اادهورت أوض اااعه المادي ااة بع ااد توق ااف دخ ااول

الحا اواالت المالي ااة إل ااى البل ااد ،وه ااو م ااا أخبرت ااه ب ااه موظف ااة البن ااك عن اادما ذه ااب الس ااتالم حوالت ااه ،قائلا ا ًة:
"الح ةواالت ممنوعةةة مةةن الخةةارج اآلن ..النقةةود ال تةةدخل إلةةى البلةةد إمعان ةاً فةةي الحصةةار علينةةا بسةةبب

الحكومة الرشيدة.)2("..

وحينما اشتكى زهدي لصديقه ميسرة هذه المأساة ،ما كان من ميسرة إال أن يواسيه على طريقة

"تجمل بالصبر ،هكذا قال رئيس حكومتنا الرشيدة".
ومنطق الحكومة الجديدة قائالً لهّ :

()3

ومما أمعن في حالة السخا الشعبي تجاه حركة حماس في تلك الفترة –كما تصور الرواية،-

ظهور بعض قيادات الحركة بمظاهر ال تخلو من الترف والبذخ ،الذي يتنكر ألوضاع الناس الصعبة،

حبل
وهو ما نلمسه في كالم ميسرة لزهدي ،بعد أن نصحه بالصبر ،إذ "لم يكد يكمل تعليقه حتى قطع َ
كالمه مرور موكب من السيارات ألحد قيادات الراية الخضرا ،فاستأنف كالمه بالنبرة نفسها:
 انظر :هكذا يكون الصبر ،واال فال.ومن ثم بعصبية مكبوتة:

 -مةن فةر انتقةةادهم لمواكةب الةذين سةةبقوهم ،حسةبنا أن مةواكبهم سةةتكون مةن عربةات الحميةةر".

()4

وهااو ذات االسااتنكار الااذي تبا ّاد  ،فااي محطااة أخاار ماان الروايااة ،فااي صااورة س اؤال سااأله ميس ارة
لصديقه الحمساوي إبراهيم رجائي ،قائالً" :لماذا ال نشعر بكبيةر فةرق بةين أصةحاب الرايةة الخضة ار
والصةةفراو المواكةةب هةةي المواكةةب ،والسةةيارات هةةي السةةيارات ،والتوظيةةف العةةائلي والحزبةةي ال زال

تبدل نسقه!"(.)5
محافظاً على عنفوانه وان ّ

لقااد شا ّاكلت هااذه المرحلااة  -كمااا تصااور روايااات غناايم -التحا ّادي األول واألكباار لبرنااامج المقاومااة
الذي تتمسك به حركة حماس ،أمام استحقاقات الحكم السياسي ،كما أنها أحدثت اهتا از اًز لصاورة الحركاة

فااي نفااوس بعااض الناااس ،ماان خااالل االسااتمرار ب انفس نسااق الحكاام السااابق ،فيمااا يتعلااق بمظاااهر البااذخ
والنعيم المصاحبة لمناصب الحكم ،والتوظيف العائلي...إلخ ،وهو ما انتقده ميسرة أبو السعود.

( )1المصدر السابق ،ص.75
( )2المصدر السابق ،ص.77
( )3المصدر السابق ،ص.86
( )4المصدر السابق ،ص.87 ،86
( )5المصدر السابق ،ص.95
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ثانياً -مرحلة االنفراد بحكم قطاع غزة:
مااع مجاايء العااام  ،2007الااذي شااهد أحااداث االقتتااال الفلسااطيني ،والتااي انتهاات بساايطرة حركااة

تحرريااة ،-هااذا
حماااس علااى قطاااع غازة ،شااهدت الحركااة انحاادا اًر جديااداً  -كحركااة مقاومااة ذات أهااداف ّ
االنحدار ترصده روايتا "هذيان" ،و"دونما برق وتحت الغيوم".
ففااي روايااة "هةةذيان" ينقلنااا بطاال الروايااة المعّلاام سااائد العجاااج إلااى تفاصاايل هااذه المرحلااة ،عباار

روايته لموقف حدث معه ،وقااده إلاى المثاول أماام لجناة تحقياق عقادتها لاه مديرياة التربياة والتعلايمي ومان
ه ااذه النقط ااة ينطل ااق ليص ااور لن ااا مش اااهد ومواق ااف م اان اس ااتغالل س االطة الحك اام م اان أج اال الترق ااي غي اار

المشروع ،في عهاد حكام حركاة حمااس لقطااع غازة ،عبار انتقااده للطريقاة التاي وصال بهاا أعضااء لجناة

إن "ثالثتهم كانوا قةد ارتقةوا ليجلسةوا فةي مناصةبهم الحاليةة ،بعةد أن
التحقيق إلى مواقعهم اإلدارية ،إذ ّ
حدثت مشاكل فتح وحماس ،بعد أن جلس موظفو حكومة فتح فةي بيةوتهم ،بعةد أن أضةربوا ،لةيجلس
أمثةةال األسةةتاذ السةةلهود فةةي مكانةةه الحةةالي ،ولكةةي يشةةاركه األسةةتاذان المجةةاوران فةةي قسةةمة غةةرف

مجةةةاورة ،دون إجةةةراءات رسةةةمية ،دون امتحانةةةات ،ودون مقةةةابالت ،وانمةةةا عبةةةر بوابةةةة أيمةةةان البيعةةةة

المقدسة ،وعبر وسائل وطرائق أخرى".

()1

وفي موقف آخر من الرواية ،أخذ سائد العجاج يرثي المآل الذي وصلت إليه حركاة حمااس مان

خالل تجربتها في الحكم ،همتسائالً في نفسه ،وهو ماثال أماام لجناة التحقياق" :هةل كةان حسةن البنةا يعةد

شعبي بأمثالكمو من أجل هللا صعدتم إلى جنة الرتبة ،فغادروها من أجل هللا ،أيضاً ،لتتحقق مصالحة

وطنية ال يعطلها إال الذين يشبهونكم".

()2

إن حاضار حركااة حماااس – فااي نظاار سااائد العجااج -مبتااور الصاالة بماضاايها ،إذ ياار أن كثيا اًر

م اان ال ااذين ترّقا اوا ون ااالوا امتي ااازات ،ق ااد اس ااتغلوا تض ااحيات الش ااهداء وبطا اوالتهم .يتض ااح ه ااذا ف ااي وص اافه
ألعضاء لجنة التحقيق في موقف جديد ،قائالً:

استشةهدوا ،حتمةاً ،لةم يتخيلةوا كينونةة األسةتاذ
تةوجهم! وكةل الةذين مةاتوا و ُ
ُ"بلهاء ،لكن الزمان ّ
ميسرة ،واألستاذ السلهود فةي طةور مةا بعةد االقتتةال الةوطني الةداخلي .كانةا كالهمةا ،وكةان كةل الةذين

يشبهونهما ،تماماً ،ككابوس هرب من دنيةا األحةالم ،إلةى جحةيم الواقةع ،لةم يةره الةذين استشةهدوا فةي

( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.12
( )2المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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مغيبةين فةي جةوف
أحالمهم ،ولو أنهم فعلوا؛ لما أكملوا المسةير ،ولمةا دفعةوا الةثمن ،ولمةا كةانوا اآلن ّ
()1
التراب ،ولما كنا نحن اآلن ،نتجرع بدالً منهم مرارة الكابوس المتدثر بأردية الوطن القدسية".
انم عان إحباال مان الصاورة التاي آلات
ويصل الحال بسائد العجاج إلى درجة من الزهد باالواقع ،ي ّ
إليها حركة حماس ،حيث البذخ والنعيم الذي يجّلل حياة قادتها ،ويعزلهم عن أوجاع النااس ،ليباث ساائد
نجواه – هذه المرة  -إلاى أبياه قاائالً" :تكفينةا أحالمنةا ،ولهةم الةدنيا ،وكةل حةافالت الةوطن المؤهلةة ألن
()2
تكون موكباً ،يسير خلفه ويهتف باسمه الهاتفون".
إن الصااورة التااي رساامها سااائد العجاااج أثناااء الحااديث عاان تجربااة حركااة فااتح ،بعااد انتقالهااا ماان

مرحلااة الثااورة إلااى مرحلااة الساالطة ،فااي محطااة سااابقة ماان الروايااة ،أكملهااا هنااا ،ليصاال إلااى حالااة ماان
التعماايم ،تسااتوي أمامهااا كاال حركااات التحاارر التااي تنخاارل فااي مياادان الساالطة ،حيااث يقااول" :ال مشةةاريع
مكتملة في ربوعنا ،وانما ُنتف مصابة بعقدة البارانويا( ..)3أبو عمةار الثةورة لةيس أبةو عمةار الدولةة،

وحماس المقاومة ،ليست حماس الحكومة ،وعلى اليسار ألف تحية وسالم منذ ُولد ويوم يبعث ميتةاً.
ما عالقة البروليتاريا بمؤسسات اإلنجي أوزو!"(.)4
أما في رواياة "دونمةا بةرق وتحةت الغيةوم" ،فيكشاف لناا األساتاذ جباران – وهاو قرياب مان حركاة

حماس -عما في نفسه تجاه األوضاع الحياتية التي يحياها الوطن بعد حكم حركة حماس لقطااع غازة،
ويتضح من حديثه إلى وجادي الادهاليس كام اهتازت صاورة الحركاة فاي نفساه فاي هاذه المرحلاة ،إذ يقاول

لوجدي" :عا

طلقاء الةذين سةادوا بعةد أن غةابوا فةي
تجار األنفاق ،ولنهنأ بالكهرباء المقطوعة ،وبال ُ

أوقات األزمات".

()5

إن مفااردة "الطلقاااء" تاواترت فااي كااالم األسااتاذ جباران مارات متعااددة ،وماان خاللهااا يمكاان الفصاال

بين مرحلتين مساتقّلتين فاي تااريخ حركاة حمااس :مرحلاة ماا قبال الحكام ،التاي لام تكان تحتمال فاي تاوالي

ثم مرحلة الحكم السياسي ،التي استقطبت كثي اًر من الطامحين
ّ
سنيها غير الصادقين والمخلصين للفكرةّ ،
( )1المصدر السابق ،ص.16

( )2المصدر السابق ،ص.32
( )3هينظاار :د.فاارج عبااد القااادر طااه ،وآخاارون ،معجاام علاام الاانفس والتحلياال النفسااي ،ل ،1دار النهضااة العربيااة ،بيااروت،
ص .79عرف المعجم البارانويا بأنها :مرض نفسي ،يطلق عليه "جنون الهذاء" ،ويتسم الماريض المصااب باه بحالاة مان
العناد واإلصرار على إثبات صحة معتقدات وتصورات ،يثبت الواقع ضدها .والغرياب أن ثماة عالقاة لمساها الباحاث باين
إحد تسميات المرض ،وهاو "الهاذاء" وباين عناوان الرواياة ذاتهاا "هاذيان" ،ليصابح لهاذا المارض مان وجهاة نظار الروائاي
بعد آخر ،يتصل بممارسات السياسيين ،وأفكارهم الالواقعية.
( )4رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.81
( )5رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.59
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بمكاسااب الحكاام وزينتااه ،أولئااك الااذين يسااميهم األسااتاذ جب اران" :الطلقاااء"( .)1ففااي مقطااع الحااق ،يصاارخ

األستاذ جبران في وجدي ،قائالً لاه" :إنه زمن الطلقاء ،دخلوا االنتخابات ليصةلحوا دنيانةا ،ولمةا وجةدوا
أنفسهم عاجزين ،لم يتورعوا عن الحديث بمنطق اآلخرة ..نحن المحاصرون وليس هم ،أبناؤنا الذين
ال يتوظفون ،وموظفوهم هم الذين يترّقون".

()2

إن الحااال الرافضااة التااي تنطااوي عليهااا نفااس األسااتاذ جب اران لهااذه المرحلااة ،دافعهااا الغي ارة علااى

المبااادو التااي انطلقاات منهااا حركااة حماااس ،والتاااريخ المقاااوم لهااا ،الااذي أنجباات مرحلااة الحكاام ماان يلوثااه

المنتظر الموعود ،وتتجلى هذه الفكرة حاين يساتأنف
ويسيء إليه ،فحماس – في نظره -لم تحقق المثال ه
الحديث إلى وجدي قائالً له:
"أنا األستاذ جبران ...كان ال يعنيني كثي اًر حجم المعاناة التي يعانيها الناس بسةبب فةوزهم فةي

االنتخابات ،لو أنهم حققوا المثال الذي يجعلنا ننتمي إليهم ،لو أنهم عاشوا بيننا كما كانوا ،لةو أنهةم

أحسوا بنا ،لو أنهم ربطوا حج اًر واحداً على بطونهم ،يشبه الحجرين اللذين ربطهما محمد بن عبد هللا
ّ
ذات يوم ..إنني منحتهم صوتي في االنتخابات ،وكان من الممكةن أن أمةنحهم روحةي لةو أنهةم كةانوا
كمةةا ينبغةةي لهةةم أن يكون ةوا .صةةدقني :الفجةةائع الناجمةةة عةةن الخةةذالن ال ُتغتفةةر ،وهةةم خةةذلونا ،وكةةان

خذالنهم على صعيد القيم أكبر وأكبر".

()3

المتشدد:
التيار
ّ
ثالثاً -مرحلة مواجهة ّ
وحساسااة أدخلاات حركااة حماااس معترك ااً جديااداً ،وهااذا
تصا ّاور روايااة "أنةةا اآلتةةي" ،مرحلااة جدياادة ّ
تعرضات حركاة حمااس
هوياة
ّ
المعترك له ارتبال باأليديولوجيا الدينية التي تش ّاكل ّ
وخلفياة الحركاة ،حياث ّ

لها ّازة عنيفااة ،كااادت أن تتصاااعد إلااى مااد أبعااد ،عباار خااروج بعااض أتباعهااا عليهااا ،بشااكل مس اّلح فااي
مرحلة حكمها السياسي.
لقااد كااان لهااذا الخااروج واالعت اراض أساابابه ومبر ارتااه ،وهااو مااا تصااوره روايااة "أنةةةا اآلتةةةي" عباار

شخصيتي مسلمة برعي ،ووطن عبد الحميد ،اللذين خرجا ضد حركتهم-حركة حماس -بالسالح.

( )1يحيل هذا المصطلح إلى أهل مكة الاذين دخلاوا فاي اإلساالم بعاد فتحهاا ،وعفاا عانهم النباي -صالى للا علياه وسالم-
بقولااه" :اذهباوا فااأنتم الطلقاااء" ،إشااارة إلااى اللحااا المتااأخر بركااب الاادعوة اإلسااالمية ،وعنااد إسااقاطه علااى الحالااة السياسااية
الخاصااة بتجربااة حركااة حماااس فااي الحكاام ،هفيقصااد بااه حينهااا ،الااذين انتماوا إلااى حركااة حماااس فااي مرحلااة مااا بعااد الحكاام،
طمعا في مكاسبه وامتيازاته.
( )2رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.60
( )3المصدر السابق ،ص.61
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يفصح مسلمة برعي لصديقه وطن ،عن طبيعة اعتراضه على قيادات حركته في مرحلة الحكام،

لسةت أدري إن كةانوا يختلفةون عةن
قائالً لاه" :هناك قيادات في الحركة ال أدري من أيةن جاءتنةا ،وهللا ُ
العلمانيين بشيء ،وهؤالء هم الذين سيبقون وسيأتون ،ليأمرونا بالصبر والمصةابرة ..هةل هكةذا كةان
ةت لةةه ألةةف مةةرة بةةأن شةةبابنا
السةةلف الصةةالح يتعةةاملون مةةع الظلمةةةو! ..ليةةت الرحةةال سةةمع كالمةةي ،قلة ُ
()1
بعيدون عن عقيدة السلف الصافية ،لكنه لم يستمع ،والمشكلة اآلن أكبر".
ث اام ال يلب ااث أن ي ااتهم قي ااادات حركت ااه بقول ااه" :العلمانيةةةةة كفةةةةر ،وهةةةةؤالء كةةةةانوا مسةةةةلمين ،إذن

التوصةةيف الةةدقيق يتحةةدث عةةن كفةةر بعةةد إيمةةان..هؤالء مرتةةدون)2(".لتكااون النتيجااة بعااد ذلااك صااعبة
انجر إلى حيث يريد مسلمة برعي ،يقول:
وقاسية ،إذ يخبرنا بها وطن عبد الحميد ،الذي ّ

"فأنةةا مةةن وجةةد نفسةةه بعةةد سةةنتين مةةن مقاتلتةةه لرجةةال السةةلطة الفتحاويةةة ،مضةةط اًر ألن يقاتةةل

رفاقةه السةابقين ،مضةةط اًر ألن يقاتةل رجةةال السةلطة الحمسةةاوية ،يومهةا قةةال لةي مسةةلمة برعةي :لةةيس
ألجل هذا انطلق األ َُول! انظر إليهم :حتى المنكرات الظاهرة هم غير راغبين في إزالتها.)3("..

لقااد كااان تشا ّادد بعااض أف اراد حركااة حماااس – كمااا تصااور الروايااة -وخااروجهم بالسااالح ،انتصااا اًر
لييااديولوجيا القديمااة التااي لاام تتحقااق -فااي نظاارهم ،-فالتساااهل مااع العلمااانيين ،وعاادم الرغبااة فااي تغيياار

المنكارات الظاااهرة –كمااا ياار مساالمة برعااي ،-هااو بمثابااة انحاادار أيااديولوجي ،يسااتحق الثااورة وتصااحيح
المسار ،إذ كان الحكم السياساي بالنسابة لمان مثلاه ،فرصاة لتجسايد هاذه األياديولوجيا فاي ميادان الحيااة،

بل كان تلك القناعة من أهم أسباب عدائه لحركة فتح ،كما أخبر صديقه وطان ذات م ّارة بقولاه" :هةؤالء
مرتدون رافضةون لتطبيةق شةرع هللا"( ،)4وبالمقابال ،كاان الحكام السياساي -فاي نظاره -فرصاة النعكااس

هااذه األيااديولوجيا ف اي الواقااع الجديااد ،إذ كاناات بمثابااة الحلاام المنتظاار تحقيقااه ،وهااو مااا كااان يعباار عنهااا
نحكم كتابك ،ونحتكم إلى شريعتك"(.)5
بدعائه الدائم" :أغثنا يا هللا ..انصرنا كي ّ

أخي ا اًر ،ف اانن المتتب ااع للنسااق الع ااام ال ااذي تناول ااه غناايم ف ااي روايات ااه فيمااا يتعل ااق بحرك ااات التح اارر

وتجاربها في الحكم السياسي ،سيلحظ تشاابهاً كبيا اًر علاى صاعيد االنحادار األياديولوجي ،فكلتاا الحاركتين

اضطرت – تحت تأثير ظروف داخلية وخارجية -ألن تغير فاي أدوات وأسااليب المواجهاة ماع المحتال،
ّ
فيمااا كااان للحكاام اسااتحقاقاته المكلفااة ،التااي أرخاات بظاللهااا علااى فكاار المقاومااة .إن هااذا االنحاادار أثّاار
( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.67
( )2المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( )3المصدر السابق ،ص.89
( )4المصدر السابق ،ص.88
( )5المصدر السابق ،ص.68
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بشاكل جلاي علااى والء بعاض األتباااع وانتماائهم للحااركتين ،وهاو مااا تاراوح فااي شاكله بااين اإلحسااس بفقااد
ّ
االنتماااء القااديم وبرودتااه ،كالااذي نلمسااه فااي شخصااية شاااكر الاادهاليس فااي روايااة "دونمةةا بةةرق وتحةةت

الغيةوم" ،تجاااه حركاة فاتح "التةةي انتمةةى إلةى ماضةةيها ،وقتلةه حاضةةرها"( ،)1وباين االنقااالب العملاي علااى
الحاضار الااذي تحياااه الحركاة ،كموقااف مساالمة برعاي ووطاان عبااد الحمياد ،اللااذين رفعااا الساالح فااي وجااه

حركة حماس ،لشعورهم بالفار بين المعتقدات والتصاورات التاي ترباوا عليهاا فاي الماضاي ،وباين الواقاع
الجديد بتناقضاته القائمة ،وأدواته السياسية الجديدة.

( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.51
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الفصل الثالث

التشكيل الفني في روايات غنيم:
البناء والداللة
 المبحث األول -اللغة الروائية والمكنون األيديولوجي.
 المبحث الثاني -الزمان والمكان وتجلياتهما األيديولوجية.
 المبحث الثالث -الشخصية الروائية :مالمح البناء والدور األيديولوجي.

توطئة:
تبنااى النقاااد والباااحثون عنااد تحلاايلهم ليعمااال الروائيااة مناااهج نقديااة متعااددة ،منهااا المناااهج التااي

تستعين بالعلوم األخر  ،كاالمنهج التااريخي واالجتمااعي والنفساي( ،)1علاى حاين أصابح االتجااه البنياوي

الم ارتبا بالد ارسااات اللسااانية ينااادي بضاارورة د ارسااة العماال األدبااي انطالق ااً ماان بنيتااه الداخليااة ،أي ماان
كيانه اللغوي ،ومنها ما تشدد بضرورة فصل النص األدبي عن جميع مرجعياته الخارجية ،ودراسته وفق
عالقاته وأنساقه الداخلية فقا ،ومنها المناهج التاي وّلفات باين أكثار مان طريقاة فاي التعامال ماع الانص،

فقبلاات اإلحالااة ماان الااداخل النصااي إلااى المرجااع الخااارجي ،مااع بقاااء االعتبااار األساااس للبنيااة اللغويااة
للنص ،كالمنهج السوسيو بنائي.
وما زالت ساحة النقد األدبي – الروائي بالتحديد -تشهد صاعوبة بالغاة ،فاي االتفاا علاى مانهج

معين ،يمكن االعتماد عليه في مقاربة النص األدبي ،واالكتفاء به ،وسبب ذلك" :غيااب المركاز الثابات

للنص ،إذ ال توجاد نقطاة ارتكااز يمكان االنطاال منهاا لتقاديم تفساير أو قاراءة موثاو بهاا ..وان ماا هاو

مركزي أو جوهري في قراءة ما ،ليصبح هامشياً في قراءة أخر  ،وان ما هو هامشي في قراءة ماا يغادو
مركزياً في قراءة ثانية".

()2

إن ع اادداً م اان الد ارس ااات الت ااي طالعه ااا الباح ااث ،اس ااتخدمت الم اانهج البني ااوي ف ااي تحلي اال ال اانص

الروائي ،أو على األقل استفادت من أدواته ،في تناولها لبنى العناصر الروائية ،لكن المالحظة الجامعة

تلم ااس
حااول ط ارئااق التحلي اال فيهااا ،أنه ااا كاناات تمي اال إلااى تفكيااك ه ااذه البنااى ،ووص ااف جزيئاتهاااي دون ّ
الدالالت المصاحبةي فمثالً :في بنية السرد ،كان التحليل يتجه ،غالباً ،إلى بيان أنواع الرؤ السردية أو
أشااكال التّبئياار ،ثاام الحااديث عاان الاراوي العلاايم ،والاراوي محاادود العلاام ،والاراوي المنحاااز ،والمحايااد..إلخ.

كمااا أن بنيااة الزمااان ،أيضااً ،خضااعت لط ارئااق تحلياال مشااابهة ،تكشااف عاان المفارقااات الزمنيااة ،كتقنيتااي

االساترجاع واالساتبا  ،ومان ثا ّام تنااول مساتويات الاازمن الساردي :كمساتو الماادة والتاواتر ،والكشاف عاان
ظفة في كل منهما.
المو ّ
التقنيات المتعددة ه
إن هذا التفكيك للبنيتين اللغوية والزمنية ،خضعت له بنسق مماثل ،بنيتا المكان والشخصاية فاي

معظاام الد ارسااات ،ليباادو هااذا التحلياال أقاارب إلااى الوصااف المسااتعين باإلحصاااء :كتصاانيف شخصاايات

الرواية إلى رئيسة وثانوية ،وثابتة ونامية ،ومدورة ومسطحة ...إلخ.

( )1هينظر :محمد عزام ،المنهج الموضوعي في النقد األدبي ،د.ل ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،1999 ،ص.5
( )2عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة (من البنيوية إلى التفكيك) ،سلسلة عالم المعرفاة ،د.ل ،المجلاس الاوطني للثقافاة

والفنون واآلداب ،الكويت ،1998 ،ص.367
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إن هذا التحليل  -في نظر الباحث -ال يكشف جماليات البناء الروائي بقدر ما يحصي تقنياته،

تقصاادها
ويحا ّادد مواضااع توظيفهااا واسااتخدامها ،لكنااه فااي نهايااة األماار ،ال هيحياال إلااى غايااات أو أهاادافّ ،
وعي الروائي الفنان عند استخدامه لها.

لااذلك ،ارتااأ الباحااث -فااي هااذا الفصاال -أن يتناااول هااذه البنااى بالتحلياال ،كاشاافاً عاان تقنياتهااا

المتعااددة ،ولكاان فااي إطااار تركي ازه علااى إحالااة نتااائج التحلياال الفنااي علااى الشااق األول ماان الد ارسااة ،أي

إحالا ااة عنصا اار الشا ااكل علا ااى المضا اامون ،لبيا ااان جماليا ااات تشا ااكيل الرؤيا ااة األيديولوجيا ااة فا ااي الروايا ااات
المدروسة .فلو كانت الغاية تحليل العناصر الروائية ،وبيان التقنيات السردية فاي رواياات غنايم ،لتطلاب

األمر دراسة مستقلة ،تستوفي هذه العناصر والتقنيات ،وانما جملة األمر أن الباحث يؤثر د ارساة بعاض

فني ااً ،أي أن تناااول الشااكل
العناصاار الروائيااة التااي ساااهمت فااي إب اراز الرؤيااة األيديولوجيااة وصااياغتها ّ
سايكون مان زاوياة عالقتاه بالموضاوع ،علاى اعتباار أن "الموضاوع هاو الاذي يحادد (شاكله) .والشاكل هاو

()1
إن "التقنيااات السااردية ،رغاام
يكيااف (الموضااوع) ،ويحيلااه ماان خب ارة عاديااة إلااى خب ارة فنيااة ".إذ ّ
الااذي ّ
أهميتهااا ،ليساات غايااة فااي حااد ذاتهااا ،وانمااا هااي وسااائل لتحقيااق تااأثيرات معينااة"( ،)2األماار الااذي ساايجعل

الباحث يتناول بعض العناصر الروائية دون غيرها ،وبعض التقنيات الساردية دون األخار  ،كاشافاً عان
الاادالالت التااي أنتجهااا توظيااف الكاتااب لهااذه التقنيااات فااي التعبياار عاان رؤيتااه األيديولوجيااة .وسينقسةةم

الفصل إلى ثالثة مباحث:

المبحث األول -اللغة الروائية والمكنون األيديولوجي :وسيتناول فيه الباحث :اللغة السردية ،واللغة
الوصفية ،واللغة الحوارية ،بشكليها الخارجي والداخلي.

المبحةةث الثةةاني -الزمةةان والمكةةان وتجلياتهمةةا األيديولوجيةةة :إذ ساايتناول الباحااث مسااتويات الاازمن
المدة ،والتواتر ،وتقنيات كل مستو  ،مستكشفاً الدالالت األيديولوجية الناتجاة عان
السردي :النظام ،و ّ
كاال منهااا ،كمااا ساايتناول األماااكن التااي أثاارت الفكارة األيديولوجيااة ،ثاام تناااول الفضاااء المكاااني ،وبياان

مد داللته على المرحلة السياسية التي تتناولها كل رواية.

المبحث الثالث -الشخصية الروائية :مالمح البناء والدور األيديولوجي :وفيه يتناول الباحث كيفياة
بناااء الشخصااية ماان الخااارج والااداخل ،وعالقااة هااذه البناااء بالاادور الااذي تلعبااه الشخصااية علااى صااعيد

المواقف والتصورات األيديولوجياة ،مان خاالل التوقاف علاى أكثار مان نماا بارز حضاوره فاي رواياات

غنيم ،باإلضافة إلى تناول نموذج البطل اإلشكالي ،وعالقته بالرؤية األيديولوجية للشخصية.

( )1محمد عزام ،المرجع السابق ،ص.85
( )2خضار محجااز ،تقنيااات الساارد الروائاي (محتااو الشااكل وأنمااال الاراوي) ،ل ،1عطيااة للنشاار والتوزيااع ،غازة،2014 ،
ص.16
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المبحث األول

اللغة الروائية والمكنون األيديولوجي
إن
يضع عادد مان النقااد عنصار اللغاة فاي مرتباة متقدماة ومتميازة عان بقياة عناصار الرواياةي إذ ّ
ثمة رواي ًة ما ،يمكن قراءتها .وبدون اللغة ال توجاد رواياة – أصاالً
"اللغة هي الدليل المحسوس على أن ّ
 كما ال يوجد ٌّفن أدبي بدونها – على اإلطال ".-

()1

إن تهماايش عنصاار اللغااة فااي التحلياال الفنااي ،ال يعااود بالضاارر علااى اللغااة ذاتهااا ماان حيااث ّإنهااا

أحاد المش ّاكالت األساساية للعمال الروائاي ،بال إنااه يض ّار بالتنااول الصاحيح للعناصار األخار التاي يقااوم
وجودها باللغة ،أيضاً .فمثالً" ،كيف يمكن الحديث عان الشخصاية التاي تانهض بالحادث ،أو يقاع عليهاا

فيبليهاا بعاد
الحدث ،أو حولها حين تضا ّ
طرب فاي الحياز ،أو يقتلهاا الحياز ،وحاين تساير فاي ناوء الزماان ه
ِ
تخاطاب بهااا،
ِجادة ،ويفنيهااا بعاد حياااة :ث ّام يقااع الصامت ماان حاول اللغااة التاي يجااب أن تخاطاب بهااا ،أو
طرب
هي ،غيرها :كيف يجب أن تكون؟ وما مستواها؟ وما وظيفتها؟ وما صفتها؟ وما عالقتها بماا يضا ّ
في الرواية؟"(.)2

أن اللغة الروائية ،بحسب تقسيمها المألوف إلى سرد ووصف وحوار ،ترتبا –باإلضافة إلى
كما ّ
تخيال تصاوير الحادث
عنصر الشخصية الذي جر الحاديث عناه -ببقياة العناصار األخار  .فاال يمكان ّ

ديناميتااه وجريانااه دون لغااة السااردل ،كمااا يصااعب علااى الروائااي أن ينقاال إلااى القااارو صااورة
الروائااي فااي
ّ
المكااان – أو الحيااز -الااذي يجااري فيااه الحاادث ،دون االسااتعانة باللغااة الواصاافة ،التااي ترصااد معالمااه،
الم ارادة فااي نفسااه ،وهاال تتفاعاال الشخصاايات مااع بعضااها الاابعض ،أو
وتحاادد تفاصاايله ،وتقاايم صااورته ه
تتصااارع دون لغااة الح اوار ،باال هاال تناااجي الشخصااية ذاتهااا ،وتشااف عاان وعيهااا ،أو تصااارع رغباتهااا

المكبوتة ،دون لغة المناجاة؟ل.

وبالنظر إلى عالقة اللغة الروائية باألياديولوجيا – محاور الد ارساة  -فنناه بنمكانناا أن نقاف علاى

مكناات هااذه األشااكال
أشااكال هااذه اللغااة ،ماان ساارد ووصااف وح اوار خااارجي وداخلااي ،وناار إلااى أي حا ّاد ّ
الروائي غنيم في تقديم رؤيته األيديولوجية ،إذ سيجري الحديث في كل شكل منها عن عدد من التّقنيات
والجماليات التي أكسبت اللغة في روايات غنيم الداللة األيديولوجياة الغزيارة ،المعيناة فاي إيصاال الرؤياة

المرادة.
ه
( )1آمنة يوسف ،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،ل ،2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبنان ،2015 ،ص.35
( )2عبااد الملااك همرتاااض ،فااي نظريااة الروايااة (بحااث فااي تقنيااات الساارد) ،سلساالة عااالم المعرفااة ،د.ل ،المجلااس الااوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،1998 ،ص.102
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أوًال -اللغة السردية:
ير الناقد عبد الملك مرتاض أن السرد هو "الشكل اللغوي المستبد باللغة الروائية"( ،)1إذ يطغاى

"وتتجسااد وظيفااة هااذا الشااكل اللغااوي فااي تقااديم الشخصاايات ،ووصااف
علااى بقيااة أشااكال اللغااة األخاار ،
ّ
المناظر ،واألحيااز ،واألهاواء ،والعواطاف ...فهاو شاكل مركازيي وال يمكان االساتغناء عناه فاي أي عمال

روائي".

()2

ااء علي ااه ،يمك اان للروائ ااي أن يق ا ّادم  -عب اار لغ ااة النس ااج الس ااردي -المش اااهد واألح ااداث ،الت ااي
وبن ا ً
تجسادة فاي
تؤسس للموقف األيديولوجي الذي ّ
الم ّ
تتبناه الشخصية ،أو تكشف عن تصوراتها وقناعاتها ي ه

معينة من خاللها يمكن للروائاي أن يقادم تلاك الرؤياة ،إذ إن الروائاي ال
ثمة تقنيات ّ
حدث الرواية .لكنّ ،
يظهاار ظهااو اًر مباشا اًر فااي الروايااة  -أو ال يجااب أن يظهاار .-وانمااا يجااب أن يتسااتّر خلااف قناااع الاراوي،

معب اًر – من خالله -عن مواقفه ورؤاه السردية المختلفة.

()3

ارتبطت بوظيفة الراوي تقنيات واصطالحات متعددة ،وذات تقسيمات متشعبة ،كالرؤية السردية،

والتبئير ،وموقع الراوي ،وزاوية النظر ،وتعادد الضامائر ،ووظاائف الاراوي ،وأناواع الارواة ،وغيار ذلاك مان

التقنيات...إلخ.

وسيركز الباحث الحديث في هذا المحور حول الرؤية السردية في روايات غنيم ،ودورها في بث

الرؤياة األيديولوجيااة ،ماع اإلشااارة إلااى أن الباحاث يمكنااه ماان خاالل هااذا المحااور فاي الحااديث أن يتناااول
بشااكل غياار مباشاار ،بعااض الوظااائف الخاصااة بااالراوي ،كالوظيفااة األيديولوجيااة والتفساايرية والتأثيريااة،

وكااذلك أساالوبي الساارد الموضااوعي والااذاتي ،وأن اواع الاارواة ،اللااذين يتااداخالن ويتقاطعااان مااع نااوع الرؤي اة

السردية.
الرؤية السردية :زاوية النظر  /موقع الراوي:
()4

للنقاااد أكثاار ماان تقساايم لزاويااة النظاار – المنظااور-

التااي ينظاار منهااا ال اراوي لتفاصاايل الحكايااة

وأحداثها ،فقد قسمها الناقد الفرنسي جون بوياون إلاى :رؤياة مان الاوراء ،ورؤياة ماع ،ورؤياة مان الخاارج.
( )1المرجع السابق ،ص.116
( )2المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
( )3هينظر :سي از قاسم ،بناء الرواية (دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ) ،د.ل ،مكتبة األسرة ،2004 ،ص.184
( )4هينظاار :لطيااف زيتااوني ،معجاام مصااطلحات نقااد الروايااة ،ل ،1مكتبااة لبنااان ناشاارون ،بيااروت ،2002 ،ص160ي

ويبااين الكتاااب اخااتالف المنظااور الروائااي عاان الساارد ،فالساارد يجيااب عاان الس اؤال :ماان يااتكلم؟ أمااا المنظااور فيجيااب عاان

السؤال :من ير ؟ ،أو من يدرك؟.
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()1

والمالحاظ أن الرؤياة

قسمها الناقد الفرنسي تزفيتان تودوروف إلى :رؤية خارجية ،ورؤياة داخلياة.
كما ّ
من الوراء – عند بويون -تتفاق فاي مفهومهاا ماع الرؤياة الخارجياة – عناد تاودوروف  ،-كماا أن الرؤياة

ويفض اال الباح ااث
م ااع – عن ااد بوي ااون  -تتف ااق ف ااي مفهومه ااا م ااع الرؤي ااة الداخلي ااة – عن ااد ت ااودوروف .-
ّ
اسااتخدام تقساايم تااودوروف ،الااذي اعتم اد فيااه زاويتااي نظاار متضااادتين ،ارتبطتااا بأساالوبين ماان أساااليب
الساارد :فالرؤي ااة الخارجي ااة تا ارتبا بأساالوب الس اارد الموض ااوعي ،والرؤي ااة الداخليااة تاارتبا بأس االوب الس اارد

الذاتي( .)2وسيجتهد الباحث في الكشف عن طبيعة توظيف هاتين الارؤيتين فاي بنياة السارد فاي رواياات
غنيم ،ومد االستفادة منهما في إيصال الفكرة أو وجهة النظر األيديولوجية.

الرؤية الخارجية /أسلوب السرد الموضوعي:
وهااي الرؤيااة التااي تكااون فيهااا معرفااة ال اراوي أكثاار ماان معرفااة الشخصاايات ذاتهااا ،فيظهاار ال اراوي

على علم واحاطة بكل شيء .وتساوي هذا النوع من الرؤية ،تقنية الراوي العليم (كّلي العلم).

ظااف الكاتااب هااذه التقنيااة فااي مجمااوع رواياتااه ،مسااتفيداً ماان موقااع ال اراوي الااذي يكااون خااارج
وّ

لبث الفكرة أو وجهة النظر األيديولوجية( ،)3نجد
القصة ،ومعرفته التي تفو معرفة الشخصيات أنفسهاّ ،
ذلااك – علااى ساابيل المثااال -فااي روايااة "عنةةدما خسةةةرت أبةةي" ،خااالل الحااديث عاان فتااور العالقااة بااين
محالوي ونوح سيف الدين ،لتباينهماا الفكاري .يقاول الاراوي متحادثاً عان أحماد" :الغريةب
الصديقين أحمد ّ

أنه كلما توثقت خطاه أكثر في العمل الطالبي ،كانت عالقته بنوح سيف الدين تفتر وتفتر ،لم ينقض
من الوقت الكثير حتى تتسع ُشّقة الخالف أكثر فأكثر ،طريقة التفكير ،طبيعة التنشئة الثقافية ،زاوية
الرؤية ،كانت عوامةل ُمزجيةة ومبةررة لهكةذا اخةتالف ،ففةي اللحظةة التةي كةان أحمةد رشةدي ذا طبيعةة
منفتحة على اآلخر ،كان نوح على خالف ذلك ،وفي اللحظة التي كان أحمد يلتهم قةراءة كةل مةا تقةع

عليه عينه ،كان سيف يصر على ثقافة معينة ،بذاتها ،ال يغادر أسوارها"(.)4

لقااد نفااذ ال اراوي ،ماان خااالل زاويااة النظاار هااذه ،إلااى أعمااا الشخصاايتين :أحمااد ،ونااوح ،وظهاار

كل منهماا لآلخار ،أو ربماا ال يعرفهاا ك ٌّال
طلعاً على أسباب النفور بينهما ،تلك األسباب التي لم يبدها ٌّ
هم ّ
منهما عن نفسه ،إذ إن طبيعة التنشئة الثقافية لكل منهما – والذي هيع ّاد مان أساس التكاوين األياديولوجي

( )1هينظر :لطيف زيتوني ،المرجع السابق ،ص.95
( )2هينظر :طزفيطان طودوروف ،الشاعرية ،ترجماة :شاكري المبخاوت ورجااء بان ساالمة ،ل ،2دار توبقاال للنشار ،الادار
البيضاء ،1990 ،ص.52

( )3هينظاار :سااعيد يقطااين ،تحلياال الخطاااب الروائااي (الاازمن -الساارد -التبئياار) ،ل ،3المركااز الثقااافي العربااي ،بيااروت،
 ،1997ص.294
( )4رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.70 ،69
110

للشخصااية فااي مسااتقبلها -أماار سااابق لعالقااة الصااداقة التااي انعقاادت بينهمااا ،وهااو مااا تااوفرت معرفتااه
ومعاينته للراوي وحده.

كااذلك ،فقااد أتاحاات هااذه الزاويااة ماان النظاار ،لل اراوي أن يصا ّاور الغفلااة التااي تحاايا بااوعي بعااض
الشخصاايات ،نتيجااة غيابهااا لفت ارات زمنيااة معينااة عاان سااير الحاادث ،وهااو مااا يجعاال ال اراوي يسا ّاد ه ااذا
الغياب ،عبر أسلوبه الراصد لتفاصيل سابقة لم تطالعها الشخصية ،نجد ذلاك عناد حاديث الاراوي  -فاي

الروايااة السااابقة نفسااها -عاان ريبااة رشاادي محااالوي تجاااه التغياار الجديااد فااي واقااع ابنااه أحمااد ،المخ االف

لقناعاته وفكره .يقول الراوي" :الغريب أن رشدي محالوي لم ينتبه إلى انقةالب الةذات هةذا إال بعةد فتةرة

المتهدجةة فةي جةوف الليةل ،وال
هيةأه ألن ال ينتبةه للقةراءة
ّ
ليست بالهينة ،الغياب المتكرر عةن البيةت ّ
إلةةى الهيئةةة الجديةةدة فةةي الكةةالم ،وال إلةةى االسةةتغراق التةةام الصةةامت المتأمةةل ،وال إلةةى االنكبةةاب علةةى

لمةا
نوعية معينة من الكتب ،هي في كل أحوالها كتب لثقافة معادية! ربمةا الح لةه أول طيةف للشةكّ ،

الحظ نوعية الرفاق الجديدة المالزمة ألحمد"(.)1

كما يمكن للراوي  -عبر زاوية النظر هذه  -أن يق أر ما يدور في وعيين مختلفين تجاه حدث أو

موقف ما .ففي رواية "أحالم برزخية" ،يطلعناا الاراوي علاى ماوقفي الشاباب وكباار السان المتبااينين ،مان
اناادالع انتفاضااة الحجااارة عااام  ،1987فيقااول" :كثيةةرون تفةةاءلوا باالنتفاضةةة ،خاصةةة الشةةباب ،وكانةةت
تشكل تشّققاً أكيداً لحالة التفاؤل هذه"(.)2
تجارب كبار
السن في جوالت سابقة مع اليهود ّ
ّ

كذلك ،فقد استغل الكاتب هذه الزاوية فاي النظار ،ليقادم – مان خاالل الاراوي -المباررات والادوافع

المسا ّاببة لح اادث أو موقااف مع ااين ،بمااا يس اااعد عل ااى إقناااع المتلق ااي وكسااب تأيي ااده للموقااف بع ااد معرف ااة
البية
مبااررات حدوثااه .ففااي الروايااة السااابقة نفسااها ،نقاال ال اراوي بعااض التفاصاايل التااي تصااور الحااال السا ّ
ل اابعض الفلس ااطينيين قب اال انتفاض ااة الحج ااارة ،بم ااا ي اادفع الق ااارو إل ااى التأيي ااد الع اااطفي والفك ااري لض اارورة
اندالعها ،يقول:

"كانت الذات الفلسطينية ُتكمل ما تبّقى لها من رحلة الذوبان ،لكنها القدرة اإللهية التةي تةأبى

إال أن تؤكد نفاذها في كل األشياء .هؤالء الفلسطينيون الةذين وصةل الحةال بُثّلةة ليسةت قليلةة مةنهم،

سةهراتهم واحتفةاالتهم ،أو حتةى ينةدمجوا معهةم فةي
أن يتسامروا ليالً مع أعةدائهم ،أو يشةاركوهم فةي َ
ةجعون
أتفةةه األمةةور واألسةةباب ،حتةةى فةةي مباريةةات كةةرة القةةدم التةةي كةةان للفةةرق اإلس ةرائيلية فيهةةا مشة ّ

( )1المصدر السابق ،ص.38
( )2رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.22
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ومؤيةةدون مةةن العةةرب ،الةةذين كةةان "سةةتاد رامتجةةان" يشةةهد هتافةةاتهم ونةةداءاتهم ،ه ةؤالء هةةم مةةن َبةةدوا
مؤهلين في ُهنيهة إفاقة يسيرة ألن يثوروا على االحتالل"(.)1
ّ

الرؤية الداخلية /أسلوب السرد الذاتي:
في هذه الرؤياة تكاون "الوجهاة داخلياة ألن الاراوي شخصاية مشااركة"( .)2ويظهار الاراوي فاي هاذه

الرؤية محدود العلم ،تتساو معرفته بمعرفة الشخصيات األخر  ،ويمكن للراوي في هذه الرؤية ،أيضاً،
أن ينفتح على أكثر مان ضامير ،فقاد يوظاف ضامير (األناا) بطريقاة اعترافياة (توبيوغرافياة) علاى طريقاة

السيرة الذاتية ،وقد يستخدم ضمير المخاطب -ضامير الشاخص الثااني -خاصاة عنادما يخاطاب البطال
نفسه ويناجيها في مونولوج داخلي ومسموع(.)3

وظف الكاتب هذه الرؤية بشكل طا في رواياته ،إذ نجد ثالث روايات مان رواياتاه ،وهاي :ياوم

أعماااني الاادخان ،هااذيان ،أنااا اآلتااي ،تقااوم فااي مجماال بنائهااا السااردي علااى الساارد بضاامير (األنااا) ،الااذي

يقربهااا ماان روايااات الساايرة الذاتيااة ،علااى أن هااذا الضاامير فااي روايااة :دونمااا باار وتحاات الغيااوم ،شااغل

مس اااح ًة واس ااعة ،م اان ب ااين الض اامائر األخ اار  .وهن ااا يب ااث الا اراوي -ال ااذي يص ااعب الفص اال بين ااه وب ااين
الشخصااية التااي تااتكلم -أفكاااره ووجهااات نظ اره بضاامير (األنااا) ،كمااا يساارد أحااداثاً خبرهااا وعاشااها ،وألا ّام
بحيثياتها وتفاصيلها.

فااي روايااة "يةةوم أعمةةاني الةةدخان" ،يجمااع ال اراوي بااين ضاامائر (األنااا) و(الهااو) و(األناات) تحاات

سلطة الرؤية السردية الداخلية ،في مقارنتاه ،البناه المخاطاب ،باين مواقفاه ومواقاف أخياه الوطنياة ،علاى

أن توظيف الراوي ،هنا ،لضمير الغائب – إلى جانب ضمير المتكلم -ال يجعل مناه راويااً خارجيااً كّلاي

العلام ،وانماا هاو عبار هاذا الضامير "يساتبطن وعاي شخصاية قصصاية مشااركة"

()4

فاي الرواياة ،فيكشااف

عان منطقهااا فااي التفكياار ،خاصا ًة ،فاي ساايا المقارنااة مااع وعيااه الخااص ،المعقباار عنااه بضاامير (األنااا)،

يقول الراوي ابن الرفاعي:

أحدثةةه عةةن أرضةةنا
ةت أبحةةث عةةن
ٍ
ةت ّ
أرض هةةي أرضةةنا ،وكةةان عمةةك يبحةةث عةةن وطةةن!! كنة ُ
"كنة ُ
المراقة ،وكان يحدثني عةن عدالةة التوزيةع المفترضةة بةين بنةي البشةر .كنةا نحةوز
المسلوبة وكرامتنا ُ
كنت أؤمن –وال زلت -أن األشياء التي يشةاركنا فةي حيازتهةا آخةرون ليسةت لنةا،
منطقين متضادينُ ،

( )1المصدر السابق ،ص.21

( )2سعيد يقطين ،مرجع سابق ،ص.294
( )3هينظر :آمنة يوسف ،مرجع سابق ،ص.49 ،48
( )4المرجع السابق ،ص.49
112

وعليةةه فقةةد كةةان الةةوطن عنةةدي ال يتجةةاوز األمةةالك المفقةةودة لعائلتنةةا ،وكةةان الةةوطن عنةةد عمةةك ي ّتسةةع
يةؤرق عمةك كةان
ألكثر مةن ذلةك ،كةان
الهةم الةذي كةان ّ
يضةم الةوطن الممتةد مةن البحةر إلةى النهةرّ ..
ّ
يكمن في المهاجرين الذين جاؤوا إلينا ،أولئك الذين احتل اليهود أرضهم فلم يجدوا مكاناً يقيمون فيه
أشفق علةيهم هةو،
ويستوطنونه غير الذي تبقى من أرضنا .وبالمنطقين المتعارضين نظرنا للقضية،
َ
()1
ولم أنظر إليهم أنا إال كمحتّلين آخرين".
ماان المالحااظ  -إضااافة لمااا ساابق -أن الرؤيااة الداخليااة تسااتدعي ماان المتلقااي ،بعااض األحيااان،

الشعور بالتعاطف مع واقع الشخصية ،حينما تاروي عان ذاتهاا تفاصايل ومواقاف عاشاتها ،أكثار مماا لاو

رواهااا راو خااارجي ،كمااا نلمااس ذلااك فااي روايااة "هةةةذيان" ،حيااث نقااف مااع ال اراوي سااائد العجاااج ،وهااو
مر بها في ماضيه ،حيث يقول:
يسترجع تفاصيل ومواقف قاسية ّ

"كان الذين يشبهون الشيخ سلمان ،واألستاذ سفيان ،والمدير منير ،والمقاول جمعةة القةرص،

رفقةةاء رحلتةةي منةةذ البدايةةة ،فةةي الدراسةةة ،وفةةي العمةةل الهندسةةي ،وفةةي التعلةةيم .دائمةةا كةةان جريجةةوري

ةت كالمةاً يشةةبه
السةابع متواجةداً ،أو كةةان أتباعةه الةذين يتفننةةون فةي عقلنةةة ُ
التّرهةات حاضةرين ..وكتبة ُ
ومنحةةت جةةائزة فةةي الفكةةر العربةةي فةةي
فحرمة ُ
الةةذي أكتبةةه اآلنُ ،
ةت مةةن شةةهادة الماجسةةتير فةةي الةةوطنُ ،
الخةةارج :مةةا قيمةةة األشةةياء إن لةةم تمنحنةةا جةةدواها ،ومةةا قيمتهةةا حةةين تةةأتي بعةةد أن نكةةون قةةد غادرنةةا

أمكنتناو"(.)2

إن التفاص اايل الت ااي يرويه ااا الا ا اروي بض اامير (األن ااا) تجعلن ااا ملتص ااقين بواقع ااه الشخص ااي أكث اار،

تصوره الخاص الذي يبنيه على خبرة المتلقي بواقعه بعد أن يطلعه
وبالتالي ،يسهل على الراوي أن يقدم ّ
اث يقاادم
علياه ويكشااف لااه وقائعااه وخفايااه ،نجااد ذلااك فااي كاالم الاراوي – ماان الروايااة الساابقة نفسااها -حيا ه

"لسةت صةوفياً أنةا ،وأكةره كةل
فكرته الخاصة ،بعاد كشافه لتفاصايل الحرماان والظلام التاي طالتاه ،ليقاول:
ُ
ثةم ،لمةاذا مكتةوب
الذين تسربلوا بالذي يجعلهم يبدون صوفيين ،حتى ولو على أنقاض آخرين .ومةن ّ
ثل أو قدوةو"(.)3
علينا أن نكون صوفيين دون إرادة مّنا ،ودون َم ٍ

الرمااز ،المرتكااز علااى معايشااة المتلقااي لتفاصاايل واقعااه الااذي
أو يقا ّادم صااورًة لنفسااهّ ،
مبنيااة علااى ّ
"حةدقوا فةي عينةي وال ترتعبةوا .أنةا "غةيالن"
أخبر أخبره به ،كما نجد ذلك في مقطع آخار ،حاين يقاولّ :
ّ

( )1رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،مصدر سابق ،ص.32 ،31
( )2رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.30
( )3المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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يوم أخرجتمةوه مةن دائةرة الةدنيا والةدين ،ويةوم حةذفتموه مةن كتةب التةاريخ ،وأنةا سةعيد بةن ُجبيةر ،يةوم
()1
بكيتموه في دواخلكم ُجبناً ،وشاركتم في دفنه مع الدافنين".
كااذلك ،فاانن الرؤيااة الداخليااة ،تتاايح لل اراوي أن هياادلي بقناعااات الشخصاايات ووجهااات نظرهااا كمااا
هااي ،دون تاادخل منااه أو تعليااق ،فيقاادم الموقااف األيااديولوجي للشخصااية بصااورة صااادقة ،وماان منطوقهااا

الخاااص ،مهمااا بلغاات غ اربااة ذلااك الموقااف ،ففااي روايااة "أنةةا اآلتةةي" ،يكثاار توظيااف ضاامير (األنااا) ،فااي

إطااار هااذه الرؤيااة ،بمااا هيظهاار تصااورات الشخصاايات المختلفااة ،نجااد ذلااك حااين ينقاال الاراوي علااى لسااان
شخصيات متعددة قناعاتها وتصوراتها الفكرية ،مثل:
الاراوي بلساان حساان الرحاال" :نحةةن نعةةي

فةي جاهليةةة جديةةدة ،إنهةا جاهليةةة القةةرن العشةةرين،

انظر حولك ،انظر لممارساتنا ،لعاداتنا ،ألفراحنا ،ألغانينةا ،لمقاهينةا ،واسةأل نفسةك بعةدها :هةل نحةن

مسةةلمونو! ...ابتعةةدنا عةةن الةةدين ،فضةةاعت فلسةةطين ...نحةةن هنةةا نبكةةي مةةن كةةالم هللا ،وهةةم هنةةاك
يترّنمون بعبد الحليم ،متى يعودون للجادةو هذه األمة لن تنتصر إال إذا انصلحت عالقتها باك"(.)2

الاراوي بلسااان وطان عبااد الحمياد" :والجاهليةةة فةةي كةةل مكةةان حةةولي ،حيةةث إبةراهيم يعلةةي صةةوت

مسةةجله بأنغةةام أم كلثةةوم ،وعبةةد الحلةةيم ،وسةةعدون جةةابر ،ومرسةةيل ،وقعبةةور ،وأغةةاني فرقةةة العاشةةقين
الفلسطينية ،فأخشع في صالتي أكثر وأكثر ،وال يغيب عن بالي صوت المسجل في لحظةات امتالكةي

بليةة ..منةذ
فلت مةن نزغةات الجاهليةة..
جد رضيةُ ..م أ
النادرة له :وأنا في رفع ٍة ّ
محصةن بةاك مةن كةل ّ
ّ
لست أرضى الجاهلية"(.)3
هجرت الجاهلية ..أنا ُ
ال اراوي بلسااان إب اراهيم عبااد الحميااد" :ال أوسةةلو وال البندقيةةة سةةتحمل نبةةأ نجاتنةةا ..نجةةاة الةةوطن

تكمةةن فةةةي احتفالنةةةا معةةةاً ،وببكائنةةةا معةةةاً ،بانكسةةارنا ،بانتشةةةائنا ،بإخفاقنةةةا ،وانتصةةةارنا معةةةاً ،بإيجادنةةةا
للغةةوريتم مفقةةود ،يمةةنح الفرصةةة لكةةل واحة ٍةد فينةةا أن يغنةةي علةةى لةةياله ،ولكةةن ضةةمن جوقةةة واحةةدة إن

أمكن!!"(.)4

ظفتااا فااي روايااات غناايم بمااا يساااعد فااي تقااديم األيااديولوجيا
إن الاارؤيتين الخارجيااة والداخليااة ،قااد هو ّ
عب اار أكث اار م اان ش ااكل ،إذ نج ااد أن الكات ااب اس ااتفاد م اان الرؤي ااة الخارجي ااة ،ف ااي مقارب ااة الواق ااع المح اايا
بالشخصيات ،والذي ال يمكن لشخصية معينة –عبر الرؤية الداخلية -أن تحدد أبعاده ،وترسم مالمحه،

( )1المصدر السابق ،ص.18

( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.22
( )3المصدر السابق ،ص.27
( )4المصدر السابق ،ص.33
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وانمااا يحتاااج األماار حينهااا ،إلااى عدسااة خارجيااة ،ارصاادة للمحاايا العااام ،الااذي تشا ّاكل الشخصاايات جاازءاً
منه ،بما يقدم الفكرة في إطار مقنع وغير همبتسر ،كما مّثلنا أثناء حديث الراوي عن األجواء التي سبقت

ظف اات الرؤي ااة الداخلي ااة ،لالس ااتغ ار أكث اار ف ااي واق ااع شخص ااية معين ااة ،لتق اادم
االنتفاض ااة األول ااى .بينم ااا هو ّ
أياديولوجيتها الخاصاة ،ال كمااا يلحظهاا الاراوي الخاارجيي وانماا كمااا تعيشاها الشخصااية نفساها ،بحيااث ال

التجناي
تبدو الفكرة همقحمة بتدخل خارجي مان الاراوي فاي واقاع الشخصاية ،فيظهار فاي األمار شايء مان
ّ
أو إلصااا الااتهم ،وانمااا تقاادم الشخصااية أفكارهااا وتصااوراتها بنفسااها :بأقوالهااا وأفعالهااا ،ليصاادر المتلقااي
بناء على الذي سمعه منها وشاهده في سلوكها.
حكمه الخاص والصاد عليهاً ،
الوصفية:
ثانياً -اللغة
ّ
الوصف أسلوب إنشائي يتناول ذكر األشياء في مظهرها الحسي ،ويقدمها للعين .وألن الوصاف

المكونة للعالم الخارجي ،وانما يساتوحي التفاصايل
يتم عبر اللغة ،فننه ال يتوقف على التفاصيل المرئية
ّ
()1
غير المرئية ،أيضاً.
عن ااد قا اراءة المتلق ااي لل اانص الروائ ااي ،فنن ااه ،غالبا ااً ،ال ينتب ااه إل ااى الح اادود الفاص االة ب ااين الس اارد

والوصف ،اللتحامهما المتين وتداخلهما في بنية اللغة ،علاى خاالف الحاوار الاذي يبادو فصاله عان بنياة

الساارد أما اًر سااهالً وميسااو اًر" .إن كاال عماال سااردي يحتااوي صااو اًر ماان الحركااات واألحااداث .وهااذه الصااور

هااي التااي تش ا ّاكل الساارد بمفهوم ااه الاادقيق .كمااا أن ك اال عماال س ااردي يشااتمل علااى ص ااور ماان األش ااياء
والشخصيات ،وهي التي تمثل ،في العهد الراهن ،ما هيطلق عليه الوصفي وذلك على الرغم من أن هذه

الصور شديدة االمتزاج ،عميقتهها ،دقيقتهها ،متنوعتههاي ممتدة على مد العمل السردي".

()2

وقااد حا ّادد النقاااد عاادة وظااائف للوصااف فااي الروايااة ،أولهةةا :الوظيفيااة التفساايريةي إذ إن مظاااهر
الحياااة الخارجيااة ،ماان ماادن ومنااازل وأثاااث ومالبااس  ...إلااخ ،تهااذكر ألنهااا تكشااف عاان حياااة الشخصااية
النفسااية ومزاجهااا وطبعهااا ،فكاال مقطااع ماان مقاااطع الوصااف ،قااد يخاادم فااي بناااء الشخصااية ،واإلحاطااة
بفضائها ،وله أثر مباشر أو غير مباشر في سير الحادث .أماا الثانيةة :فهاي الوظيفاة اإليهامياةي بحياث

ياادخل العااالم الخااارجي بتفاصاايله الصااغيرة إلااى عااالم الروايااة التخييلااي ،ويخلااق انطباعااً فااي نفااس القااارو
بواقعية ما يق أر وحقيقته.

()3

( )1سي از قاسم ،مرجع سابق ،ص ،111بتصرف.
( )2عبد الملك مرتاض ،مرجع سابق ،ص.249
( )3هينظر :سي از قاسم ،مرجع سابق ،ص.115 ،114
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أن اهتمامناا
ولّلغة الوصفية في روايات غنيم
كنا بحاجاة ألن ّ
حضورها البارز .وربما ّ
نؤكاد علاى ّ
ه
لن يكون باللغة الوصفية ،مان حياث هاي جازء مان اللغاة الروائياة العاماةي وانماا سينصاب االهتماام علاى
اللغااة الوص اافية بص اافتها وس اايلة معين ااة عل ااى إيص ااال الفك ارة األيديولوجي ااة ،تماما ااً ،كم ااا ت اام تن اااول اللغ ااة

السردية في المحور السابق.

تعااددت محاااور الوصااف فااي روايااات األديااب غناايم ،بااين وصااف للشخصااية ،ببعااديها الخااارجي

والااداخلي ،ووصااف للمكااان ،ووصااف للحااال المجتمعيااة فااي حقبااة زمنيااة معينااة .وساايعمل الباحااث علااى

التمثياال علااى مااا ساابق ،بحيااث هيظهاار إلااى أي مااد ّأد الوصااف فااي البناااء اللغااوي مهمت اه فااي تقااديم
األفكار والرؤ األيديولوجية.
أ -وصف الشخصية:
 -1الوصف الخارجي (الشكل /الدور االجتماعي) للشخصية:

كااان الوصااف يااأتي علااى لسااان ال اراوي ،أو علااى لسااان شخصااية حااين تصااف شخصااية أخاار .

ومن األمثلة على ذلك ،وصف الراوي لشخصية مازن شهاب في رواياة "سةباق فةوق سةطح البحةر" ،إذ

ياادرك المتلقااي مساابقاً ،طبيعااة الاادور الااذي ماان الممكاان أن تؤديااه هااذه الشخصااية علااى صااعيد ساالوكها

السياسي في محطات قادمة ،يقول:

"أمةةا مةةازن شةةهاب فهةةو أحةةد قيةةادات العمةةل العسةةكري ألصةةحاب الرايةةة الصةةفرا ،وأحةةد قيةةادات

الفلتةةان األمنةةي التةةابع لءجهةةزة األمنيةةة كةةذلك .بةةدأت خطةةاه النضةةالية عنةةدما كةةان اليهةةود يختزلةةون
تواجدهم في غزة وفقةاً التفةاق أوسةلو المعلةوم .تاريخةه النضةالي ُمختةزل فةي الرصاصةات التةي كانةت
بندقيته تزغرد بها في األفةراح والمناسةبات .كةان كغيةره مةن الكثيةرين الةذين تعةاملوا مةع أنفسةهم أنهةم

مطلوبةةةون ومطةةةاردون لالحةةةتالل ،ال لشةةةيء إال لينةةةالوا أعلةةةى الرتةةةب العسةةةكرية حةةةال قةةةدوم السةةةلطة

الفلسطينية إلى البلد".

()1

خسةرت أبةي" ،لشخصاية رشادي محاالوي،
نجد ذلك ،أيضاً ،في وصف الراوي في رواية "عندما
ُ
في طورها القديم ،قبل أن تنقلب على قناعاتها ،بعد تجربة السجن .يقول:
المةدقع ،وجةد فةي نظريةة الصةراع الطبقةي
"في فترة معينة عندما كان رازحةاً تحةت وطةأة الفقةر ُ
التفسير األسمى لنواميس الكون والحياة والمجتمع ،وجد فيها تفريغاً لكبةت الفقةر والعةوز المصةاحب،
سار في مظاهرات ،وشارك في ندوات ،وألقى خطابات منددة بالبرجوازية المتعفنة ،والرجعية المتلمرة،

وسيف االحتالل البغيض ،ولما كلفه ذلك الدخول إلى السجن ،وشعر هناك بحجم الضريبة المفترضة
( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.63
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لهكذا أفكار ورؤى ،وجد الخلوة الكافية لكي يفسةر نظريةة القيمةة وفةائض القيمةة بأسةلوب لةم يفهمةه
مؤسسها نفسه!"

()1

أما الوصف الذي يأتي على لسان شخصية ،وهي تصف شخصية أخر  ،فنجد مثااالً لاذلك ماع

شخصاية اباان الرفاااعي ،فااي روايااة "يةةوم أعمةةاني الةةدخان" وهااو يتحاادث البنااه عاان أخيااه المقاااوم ،واصاافاً
حةدقت إليةه وهةو يالحةق
همته في العمل المقااوم ،قاائالً" :أمةا عمةك فكةان ال يتعةب أبةداً! ..آه لةو أنةك ّ
ّ
المحتل في ساعات السهر ،وهو يصةنع الرجةال فةي سةاعات النهةار ،وهةو يبحةث عةن بندقيةة يأسةرها

من محتل ،وهو ُيهدي قنبلة لمقاوم!"(.)2

إن الوصااف السااابق ،وصااف خااارجي للشخصااية كونااه ي ارتبا بالاادور المالحااظ والملمااوس ف ااي

واقعها ،وهو وصف ينسجم مع الموقف الوطني الذي كانت تتخذه الشخصية في العالقة مع المحتل.

وهااذا الوصااف نجااد لااه مثاايالً فااي روايااة "دونمةةا بةةرق وتحةةت الغيةةوم" ،فااي حااديث األسااتاذ جباران

لوجدي الدهاليس عن ابنه عدنان ،الذي هقتل في أحداث االقتتال الداخلي ،يقول واصفاً ابنه" :عدنان ما
كان له أن يكون قاتالً إطالقاً مهما حاول اآلخرون تبرير جريمة قتله .فتى مثله أشفق على عدو ما
ً
كان له أن يرفع بندقيته في وجه فلسطيني! ..عدنان مكتوب عليه القتل منذ األزل ،على يةد حمةاس
كةان مةن الممكةن أن ُيقتةل ،وعلةى يةد السةةلفيين بإمكانيةة أكبةر ،والفتحةاويون الةذين قتلةوه هةم األجةةدر
بالبكاء عليةه ،هةو هةم لةو أنهةم يةدرون ..تعةال وانظةر إلةى صةور الشةهداء التةي تةزين غرفتةه ،هةذي

غرفته تزينها صورة الفتحاوي النبيل بهاء الدين سعيد ..هو كان حمساوياً ،لكنه كان من الممكن أن
يكةةون أي شةةيء آخةةر ،كانةةت المشةةكلة فةةي اآلخةةرين :وجةةد شةةيئاً مةةن الةةروح عنةةد اإلسةةالميين ،وكةةان

الجسد ُمنهكاً عند المتبّقين"(.)3

وقد يكون الوصف لمظهر مان مظااهر الشخصاية ،أو متعلاق مان متعلقاتهاا ،للنفااذ إلاى فكارة أو

الملتحين – دون أن يحدد اساماً معينااً
قناعة معينة ،كوصف الراوي في رواية "هذيان" لبعض المتدينين ه
ةةةوك
أو ف اارداً بعين ااه ،لتنس ااحب الفكا ارة الما ارادة عل ااى مجم ااوع يتج اااوز الف اارد الواح ااد .يق ااول" :واللحيةةةةة شة أ
نتبدى كما أراد هللا لنا"(.)4
يحاصرنا ،إنه يحرمنا أن ّ

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.15

( )2رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،مصدر سابق ،ص.96
( )3رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.5 ،4
( )4رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.17
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 -2الوصف الداخلي (النفسي) للشخصية:
ه ااذا الناااوع م اان الوصاااف أقا اادر عل ااى تصا ااوير رؤي ااة الشخصا ااية لشخصا ااية أخ اار مخالفا ااة فا ااي

التصورات والقناعات ،أو تصوير طبيعة االنفعاالت التي تجايش فاي أعماا الشخصاية نتيجاة تجسايدها

لموقااف منبثااق عاان أيااديولوجيتها ،كااذلك فهااو يكشااف عاان حاادة الصاادمة التااي تتلقاهااا الشخصااية ،أمااام

موقف أو حدث ما.

نجد ذلك مثالً ،في حديث ابن الرفاعي ،بطل رواية "يوم أعماني الدخان" عن أخيه ،وهو يسارد
ِ
المقاومااة ،وشخصاايته هااو،
ذكرياتااه فااي مقااام الناادم والحس ارة أمااام قباار ابنااه ،يقااارن بااين شخصااية أخيااه

ةت مةةن الطيةةر شةةر
الباحثاة دومااً عاان مصااالحها الخاصااة ،فيقااول" :عمةةك كةةان كالجبةةال ،أمةةا أنةةا فاقتبسة ُ
()1
فاستقرت خطاي".
خصاله :وطني كان ينتظرني حيثما تعبت جناحاي
ّ
المعلنة ،إال أنه يكشف عن موقفين متباينين :موقف المنتمي
إن الوصف السابق ،على مجازيته ه
لقضية وفكرة ،وموقف الباحث عن كسب أو غنيمة.
وماان هااذا الوصااف ،مااا كتبااه عاادنان جب اران فااي أو ار مذك ارتااه ،فااي روايااة "دونمةةا بةةرق وتحةةت

الغيةةةةوم" إذ وصا ااف الشا اايخ عبا ااد الا اارحمن أبا ااو لعنا ااة ،الخصا اام األيا ااديولوجي لا ااه .يقا ااول واصا اافاً التا اادين
الطقوسي

()2

الذي يحياه الشيخ عبد الرحمن:

يحبةةةون ،وانمةةةا يتزوجةةةون ،ال يخشةةةعون ،وانمةةةا يصةةةلون ،ال
"أمثةةةال الشةةةيخ عبةةةد الةةةرحمن ال ّ

يسبحون ،ولكن تتحرك ألسنتهم متزامنة مع أيديهم بةتالوة أذكةار الصةباح والمسةاء ،إنهةم اآللهةة فةي
ّ
هيئة إنسان ،كما أنهم الدناءة في هيئة إسالم".

()3

ويساعد هذا الوصف ،أحياناً ،على إبراز الحالاة الداخلياة التاي تعيشاها الشخصاية نتيجاة مرورهاا
بموقف أيديولوجي صادم ،من ذلك الحالة التي صورها الراوي لشخصية عدنان في الرواية السابقة ،بعد

أن تلقى نباأ إيقافاه عان العمال العساكري بعاد رفضاه المشااركة فاي االقتتاال الاوطني .يصاف الاراوي ذلاك
بقوله:

مجمد ..فالتمعت في دخيلته كل النيران التي أضاءها إبةراهيم المقادمةة،
"قالت له حماس:أنت ّ
تجمةدت،
هو لم يقل لهم أن نيراناً أشعلها المقادمة ال تنطفةس أبةداً ،وال قةال لهةم أن الهيئةة هةي التةي ّ
( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.46

( )2إشارة إلى التدين الفاقاد للاروح ،والاذي يختازل الادين فاي االلتازام باالطقوس التعبدياة ،دون انتبااه إلاى مكاناة الاروح فاي
التدين الصحيح.
( )3رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.27
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أما المضمون فال تسري عليه قوانين التجميد ،ألن البطولةة المتوارثةة ليسةت بحاجةة إلةى رايةة حزبيةة
كي تستظل تحتها ،األبطال ال يرتفعون بالرايات ،األبطال يرفعونها".

()1

وماان الممكاان للشخصااية أن تصااف ذاتهااا ،كااأن تصااف انفعاالتهااا ،أو سااجاياها الخاصااة .نجااد

ذلك ،ماثالً ،فاي وصاف وطان عباد الحمياد فاي رواياة "أنةا اآلتةي" ،لمشااعره التاي جاشات فاي نفساهي إثار
المقاام
أداء جناود األمان الاوطني الفلساطيني التحياة العساكرية لصاورة الشايخ أحماد ياساين ،فاي االحتفاال ه
بالجامعااة اإلسااالمية ،بعااد قاادوم الساالطة الفلسااطينية إلااى أرض الااوطن ،وهااو مااا يتماااهى مااع االنتماااء

الوطني لشخصية وطن ،الذي يتجاوز انتماءه الحزبي .يقول واصفاً مشاعره في تلك اللحظة:

"عندما نهةض بعةض جنةود األمةن الةوطني العائةدين للةوطن ،ليرسةموا التحيةة الوطنيةة لصةورة

اختزلة ْت ذاتةي فةي روحةي ،غةاب
الشيخ ياسين ،فقد
وجدتني عاج اًز عن النهوض بأي أمةر آخةر ،لقةد ُ
ُ
أتشةبث بعمةود قريةب ،ألتصةق بةه ،وشةيء فةي داخلةي يمةور
ووجةدتني
جسدي ،وحّلت روحي مكانه،
ُ
ّ
ويمور"(.)2

إن حال التأثر التي وصافها وطان فاي حديثاه الساابق ،هاي صاد واضاح لموقفاه المتعاالي علاى

أيااديولوجيا الحاازب ،المتطلااع إلااى الوحاادة الوطنيااة ،ونبااذ بااذور الشااقا واالنقسااام ،وهااذا مااا كشاافه المقطااع

الوصفي ،دون حاجة منه إلى التصريح بتلك القناعة في هيئة إدالء صحفي تقريري.
ب -وصف اتجاه فكري /سياسي:

اث شا ّابه
ومنااه وصااف مااازن شااهاب الااذي نطالعااه فااي روايااة "سةةةباق فةةةوق سةةةطح البحةةةر" ،حيا ه
رونالدينهو – العب كرة القدم الب ارزيلي المشهور– برئيس حكومة حركاة حمااس ،إذ يقاول" :رونالةدينهو
مثل رئيس حكومتنا الرشيدة ..بهرجة زائدة من الكلمات والحركات ،وخواء عند التنفيذ"(.)3

إن الوصااف السااابق ،لاايس وصاافاً شخصااياً خالص ااً ،وان تعّلااق بشااخص رئاايس الحكومااة وحااده،
وانما هو وصف يعبر عن موقف سياسي تجاه الحكومة الرشيدة – على حد تعبير مازن شهاب  -التي

تتساام مرحلااة توليهااا للحكاام ،بااالكثير ماان الشااعارات قياس ااً إلااى قلياال ماان اإلنجااازات العمليااة المتحّقق اة –
تفسي اًر لمنطو مازن شهاب ،أيضاً.-

( )1المصدر السابق ،ص.9
( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.44
( )3ارئد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.63
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كااذلك نجااد مثاال هااذا فااي وصااف رشاادي محااالوي فااي روايااة "عنةةدما خسةةرت أبةةي" ،لهسااالميين،

الذين انضم إليهم ابنه أحمد ،إذ يصفهم قاائالً" :هةؤالء يعشةقون الماضةي ،مأسةورون إليةه ،ال يجةدون
ّ
يجرونةا إليةه ،كةل حواضةرهم مقفلةة ،يرفضةون كةل جديةد،
أنفسهم إال فيةه ،وال يكتفةون ،..يريةدون أن ّ
ويهجةةون كةةل مخةةالف ،يتقنةةون الرثةةاء ،وال يقفةةون إال علةةى األطةةالل! ..سةةبعون عام ةاً وهةةم يحملةةون

أنفسهم من فشل إلى فشل ،ومن هزيمة إلى هزيمة"(.)1
ت -وصف حال عامة (وطنية /اجتماعية):

وعبر هذا الوصف يمكن تقديم تصور الشخصاية وتقييمهاا لوضاع معاين :اجتمااعي ،أو وطناي،

أو دينااي .نجااد ذلااك مااثالً ،فااي وصااف الحاااج محمااود أبااو النااور فااي روايااة "سةةباق فةةوق سةةطح البحةةر"،
للحال التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،إذ يقول" :نحن الفلسطينيين كمةا جةذور األشةجار ،ال يمكةن أن

نحيا إال كمدفونين! ..وواصل :يا أسفاه! نحن المدفونون لغيرهم.)2("..

ومنه الوصف المرتبا بحقبة زمنية ماا ،كوصاف الحاال الوطنياة قبيال انادالع انتفاضاة الحجاارة،

فااي روايااة "أحةةالم برزخيةةة" ،يقااول الاراوي" :نحةةن نسةةير نحةةو الهاويةةة ،نحةةن نسةةير نحةةو االمت ةزاج مةةع
العدو ،نسير نحو الذوبان ،لنفقد فلسطينيتنا ،وهويتنا ،وكل مسوغات وجودنا"(.)3

التبدل والتغير الذي يواكب مرحلة سياسية جديدة ،كوصف الراوي في رواية
وقريب منه ،وصف ّ
"هذيان" ،للشخصية الحمساوية التي ط أر عليها التبدل في واقعها االجتماعي والمادي ،في مرحلة الحكم

السياسي ،يقول" :كنا نتخيل أبو قتادة وأبةو مصةعب علةى "تكتةوك" ،فوجةدنا أم القعقةاع وأم أنةس علةى

جيبات فارهة!"(.)4

ث -وصف المكان:
ق ااد يش ا ّاكل المك ااان ج اازءاً م اان التص ااور األي ااديولوجي الع ااام للكات ااب ،إذ المك ااان س اااحة تس ااتقطب
الحاادث ،وتأخااذ الشخصااية دورهااا فااي إطاااره .ماان أمثلااة ذلااك ،وصااف ساااحة المخاايم فااي روايااة "أحةةالم

برزخية" ،التي تضم المقهى والمسجد ،وتكشف عن شيء من التنافر القاديم باين روادهماا ،التناافر الاذي

لكل منهما ،يقول الراوي" :بالقرب من المقهى األكبر في المخيم
ينطوي على خالف في
ّ
التوجه الفكري ّ

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.43

( )2رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.13
( )3رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.14
( )4رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.82
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بعضةةها لةةبعض
ةوزع ُ
ةورع منةةذ القةةدم أن ية ّ
ينتصةةب المسةةجد الكبيةةر ،والجمةةوع المنتميةةة للمكةةانين ال تتة ّ
نظرات االستهجان ،وربما الّنفور والغيظ واالمتعاض!"(.)1
ثالثاً -اللغة الحوارية:
نظا اًر لوجااود تقنيااة الاراوي فااي العماال الروائااي ،وألن هااذا الاراوي هااو الااذي يساارد الوقااائع ،ويصااف

المشاهد واألشياء ،فننه هو المتحدث الدائم على مد الرواية .حتى في حال نطقت الشخصية بلسانها،

تلبس بالشخصية ،وهو الذي ينطق ويتكلم بضامير (األناا).
فنن النقاد يميلون للرأي القائل ،بأن راوياً ما ّ
واألمر الذي يستدعي االنتباه ،أن منظور الشخصية قاد يغياب تحات ساطوة سارد الاراوي ووصافه ،حينماا
يسرد حركاتها ،ويصف هيئاتها .لكن هذا المنظور – منظور الشخصية -يتفّلات إلاى ح ّاد ماا مان سالطة
ال اراوي أثناااء الح اوار ،لااذلك هيعااد الساارد أبعااد الصاايً عاان منظااور الشخصااية ،كمااا أن الح اوار هااو أقاارب

الصيً إلى منظورها.

()2

فالشخصية حين تتكلم ،ال تخضاع لسالطة الاراوي المطلقاة ،كحاين ياتكلم الاراوي عنهاا فاي السارد،

واال ذه ااب ق اادر كبي اار م اان إمكاني ااة إقناعه ااا للمتلق ااي ،وايهام ااه بحقيقته ااا .ف ااالمتلقي علي ااه أن يش ااعر أن

الشخصااية تااتكلم وتتحاااور بمااا ينسااجم مااع واقعهااا المااادي واالجتماااعي والثقااافي ،ومواقفهااا وتصااوراتها
المعروفة عنها.
وكنااا ق ااد عرضاانا ف ااي الفص اال التمهياادي م اان الد ارسااة للنظري ااة الحواري ااة ،نظريااة الناق ااد الروس ااي

اث
ميخائياال باااختين ،التااي يسااميها بعااض النقاااد بالنظريااة الديمقراطيااة ،أو بنظريااة تعاادد األص اواتي حيا ه
طالب باختين الكاتب الذي يتناول قضايا األيديولوجيا ،أن يتيح المجال لكل األصوات بالظهور ،وتنويع
وجهات النظر( ،)3كي تكون الرواية رواي ًة حوارية ،واال كانت رواية مناجاتية ،تعتماد الصاوت األحاادي،
()4
وهو ما يخالف النظرية التي طرحها.

هامااً مان بنااء اللغاة الروائياة ،واشاتغل بمهماات خاصاة ،ال
في روايات غنيمّ ،
شكل الحوار جزءاً ّ
يمكن للسرد أو الوصف أن يؤدياهاا .وسايقوم الباحاث بتنااول بعاض مقااطع الحاوار الخاارجي والاداخلي،
ويكشف عن دورهما في تقديم أو تعزيز الفكرة األيديولوجية في الروايات بشكل عام.

( )1رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.8
( )2هينظر :سي از قاسم ،مرجع سابق ،ص ،222بتصرف.
ست وظائف للحاوار ،إضاافة إلاى الوظيفاة الحوارياة التاي
( )3هينظر :لطيف زيتوني ،مرجع سابق ،ص82ي ذكر المعجم ّ
جر التفصيل فيها.
( )4هينظر :تزفيتان تودوروف ،ميخائيل باختين (المبدأ الحواري) ،مرجع سابق ،ص.127 ،126
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أ -الحوار الخارجي:
يااأتي هااذا الح اوار كاشاافاً عاان مالمااح التناااقض الفكااري بااين شخصاايتين فااي الروايااة ،مثااال ذلااك:
حاوار رشاادي محااالوي مااع ابنااه أحمااد فااي روايااة "عنةةدما خسةةرت أبةةي" ،حااول صااورة اإلسااالميين ،الااذين
موجها حديثه البنه:
يشجبهم رشدي ،وينتمي إليهم أحمد .يبتدر الحوار رشدي محالويّ ،

ألقيت عصا ترحالكو هل نضبت األفكار حتى تذهب إلى ذوي العقول المعّلبةو!
" -أإلى هؤالء
َ
 هي رحلة البحث واالستقصاء التي عّلمتني! وألنني عّلمتك ألومك :كيف أقنعوك وقد عهدتك طليقاً ح اًر تكره كل السبل المقفلةو! -أنت تظلمهم يا أبي..

 هم من يظلمون أنفسهم ويظلموننا معهم ..ألم يمّلوا بعدو!"(.)1ويمكن لهذا النوع من الحوار أن يكشف عن طريقة ومستو تفكير الشخصية الروائية ،إذ يظهر

ذلك في طبيعة مفرداتها وأسلوبها اللغوي ،فقد يرتفع الحديث إلى المناقشة الفكرية ذات الطابع الفلسافي،

انية
وقد يهبا إلى مستو
ّ
متدن ،وال يخلو من بعض الشتائم ،من ذلك حوار أم ميسرة أبو السعود ماع س ّ
رجائي ،المنتميتين إلى حركتي فتح وحماس في رواياة "سةباق فةوق سةطح البحةر" ،إذ افتتحات الحاديث

أم ميسرة ،بعد أن سمعت صوت المذياع التابع ألصحاب الراية الخض ار في السو  ،يتهم مازن شهاب،

المقرب من عائلتها ،لتعّلق على ذلك ،ويدور الحوار بينهما:
ّ
" -لعنة هللا عليكم.
 -لعنة هللا على العمالء.

نسم رؤياه.
 العمالء لم يحرمونا خب اًز نبتهل اليوم لنت ّمضم ٍخ بكرامتنا!
لخبز
 تباً لءفواه التي تهفو ٍّ
()2

وتباً للكذبة أيضاً".
ّ -

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق.43 ،42 ،
( )2رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.134 ،133
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ب -الحوار الداخلي:
يسميه بعض النقاد المناجاة

()1

أو المونولوج الداخلي أو حديث الانفس ،وهاي تقنياة "تضاع أمامناا

ما يجري في ذهن هذه أو تلك من شخصيات الرواية".

()2

وصد واعتراف وبوح(.)3

حميمياة
بما يتوفر في هذا الشكل اللغاوي مان
ّ

ظف الكاتب هذا الشكل اللغوي في أكثر من مقام عاشته الشخصيات .ففي رواية "أنةا اآلتةي"،
وّ

يروي وطن عبد الحميد للراوي موقاف مشااركته فاي مظااهرة شاعبية احتجاجااً علاى قطاع الكهربااء ،أثنااء

أيمةم وجهةي
ذهابه للبيع في السو  ،ويتخلل سرده للموقف حاديث ماع الانفس ،يقاول" :أحمةل أغراضةيّ ،
شطر السوق ،وترتسم في مخيلتةي صةورة حسةن الرحةال ،متزامنةة مةع صةوت انصةراف المصةلين مةن
المسجد القريب ،فأقول في نفسةي :حتةى المسةجد مةا عةاد مسةجدي...آه يةا حسةن الرحةال ...وأسةمع
صوت مظاهرة صةاخبة ...مظةاهرة مةن أجةل انقطةاع الكهربةاء ...ثةم أعةود ألغراضةي ،أمشةي ،وأسةأل

نفسي :أم َن الممكن لمن اعتاد االنتماء أال ينتميو!"(.)4

المحكاات
يصور الصاراع الاذي تعيشاه الاذات المنتمياة فاي
ّ
إن حوار وطن عبد الحميد مع نفسهّ ،
الفاصلة ،إذ استوقفته مظاهرة شعبية تطالب حركته التي انتمى إليها  -حركة حماس -بتوفير الكهرباء،
ليحس اام عب اار ه ااذا الحا اوار صا اراعه م ااع ذات ااه ،ويأخ ااذ قا ا ارره بالس ااير ف ااي المظ اااهرة ،واالنتم اااء لمطال ااب

المتظاهرين.

كذلك يأتي هذا الحوار كاشفاً عن القناعاة أو وجهاة النظار التاي تباديها شخصاية ماا بعاد صادم ًة
تمر بها وتأخذ منها المآخذ .ففي مقام الحسرة واأللم ،ال تحتمل الشخصية محاورة اآلخارين ومسااءلتهم،
ّ
بل ترتد إلى ذاتها ،وتفضي إلى نفسها .نجد ذلك في الموقف األليم الذي عاشه الشيخ ياسين فاي رواياة

"سباق فوق سطح البحر" ،بعاد أن فقاد أخااه الحمسااوي إباراهيم ،وصاديقه الفتحااوي ميسارة ،فاي أحاداث
االقتتااال الااوطني ،وشااهد دفنهمااا فااي وقاات واحااد ،إلااى جانااب بعضااهما ،ليناااجي نفسااه أمااام قباار أخيااه

الميت:

( )1يفصاال عبااد الملااك مرت اااض فااي كتابااه :فااي نظري ااة الروايااة ،بااين المناجاااة والحا اوار ،وياار أن الح اوار هااو الحا اوار

الخااارجي فقااا ،ويقااع فااي مرتبااة وسااا بااين الساارد والمناجاااة ،علااى حااين أن نّقاااداً آخ ارين ياارون أن اللغااة الحواريااة شاااملة
لحديث الشخصية مع غيرها أو مع نفسها.

( )2لطيف زيتوني ،مرجع سابق ،ص.164
( )3هينظر :عبد الملك مرتاض ،مرجع السابق ،ص.120
( )4رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.105
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أحزين أناو
"-
أ
ال أعلم.

لكن الذي أعلمه اآلن أن مصةائبي ونةوائبي وكةل األحةزان التةي زلزلتنةي قبلةك كانةت محةض لهةو
ةةت لهةةةا أن تمضةةةي دون أن
وهةةةذيان ..فكيةةةف أذنةةةت لنفسةةةك أن ترتحةةةل مةةةن نفسةةةيو! كيةةةف أبحة َ
تمنحني الذي لي معكو!

عودونا أن ينظروا إلى الدنيا على أنها عرض زائل من الدنيا قليل ،ولمةا
أين صوابناو أمع الذين ّ
استفاقوا على أنفسةهم وقةد نجحةوا فةي االنتخابةات عرفةوا كةم هةي منصةات الحكةم عاليةةو أم مةع
الذين تلمروا على تواجد الوطن لكي يضمنوا تواجدهمو.

ّأية جريمة أكبر من طمس المعاني النبيلة تجاه وطنو ّأية جريمة أكبر من أن نتحول إلى عبيةد
()1
لرواتبناو وقتلة مأجورين ألحزابناو".
ويبقى -إلى جانب ذلك -الكثيار مان المقااطع الساردية والوصافية والحوارياة ،المشاحونة بادالالت

األيديولوجيا ،والتي تضافرت في بناء لغوي ملتحم ،يساعد في تقديم الرؤية األيديولوجية وتكثيف األبعاد
التي تحملها الفكرة.

( )1رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق.194-191 ،
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المبحث الثاني
الزمان والمكان وتجلياتهما األيديولوجية
الزمان الروائي وتجّلياته األيديولوجية:
خضع مفهوم الزمن الروائي لنظرات نقدية وتأمالت فلسافية متعاددةي وتجّلات أكثار إشاكالية –فاي

رأي الباحث -في محاولة فهم العالقة التي تربا زمن الرواية بالزمن الواقعي ،والمنطق الاذي يحكام كاال
ًّ
منهمااا( .)1هااذه القضااية أثارهااا الشااكالنيون الا ّاروس منااذ عش ارينيات القاارن الماضااي ،وما ّار مفهااوم الاازمن
الروائي وطريقة التعامل معه في التحليل من ذلك الوقات ،باآراء جديادة ومتطاورة ،تبعااً لتعادد االتجاهاات

والماذاهب األدبيااة التااي ال مجااال لحصاارها هنااا .لكا ّان الااذي يمكاان اسااتنتاجه هااو "االتفااا المباادئي القااائم،
بااين النقاااد ،حااول وجااود الاازمن فااي الاانص وجااوداً موضااوعياً ال ساابيل إلااى تجاهلااه ،أي كونااه حالااة ماان
حاالت الوجود الموضوعي للخطاب .فالزمن ،في الرواية ،كالنص نفسه ،يمكن القبض علاى تمفصاالته

الكبر  ،وتحديد األنسا التي يندرج فيها".

()2

فقساامه إلااى :زماان القصااة( ،)3وزماان الكتابااة ،وزماان
لقااد صاانف تااودوروف الاازمن تصاانيفاً ثالثي ااًّ ،
عين ،إضافة إلى هاذه األزمناة الداخلياة المتعلقاة باالنص ،بعاض األزمناة الخارجياة التاي تقايم
القراءة .ثم ّ

عالقااة مااع الاانص التخييلااي ،وهااي :زماان الكاتااب ،أي المرحلااة الثقافيااة التااي ينتمااي إليهااا ،وزماان القااارو،

بصفته مسؤوالً عان تقاديم تفسايرات جديادة للانص الروائاي ،وأخيا اًر -الازمن التااريخي ،ويظهار مان خاللاه
التخيل بالواقع.
عالقة
ّ

()4

لقد أسهم المنهج البنيوي ،ودراسات تاودوروف تحدياداً ،فاي إرسااء آلياات جيادة لتنااول الازمن فاي

التحليل الروائي ،وبيان آليات اشتغاله ،ووظائفه في النص ،ربما كان أهمها :توزيعه للعالقة القائمة بين

( )1إجمال هاذه القضاية يكمان فاي المنطاق الاذي يحكام كاالً مان الازمنين :فاالزمن الاواقعي يخضاع للمنطاق الساببي ،وهاو

زمن متعدد األبعاد ،يمكن أن تتزامن في اللحظة الواحدة فيه عدة أحاداث ،بينماا زمان الرواياة يخضاع لمنطاق اللغاة ،وهاو

طااي ،تت اوالى فيااه األحااداث وال تت ازامن ،وهااو مااا جعال الااروائيين يتجهااون لعمليااة التحريااف الزمنااي ،والتصاارف فااي
زماان خ ّ

ترتيب األحداث تبعاً لغايات فنية.

( )2حسن بحراوي ،بنية الشاكل الروائاي( :الفضااء ،الازمن ،الشخصاية) ،ل ،1المركاز الثقاافي العرباي ،بياروت،1990 ،
ص.112

( )3اصااطلح الناقاادان "روالن بورنااوف" و"ريااال اوئيليااه" فااي كتابهمااا :عااالم الروايااة ،علااى تسااميته باازمن الحكايااة ،كمااا أن
الناقد الفرنسي"ميشال بوتور في كتابه :بحوث في الرواية الجديدة يسميه :زمن المغامرة.
( )4هينظر :حسن بحراوي ،مرجع سابق ،ص.114
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زمني القصة والخطاب في ثالثة محااور :محةور النظةام :الاذي يشاتمل علاى المفارقاة الساردية ،كتقنيتاي

االستبا واالساترجاع ،ومحور المةدة :الاذي ياوازي باين المسااحة التاي يحتلهاا الحادث فاي السارد ،قياسااً
إلى مدته الحقيقية في الواقع ،ومحور التةواتر :الاذي يقاارن باين عادد مارات ظهاور الحادث فاي الخطااب

القص المنفرد ،والمكرر ،والمتواتر).
قياساً إلى عدد مرات حدوثه في الواقع ،عبر تقنياتّ ( :

وير الباحث أنه من الممكن االساتفادة مان مساتويات الازمن الساردي الساابقة ،بماا ينادرج تحتهاا

تقنيات مختلفة ،في تلماس الداللاة األيديولوجياة للازمن فاي رواياات األدياب غنايم ،بعاد القياام بعارض
من ّ
موجز للمرجع التاريخي ألزمنة الروايات السبع ،المتناولة في هذه الدراسة:
أوالً -الزمان (المرجع) التاريخي لروايات األديب غنيم:
خسرت أبي":
 -1رواية "عندما
ُ
تغطي هذه الرواية حقبة قدوم السلطة الفلسطينية إلى الوطن عام 1994م ،والمرحلة التي تلتها،

هقبيل اندالع انتفاضة األقصى عام 2000م.
 -2رواية "أحالم برزخية":

تتناول هذه الرواية حقبة انتفاضة الحجارة عام 1987م ،بشكل مباشر ،كما تتناول حال قطاع

غزة في األعوام القليلة التي سبقتها.

 -3رواية "سباق فوق سطح البحر":
تتناول هذه الرواية مرحلاة االقتتاال الاوطني الفلساطيني عاام 2007م ،واألجاواء الساابقة ألحاداث

االقتتال ،والتي أعقبت فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية.
 -4رواية "يوم أعماني الدخان":

هذه الرواية شاملة لمراحل متعددة وممتدة من عمار القضاية الفلساطينية ،إذ تتنااول مرحلاة هجارة

الالجئين الفلساطينيين مان أ ارضايهم المحتلاة ،لتنتقال إلاى مرحلاة هزيماة حزياران سانة  ،1967ثام تتنااول
تعرج على الحال الفلسطينية قبل انتفاضاة
العمل الفلسطيني المقاوم في فترة ما بعد هزيمة حزيران ،كما ّ
 ،1987والى غاية اتفا أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية.
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 -5رواية "دونما برق وتحت الغيوم":
تتناول نفس المرحلاة الزمنياة التاي تناولتهاا رواياة "سابا فاو ساطح البحار" :مرحلاة تاولي حركاة

حماااس للحكاام ،واالقتتااال الااوطني الفلسااطيني ،لكنهااا تمتااد قلاايالً إلااى باادايات إدارة حركااة حماااس لقطاااع
غزة ،بعد انتهاء أحداث االقتتال الوطني.
 -6رواية "هذيان":
تتناول هاذه الرواياة مرحلاة حكام حركاة حمااس لقطااع غازة ،مان خاالل تساليا الضاوء علاى واقاع

المؤسسة التربوية بقطاع غزة في تلك الفترة.
 -7رواية "أنا اآلتي":

تركااز بشااكل كبياار – عباار تقنيااة
لكنهااا ّ
هااذه الروايااة تنطلااق فااي أحااداثها ماان الواقااع الحاضاارّ ،
االساترجاع الزمنااي -علااى مرحلااة انتفاضاة الحجااارة عااام  ،1987ومرحلااة قادوم الساالطة الفلسااطينية إلااى

الوطن.

ثانياً  -مستويات الزمن السردي والداللة األيديولوجية:
 -1مستوى النظام:

أ -االسترجاع الزمني ودالالته:

هيفتااتح الساارد فااي روايااة "أحةةالم برزخيةةة" باسااترجاع لهزيمااة حزي اران ساانة  ،1967يقااول ال اراوي:
"اليوم ذكرى مرور عشةرين عامةاً علةى هزيمةة حزيةران ،تبةدو شةوارع المخةيم مزدانةة بالرايةات ،وتبةدو
إنسةان فلسةطيني
الحناجر ُمثقلةة بالهتافةات ...كةل االصةطدامات المرئيةة عةابرة ،ال تتجةاوز أن يتةذكر
أ
لهنيهةةة أن اليةةوم ذكةةرى حزي ةران ،حيةةث ضةةاع الةةوطن واألرض واإلنسةةانُ .هنيهةةة واحةةدة مةةن الةةذكرى،
ُ
لحظية ،ربما كالمية ،ترتقي إلى عراك باأليدي أو األحجار"..
مؤهلة لثورة
تكون ّ
ّ

()1

يحاول الراوي من خالل استرجاعه لحرب حزيران سنة ،1967والذي يفتاتح باه الرواياةي أن يقادم

للقارو مبر اًر للحال الثورياة التاي تسايطر علاى أبنااء المخايم عناد تاذكرهم لتلاك الهزيماة ،فيجعال مان هاذه
الذكر نو ًاة لحدث االشتباك وااللتحام مع قوات االحاتالل ،الاذي ساتعقبه – فيماا بعاد -اشاتباكات جديادة
ومتالحقة.

( )1رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.8 ،7
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وهااذه الهزيمااة – هزيمااة حزي اران -يتكاارر اسااترجاعها ماان قباال ال اراوي فااي روايااة "يةةوم أعمةةةاني

الدخان" ،أثناء حديثه عن ذكرياته مع أخيه ،وموقفه منه ،ومن الثوار الذين أخاذوا ينبشاون قباور الجناود
ودفنوا في هذه األرض ،فيقول:
العرب الذين استشهدوا عام  ،1967ه

تخل مةن إيجابيةة! جنةود العةرب الميةامين الةذين مةاتوا فةي
"هزيمة العرب في العام  1967لم ُ
بلةةدنا ُدفنةةت معهةةم بنةةدقياتهم ،وكةةان كافي ةاً أن ُتكتشةةف بندقيةةة واحةةدة مدفونةةة لكةةي تسةةري فةةي أرجةةاء
المنطقةةة عةةادة نةةب القبةةور وتجةةارة السةةالح المالزمةةة لهةةا ،والثةوار الةةذين كةةانوا يبحثةةون عةةن بندقيةةة
يبدؤون بها معركتهم ،..وجدوها ،..وجدوها رازحة تحت أقدامهم!"(.)1

ويباادو أن ال اراوي – وهااو شخصااية ساالبية فااي هااذه الروايااة– اسااتغل داللااة هااذه المرحلااة الزمنيااة

المتجساادة فااي هزيمااة  ،1967ليبنااي عليهااا تصااوره الخاااص ،بعاادم جاادو المقاومااة المساّلحة ،واسااتحالة
هزيمة جيش االحتالل عسكرياً ،ويتضح ذلك في مقاطع متعددة من الرواية خالل حديثه أمام قبر ابنه،

قاائالً" :أي ثورة تلك التي ستبتدت خطاها على أنقاض الجيو

العربيةة وعلةى أجةداث جنودهةا البةررة

الميةةامينو ولمةةاذا ال يأخةةذ ثوارنةةا المجةةانين العبةةرة مةةن ه ةزائم العةةرب الكبةةرىو ..عمةةك وصةةحبه كةةانوا
يريدون أن يستعيدوا سيرة الهزيمة مرة أخرى ،كانوا يريدون أن يقتبسوا من الجنةدي العربةي بندقيتةه،

ةدونوا تواجةةدهم وحضةةورهم فةةي لوحةةة الفشةةل العربيةةة الكبةةرى مةةرة أخةةرى!! ..مةةا الةةذي كةةان سةةيتمايز
لية ّ
وسةةةيختلف بةةةين بنةةةادق العةةةرب وبندقيةةةة عمةةةك رشاشةةةة الطلقةةةاتو حجةةةم الهزيمةةةة وحةةةده مةةةن كةةةان

سيختلف!"(.)2

وتااأتي هااذه التقنيااة – كمااا الحااظ الباحااث فااي عاادة روايااات -فااي ساايا اإلخبااار عاان ماضااي

التحول الفكري الذي أصابها ،كحاديث الاراوي فاي رواياة "عنةدما خسةرت أبةي"،
شخصية معينة ،وكشف
ّ
التحول الذي أصاب رشدي محالوي بعد تجرباة الساجن التاي خاضاها ،إذ تحاول مان نصاير للفقاراء
عن
ّ
والمحرومين ،إلاى باحاث عان المكاساب والمصاالح التاي تهتيحهاا لاه اللحظاة الحاضارة .كاذلك يتجلاى هاذا

فااي حااديث حساان الرح ااال لااوطن عاان ماض اايه ،وانتمائااه اليساااري القااديم ،قب اال أن يتحااول إلااى االتج اااه
اإلسالمي ،إذ يقول له:
حةةين أخبةةرك أن نقطةةة

متيمةةاً بالسةةت أم كلثةةوم ..وال تنةةده
"ال تنةةده ُ ،
كنةةت ذات شةةباب ّ
فلمنت بمنةاجم الفحةم التةي كةان
يسارياً؛
كنت
ُ
التحول في حياتي كانت عندما زار السادات تل أبيب!! ُ
ّ
ائيةاً جعلنةي أرى وأبصةر خاتمةة خطةواتي
وآمنت
يعمل فيها لينين،
ُ
بالبندقية قبل ذلك ،لكن شيئاً مةا ور ّ
ّ
ةرت باليسةةار حةةين وجدتةةه
ةت أقتفيهةةا ،رأيةةت انهيةةار االتحةةاد السةةوفييتي قبةةل أن ينهةةار ،وكفة ُ
التةةي كنة ُ

( )1رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،مصدر سابق ،ص.47
( )2المصدر السابق ،ص.49 -47
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توسعياً بنكهة مغايرة لإلمبريالية األمريكية ،وجاءت الثورة اإلسالمية في إيران لتأسرني ،كما
إمبريالياً ّ
()1
أسرت كثيرين من حولي".
ب -االستباق الزمني ودالالته:
يمكاان للساارد عباار االسااتبا الزمنااي أن يحماال نبااوءة بالساالوك المتوقااع ،والمنبثااق ماان أيااديولوجيا

معينة .ففي رواية "سباق فوق سطح البحر" ،حينما استشفع ميسرة أبو السعود لصديقه إباراهيم رجاائي،

المختطف لد مازن شهاب ،أحد قيادات األجهزة األمنية ،أجابه مازن إجابة تحمل نباوءة لمصايره هاو،

موجهاً الحديث لميسرة:
في حال وقع في قبضة إبراهيم رجائي ،يقول ّ

"في أوضاع االقتتال التي تشبه حالتنا ،ال ُيحاسب الناس وفقاً للذي فعلوه ،بل وفقاً للةذي مةن
ةةتقرت تحةةةت قةةةدمي صةةةاحبك هةةةذاو ..كةةةان
الممكةةةن أن يفعلةةةوه ،مةةةا الةةةذي تتخيلةةةه لةةةو أن هةةةامتي اسة ّ
سيستعجل أنفاسي ليتقرب بها إلى هللا!!"(.)2

وهااذا الااذي حاادث فع االً ،فااي محطااة متقدمااة ماان الروايااة ،إذ اقااتحم إب اراهيم رجااائي مناازل مااازن
شهاب ،وقتله انتقاماً ألخيه ياسين الذي فقد قدميه على يد األول – مازن شهاب.-
ونجد استباقاً قريباً من ذلك ،في كالم وطن عبد الحميد في رواية "أنا اآلتي" ،إذ يقول للراوي:
"فقط لو أنني أمتلك القدرة على رؤية سيناريوهات حياتي األخةرى يةا سةيادة الةراوي ..فقةط لةو

أحةب أمةي مةثالً،
أنني أمتلك القةدرة علةى الجلةوس علةى ناصةية أيةامي ،ألراهةا بصةورتها األخةرى ،أن ّ
فأترجم حبي لها بطريقة أخرى ،ال تجعلني سبباً لمأساتها ،فال أجعلها تجري حافي ًة وباكية خلفي وأنةا

أُساق من سجن إلى سجن ،ومن معتقل إلةى آخةر ،وأنةا أدفةع الةثمن المةؤلم وأنةا أجابةه فكةرة ،والةثمن

المشابه وأنا أجابه فكرة أخرى ،...الةثمن الةالزم لمجابهةة سةلطة ،أو لتحةدي تجّليةات الجنةون لسةلطة
أخرى"(.)3
اث يقااول" :فأنةةا مةةن
وهااو مااا حاادث فعاالً ،وكشااف عنااه وطاان فااي محطااة متااأخرة ماان الروايااة ،حيا ه
وجةةد نفسةةه بعةةد سةةنتين مةةن مقاتلتةةه لرجةةال السةةلطة الفتحاويةةة ،مضةةط اًر ألن يقاتةةل رفاقةةه السةةابقين:

( )1رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.49
( )2رائد غنيم ،سبا فو سطح البحر ،مصدر سابق ،ص.66
( )3رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.59
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مضط اًر ألن يقاتل رجةال السةلطة الحمسةاوية ،يومهةا قةال لةي مسةلمة برعةي :لةيس ألجةل هةذا انطلةق
األُول! انظر إليهم :حتى المنكرات الظاهرة هم غير راغبين في إزالتها".

()1

مهااد للقااارو طبيعااة التحااول األيااديولوجي الااذي ساايط أر علااى واقااع
نجااد أن االسااتبا السااابق ،قااد ّ
الشخصية – شخصية وطن ،-رغم أن األحداث في حينها ،لم تكن تشير إلى إمكانياة حادوث مثال هاذا
التحول ،الذي سيخرج الشخصية من حيز انتمائها الحزبي ،لتنقلب على قناعاتها القديمة.
المدة:
 -2مستوى ّ
ويطلق عليه بعض النقاد :اإليقااع الزمناي .وينشاأ عان هاذا المساتو الزمناي ماا هيسامى بحركاات
الس اارد األرب ااع ،منه ااا حركت ااان مرتبطت ااان بتسا اريع الس اارد ،وهم ااا :الح ااذف والتلخ اايص ،وحركت ااان أخري ااان
مرتبطتان بنبطاء السرد ،وهما :المشهد والوقفة.

()2

يهمنااا – فااي
ح ّادد النقاااد أغ ارضااً متعااددة لكاال حركااة ماان الحركااات السااردية السااابقة ،غياار ّ
أن مااا ّ
معاارض التطبيااق هنااا– األغ اراض والوظااائف التااي تحققهااا تلااك الحركااات ،والتااي لهااا ارتبااال بااالفكرة أو
الرؤية األيديولوجية .وسيتناول الباحث التقنيات األربع ،مستعيناً باألمثلة القليلة ،التي توضح الفكرة.
أ -تقنية الحذف ودالالتها:
وينقسم إلى حذف معلن ،تهحدد فيه المدة المحذوفة ،وحاذف غيار معلان ،يمكان تقاديره مان خاالل
القفزات الحدثية ،أو التغيرات التي تط أر على المكان أو الشخصية أو سواهما.
في رواية "أحالم برزخية" ،يحذف الاراوي تفاصايل مادة زمنياة تهق ّادر بساتّة شاهور سابقت انتفاضاة
مضين كغيةرهن ،قبةل أن تةأتي اللحظةة المقةدرة ،كانةت الةذات الفلسةطينية
أشهر
الحجارة ،يقاول" :س ّتة
ٍ
َ
تكمةةل مةةا تبقةةى لهةةا مةةن رحلةةة الةةذوبان ،لكنهةةا القةةدرة اإللهيةةة التةةي تةةأبى إال أن تؤكةةد نفاذهةةا فةةي كةةل

األشياء ..المطر المدرار الذي جاء في بدايات (ديسمبر) من العام سبع وثمانين ،لةم يغسةل الطرقةات

وحينئذ كةان طبيعيةاً أن يسةتحيل الشةتاء نةا اًر
ٍ
والدروب والوديان! بقدر ما غسل ما َيرين على القلوب،
ُمحرقة تمطر االحتالل"(.)3
إن ال اراوي فااي المقطااع السااابق ،يطاارح قضااية ذوبااان الااذات الفلسااطينية ،وامتزاجهااا مااع العاادو،

واالنشغال عن القضية الفلسطينية شيئاً فشيئاً في الفترة التي سابقت انتفاضاة عاام  .1987وربماا موقفاه
( )1المصدر السابق ،ص.89
( )2هينظر:آمنة يوسف ،مرجع سابق ،ص.102
( )3رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.21،22
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هذا ،ما جعله يقفز عن ستّة أشهر كاملة ،إذ فيها – بالنسبة إليه -تفاصيل مؤلمة ،أو مخجلة وطنياً ال
تستلزم استدعاءها وتذكرها.
وفا ااي روايا ااة "أنةةةةا اآلتةةةةي" ،نقابا اال نوع ا ااً جديا ااداً ما اان الحا ااذف ،وها ااو ما ااا يسا ااميه النقا اااد :الحا ااذف

االسترجاعي( ،)1أثناء حديث وطن عبد الحميد عن التغير األياديولوجي الاذي أصاابه هاو ورفيقاه مسالمة
برعااي ،والااذي جعلهاام يرفعااون السااالح تجاااه أف اراد حااركتهم – حركااة حماااس -بعااد أن رفعااوه قباال ذلااك

عةدونا .وقبلهةا بعةامين:
بعامين تجاه أفراد حركاة فاتح ،يقاول" :فةي المسةجد اعتصةمنا ،وكانةت حمةاس ّ
عدونا"(.)2
من المسجد انطلقنا ،وكانت فتح ّ
إن الحذف في المقطع السابق ،ساهم فاي إيضااح االنقاالب علاى القناعاات األيديولوجياة بصاورة

وحيثياات هاذا
يتحدث بلسان وطان -أناه ال يهاتم كثيا اًر لبياان أساباب
مباشرة ،إذ يبدو على الراوي –الذي ّ
ّ
االنقااالب فااي المواقااف ،بقاادر مااا يريااد أن يلفاات االنتباااه إلااى المااآل ومقاادار التحااول الااذي وصاالته هااذه

الشخصية.

ب -تقنية التلخيص ودالالتها:
غالبااً ،مااا يأخااذ التلخاايص داللا ًة مقاربااة لداللااة الحااذف ،إذ كالهمااا يقااوم علااى تجاااوز ماادة زمنيااة
معينااة ألغاراض مشااابهة .ونقااف علااى هااذه التقنيااة فااي محطااات متعااددة ماان روايااات غناايم ،منهااا –علااى

سبيل المثال -ما ورد في رواية "عندما خسرت أبي" ،في حديث األب رشادي محاالوي البناه أحماد عان

فشل مشروع اإلسالميين ومخططاتهم ،بعد اكتشافه بانضمامه إلى التيار اإلساالمي ،يلخاص ذلاك قاائالً
يكةل هةؤالءو سةبعون عامةاً وهةم يحملةون أنفسةهم مةن فشةل إلةى
له" :ماذا يعّلمونكم في المساجدو أال ّ
هزيمةةة ،ومةةن هزيمةةة إلةةى فشةةل ،متةةى سةةيدركون أن أفكةةارهم أفكةةار مفلسةةة ،ال تتةواءم مةةع واقعنةةا وال

آمالناو!"(.)3

إن مقام المواجهة والمكاشفة الفكرية السابق ،ال يحتمل من األب رشدي سرد وقاائع فشال وهازائم
ّ
يمكناه مان
اإلسالميين – كما ير  -بالتفصيل ،وانما يتطلاب األمار إجمااالً وتلخيصااً لقناعاتاه تجااههمّ ،
إحداث اختالل في إيمان ابنه أحمد بهم ،فكلمتاا "سابعون عامااً" عناد نطقهماا ،تساتدعيان –كماا هاي ّنياة

األب رش اادي -م اان االب اان مراجع ااة حس اااباته ،والتفكي اار العمي ااق ف ااي أبع اااد التجرب ااة الطويل ااة أو الفاش االة
لهسالميين ،قبل أخذه قرار االنتماء إليهم.

( )1هينظر :آمنة يوسف ،مرجع سابق ،ص.127
( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.89
( )3رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.43
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ت -تقنية المشهد ودالالتها:
يض ااعنا الا اراوي ف ااي الرواي ااة الس ااابقة – عنةةةدما خسةةةرت أبةةةي -أم ااام مش ااهد اقتح ااام األب رش اادي

محالوي لغرفة ابنه أحمد ،ويترك لنا من خالل هذا المشهد ،تحديد طبيعاة التحاول الفكاري الحاصال فاي

كتب
شخصية االبن ،دون تدخل منه أو تعليق ،إذ يقول" :ذات يوم وجد نفسه يقتحم غرفة ابنه فجأةُ ،
الغزالي األكثر تناث اًر في أروقة الغرفة ،كتب الفلسفة المترجمة ترسف تحةت وطةأة الغبةار ،لةم تلمسةها
يد االبن منذ فترة ،أشرطة الكاسيت للشعراوي ولكشك في أغلبها"..

()1

ولااو أن القااارو دخاال إلااى غرفااة االباان أحمااد باادالً ماان األب رشاادي ،لطااالع نفااس المناااظر التااي

شاهدها األب ،وألدرك مقدار التحاول الفكاري الاذي ضارب شخصاية االبان .لاذلك ،تبادو هاذه التقنياة مان

أصد تقنيات الحركة السردية ،إذ تنقل الوقائع كما هي في الحقيقة ،بعيداً عن هيمنة الراوي في تسريع

أو إبطاء الزمن تبعاً لمقاصده الخاصة.
ث -تقنية الوقفة الوصفية ودالالتها:

نطالع هذه التقنية في رواية "هذيان" ،أثناء مثاول ساائد العجااج أماام لجناة التحقياق التاي عقادتها

له كلية أصول الدين بالجامعة التي يدرس فيها ،إذ كان من ضمن األسئلة سؤال حول النظاام السياساي

ثم يغاوص فاي أعماا ذاتاه،
في اإلسالم ،لكن سائد العجاج يروي لنا اإلجابة المختصرة التي أدلى بهاّ ،
ليطول وقوفه على المشاعر التي فاضت في نفسه ،والهواجس التي خطارت لاه فاي تلاك اللحظاة ،والتاي
تأخذ حوالي خمسة سطور من متن الرواية ،هي بالتأكيد أكبر من مدة الموقف ذاته:
" -ماذا تقول في النظام السياسي في اإلسالمو

 إنه ُيشبه قول ابن تيمية في المجاز.ات متوّثبة ،ال تنتظر القول،
أحدق في عيونهم :نظر أ
 وأخاف أن أبوح بالذي يعتمل في صدري ،و ّوال تنتظر اإلجابة .مشرفي هو الذي يسأل اآلن ،وهو الم ّتقد أمامي اآلن ،أمام آخرين مجاورين
له ،يحاول أن يبرهن لهم أن العقيدة ال مرونة فيها ،وال تسامح .وأسأل نفسي على مرمى
أجلوا التحقيق لهذا اليوم ،لماذا لم يعقدوه قبل أسبوٍع واحد فقط من اآلنو"(.)2
نظراتهم :لماذا ّ

مكنت الراوي من أن يرسم صورة خاصة ألفراد
جلياً أن هذه الحركة السردية البطيئة جداًّ ،
ويبدو ّ
لجنااة التحقيااق :صااورة تنضااح باإلقصاااء ،وارهاااب المخااالِف ،واالسااتغاللي خاصااة حينمااا يخبرنااا الاراوي،

( )1المصدر السابق ،ص.40
( )2رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.33
132

أجلاات التحقيااق معااه – التحقيااق فااي آ ارئااه الفكريااة والدينيااة -إلااى أن أتا ّام دفااع
فيمااا بعااد ،أن اللجنااة قااد ّ
الرسوم المستحّقة لرسالة الماجستير.
 -3مستوى التواتر:
هذا المساتو يارتبا "بمساألة تكارار بعاض األحاداث مان الماتن الحكاائي علاى مساتو السارد"(،)1
ِ
ستحضار خطاااب واحاد حادثاً واحاداً بعيناه ،ثاام
اث ي
اص المفارد حي ه
وتنشاأ عناه "ثالثاة إمكانياات نظريااة :الق ّ
الق ااص المك اارر ،حي ااث تستحض اار ع اادة خطاب ااات ح اادثاً واح ااداً بعين ااه ،وأخيا ا اًر الخط اااب ق
المؤل ااف ،حي ااث
ّ
ّ
يستحضر خطاب واحد جمعاً من األحداث المتشابهة".

()2

ونجااد أن القااص المفاارد ،هااو األكثاار شاايوعاً بالنساابة لساارد األحااداث والوقااائع فااي روايااات غناايم،
وغالباً ما تكون داللة هذا القص محايدة ،إذ إنه نقل مباشار ليحاداث،يخلو مان تركياز الاراوي أو إغفالاه

المتعماادين للحاادث .وهااذا مااا ساايجعل الباحااث يااولي االهتمااام للتقنيتااين األهخ اريين ،لمااا لهمااا ماان دالالت
ّ
يمكن مالحظتها على صعيد األيديولوجيا.
المكرر ودالالته:
القص
أ-
ّ
ّ
كرر ِذكر
ونقف على مثال من ذلك ،مع شخصية وطن عبد الحميد في رواية "أنا اآلتي" ،حينما ّ
المقام بالجامعة
موقف أداء جنود األمن الوطني التحية الوطنية لصورة الشيخ أحمد ياسين ،في الحفل ه

مرتين:
اإلسالمية ،ترحيباً بالعائدين إلى أرض الوطنّ ،

 المقطةةع األول :ويقااول فيااه" :لكةةن حتماً،عنةةدما نهةةض جنةةود األمةةن الةةوطني العائةةدون للةةوطن،
ليرسموا التحية الوطنية لصورة الشيخ ياسين ،فقد وجدتني عاج اًز عن القيام بأي أمر آخر ،لقةد

بعمةود قريةب،
اختزلت ذاتةي فةي روحةي ،غةاب جسةدي ،وحّلةت روحةي مكانةه ،ووجةدتني أتشةبث
ٍ
ألتصق به ،وشيء في داخلي يمور ويمور"(.)3

كنت أنا وجنود األمن الوطني الةذين رفعةوا أيةاديهم بالتحايةا الوطنيةة
 المقطع الثاني :ويقول فياهُ " :
لصورة الشيخ ياسين ،نشبه الوطن في طور براءته األولى :بقدر جهلنا بطبيعة أنفسنا ،وبحجةم
التغاير الذي كان بيننا ،أو بحجم التغاير الذي صنعه الذين كانوا يقبعون فوقنا"(.)4

بوطيب ،إشكالية الزمن في النص السردي ،مجلة فصول ،مج ،12:ع ،1993 ،2:ص.142
( )1عبد العالي
ّ
( )2طزفيطان طودوروف ،الشعرية ،مرجع سابق ،ص.49
( )3رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.44
( )4المصدر السابق ،ص.45
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إن تكرار وطن عبد الحميد لهذا الموقف ،هيشعر المتلقي بأنه قد أخذ منه المآخذ ،وبالتالي ،يعبر
وتمنياه زوال حاال الفرقاة
بصورة أوفاى وأد ّ عان موقفاه المتطلاع إلاى تحقاق الوحادة الوطنياة ماع اآلخارّ ،

السياسية.

ونجد قريباً من ذلك ،في الفكارة التاي عبار عنهاا ابان الرفااعي فاي رواياة "يةوم أعمةاني الةدخان"،

مرتين:
واصفاً الحال الوطنية التي لمسها بعد خروجه من المعتقل عام  ،1985إذ يكررها ّ

ق عمةره خمةس عشةرة
 المقطع األول :ويقول فيه" :أال يحدث أن تعرق األبةدان إذا مةا شةابها شةو أ
سنةو هي لحظة خروجي من المعتقل ،هي اللحظةة التةي كانةت فةي بةدايات العةام  ،1985وهةي
اللحظة التي كانت كل األشياء موجودة على خارطة الوطن ..إال الوطن".

()1

 المقطةةع الثةةاني :ويقااول فيااه" :فةةي العةةام  1985كةةل شةةيء كةةان موجةةوداً علةةى خارطةةة الةةوطن إال
الوطن ...كان الفلسطينيون منشغلين بلقمة الخبز التي وفرها لهم العدو!"(.)2
ونفهم من التكرار السابق ،مد إلحاح هذه الفكرة على الراوي ،إذ أصبحت قناع ًة أكيدة في
ذهنهي ما جعله يعيدها البنه الذي يخاطبه في أكثر من سيا من الرواية.
ب -القص المؤّلف ودالالته:
اص المكا ّارر ،فااأن تقااع الحادثااة عاادة م ارات فااي
فااي هااذه التقنيااة تكااون الداللااة مخالفااة لداللااة القا ّ
ِ
يتعمد إهمالها وعادم تاذكرها ،ربماا ألنهاا
الواقع ،وال يجر ذكرها من قبل الراوي سو مرةي هذا يعني أنه ّ

ا اهتمامااه وتركيازه .نجااد مثاااالً لااذلك علااى لسااان ال اراوي ف اي
تنكااأ فيااه جرحااً مااا ،أو أنهااا ليساات فااي محا ّ

رواية "يوم أعماني الدخان" ،حين يقول" :على طاولةة الزعامةات العربيةة بيعةت قضةايانا وقضةايا الجنةد
الميامين".

ومفه ااوم أن الا اراوي يقص ااد بطاول ااة الزعام ااات العربي ااة :اجتماع ااات وم ااؤتمرات الرؤس اااء والمل ااوك

العرب ،وهذه الماؤتمرات بطبيعتهاا متكاررة ،ومواكباة لم ارحال متعاددة مان عمار القضاية الفلساطينية ،لكان

الراوي أجملها في عبارة واحدة ،ودون تكراري ربما ألن الجرح الناجم عان خياناة الزعمااء العارب للقضاية
–كمااا ياار  -مااؤلم وقاااس ِ
اض ،أو أنااه واضااح وجلااي ،وفااي الحااالتين ،يكااون اسااتدعاء هااذه األحااداث
ومما ّ
ه
ّ
مرة ،غير مطلوب.
أكثر من ّ

( )1رائد غنيم ،يوم أعماني الدخان ،مصدر سابق ،ص.110
( )2المصدر السابق ،ص.136
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تقنياات وجمالياات الازمن
وتبقى – باإلضافة لما سبق -أمثلة متعددة ،تبين طبيعة االستفادة مان ّ
الروائي في نقل الرؤية األيديولوجية ،وايصالها إلى المتلقي ،والتأثير فيه عبرها.
المكان الروائي وتجّلياته األيديولوجية:
هاماة ،كوناه همش ّاكالً ساردياً يتاداخل ماع بقياة المش ّاكالت األخار ،
ّ
يحتل المكان في الرواية منزلا ًة ّ
من زمان وشخصية وحدث ولغة .ويكتسب المكان أهميتاه فاي الرواياة مان خاالل "إضافاء البعاد المكااني

الرماز فاي تجسايد التصاور
على الحقائق
المجردة ،أي دور "الصورة" فاي تشاكيل الفكار البشاري ،أو دور ّ
ّ
()1
"إن إضفاء صفات مكانياة علاى األفكاار المج ّاردة يسااعد علاى تجسايدها..
العام للبشر لعالمهم ".حيث ّ
وينطبق هذا التجسايد علاى العدياد مان المنظوماات االجتماعياة والدينياة والسياساية واألخالقياة ..ويعكاس

البناااء المكاااني كاال هااذه الرمااوز والمنظومااات الذهنيااة مااع اخااتالف أساالوب كاال روايااة فااي اسااتخدام هااذا
المجرد والمكان".
الترابا الذهني بين
ّ

()2

المكان والفضاء المكاني:
يميااز الناقااد حميااد لحميااداني بااين المكااان والفضاااء()3ي فياار أن ظهااور المكااان فااي الروايااة يااأتي
ّ
عبر محطات متقطعةي ألن ضوابا المكان فاي الرواياة متصالة بلحظاات الوصاف أو السارد أو الحاوار،
ثاام إن تغيياار األحااداث وتطورهااا يفتاارض تعدديااة األمكنااة ،وهااذا يعنااي أن مجمااوع األمكنااة فااي الروايااة

تشا ّاكل الفضاااء الروائااي .كمااا أن المسااألة المهمااة فااي هااذا الفصاال بااين المصااطلحين ،يخاادم فااي التحلياال

الفني ،من ناحية أن الحديث عن مكان محدد في الرواية يفترض توقفاً زمنيا لسيرورة الحادث ،فاي حاين

أن الفضاء يفترض دائماً تصور الحركة داخلاه،

()4

أي أن تنااول الفضااء بالتحليال الفناي ،يشامل المكاان

ديناميتهاا ،مان خاالل
في سمته السكونية ،من خالل مقاطع الوصاف ،كماا يشامل األمااكن المتعاددة فاي
ّ
تنّقل الشخصيات بينها ،وسفرها وترحالها إليها.

( )1سي از قاسم ،مرجع سابق ،ص.104
( )2المرجع السابق ،ص.105

( )3هينظر :عبد الملك مرتاض ،المرجع السابق ،ص121ي للناقد عبد الملك مرتاض وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن،
الحياز،
إذ يؤثر استعمال مصطلح
"الحياز" بادالً مان مصاطلح "الفضااء" ،ويار أن مصاطلح الفضااء قاصا اًر بالقيااس إلاى ّ
ّ
الحياز ينصارف اساتعماله إلاى النتاوء ،والاوزن،
ألن الفضااء مان الضارورة أن يكاون معنااه جاريااً فاي الخاواء والفا ار  ،بينماا ّ
والثقل ،والحجم ،والشكل.

( )4هينظر :حميد الحميداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ل ،1المركز الثقاافي العرباي للنشار والطباعاة
والتوزيع ،بيروت ،1991 ،ص.63 ،62
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سيركز الباحث الحديث في هذا المحور في جانبين :األول  -توظيف المكان في روايات غنيم،
ّ
ظف "توظيفااً جماليااً فاي خدماة محاور الرواياة ،وفاي إضافاء الظاالل والادالالت علاى
إن المكان هيو ّ
حيث ّ

()1
حياز مكااني
القص" ي بما ّ
يمكننا من استنتاج الادالالت النابعاة مان ارتباال الفكارة أو دورانهاا فاي ّ
مسار ّ
معااين .أمااا الجانةةب الثةةاني  -الفضاااء الروائااي وداللتااه علااى المرحلااة السياسااية ،حيااث إن روايااات غناايم

هوياة هاذه
تتناول م ارحال سياساية متعاددة عاشاها الشاعب الفلساطيني ،يمكان للمكاان أن يش ّاكل جازءاً مان ّ
المراحل.
أوالً -توظيف المكان ودالالت األيديولوجيا:
رصد الباحث في روايات غنيم عدة أمكنة ،ال يقتصر دورها على استضافة الحدث فحسابي بال

فااي المساااهمة فااي صااياغة الفك ارة أو الرؤيااة المتعلقااة بقضااايا األيااديولوجيا المختلفااة ،ماان خااالل العالقااة
التااي تقيمهااا الشخصاايات مااع هااذه األمكنااة ،ساواء اتّساامت تلااك العالقااة باإليجابيااة ،أو بالساالبية أو حتااى
العدائية .ويتضح هذا في أكثر من عالقة بين الشخصية والمكان ،ستتضح خالل الحديث عان األمكناة

اآلتية:
 -1المسجد:
في رواياة "عنةدما خسةرت أبةي" ،يش ّاكل المساجد نقطاة جاذب للشااب أحماد مح ّاالوي ،ويساهم فاي
تحولاه الفكاري ،وبداياة انتمائاه للتياار اإلساالمي ،وهاذا يتضاح فاي حاوار أحماد ماع صاديقه ناوح ،وتعلياق

الراوي على هذا الحوار .يبتدر أحمد هذا الحوار بسؤاله لنوح:
" -متى أستطيع أن أراك اليوم و
 بعد صالة الجمعة مباشرةو أتصليو -نعم...

 -ماذا تفعلون هناكو!

وجرب...
 -نصلي ...تعال ّ

حضور لخطبة ُج َمعية صوفية تلقائية ،الغزالي ودوره في انعتاقة العقل العربي!!! صوت الخطيب
تحسه من قبل ،زاوية أخرى للنظر،
هادر ،هائج منفعل ومنساب! ..يبعث في نفس الفتى بما لم ّ
ما كان مثا اًر للسخرية ،ينقلب على عقبيه ،ليبدو مجاالً للبحث والنظر.)2("..

( )1سي از قاسم ،مرجع السابق ،ص.107
( )2رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.36 ،35
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أما شخصية رشدي محالوي – والد أحمد -فيتضح أنها تقيم عالقة سلبية مع المساجد .تتكشاف

يكةل هةؤالءو
مالمح هذه العالقة عندما واجه رشدي ابنه أحمد قائالً" :ماذا يعلمةونكم فةي المسةاجدو أال ّ
سبعون عاماً وهم يحملون أنفسهم من فشل إلى هزيمة ،ومةن هزيمةة إلةى فشةل ،متةى سةيدركون أن

أفكارهم مفلسة ،ال تتواءم مع واقعنا وال آمالنا"(.)1

ويتضح أن عالقة رشدي السلبية مع المسجد ،ال ترجع إلى المكاان نفساه ،وانماا لالتجااه الفكاري

الذي يعبر عنه هذا المكان ،وهذا واضح من بقية الحوار .وهذه العالقة كانت تتسام – إضاافة للسالبية-

بالقطيعااة مااع هااذا المكااان .ففااي اليااوم الموعااود السااتقبال عائلااة رشاادي لعائلااة العقيااد شاالبي أبااو الفتااوح،

طر رش اادي ألن يت ااابع خطب ااة الجمع ااة م اان بيت ااه ،انتظ ااا اًر
والت ااي كان اات مق ا ّادرة بع ااد ص ااالة الجمع ااة اضا ا ّ
عةدة وهةو ينتظةر
النقضائها ،وقدوم عائلاة صاديقه العقياد ،كماا يخبار الاراوي قاائالً" :وتشةمله أحاسةيس ّ

انقضاء صالة الجمعة ،وهةذا مةا يجعلةه يضةطر لسةماع خطبةة الجمعةة حرفةاً بحةرف! وبةين كةل جملةة
والحقتها ،كان فمه يجود بأقذع السباب والشتائم!"(.)2

احدة من ثنائية مكانياة -المساجد والمقهاى،-
فنن المسجد فيها ّ
يشكل و ً
أما رواية "أحالم برزخية" ّ
تتسم العالقة بينهما بالتنافر والسلبية أيضاً ،يقول الراوي:
المخيم ينتصب المسجد الكبير ،والجمةوع المنتميةة للمكةانين ال
"بالقرب من المقهى األكبر في
ّ
بعضها لبعض نظرات االستهجان ،وربما النفور والغيظ واالمتعاض!"(.)3
وزع ُ
تتورع منذ القدم أن ُي ّ
ّ
ويبدو أن للوعي الشعبي دو اًر في ترسيم مالمح هذه العالقاة ،واقاماة الحادود باين المكاانين -كماا

بادا فااي المقطااع السااابق ،-علااى الاارغم ماان أن الرواياة تهطلعنااا علااى شخصااية اسااتثنائية اسااتطاعت كساار
الح اااجز المق ااام بينهم ااا ،وجس اار المس ااافة الفاص االة ،وه ااي شخص ااية زي اااد من ااذور ،إذ "كةةةان هةةةو الحالةةةة

الهةوة بةين المسةجد والمقهةى ،يةؤدي صةلواته هنةاك ،ثةم
االستثنائية الوحيدة التي بإمكانها أن تجسةر ّ
ينزل ليتابع األخبار في المقهى"(.)4
باإلض ااافة لم ااا س اابق ،نلم ااس ف ااي محط ااات أخ اار م اان الرواي ااة ،م ااا يؤك ااد العالق ااة الض اادية ب ااين

المكانين ،ال عالقة التكامل واالنسجام ،فمقهى عبد القوي صدقي في فترة ما ،أخذت حيويته تذبل ،وبدأ
يفقد زبائنه ،وكان المسجد أحد أسباب هذا الضعف الذي أصابهي حياث إن "مسجد المخيم القريب كةان

( )1المصدر السابق ،ص.43
( )2المصدر السابق ،ص.97
( )3رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.8
( )4المصدر السابق ،ص.23
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أيضا في إنهاك مقهى عبد القوي ،وتقليص (زبائنه) ،الدروس المتالحقة ،الحةديث عةن
له دور كبير ً
الجنةةة والنةةار وعةةذاب القبةةر والحةةور العةةين ،أسةةهم فةةي سةةحب عةةدد كبيةةر مةةن العمةةال –الةةذين مّل ةوا

المقهى -إلى المسجد"(.)1

ارت أباي -نقطاة جاذب
أما رواية "أنا اآلتي"ّ ،
فيشكل المسجد فيها – على غرار رواية عندما خس ه
تعرف وطن إلى حسن الرحال،
لشخصية وطن عبد الحميد ،وعامالً هاماً في ّ
تشكل االنتماء الجديد ،إذ ّ
وأخذ يشهد الصلوات ويحضر جلسات المأثورات فيه ،مقابل حال من السخا وعدم الرضا الباديين ،من

طاارف عمااه سااميح المشااطوف ،ولااي أماره ،وزوج أمااه .هااذه الحااال التااي تشاابه حااال رشاادي محااالوي مااع

ابنه أحمد.

لك اان المس ااجد ف ااي ه ااذه الرواي ااة يأخ ااذ هبع ااداً جدي ااداً ،إذ يص اابح ج اازءاً م اان س اااحة المواجه ااة ب ااين
الحمساااويين والفتحاااويين المقتتلااين ،فااي الفت ارة التااي كاناات تجااري فيهااا مباحثااات السااالم ،تمهيااداً لعمليااة

التس ااوية السياس ااية ،حينه ااا ،وج ااد الحمس اااويون أنفس ااهم "معتصةةةمين بالمسةةةجد ..يرشةةةقون الفتحةةةاويين
ويرد عليهم هؤالء بأحجار مماثلة .وحسن الرحال يصرس وينةادي بمكبةر الصةوت
باألحجار من هناكّ ،
من المسجد :الفئة الباغية تمء وجه األرض"(.)2
وقد ظهر المسجد أيضاً ،كجزء من ساحة االقتتال الفلسطيني الداخلي ،ففي رواياة "سةباق فةوق

سطح البحر" ،وأثناء معارك االقتتال الفلساطيني عاام  ،2007هيلقاي قادر زهادي نصاار باه فاي المساجد،
عن طريق الخطأ ،لكي يجد نفسه في قبضة ملثمين يحققون معه داخل المسجد.
وفي رواية "أنا اآلتي" يقارن وطن عبد الحميد بين قتاله هو ورفاقه للفتحااويين ،فاي ظال معاارك
االقتت ااال ال ااداخلي ،وقتال ااه لرفقائ ااه الحمس اااويين بع ااد فتا ارة م اان حك اام حرك ااة حم اااس للقط اااع ،وف ااي كلت ااا

عدونا،
الحالتين ،كان المسجد جزءاً من ساحة المواجهة ،يقول" :في المسجد اعتصمنا ،وكانت حماس ّ
عدونا"(.)3
وقبلها بعامين :من المسجد انطلقنا ،وكانت فتح ّ
 -2المدرسة:
يرتبا هذا المكان بشخصيتين تتشابهان في اإلطار الخارجي :شخصية عدنان جبران فاي رواياة

"دونما برق وتحت الغيوم" ،وشخصية سائد العجااج فاي رواياة "هةذيان" .كلتاا الشخصايتين كانات تعمال
في حقل التعليم ،فعدنان وسائد معلمان للتربية اإلسالمية ،في مادارس المرحلاة الثانوياة ،ولهماا أفكارهماا

( )1المصدر السابق ،ص.98
( )2رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.16
( )3المصدر السابق ،ص.89
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التنويريااة المخالفااة للمنظومااة الدينيااة الساالفية .لقااد شا ّاكل هااذا المكااان ميااداناً لبااث األفكااار الجدياادة أمااام
الرجعااي ،وناار هاذا حاضا اًر فااي نقاشااات
الطاالب .كمااا شا ّاكل مياداناً إلباراز األيااديولوجيا المضااادة للفكار ّ
متعددة –جر التمثيل عليها في محاور سابقة -كالتي كان يخوضها عدنان جبران ماع الموجاه الترباوي
المشرف عليه ،والتي لم تكن تتسم بالتقارب أو التوافق.
 -3الكافتيريا:
ورد هذا المكان في معرض حديث سائد العجاج ،معّلم التربية اإلسالمية ،فاي رواياة "أنةا اآلتةي"

وكنةةت سةةعيداً بتلةةك الصةةورة المتداولةةة فةةي هشةةيم المجتمةةع ،كجمةةرٍة رأوهةةا أو
عاان نفسااه ،إذ يقااولُ " :
ةدرس التربيةةة اإلسةةالمية أن يرتةةاد الكافتيريةةات
أرادوهةةا ،وكقة ٍ
ةبس مةةن نةةور رأيتهةةا وأردتهةةا أنةةا :كيةةف لمة ّ
المتخمةة بالفسةق والكفةران .ويةأمر طالبةه أن
المشبوهةو إنه يدخن األرجيلةو ويقة أر الروايةات الغربيةة ُ
يفكروا!"(.)1
ّ

إن المكان الساابق يش ّاكل جازءاً مان صاورة ساائد العجااج فاي عياون خصاومه فاي الفكار ،إذ كاان
ارتياده للكافتيريا هم ّبر اًر النتقادهم له ،واتهامهم إياه بمختلف التهم.
 -4الساحة الحمرا:
وهي ساحة وسا أحد مخيمات قطاع غزة .ارتبا هذا المكان في رواياة "أحالم برزخيةة" بظااهرة
قمع العمالء ،أو المتّهمين بالعمالة ،وتعاطي المخدرات .وقد ارتبا بشخصية فؤاد صدقي بصورة بارزة،
ففي بداية الرواية كان هذا المكان يخلق فيه فضاوالً واثاارًة دائماين ،لرؤياة مشااهد القماع التاي تحادث فاي

هذه الساحة .بينماا فاي محطاة الحقاة –وحاين يكاون منصاور صادقي ،أباو فاؤاد ،أحاد الاذين هيقمعاون فاي

هذه الساحة -يصبح هذا المكان مثار ألم ووجع ال يغادران نفس الفتى فؤاد.

يعبار عان موقفاه الارافض لماا كاان يجاري فيهاا ،مان مشااهد
في وصاف الاراوي لهاذه السااحة ،ماا ّ
تقشع ّر لها األبدان ،إذ يقول واصفاً عمليات القمع التي كانت تتم في هذه الساحة:
يتجسةس علةى
بشخص يتعامل مةع االحةتالل،
"كل الذي يحدث في حالة مثل هذه ،أنه ُيشتبه
ٍ
ّ

أخبةةار المقةةاومين ،أو يتعةةاطى الحشةةي ُ ،فيسةةحب إلةةى السةةاحة الحم ةرا ،وهنةةاك تجةةري عمليةةة القمةةع
الممتعة التي ترتقبها الجماهير ،حيث ُيضرب بالعصةي الغليظةة ،وهةذا يحةدث نةاد اًر؛ ألن فةي الحةاالت
ّ
()2
األكثر يكون الضرب بالبلطات والسواطير أو السيوف"  ،وفي مقطع آخار مان الرواياة ،يص ّاور الاراوي
تعطش المكان نفسه – الساحة الحم ار  -لعمليات قمع جديدة ،قائالً:

( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.5
( )2رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.25
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"الساحة الحم ار كانةت وال تةزال محافظة ًة علةى جبروتهةا ،علةى هيبتهةا وجنونهةا ورعبهةا ،كانةت

ةق كةاد يبعةث الضةجر والملةل؛
تستعرض عضالتها كل يوم بعمالء تحتضةنهم
بنس ٍ
ّ
وتمجهةم بطريقتهةاَ ،
فقد كان لزاماً أن ُتكافأ بجديد يزيح عنها هذا السأم والملل والتكرار"(.)1
وواض ااح أن الا اراوي يس ااقا ص اافات ال ااذين ك ااانوا يمارس ااون عملي ااات القم ااع عل ااى المك ااان نفس ااه،

طش والجبروت والهيبة...إلخ ،كون هذه الساحة اختصت بهذه المشاهد ،وانفردت بها.
كالتع ّ
ثانياً  -الفضاء الروائي والداللة على المرحلة السياسية:

ساابقت اإلشااارة إلااى أن الفضاااء الروائااي يتشا ّاكل ماان مجمااوع األمكنااة ال اواردة فااي الروايااة ،وأنااه

باإلمكااان تحديااد حاادوده ،ال ماان خااالل المقاااطع الوصاافية ليمكنااة فحساابي وانمااا ماان خااالل اإلشااارات

ايركز الباحاث علياه فاي هاذا المحاور ،هاو
الحركية المواكباة للحادث ،مثال :ساافر ،وانتقال ،إلاخ .والاذي س ّ
دراسة المواقع التاي يحتّلهاا الفضااء فاي الانص ،أي وظائفاه فياه ،ودوره فاي رسام بنياة الرواياة( ،)2وخدماة
الرؤياة العامااة لهااا .مااع اإلشااارة إلااى أن الباحااث سايرتب الروايااات ،هنااا ،ترتيبااا زمنيااً حسااب الحقبااة التااي
تتناولها ،للعالقة الجوهرية بين الزمان والمكان ،والتي ستتضح عند عملية التحليل.
أ -الفضاء في رواية (يوم أعماني الدخان):
المكااان األول الااذي نطالعااه هااو بلاادة ال اراوي اباان الرفاااعي فااي قطاااع غ ازة ،التااي تضاام أ ارضااي

وأمالك عائلة أبيه – عائلة الرفاعي -قبل حلول نكبة  ،1948هاذه األ ارضاي التاي اساتقبلت المهااجرين
القادمين من األرض المحتلة .وتقفز الرواية في محطة قادمة إلى الصحراء التي شهدت هزيمة الجيوش

العربية في حرب حزياران عاام  .1967ويبادو أن الصاحراء التاي تكارر ذكرهاا فاي الرواياة ،تشامل أرض

قطاع غزة – إشارة إلى نسابة األ ارضاي الخالياة مان العماران فاي تلاك الحقباة -إضاافة إلاى صاحراء شابه
جزيرة سيناء ،التي كانت جزءاً من ساحة الحرب .ترمز الصحراء إلى التيه والتخبا ،وهو ما يتالءم مع
نتيجااة الحاارب ،حيااث الهزيمااة المري ارة ،والفشاال الااذريع للجيااوش العربيااة .ويشاامل فضاااء الروايااة سااجن

االحااتالل الااذي دخلااه ال اراوي وأخااوه أيض ااً ،بعااد تشااكيل قااو المقاومااة ضااده ،ومقاومتااه بالسااالح ،كمااا

الثمانينياات ،تلاك المرحلاة التاي كاان العمال
يشمل مالهي تل أبيب التي ارتادهاا بعاض الفلساطينيين فاي
ّ
أوجااه .ويشاامل فضاااء الروايااة –إلااى جانااب ذلااك -دولااة تااونس ،الدولااة العربيااة
فااي الااداخل المحتاال علااى ّ
التي استقرت فيها قيادة منظمة التحرير بعد خروجها من لبنان.

( )1رائد غنيم ،أحالم برزخية ،مصدر سابق ،ص.433
بتصرف.
( )2لطيف زيتوني ،مرجع سابق ،ص،128
ّ
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إن مجمااوع األماااكن السااابقة ،التااي تشا ّاكل فضاااء الروايااة ،علااى كثرتهااا ،ومااا بينهااا ماان تباع ااد
جغرافي واضح ،لتوازي المراحل الزمنية التي تدل عليها ،وهذا األمر قد سابقت اإلشاارة إلياه عناد عارض
إن هااذه الروايااة هااي روايااة م ارحاال متعااددة ماان عماار الشااعب
زماان كاال روايااة فااي محااور سااابق ،وقلناااّ :
الفلسطيني وقضيته ،من مرحلة النكبة الفلسطينية ،وحتى توقيع اتفا أوسلو ،تقريباً.
ايتي (أنا اآلتي ،وأحالم برزخية):
ب -الفضاء في رو َ
متفرعة بداخله.
المخيم في الروايتين هو الفضاء األكبر ،ويشمل مجموعة أمكنة أخر
ّ
ّ
في رواية "أحالم برزخية" ،تبدو صورة المقهاى والمساجد والمقبارة المالصاقة لهماا ،وبينهماا شاارع

يمتد ليصل البحر من جهة الغرب ،وفي الشامال يرقاد ساو المخايم ،وفاي الجناوب أرض خالياة ،تساري

إشاعة بأن اليهود يفكرون في إقامة ثكنة عسكرية عليها ،باإلضافة إلاى السااحة الحمارا ،التاي تهنّفاذ فيهاا
عمليااات قمااع العمااالء .هااذا الفضاااء الااذي ينحصاار فااي أحااد مخيمااات قطاااع غ ازة ،ي ارتبا ارتباط ااً وثيق ااً
بالمرحلااة التااي تعالجهااا الروايااة :مرحلااة انتفاضااة الحجااارة عااام  ،1987حيااث الثااورة فااي وجااه المحتاال،

بالمخيم ارتباطاً وثيقاً.
وظاهرة قمع العمالء ارتبطتا
ّ

أما رواية "أنا اآلتي" ،ففضاؤها مشابه إلى حد بعيد لفضاء الرواية السابقة ،إذ تهتنااول فيهاا نفاس
المرحلااة السياس ااية ،إض ااافة إل ااى مرحل ااة الحق ااة ال تغطيه ااا رواي ااة أح ااالم برزخي ااة :مرحل ااة ق اادوم الس االطة
الفلسطينية إلى أرض الوطن ،لتصبح هناك أمكنة جديدة طارئة على فضاء المخايم ،كاالمقرات األمنياة،
تسعينيات القرن الماضي.
والسجون ،وصاالت األفراح ،المرتبطة بحقبة منتصف
ّ
ت -الفضاء في رواية (عندما خسرت أبي):
تطاارح هااذه الروايااة رؤيااة لهااا تعّلااق واضااح بالمكااان فااي حقبااة قاادوم الساالطة لقطاااع غازة .فرشاادي

تظل أسيرة المخايم المتواضاع الاذي تقايم فياه عائلتاه ،حياث ياراه مكانااً
محالوي ،لم هيرد البنته أحالم ،أن ّ
تشكل عقيدة لد سكانه وقاطنيهي فأراد لها أن تتحارر مان هاذا
منغلقاً همترعاً بالجمود ،األعراف والتقاليد ّ

المكان ،لتنطلاق إلاى مديناة غازة ،حياث المؤسساات والم اركاز التاي تتطاور فيهاا الاذات وتنماو ،مان خاالل
التحاقها بدورات اللغة اإلنجليزية ،ومهارات الكمبياوتر .هاذه الرواياة  -وهاي تتنااول فتارة الحكام السياساي

للساالطة الفلسااطينية لقطاااع غازة بعااد توقيااع اتفااا أوساالو -يتّسااع فضاااؤها ليشاامل بااؤرتين مكااانيتين :بااؤرة
المخاايم التااي جاار الحااديث عنهااا ،وبااؤرة المدينااة ،حيااث الااو ازرات والمؤسسااات ،والمق ارات األمنيااة ،التااي
يعماال العقيااد شاالبي أبااو الفتااوح فااي أحاادها ،إضااافة إلااى شااقق األب اراج الساااحلية التااي تستضاايف لقاااءات

العقيااد أبااو الفتااوح بأصاادقائه ،الااذين ماانهم رشاادي محااالوي .فاألمكنااة فااي إطااار هااذا الفضاااء تأخاذ طااابع

التطااور والبناااء :البناااء المااادي ،حيااث مشاااريع العقيااد أبااو الفتااوح العقاريااة ،بالتعاااون مااع صااديقه رشاادي،
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والبناء الذاتي ،بناء القدرات الشخصاية ،كماا يتجّلاى ذلاك فاي شخصاية أحاالم التاي هاي فاي حركاة دائباة

بااين المخاايم والمدنيااة ،تطااوي اًر لقاادراتها الذاتيااة .إن الفضاااء فااي هااذه الروايااة يأخااذ ساامة المرحلااة بأكملهااا،

التي اتّسمت بالبناء المادي والمؤسساتي ،بعد قدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عام 1994م.
ايتي (سباق فوق سطح البحر ،ودونما برق وتحت الغيوم):
ث -الفضاء في رو َ

هاتان الروايتان ،فضاؤهما قطاع غزة بأكمله ،مع تناول ضمني لصورة المخيم ،دون استحضاار

لتفاصيل األمكنة فيه ،كما في روايتي أنا اآلتي ،وأحالم برزخية .في رواياة "سةباق فةوق سةطح البحةر"
تنطلق األحداث من كافتيرياا الحااج محماود أباو الناور ،غارب المخايم ،وتساتمر هاذه األحاداث فاي بياوت

المخيم وشوارعه ،ومسجده ،وسوقه ،باإلضافة إلى حضاور المشافى والمقبارة كمكاانين لهماا ارتباال بواقاع
ونتااائج االقتتااال الااداخلي الااذي جاار بااين حركتااي حماااس وفااتح .فالفضاااء فااي الروايااة هااو فضاااء مرحلااة

االقتتااال الااداخلي عااام  ،2007وهااذا الفضاااء ذاتااه ،يتكاارر فااي روايااة "دونمااا باار وتحاات الغيااوم" ،مااع
ظهور أمكنة طارئة على ذلك الفضاء عبر تقنية االسترجاع الزمني ،كالمستوطنة التي اقتحمها عدنان،

يوم كان اليهود يحتّلون قطاع غزة.
ج -الفضاء في رواية (هذيان):

تشكالن المك ّاونين األبارزين لفضااء الرواياة .ورغام
مدرسة الشهيد خالد ،ومديرية التربية والتعليمّ ،
تسجل ما يشبه السيرة الذاتية لبطلها سائد العجاج ،إال أنها تغطي مرحلة حكام حركاة حمااس
أن الرواية ّ
لقطاااع غازة ،فااي ساانوات مااا بعااد االنقسااام .إذ إن مدرسااة الشااهيد خالااد ،ومديريااة التربيااة والتعلاايم تتبعااان

بشااكل مباشاار لااو ازرة التربيااة والتعلاايم التابعااة لحكومااة حركااة حماااس .وأحااداث الروايااة وتفاصاايلها ،تنادرج
تحت سقف هذه المرحلة الزمنية أو السياسية.
أخي اًر ،هيالحظ أن فضاء المخيم ،هاو الفضااء األكثار حضاو اًر وهيمنا ًة فاي رواياات األدياب غنايم،
ويمضا ااي ها ااذا الفضا اااء مواكب ا ااً لهطا ااار العا ااام للروايا ااات ،كونها ااا تتنا اااول الواقا ااع الفلسا ااطيني ،والقضا ااية
الفلسطينية ،باعتبار المخيم الشاهد األبرز – من قديم والى اآلن -على قضية اللجوء الفلساطيني ،وكال

إف ارزات الواقع السياسي المعّقد الذي يعيشه الفلسطينيون.

142

المبحث الثالث
الشخصية :مالمح البناء والدور األيديولوجي
حظيات الشخصاية الروائياة بد ارساات وافياة مان جهاة النقااد والبااحثين ،واهتماام باالً بالادور الااذي

تلعبه في عالم النص الروائيي رغم تبااين وجهاات النظار تجاههاا :باين مان يار فيهاا انعكاسااً للشاخص

اآلدمي ذي الوجاود الفيزيقاي ،والصافة المدنياة ،الموجاود فاي الواقاع ،وباين مان نظار إليهاا بوصافها كائنااً

بأيااة صاالة( .)1لقااد "كااان الروائااي التقلياادي يلهااث وراء الشخصاايات
ورقيااً ،ال يما ّ
ات إلااى الشااخص الاواقعي ّ
ذات الطبااائع الخاص اة لكااي يبلورهااا فااي عملااه الروائاايي فتكااون صااورة مصااغرة للعااالم ال اواقعي" )2(.بينمااا

الروائيون الجدد لم يفتئوا ينادون بضرورة التضئيل من شأن الشخصية ،والتقليص من دورها عبر النص

المبشارين بجاانس روائااي جديااد  -يجتاازو فااي روايتااه (المحاكمااة)،
الروائااي ،إلااى أن وجاادنا كافكااا  -أحااد
ّ
بنطال مجرد رقم على شخصيته ،بعد أن كنا رأيناه يطلق على شخصية روايته (القصر) مجرد حرفي

()3
يغياار اساام وشااكل
وذلااك كيمااا يحرمهااا ماان العاطفااة والتفكياار والحااق فااي الحياااة  ،بينمااا "أصاابح بيكياات ّ
()4
سمي عن عمد شخصين مختلفين بنفس االسم".
بطله في نفس العمل ،وفولكنر هي ّ

ائيين فاي النظار إلاى طبيعاة العالقاة باين الشخصاية الروائياة
و ّأيا كان الخالف بين النقااد أو الارو ّ
والشخص البشري –وهو في نظر الباحث خالف شاامل لكال العناصار الروائياة ،كعالقاة المكاان والازمن

اقعيين -فنن هذا الخالف ال يمكن أن يقّلل من الدور الذي تلعبه الشخصية
الروائيين بالمكان والزمن الو ّ
على صعيد العمل السرديي فهي صانعة الحدث ،وهي التي تنتقل بنا إلى األمكنة المتعددة ،وتسافر بنا

عبر دروب الزمان ،ليتعّلق المتلقي – رغماً عنه  -بحبال واقعها ومصيرها .لقد حاول النقاد ،أيضاً ،أن
يدرسوا طبيعة العالقة التي تاربا الشخصاية الروائياة بالعاالم المحايا بهاا ،وكانات لهام نظارات ذات قيماة
في هذا الشأن ،إذ أوضح لوكاتش بأن الرواية ال تحتمل القطيعة باين شخصاية البطال والعاالم ،وأن هاذه

القطيعة قد تنتج الشعر الغنائي ،لكنها ال تنتج رواي ًة ما .بينما كانت لميخائيل بااختين نظارة همختلفاة ،إذ
أر بأن ااه ل اايس م اان المه اام م ااا تمّثل ااه الشخص ااية ف ااي الع ااالم ،ب اال المه اام ه ااو م ااا يمّثل ااه الع ااالم بالنس اابة

للشخصية.

()5

( )1هينظاار :روالن بااارت ،ماادخل إلااى التحلياال البنيااوي للقصااص ،ترجمااة :منااذر عياشااي ،ل ،1مركااز اإلنماااء الحضاااري
للدراسات والترجمة والنشر ،حلب ،1993 ،ص.72
( )2عبد الملك مرتاض ،مرجع سابق ،ص.73
()3المرجع السابق ،ص ،77بتصرف.

( )4حسن بحراوي ،مرجع سابق ،ص.209 ،208
( )5هينظر :المرجع السابق ،ص.210
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إن لوكاتش وباختين ،عبر النظرتين السابقتين ،هيعليان من شأن الشخصيةي بحيث يمنحانها حق

التفاعل مع الواقع ،وامتالك الرؤية ،والتصور ،والمنظور الخاص لرؤية عالمهاي ويمكن البناء على هاذا

الفهم ،مان خاالل الاربا باين بنااء الشخصاية الاذي يمارساه الكاتاب – أو الاراوي  ،-ودورهاا األياديولوجي

وتعباار عنهااا .وهااذا ساايكون محااور تناااول
اء وأفكااا اًر وتصااوراتّ ،
فااي الاانص الروائاايي بصاافتها تمتلااك آر ً
الباح ااث ف ااي ه ااذا المبح ااث :إذ س اايحدد كيفي ااة بن اااء الشخص ااية ف ااي رواي ااات غن اايم ،وعالق ااة ذل ااك بال اادور

األيديولوجي الذي تمارسه ،وسيتركز الحديث في محاورين اثناين ،األول -مالماح بنااء أنماال معيناة مان
الشخصية ،ودالالت هذا البناء ،أما الثاني -فسيدور حول نموذج البطل اإلشكالي في روايات غنيم.

أوًال -بناء الشخصية :النمط– المالمح -الداللة:
م ا ّارت معن ااا خ ااالل الفص ااول والمباح ااث الس ااابقة شخص اايات كثيا ارة ،عب اار الح ااديث ع اان قض ااايا
األياديولوجيا الدينياة والسياسااية ،وأثنااء الحااديث عان التوظياف الفنااي لعناصار الروايااة لخدماة الموقااف أو

يظنااه الباحااث ،أن الشخصااية ،فااي الفصاالين السااابقين ،قااد حظياات بمعالجااة
الرؤيااة األيديولوجيااة .والااذي ّ
موضااوعية وافيااةي كونهااا محااور األياديولوجيا أو األيااديولوجيات التااي تاام تناولهااا .وفااي هااذا المحااور ،ل ان
يكااون التركيااز علااى الشخصااية ذاتهااا ،بقاادر مااا يكااون علااى طريقااة بناااء الكاتااب أو ال اراوي للشخصااية،

والذي اتضحت مالمحه عبار المقااطع الوصافية ،أو عبار تص ّارفات الشخصاية ذاتهاا ،وسالوكها المش ّاكل
حد تمااهى بناؤهاا -مان
للحدثي أي أن الباحث سيتتبع الشخصية في سكونها
وديناميتها ،لير إلى أي ّ
ّ
الخ ااارج وال ااداخل -م ااع طبيع ااة الفك اار ال ااذي تتبن اااه ،وم ااع الس االوك ال ااذي ي ااأتي انعكاسا ااً وتجس اايداً لفكره ااا
وتصوراتها.

البناء الخارجي والداخلي للشخصية:
حااين يبنااي الروائااي شخصاايته الروائيااة ،يتخااذ هااذا البناااء وجهتااين متقااابلتين :خارجيااة وداخليااة،

وتخيلهاا" ،فقاد
حيث يرسم مالحمها الخارجية الشكلية ،وسماتها النفسية والفكرية ،ليسهل للقارو تصورها ّ
يصف بعدها الجسمي من حيث الطول أو ِ
القصر والجمال أو القبح ،كما يصف هبعدها االجتماعي مان
ه

حيا ااث الغنا ااى والفقا اار ،أو الحيا اااة فا ااي القريا ااة أو المدينا ااة ،أو كا ااون الشخصا ااية ما اان الطبقا ااة العاملا ااة أو

البعااد النفسااي للشخصااية ماان حيااث القلااق والتااوتر أو االسااتقرار واالطمئنااان،
ال أرساامالية ،وكااذلك يتناااول ه
البع ا ااد الفك ا ااري م ا اان حي ا ااث المحافظ ا ااة أو التح ا اارر ،أو االنتم ا اااء إل ا ااى الفك ا اار ال ا ااديني أو االش ا ااتراكي أو
وه

العلمااي"(.)1وال ش ااك أن االس اام ال ااذي يختاااره الكات ااب للشخص ااية ،ليرافقه ااا علااى م اادار الرواي ااة ،ل ااه دالل ااة

خاصااة يمكاان اسااتنتاجها أيض ااً .إن هااذا البناااء ،ال بااد أن يااأتي متماهي ااً مااع طبيعااة الاادور الااذي سااوف

( )1محمااد أيااوب ،الشخصااية فااي الروايااة الفلسااطينية المعاص ارة فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة  ،1993-1967د.ل،
اتحاد الكتاب الفلسطيني ،1997 ،ص.25
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اب الشخصااية ألدائااهي بمااا يحّقااق االنسااجام المطلااوب ،والقاادرة علااى امااتالك تصااديق المتلقااي
هيسا ِّ
اخر الكاتا ه
بواقعية هذه الشخصية( .)1وفي هذا المحور ،سيقف الباحث على عدة أنمال للشخصاية ،ذات اتجاهاات
دينيااة وسياسااية متباينااة ،باارز حضااورها وتكاارر تواجاادها فااي روايااات غناايم ،هم ّبين ااً المالمااح التااي رساامها
الكاتااب للشخصااية ،والظااالل التااي أسااقطها عليهااا ،ثاام محاولااة جاهاادة ،فيمااا بعااد ،السااتنتاج دالالت هااذا
البناء .وستكون أنمال الشخصية التي سيجري تناولها ،كما يلي:
السلفي.
-1
ّ
المتدين ّ
المتدين التنويري.
-2
ّ
 -3الفرد المنتمي.

 -4الفرد الوصولي.
السلفي:
أوالً -نمط المتدين ّ
هناك أكثر من شخصية وردت في الروايات ،يمّثلها هذا النما ،كشخصيتي الشيخ عباد الارحمن

أبو لعنة ،والمشرف التربوي ،في رواياة "دونما برق وتحةت الغيةوم" ،وشخصاية الشايخ سالمان فاي رواياة

"هااذيان" .وس اايتناول الباح ااث – فااي مع اارض التحلي اال هنااا -شخص اايتي الش اايخ عبااد ال اارحمن أب ااو لعن ااة،
مبيناً مالمح بناء كل منهما.
والشيخ سلمانّ ،

أ -الشيخ عبد الرحمن أبو لعنة (رواية دونما برق وتحت الغيوم):
أول ما يبعث على االستغراب ،هو طبيعة االسم الذي منحه الاراوي لهاذه الشخصاية .ينقسام هاذا

طهاار والقدسااية ،فهااو ماان خياار األسااماء
ةق األول( -عبااد الاارحمن) يحماال داللااة ال ه
االساام إلااى شاّقين :الشة ّ
الشق الثاني منه( -أبو لعنة) داللة مخالفاة تبعاث علاى
سمى بها اإلنسان ،بينما يحمل
ّ
التي يمكن أن هي ّ
االشمئزاز والنفور ،وكأن المقصد من هذا التركيب المتناقض فاي ظااهره ،أن يتاواز ماع حالاة التنااقض

التي يراها الراوي في هذه الشخصية :ظاهر هقدسي ،وباطن خبيث.

رسم الراوي لهذه الشخصية أكثر من ملمح وأبرزها في أكثر من صورة في الرواية.األولى-
على لسان األستاذ جبران وهو يتحدث عن ماضي ابنه عدنان مع الشيخ عبد الرحمن أبو لعنة ،وهي

تبين ّادعاء الشيخ عبد الرحمن أبو لعنة التدين ،وتظاهره بالخشوع ،والبكاء الكاذب .يقول:
صورة ّ

( )1أثار النقاد قضية واقعية الشخصية في كتاباتهم المختلفة .منهم من أر أن المقصود بواقعية الشخصية :وجود شبيه
لها في عالم الواقع ،ومنهم من أر أن واقعية الشخصية تعني :انسجام أقوال وأفعال الشخصية مع منطقها الاذاتي داخال
ويعد بناء الشخصية الخارجي والداخلي جزء من منطق الشخصية.
الرواية .ه
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توجين فيهاو وماذا تكون لحظة نرى األدعياء في
"ماذا تكون الدنيا إن لم يكن أمثال عدنان ُم ّ
البكائين على أحوال األمة ،أحوالها التي لم تكن إال كنتيجة لما اقترفته أياديهمو! هل
ثوب الخاشعين ّ
هشام يبكي اآلنو هل هو نادمو ما الذي يعنيني من دموعه التي سيذرفها هو والشيخ عبد الرحمن

ويخولنا ألن
في أوقات الس َحرو! ..إن الدمع الذي ال يجعلنا نندم على ما اقترفناه في ماضي أيامنا،
ّ
()1
صدقني".
دمع كاذب ّ
الكرة ،هو أ
ُنعيد ّ
أمااا الصةةةورة الثانيةةةة لااه ،فت اربا بااين ظاااهره وباطنااه ،صااورة تبااين الحياااة والتاادين الطقوسا ّايين،

الفاقادين لل ّاروح ،اللاذين يحياهماا الشايخ عباد الارحمن .يقاول الاراوي علاى لساان عادنان جباران هاذه الم ّارة:
يحبةةون ،وانمةةا يتزوجةةون .ال يخشةةعون ،وانمةةا يص ةّلون .ال يسة ّةبحون،
"أمثةةال الشةةيخ عبةةد الةةرحمن ال ّ
ولكةةن تتحةةرك ألسةةنتهم متزامنةةة مةةع أيةةديهم بةةتالوة أذكةةار الصةةباح أو المسةةاء .إنهةةم اآللهةةة فةةي هيئةةة

إنسان ،كما أنهم الدناءة في هيئة إسالم".

()2

جس اادتها ه ااذه الشخص ااية فااي الرواي ااة ،يمك اان لن ااا أن نس ااتنتج
وماان خ ااالل بع ااض المواق ااف التااي ّ
أوصافاً جديدة سااهمت فاي رسام مالمحهاا مان الاداخل ،إذ يتّضاح لناا أن هاذه الشخصاية ساريعة االتهاام
لآلخر ،بل وتعمل على مالحقته واقصائه ،ويتضح هاذا فيماا يروياه األساتاذ جباران ،حاول أحاد المواقاف
التي حصلت بين ابنه عدنان والشيخ عبد الرحمن ،يقول:
معيةةة ش ةّنها الخطيةةب
"بب ةراءة األطفةةال قةةال عةةدنان للشةةيخ عبةةد الةةرحمن أبةةو لعنةةة إثةةر خطبةةة ُج ّ
فدى على الخوارج:
الم ّ
ُ
ترحم على الحسين يا موالنا.
 ّرمقه الشيخ بازدراء ،ليقول:
 -رحمه هللا.

ثم أضاف:
ومن ّ
 -أنت شيعي إذن!

ومةةن يومهةةا بةةدأت المعركةةة .مضةةى الشةةيخ عبةةد الةةرحمن يكتةةب ويكتةةب ،يخطةةب ويخاطةةب أولةةي

سماعة للكذب .بوزارة األوقاف بةدأ الشةيخ عبةد الةرحمن مراسةالته،
األمر ،وكانت األذن الرسمية ّ
الجمعيةة لةم لةتكن إال لتكتمةل
لكنه لم ينته بوزارة التربية والتعليم ّ
طبةه ُ
ليدشن تقاريره األمنيةة ،و ُخ ُ

الحكاية :كةان عليةه أن ُيقنةع العامةة ،كةان عليةه أن يفهمهةم أو يخبةرهم أنةه يتنةازل ك وفةي هللا

( )1رائد غنيم ،دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.20 ،19
( )2المصدر السابق ،ص.27
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بواب ةاً متواضةةعاً علةةى أب ةواب جهةةنم لكةةل الزنادقةةة الةةذين
عةةن كونةةه حةةامالً لمفةةاتيح الجّنةةة ،ليغةةدو ّ
يقودهم عدنان".
كذلك ،تتضح النزعة اإلقصائية فاي شخصاية الشايخ عباد الارحمن ،مان خاالل دور الرقياب الاذي

يمارسه على أفكار عدنان جبران ،من خالل التحقيق مع الطالب الذين يعّلمهم عدنان فاي المدرساة ،إذ

طلع منهم على األفكار التي هيدلي بها عدنان أمامهمي ليكتاب بنااء عليهاا تقااريره الواشاية ،ويرسالها إلاى
يّ
داع إلةى بدعةة ..يةا هةؤالء ،إنةه ال
الجهات العلياا ،مض ّامناً إياهاا تههمااً متعاددة" :يةا هةؤالء ،هةو مبتةدع ٍ

يبشةر بمفهةوم ال ضتقيةة الرافضةي ..يةا قةوم إنةه يحمةل مشةةروعاً
يكتفةي بإباحةة الموسةيقا الةداعرة ،وانمةا ّ

تفتيتياً لءمة ،إنه "يزاود" على األطهار األخيار ..هذا مستقبل شبابنا بين أيديكم"(.)1
ّ

ويرساام ال اراوي ،فااي محطااة أخاار  ،صااورة مباش ارة جااداً وجامعااة للااذين يم اّثلهم الاانما الساالفي فااي

التدين ،انطالقاً من المواقف التي جمعت عدنان وأباه األساتاذ جباران بالشايخ عباد الارحمن .يتضاح ذلاك
في حديث األستاذ جبران لوجدي ،إذ يقول له" :الصوفي منشغل بمراقبة نفسه ،منشغل بمراقبة عالقته

السلفي فهو منشغل بعقائد اآلخرين".
باك ،أما ّ

()2

ب -الشيخ سلمان (رواية هذيان):
نقاف ،مان خاالل هاذه الشخصاية ،علاى عالقاة مشاابهة للعالقاة التاي ربطات الشايخ عباد الاارحمن

أبااو لعنااة بعاادنان جب اران فااي الروايااة السااابقة .لااذلك ،فقااد يصااعب اإللمااام بمالمااح بناااء شخصااية الشاايخ

سلمان دون تناولها في عالقتها مع شخصية المعّلم سائد العجاجي إذ إن الخاالف الفكاري القاائم بينهماا،
هو األساس الذي هيبنى عليه بناء وانتاج مالمح هذه الشخصية.

طااة مان الروايااة ،مان خااالل الادور المضاااد
يصاف ساائد العجاااج الشايخ ساالمان فاي أكثاار مان مح ّ

الرقيااب علااى فكاره وآ ارئااه الدينيااةي أي الاادور نفسااه
الااذي كااان يقااوم بااهي حيااث مااارس الشاايخ ساالمان دور ّ
الذي مارسه الشيخ عبد الرحمن أبو لعنة مع عدنان جبران في الرواية السابقة.
يظهاار ذلااك ماان خااالل متابعااة الشاايخ ساالمان ألفكااار المعلاام سااائد عباار تحقيقااه مااع الطلبااة فااي

المسجد المجاور للمدرسة التي يعمل بها سائد:
" -هل أخبركم أن الموسيقا حاللو

بأن مجتمعنا بأسره لو حفظ القرآن؛ فلن تتزحزح حدود االحتالل قيد أُنملة..
 -وأخبرنا ّ

( )1المصدر السابق ،ص.18 ،17
( )2المصدر السابق ،ص.12
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ألجةةل الموسةةيقا كتةةب الشةةيخ سةةلمان أول شةةكوى ..أال يةةا خيةةل هللا اركبةةي ..والشةةيخ سةةلمان ال
الجمعي ،إنه ينتقل إلةى طةور أبعةد" :أسةتاذ فةي مدرسةة الشةهيد
يكتفي بالتعريض بي على منبره ُ
خالد يغامر بأبنائنا ...إنه.)1("...

الرقياب ،تش ّاكل ملمحااً مان مالماح بنااء شخصاية الشايخ سالمان ،كماا هاي حاضارة ماع
إن صورة ّ
شخصية عبد الرحمن أبو لعنة .حتى التقارير التي كان يكتبها الشيخ عبد الرحمن ،يكتبها الشيخ سلمان
بصااورة أكباار ،كمااا يخباار األسااتاذ عصااام سااائد العجاااج بااذلك ،قااائالً" :ألةةف تقريةةر كتب ةوا فيةةك ،والشةةيخ

سلمان استحال إلى ماكينة طباعة"(.)2

هااذا الاادور – دور الرقيااب  -مارسااه الشاايخ ساالمان ،أيضااً ،برفقااة آخارين يناادرجون ضاامن الاانما

السلفي نفسه ،وهو ما يعبر عنه سائد العجاج قائالً:

"والشةيخ سةلمان إمةام المسةجد المجةاور لمدرسةةتي يتةابع عةن كثةب :جمعهةم السةلف الصةةالح،

ةت بمفةةردي مةةع كةةل الزنادقةةة الةةذين لةةم يكةةن غةةيالن الدمشةةقي أولهةةم ..هةةذا مةةا شةةعرت بةةه عنةةدما
وكنة ُ
ةت
قصةفوني بةةأقوال وكلمةات ووصةةايا حفظوهةةا مةن كتةةب قرأتهةا قبةةل أن أكةةون مهندسةاً ،وبعةةد أن أنهية ُ

طور الطفولة".

()3

ثماة مالماح وأصاافاً جديادة ،انفاردت بهاا شخصاية الشايخ سالمان ،إذ يرسام الاراوي لاه صاورة
ّ
لكن ّ
بتدينه .يظهر هذا في مناجاة سائد لطيف أبيه قائالً:
االنتهازي ،المتاجر ّ
"بةةالروح بالةةدم نفةةديك يةةا شةةهيد ..ونكةةذب ،وقبورنةةا تنتظرنةةا ،لنفسةةح المجةةال آلخةةرين ،علةةى

أنقاضنا صعدوا ويواصلون ،والشيخ سلمان يصلي الجنازة ويرتقي .يرتقي يا أبي وال يكتفي"(.)4

هذه االنتهازية وهذا االستغالل للتادين ،جعال ساائد ياربا باين شخصاية الشايخ سالمان وشخصاية

"ربحةت ذكةراك،
المقااول جمعاة القارص ،المعاروف بالجشاع واالحتياال والكسااب غيار المشاروع ،إذ يقاول:
ُ
أشق دروباً أخةرى ،ألكتشةف كينونة ًة أخةرى لةي ،بةأجواء مشةابهة :فالشةيخ
وألهمتني ألن أكتب ،وألن ّ

سلمان ،هو جمعة القرص ،في سياقات أخرى ،ومالبسات مشابهة"(.)5

( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.51 ،49
( )2المصدر السابق ،ص.33
( )3المصدر السابق ،ص.17
( )4المصدر السابق ،ص.32
( )5المصدر السابق ،ص.28
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نالح ااظ ،أخيا ا اًر ،أن االعت ااداد بالهيئ ااة الظ اااهرة للت اادين ،وادع اااء الح اارص عل ااى ال اادين ،وممارس ااة

السالفي ،حياث ألقاى الكاتاب
الرقابة على الفكر ،واالنتهازية ،ش ّاكلت أبارز مالماح بنااء شخصاية المت ّ
ّ
ادين ّ
بظاللهااا علااى كاال ماان الشخصاايتين السااابقتين ،باإلضااافة إلااى أن شخصاايات أخاار تناادرج ضاامن هااذا
النما ،حظيت بأوصاف شبيهة ومتقاربة.

المتدين التنويري:
ثانياً -نمط
ّ
محالوي في رواية
تعددت الشخصيات التي يمّثلها هذا النما في روايات غنيم ،كشخصية أحمد ّ
ّ
"عندما خسرت أبي" ،وشخصاية عادنان جباران فاي رواياة "دونمةا بةرق وتحةت الغيةوم" ،وشخصاية ساائد
العجاج في رواية "هذيان".
ّ

موضاحاً مالماح بنااء كال
وسيتناول الباحاث شخصايتي أحماد محاالوي وعادنان جباران بالتحليالّ ،
منهما ،ودالالت هذا البناء.
خسرت أبي):
محال وي (رواية عندما
أ -أحمد ّ
ُ
هذه الشخصاية خضاعت لتح ّاول فكاري ،خارج بهاا عان خاا سايرها الماضاي ،الاذي كاان منساجماً
إلااى حااد بعيااد مااع الخااا الفكااري لشخصااية األب رشاادي محااالوي .وهقا ِّادر لهااذه الشخصااية فااي الروايااة أن
يتجسااد فااي والااد أحمااد ،الااذي حاااول أن هيثنيااه عاان انتمائااه الجدي اد
يتجاذبهااا هقطبااان متضااادان :األولّ -
فيتجسد
للتيار اإلسالمي ،ويحارب نوعية الثقافة الجديدة التي شرع هيقبل عليها ،وينهل منها .أماالثاني-
ّ
تدينااه الجديااد ،والااذي مااا لب اث ،فيمااا بعااد،
فااي صااديقه نااوح ساايف الاادين ،الااذي كااان عااامالً أساسااياً فااي ّ

التدين ،الاذي ال يوافاق طبيعتاه المتش ّاددة فاي فهام الادين اإلساالمي .إذن،
هيبدي امتعاضه من نوعية هذا ّ
الصورة األبارز لهاذه الشخصاية ،أنهاا تقاتال علاى جبهتاين :جبهاة األب ،وجبهاة الصاديق ،أو جبهاة الاال

المتشدد ،وهاذا – فاي نظار الباحاث -هاو أبارز ملماح يرياد أن يساقطه الكاتاب علاى
التدين
ّ
تدين ،وجبهة ّ
ّ
الوسطية.
هذا النما ،وهو ملمح:
ّ
يرسم الراوي في البداية ،صورًة لطفولة ومراهقاة أحماد قبال أن يحادث التحاول الفكاري فاي حياتاه،
المكونااة
وهااي صااورة تبااين مالمااح الااذكاء والااوعي السااابق للمرحلااة العمريااة ،إضااافة إلااى نوعيااة الثقافااة ّ

لشخصيته ،يقول:

مبشةرة ألن تكةون كةذلك ،ثقةة تامةة،
مرت كةأحلى مةا يكةون ،وكانةت المراهقةة ّ
"مرحلة الطفولة ّ
وتشجيع متواصل ،ثقافة مميزة عن جميع األقران ،إتقان لبحور الشعر العربي في المرحلة اإلعدادية،

الالمنتهية ،أقوال هيجل ،ديكارت ،ماركسُ ،مختزنة حتى اللحظة فةي الةدماغ،
والمام بفلسفات العصر ُ
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ولوج للثقافة الشاملة من أوسع األبواب ،قراءة نهمة ،وأسئلة تتجاوز حدود المرحلة العمرية ،وانبهار

تام بديكارت ونظرية الشك!"(.)1

ااد فااي بحثااه
أمااا الصااورة األخاار التااي يرساامها ال اراوي لشخصااية أحمااد ،فهااي صااورة الشاااب الجا ّ
تحول – بمساعدة صاديقه ناوح  -إلاى االتجااه الجدياد :المساجد ،وأقبال علاى
واستقصائه الفكري .فعندما ّ
ِ
تدينااه
ادين ،باال غ ا ّذ
ّ
المشا ّاكل الوحيااد لهااذا التا ّ
االلت ازام الاادينيي لاام يكاان هااذا التغياار الظاااهري حينهااا هااو ه
بالجدية واالستمرار في البحث واالطالع ،كما يصف الراوي هذه المرحلة:
الجديد
ّ
" -كان له يومها أن يسأل نوح سيف الدين :من هو الغزالي هذاو

ليجيبه نوح دونما تأكيد! :أال تعرف "أبو حامد الغزالي" ُح ّجة اإلسالمو!
ويقوده ذلكإلىنهم متزايد لقراءة من نوع آخر..

المسةةةجلة للشةةةعراوي ،النظةةةام
التهةةةام تةةةام لكتةةةب القرضةةةاوي والراشةةةد ،انكبةةةاب علةةةى األشةةةرطة
ّ
االقتصادي في اإلسةالم ،القرضةاوي والنبهةاني وغيةرهم ُيةدلون بةدلوهم ،الملكيةة الفرديةة والملكيةة
الجماعية! النظام االجتماعي في اإلسةالم ،نظةام الحكةم فةي اإلسةالم ،حكةم النخبةة أم الجمةاهير،

يبشر بعلم النفس اإلسالمي ،والغزالي مةرة أخةرى هةو أول مةن
الشورى :ملزمة أم ُمعلمةو الراشد ّ
السةلفية بةين الحرفيةة والمنهجيةة ،الفةن
اكتشف علم النفس!! ابن خلةدون لةيس اجتماعيةاً فقةط! ّ
اإلسالمي واقعه ومعيقاته ،الموسيقا والغناء بين الحل والحرمة ،الفقه وأصول الفقةه ،االشةتراكية
ما لها وما عليها ،مخاطر العولمة ،مةاذا خسةر العةالم مةن انحطةا المسةلمين ...فاالقتصةاد فةي

االعتقاد ودرء تعارض العقةل والنقةل! فةانقالب علةى العقبةين ،يكّلةف انفصةاماً أبةدياً ال يةزول بةين
()2
الذي كان والذي سيكون ،وبين االبن واألب الرازح تحت وطأة الجنون".
تقبلااة لالعت اراض ،المسااتوعبة
الم ّ
كمااا هيظهاار ال اراوي شخصااية أحمااد هببعااد نفسااي جديااد :بطبيعتهااا ه
للهجوم من اآلخر ،مهما بلغت حدة هذا الهجوم .يظهر هذا في استيعابه لهجوم أبيه على فكره وانتمائه

الجديدين ،حينما بادره قائالً:

ألقيت عصا ترحالكو هل نضبت األفكار حتى تذهب إلى ذوي العقول المعّلبةو!
" -أإلى هؤالء
َ
وخبا صوت االبن:

 -هي رحلة البحث واالستقصاء التي عّلمتني!

 ماذا يعّلمونكم في المساجدو أال يكل هؤالءو ..متى سيفهمون أن خطاباتهم المبهمة ال ترويظمأ طموحاتنا ،وال تشفي غليل أمانينا..

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.35
( )2المصدر السابق ،ص.38-36
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نصر على أال نرى أنفسنا
 دائرة الممكن تتسع لنا جميعاً ،تتسع لكل تناقضاتنا وخالفاتنا ،لماذا ّكذرات الغبار المتناثرةو"(.)1
إال كمتعادين متناثرين ّ
وفي اعتراضات صديقه نوح عليه ،كان يبدو أحمد أكثر استيعاباً ،كما يبدو أكثر انفتاحاً -علاى
حد وصف الراوي -إذ يقول:
"في اللحظة التي كان أحمد رشةدي ذا طبيعةة منفتحةة علةى اآلخةر ،كةان نةوح علةى خةالف ذلةك،

يصةر علةى ثقافةة
وفي اللحظة التي كان أحمد يلتهم قةراءة كةل مةا تقةع عليةه عينةه ،كةان سةيف ّ
معينة ،بذاتها ،ال يغادر أسوارها ،ودائما ما كان يستنكر على صديقه قائالً:

 ال أدري كيف تق أر لهؤالءو ..من المعلوم ضرورًة حرمة القراءة ألهل البدع واألهواء..يغةض الطةرف عةن كةل هةذه المالحظةات،
وألن أحمد رشةدي كةان ذا طبيعةة اسةتيعابية ،فقةد كةان ّ
معان معارضة"(.)2
مواصالً رحلته االستكشافيةُ ،مكتفياً ببسمة تكتنز بما تكتنز من ٍ

تظهاار هااذه الشخصااية ،أيض ااً ،بملمااح آخاار ،يتمثّاال فااي عاادم حرصااها علااى التميااز الشااكلي ،أو

االعتداد بهيئة المتدين الظاهرة ،وهذا كاان مان أحاد األساباب التاي سااهمت فاي فتاور العالقاة باين أحماد

ونوح ،إذ يقول الراوي:

ةيال ،إصةرار
ةتمرت رحلةةة االنفتةةال قلةةيالً قلة ً
"لةم تنتةةه العالقةةة ،ولةةم ُيقطةةع حبلهةةا المتةةين ،لكةن اسة ّ
ةق الشةةارب سةةاهم فةةي ذلةةك ،ومجاراتةةه لليهةةود والنصةةارى فةةي اللبةةاس -كمةةا
ةل حلية َ
أحمةةد رشةةدي أال يظة ّ
يتهمه نوح -ساهم في ذلك أكثر!!!"(.)3

وهاذا الملمااح كماا اتضااح فاي حااديث الاراوي الخااارجي ،فنناه يتضااح أيضااً ،فااي حاديث الشخصااية

جلباب أدنى أو أعلى من أخمةص
عن نفسها ،إذ يقول أحمد لنوح" :العودة لإلسالم عندي ال تكمن في
ٍ

القدمين ،وليست في تبديع كل جديةد لةيس لةه أصةل ،العةودة لإلسةالم تعنةي عنةدي ،القةراءة الحقيقيةة

والواقعية لكل قضايا العصر"(.)4

ب -عدنان جبران (رواية دونما برق وتحت الغيوم):
شخصية تأخذ دورها على أكثر من صعيد :فهو معّلام ،وخطياب هجمعاة ،وروائاي ،ومق ِ
ااوم .تلفتناا
الجدلي ااة الس ااابقة ،والمتعلق ااة بشخص ااية أحم ااد ،ما ارة أخ اار  ،هن اااي جدلي ااة الوس ااا ال ااذي يتجاذب ااه قطب ااان
ّ
( )1المصدر السابق ،ص.44 ،43
( )2المصدر السابق ،ص.70 ،69
( )3المصدر السابق ،ص.73 ،72
( )4المصدر السابق ،ص.72 ،71
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متباعدان ،فشخصية عدنان جبران تخضع لذات التجاذب ،لكنه ليس تجاذباً باين شخصايتين بمفردهماا،
كحا ااال أحما ااد محا ااالوي ما ااع والا ااده وصا ااديقه ،وانما ااا تجا اااذب ضا ااد اتجا اااهين كا اااملين :السا االفيين ،وغيا اار

()1
حدثاً وجدي:
اإلسالميين  ،وهذا يتضح في وصف الراوي – بلسان األستاذ جبران -لعدنان ،إذ يقول هم ّ
"هل هنةاك دليةل أكبةر علةى اسةتحقاقيته ،مةن تةلمر طةرفين عليةه :ابتهةل السةلفيون طةويالً لكةي يةروه

ُمجندالً ،وقتله القتلة القابعون في أقصى اليسار .صدقني :ال يتلمر طرفين إال على وسط"(.)2

يسقا الراوي ،أيضاً ،على شخصية عدنان ملمحاً جديداً ،يتمثّال فاي الباراءة ونقااء الساريرة ،التاي
ال تدفع صاحبها ألن يحمل الكالم على محمل التأويل ا ِ
لمختر للنوايا والقلوب ،فيقول بلسان والده:
"بب ةراءة األطفةةال قةةال عةةدنان للشةةيخ عبةةد الةةرحمن أبةةو لعنةةة إثةةر خطبةةة جمعيةةة ش ةّنها الخطيةةب
المفدى على الخوارج:
ّ
ترحم على الحسين يا موالنا.
 ّرمقه الشيخ بازدراء ،ليقول:

 -رحمه هللا

ثم أضاف:
ومن ّ
 أنت شيعي إذن!"(.)3كما يرسم ال اروي لشخصية عدنان ملمحاً آخر ،يتمثّل في الثقافة واالنفتاح الفكري ،الذي ال هيقبل

صاحبه على القراءة فحساب ،وانماا علاى كتاباة الرواياة ،أيضااً .يقاول  -بلساان والاده  ،-فاي حديثاه إلاى
وجدي الادهاليس" :لعلك ال تدري أن عدنان كان يفكةر فةي كتابةة روايةة ،كتةب بعضةاً مةن ُمتونهةا ،ولةم
"الحسين ُيقتل دائما!!" ..هكذا فكر أن يكتب ،أو هكذا فكر أن يعي "(.)4
ُيمهله القتلة إلكمال البقيةُ .
ويتين إسالميتين:
ويبدو أن كتابة الرواية أو قراءتها –في نظر الراويّ -
تشكل ّ
حداً فاصالً بين هه ّ
الهويااة التنويريااة ،والهويااة الساالفية ،وهااذا مااا جاااء علااى لسااان عاادنان ،أثناااء ح اواره مااع والااده ،بعااد ق ا ارره
بالعزلة والمكوث في البيت:

( )1تلزم اإلشارة إلى أن المقصود بغير اإلسالميين :هم الاذين ال ينتماون إلاى أحاد التياارات اإلساالمية المعاصارة ،ولايس
المقصود بالكلمة – إطالقاً -أنهام غيار مسالمين .وهاذا سابق توضايحه فاي الفصال األول ،حينماا تنااول الباحاث مصاطلح

"اإلسالمي".

( )2رائد غنيم :دونما بر وتحت الغيوم ،مصدر سابق ،ص.7
( )3المصدر السابق ،ص.13
( )4المصدر السابق ،ص.6
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" -ماذا تنوي أن تفعل في عزلتك االنفراديةو
 -سأكتب رواية عن الذي يشغلني ويزلزلني.

 -ستكتب عن تجربتك مع السلفيين إذن .ماذا ستستفيد من ذلكو

 لعلهةةم يقةةرءون الروايةةة ،فيعلم ةوا أن فةةي الةةدنيا شةةيئاً اسةةمه روايةةة! ..شةةيئاً واحةةد هةةو الةةذيأخشاه :أن يتعّلموا كتابة الرواية لتكون كاذبة كما رواياتهم األخرى"(.)1
إن موقاف عادنان مان األدب موقاف إيجاابي ،فهاو منفاتح علاى شاتّى أجناساه ،وهاذا ماا يتأكاد لناا
سجله عادنان فاي أو ار مذك ارتاه،
حينما نطالع سط اًر شعرياً للشاعر الفلسطيني محمود درويش ،كان قد ّ

التي يخاطب فيها محبوبته ،قائالً" :أنت اآلن أبعد من مداي ..أوسع من ُخطاي".

إن المالحظااة السااابقة ،تنقلنااا إلااى ملمااح جديااد ،وصااورة أخاار رساامها ال اراوي لشخصااية عاادنان

المتدين العاشق .ونق أر هذا بلغة الشخصية نفساها ،فاي إحاد أو ار الماذكرات التاي كتبهاا
جبران :صورة ه
عاادنان قباال موتااه ،حيااث يصااف الموقااف األول لرؤيتااه محبوبتااه ،بلغااة تجمااع إلااى ش ااّعرية األساالوب،

النكتة الساخرة ،أيضاً ،يقول:
ه

كنت بحاجة ألن أراها ،لكي أكتشف أننا ال نستخدم كل المتاح لنا مةن خيةارات ،أننةا ال نشة ّغل
" ُ
كةةل القةةدرة المخبةةوءة فةةي نفوسةةنا ..لكةةي أعلةةم أن ذواتنةةا ال تقتصةةر علةةى الةةذي نعرفةةه منهةةا ،وأننةةا
بالتجربة ،وبالتجربة فقط ،من الممكن أن نكتشف أن الحياة أكبر من الةذي عشةناه وعرفنةاه .وأنةا مةا

طم عادة من عاداتي
تخيلت نفسي عاشقاً ،وكان لي أال أكون ،لوال أنني امتلكت الرغبة أو الجرأة ألح ّ
نظةرت إليهةا متحةدياً ذاتةي ،فةال أدري كيةف أينةع فةي
المزمنة :عادة عدم التحديق فةي وجةوه النسةاء.
ُ
نفسي ذلك الشعور الةذي يسةمونه العشةق .آه...وتلةك حكمةة أخةرى :إن العشةق هةو السةلوك البشةري

نظةرت
الوحيد ربما ،الذي ال يخضةع إلمةالءات التةدريب والتلقةين والتعلةيم .كانةت هةي جارتنةا ،وعنةدما
ُ
المةرات التةي قةد أكةون
التقيةت
إليها،
ُ
ُ
أحسست بال ُغبن؛ ألنني أجريت في رأسي عملية حسةابية لتعةداد ّ

أدرت رأسةةي وعينةةي إلةةى الجهةةة المقابلةةة ،هنةةاك حيةةث يرقةةد العةةم إبةراهيم ،صةةاحب محةةل الفةةول
بهةةا ،و ُ
األشهى في الكون"(.)2

إن إطار التدين الذي تعيش فيه شخصية عدنان جبران إطار ال يقبل المبالغة والطقوسية .هكذا

ادين ،ولكان ال
يبرزه الراويي إذ يجعل عدنان يعشاق ،وفاي الوقات ذاتاه ،يبحاث عان الزوجاة المتديناةي ويت ّ
ادين مجا ّارد قوالااب لفظيااة .وهااو مااا يخباار بااه عاادنان فااي أو ار مذك ارتااه ،إذ يقااول" :أريةةدها
يجعاال ماان التا ّ
( )1المصدر السابق ،ص.14
( )2المصدر السابق ،ص.26
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متدينة مثلي ،لكن ذلك ال يجعلها تقول لي عندما نصحو من النوم معةاً :صةباح الخيةر
ُم ّ
عتدة بذاتهاّ ،
يا شيخ!!"(.)1
وتقبل اآلخر ،وعدم االعتاداد ال ازئاد بالهيئاة
أخي اًر ،يتضح لنا أن االنفتاح الفكري ،والبحث
ّ
الجادّ ،
ادين ،شا ّاكلت أهاام مالمااح بناااء شخصااية المتاادين التنااويري ،كمااا لمساانا ذلااك فااي تحلياال بناااء
الظاااهرة للتا ّ

شخصيتي أحمد محالوي ،وعدنان جبران.
ثالثاً -شخصية الفرد المنتمي:

يكون الفرد منتمياً إلى دينه ،ويكون منتميااً إلاى وطناه ،ويكاون منتميااً إلاى قضاية ياؤمن بهاا .إن

يجسااد اإلنسااان هااذه االنتماااءات ،أمااا الجدليااة األصااعب فهااي :كيااف يجمااع
الجدليااة الصااعبة هنااا :كيااف ّ
بينهااا .مااا ساابق يشا ّاكل مباار اًر للباحااث ،كااي يختااار شخصااية وطاان عبااد الحميااد ماان روايااة "أنااا اآلتااي"
ادليتين ،عباار دور معّقااد اختاااره ال اراوي لهااا ،علااى
كشخصااية تمثّاال هااذا الاانما ،حيا ه
اث عاشاات هاااتين الجا ّ
مدار الرواية وأفلحت إلى حد بعيد فاي االنتصاار النتمائهاا وفطرتهاا فاي النهاياة .وكاان بنااء الشخصاية:

المالمح والظالل التي ألقاهما الراوي عليها ،عامالً هاماً في مساعدتها ألداء دورها عبر نص الرواية.

ومعلنااة ،إذ هيباارز أول دالئاال
االساام (وطاان عبااد الحميااد) ،يحماال فااي ش اّقه األول داللااة واضااحة ه
الشق اآلخار ،فهاو اسام والاده ،وهاو شاهيد مان شاهداء فلساطين .يتضاافر علاى بنااء
االنتماء للوطن ،أما
ّ
هذه الشخصاية وانتااج مالمحهاا راوياان :شخصاية الاراوي( ،)2والاراوي الاداخلي بلساان وطان .فاي المقطاع

األول من الرواية ،يصف الراوي مالمح هذه الشخصية كما صادفها قائالً:

المش ّتت ،يؤكدان له بةأن تجربتةه كانةت
المتعب ،وفكره ُ
"هو لم يبلغ الخمسين بعد ،لكن جسده ُ
وبأن السنوات الماضيات لم تم  ،بقدر ما أنها
تعدل رحلة ممتدة ألحقاب ُمتطاولة في عمر الزمانّ ،
مشةةت عليةةه ،وبةةأن اللحظةةة التةةي جعلتةةه يةةؤمن بالةةذي آمةةن بةةه ،هةةي اللحظةةة التةةي حملةةت معهةةا نبةةأ

نتيجته الختامية في الحياة :مشلول ال ُخطى والقناعات ،ويهذي"(.)3

الوصااف السااابق مارتبا باللحظااة الحاضارة التااي ينطلااق منهااا حاادث الروايااة ،التااي مركزهااا قصااة

وطن ،إذ يجلس أماام الاراوي وياروي لاه حكايتاه ،بعاد أن صاادفه الاراوي فاي موقاف همهاين ومازر ،يصافه
قاائالً" :كةةان رجةةال الشةةرطة يجةةرون خلفةةه فةةي أروقةةة السةةوق ،المكةةتظ بالباعةةة والمتجة ّةولين ،كةةان هةةو

( )1المصدر السابق ،ص.29
( )2في هذه الرواية تهوجد شخصية اسمها (الراوي) ،ودورها كتابة قصة وطن عبد الحميد في رواية.
( )3رائد غنيم ،أنا اآلتي ،مصدر سابق ،ص.3
154

يجري باستخفاف ،وكان يعلم أنه لن ينجو ،وبأنةه سةيجد مصةيره المحتةوم ولةو بعةد حةين ..لقةد ألقةوا

القبض عليه من أجل خمسة شواقل معدودات"(.)1

ثمة أوصافاً أد ّ  ،مدنية ونفسية ،نعلمها عن هذه الشخصية ،مان خاالل الطلاب الاذي طلباه
ّ
لكن ّ
وطن من الراوي قائالً له" :اكتبني في هيئة روايةة يةا سةيادة الةراوي إن أحببةت ،لكةن إيةاك أن تجعلنةي
بطةالً ،اجعلنةةي شخصةةي ًة ثانويةةة ،لكةةي ال ُيحةةبط أبناؤنةةا القةةادمون ،فالبطةةل الفلسةةطيني ال يسةةتحق أن
يكةةون جةةاهالً ،وال يليةةق بةةه أن يكةةون هارب ةاً ،وال مةةدفوعاً بةةاألبواب ،وال يتةةيم األب ،أو أرمةةل األم ،أو

لةدت فةي المخةيم ،هنةاك بجةوار البحةر.
عقوقاً لءعمةام واألخةوال ..هةل يعنيةك أن تعةرف أيةن ُولةدتو ُو ُ
وهل يعنيك أن تعرف تاريخ ميالديو إنه اليوم الذي وّقع فيه السادات اتفاق السالم مع العدو"(.)2
إن جاازءاً ماان الصااورة السااابقة ،الطافحااة بااالبؤس واإلهانااة ،شا ّاكل مصااير الشخصااية ،بعااد رحلااة
الممتدين .وطن عبد الحميد الذي نشأ في المخيم ،وفقد أباه شهيداً ،وتزّوجات أماه
األيديولوجيا واالنتماء
ّ

عماه ،ليعااني مان قساوة العام وظلماه لاه ،ثاام ليعمال فاي دكاان عماه ،ويحارص علاى أن يسااعد أخاااه
مان ّ
إب اراهيم ليكماال تعليمااه فااي الخااارج ،ثاام ينتمااي إلااى حركااة حماااس فااي مرحلااة انطالقتهااا ،ويتشا ّارب أفكااار

شاايخه حساان الرحااال وصااديقه مساالمة برعااي ،ينض ا ّام إلااى أول خليااة مساالحة تنطلااق فااي ذلااك الوق اات،
ويسااجن عناادها .تاادخل حركااة حماااس
ويعااادي خيااار الساالم مااع االحااتالل ،فيجابااه الساالطة الفلسااطينية ،ه

االنتخابااات ،ليجااد نفسااه بعااد فت ارة أحااد المشاااركين فااي أحااداث االقتتااال الااداخلي الفلسااطيني .فيمااا بعااد،

يستسلم ألفكار صديقه مسلمة برعي ،فيخرج مقاتالً ضد حركة حماس ،هيسجن عندها ،ث ّام هيخلاى سابيله،
متهربااً
وتنتهي به الحال إلاى اللحظاة التاي بادأ منهاا وصاف الاراوي لاه :باائع متج ّاول يجاري فاي الساو ّ ،
من ضرائب مطلوب منه أن يدفعها لحكومة حركته التي ينتمي إليها – حركة حماس.-

البعااد
ثمااة تفاصاايل أخاار  ،تهباارز ه
هااذه الصااورة العامااة لخااا سااير الشخصااية فااي الروايااة ،لكاان ّ
مر بهاا،
النفسي لها ،يمكن عبرها أن نحدد مد االنتماء الذي تظهره هذه الشخصية في المراحل التي ت ّ

ااء غيار مادروس ،إال أناه ينطاوي علاى فطارة
رغم أن هذا االنتماء يبادو – حساب ماآل الشخصاية  -انتم ً
صد  ،تجعله عميقاً وبالغاً.
أن الفكرة التي آمان بهاا وطان فاي شابابه ،مان خاالل تاأثره بشايخه حسان الرحاال ،قاد
فمثالً ،نجد ّ
هم ا ًة منقطعااة النظياار فااي االنتماااء لهااا ،يقااول واصاافاً نفسااه فااي تلااك
أخااذت منااه المآخااذ ،فجعلتااه هيباادي ّ

المرحلة:

( )1المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( )2المصدر السابق ،ص.5
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ةب مص ةّلياً ،كمةةا
"أكتةةب علةةى الجةةدران ،فأشةةعر بةةذاتي ،أشةةعر بةةأنني أكبةةر ..وفةةي الليةةل أنتصة ُ
شجعني حسن الرحال ،وفي النهار أصوم فةي األغلةب ،وال يغيةب نهةار دون أن يكةون أبةو دجانةة قةد

عانيت تيه الملحةدين..
المبين ..كلما
شحنني :كلما
أدركت خبط التائهين ..في اعتز ٍ
ُ
ُ
ال عن هدى ربي ُ
لست أرضى
قلت في ّ
لست أرضى الجاهلية ..أنا ُ
عزة أرباب اليقينُ ..
المهينُ ..
في فساد ال ُخلق و ّ
الفن ُ
()1
الجاهلية".
طهر والصد الوطني ،إذ
وفي محطة متقدمة من الرواية ،يسقا الراوي على الشخصية ملمح ال ه

يبين األثر النفسي البالً الذي تتركه فيه المواقف أو المشاهد الوطنية الوحدوية .نلحظ هاذا فاي الموقاف
ّ
الااذي يرويااه وطاان ،حااين ّأد جنااود األماان الااوطني التحيااة العسااكرية لصااورة الشاايخ أحمااد ياسااين ،أثناااء

االحتفال الذي شارك في اإلعداد له فاي الجامعاة اإلساالمية ،ترحيبااً بالعائادين إلاى أرض الاوطن ،إذ لام
يمور ويشتعل.
يتماسك حينها ،وانزو جانباً ،والدموع تنهمر من عينيه ،وشيء في داخل ه

الراوي:

كما هيسقا الراوي على هذه الشخصية ملمحاً آخر ،يتمثّل في يقظة الضمير ،يقاول وطان همح ّادثاً
ط اًر ألن يقاتةةل
"فأنةةا مةةن وجةةد نفسةةه بعةةد سةةنتين مةةن مقاتلتةةه لرجةةال السةةلطة الفتحاويةةة ،مضة ّ

رفاقه السابقين ،مضط ار ألن يقاتل رجال السلطة الحمساوية .فةي المسةجد اعتصةمنا ،وكانةت حمةاس

ةدونا .وفةةي المةّةرتين :..أخبرنةةي مسةةلمة
ةدونا ،وقبلهةةا بعةةامين :مةةن المسةةجد انطلقنةةا ،وكانةةت فةةتح عة ّ
عة ّ
برعةةي بضةةرورة التواجةةد ،فحضةةرت .أمرنةةي أن أشةةحن بنةةدقيتي بالرصةةاص ،واسةةتجبت .وفةةي المةةرتين

أصوب بندقيتي تجاه أحد"(.)2
ابتهلت ..لم ّ

جلياً بين البنااء الخاارجي والنفساي ،وباين الادور
نالحظ – عبر التحليل السابق -أن هناك توازياً ّ
األيااديولوجي لشخصااية وطاان .لكاان هااذا الت اوازي كااان يأخااذ ساامة االنحاادار ،انحاادار علااى صااعيد الهيئااة

عبر
الخارجية ،وانحدار على صعيد اإليمان باأليديولوجيا الحزبية ،ليكون مآله
متجسداً في أربع كلمات ّ
ّ
المنحدر" :مشلول ال ُخطى والقناعات ،ويهذي"(.)3
عنها الراوي لتبرز هذا التوازي ه
رابعاً -نمط الفرد الوصولي:
تواتر حضور هذا النما فاي رواياات غنايم عبار أكثار مان شخصاية ،كشخصاية رشادي محاالوي

الرفاعي في رواية "يوم أعماني الدخان" ،وهشام الدنتّلي في رواياة
في رواية "عندما
ُ
خسرت أبي" ،وابن ّ
( )1المصدر السابق ،ص.27 ،26
( )2المصدر السابق ،ص.89
( )3المصدر السابق ،ص.3
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"دونمةةا بةةرق وتحةةت الغيةةوم" ،ليباارز هااذا الاانما بشااكل أبهاات مااع شخصاايتي األسااتاذ الساالهود وميس ارة

دلدول في رواية "هذيان".

محالوي بالتحليلي كون هاذه الشخصاية إضاافة إلاى أنهاا تمثّال
سيتناول الباحث شخصية رشدي ّ

النما الوصولي في الحياة ،فننها ،أيضااً ،تمتلاك الموقاف األياديولوجي :الاديني والسياساي ،بشاكل يتمّياز
عاان بقيااة الشخصاايات األخاار  ،وكونهااا خضااعت لتحا ّاول أيااديولوجي فااار فااي إحااد مراحلهااا العمريااةي
وقابلااة – فااي رأي الباحااث -ألن تخضااع لتح اوالت أخاار  ،لااو أهتيحاات لهااا الفرصااةي الرتباطهااا بااالنما

الوصولي في الحياة.
الرشااد ،مضاااد الضااالل .ينسااجم هااذا االساام مااع نظ ارة
ادل علااى ّ
اساام هااذه الشخصااية (رشاادي) ،يا ّ
الشخصية لنفسها في الرواية ،بحيث تمتلك الوعي والتجربة الحياتية التي تؤهلها لفرض هيمنتهاا الفكرياة

على شخصيات األبناء أحمد ،وأحالم ،لكن هذا االسم تربطه عالقة عكسية مع المصير الذي آلت إليه
هااذه الشخصااية :خسااارة الطمااوح المتعلااق باألبناااء ،وخسااارة المعركااة مااع الحياااة ،وعاادم تحقيااق الوصااول

المبتغى ،والذي كّلف هذه الشخصية الكثير ،واستنزف طاقتها الكاملة.
المادي ه

بسبب العالقة التي تربا رشدي محالوي بالعقيد شلبي أبو الفتوحي فقد ارتقى من موظف صغير

– كاتااب دوام  -فااي البلديااة إلااى نائااب رئاايس قساام الت اراخيص واأل ارضااي ،ليترقااى فااي فت ارة الحقااة إلااى
منصب رئيس القسم ،بتوصية من العقيد ،أيضاً .وقد أخذ رشدي يسدد مقابالً لهذا المعروف ،من خالل

إعادة إنشاء المخططات الهيكلية للمناطق واألحياء وفقاً لمواقع األراضي والمنشآت التي يمتلكها العقيد.

يرسم الراوي في بداية الرواية صورة لفترة الشباب التي عاشتها شخصية رشدي ،إذ خضعت فاي

حياتها إلى انقالب على القناعات المتعلقة بمناصرة الفقراء والمظلومين والتندياد بالبرجوازياة ،لكاي تاؤمن

 -فيما بعد -بضرورة استغالل اللحظاة الحاضارة التاي يحياهاا اإلنساان فحساب .ويبارز الاراوي شخصاية

رشادي تتمتّاع بالثقاة واإلصارار الكبيارين ،دون مبااالة بنظارة اآلخارين لهاا .يقاول واصاافاً حيااة رشادي بعااد
غيبيةة بالنسةبة
االنقالب على المبادو الذي حدث في شبابه" :ومن يومها تدحرجت أيامه وفةق ُخطةى ّ

الخةالب
التغيةر هةو الثابةت الوحيةد فةي حياتةه المتواصةلة؛ وألنةه لةم يصةارح أحةداً بتفسةيره ّ
إليه ،وغدا ّ
متوجهاً لبيت العقيد شلبي أبةو الفتةوح ُمبةر اًر ،لةم يكتةرث هةو
هذا ،فقد بدا اندها الناس عند رؤيته
ّ

المحدقة ،كان حا ّثاً للخطى كالسيل الهادر ،ال يعيقه عائق ،وال يلويه عن دربه نتوء"(.)1
للنظرات
ّ
ومااع كاال تاار ّ
الجدياادة ،هكااذا صا ّاوره

يتجباار أكثاار فااي أمانيااه ،وطموحاتااه
أو تحقيااق لطمااوح يظفاار بهمااا رشاادي ،كااان ّ
ال اراوي قااائالً" :صةةحيح أن نظريتةةه أثبتةةت كفاءتهةةا فةةي ارتقائةةه الةةوظيفي حتةةى

( )1رائد غنيم ،عندما خسرت أبي ،مصدر سابق ،ص.16
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اللحظة ،لكن ما المانع أن يواصل ويواصةل رحلةة االرتقةاء الالمنتهيةةو فكةل لحظةة نجةاح فةي تحقيةق

حلةم جديةد يجةب عليةه أن يسةعى فةي تحقيقةه ،ليسةت الحيةاة إال
حلم
مرجو ،هةي لحظةة إيةذان لبةزوغ ٍ
ّ
يكةل حتةى
مجموعة من االرتحاالت بةين مةا كنةا نحلةم بةه وبةين مةا نحلةم بةه اآلن ،وعلةى اإلنسةان أال ّ

متلهفاً،
النهاية ،هذا ما كان يؤمن به رشدي محالوي ،لهذا ،دائماً بدا ليس إال كمن يدافع األخبثين! ّ
مسرعاً ،شبقاً ،ال يألو بما دون النجوم!"(.)1
فنن معركة الفكر واأليديولوجيا التي خاضها رشدي مع ابنه أحمد ،لم تكان دوافعهاا فكرياة
لذلكّ ،
خالصااة ،لاام تكاان ميا اًز للصاواب ماان الخطااأ ،وال بحثااً عاان الحااق الااذي يجانبااه أحمااد  -كمااا ياار هااو،-
المكتساابات التااي
وانمااا كااان الاادافع األساااس لهااا ،إ ازلااة المعيااق األباارز فااي طريااق وصااوله إلااى الحظااوة و ه
يمكن أن تعود عليه من خالل دفء واستم اررية العالقة ماع العقياد ،والتاي قاد يتسابب أحماد فاي إفساادها

تهياب مان تصارفات أحماد ،وذلاك
يصوره الراوي -شديد الحرص وال ّ
أو انهيارها .لذا يظهر رشدي – كما ّ
المتكررة له ،قبيل زيارة أسرة العقيد لهم فاي البيات ،يقاول لاه" :يةا بنةي أنةت تعلةم أن
من خالل توصياته
ّ

هؤالء الناس يختلفون قليالً عنةا ،تةنقالتهم السةابقة فةي أرجةاء الةوطن العربةي الكبيةر ،وحتةى أوروبةا
وآسيا وأمريكا ،أكسبتهم خبرات وثقافات وطرائق تفكير وتقييم ،تختلةف عمةا اعتةدناه ..يعنةي ..أقصةد

أن نحاول أال "نفلتر" كل كلمة يتفوهون بها ..ال داعةي للنقاشةات ،ال داعةي ألن ُنظهةر كةل مةا تكتنةز
به نفوسنا من قناعات"(.)2
اوجس يتجّلياان ،أيضااً ،فاي حساابات رشادي العقلياة ،عنادما أر ذقان ابناه غيار
هذا الحارص والت ّ
يحدث نفسه" :لو سةألني العقيةد عةن ذقنةه ،فسةأقول أن وجةه أحمةد
حليقة في يوم الزيارة الموعودة ،إذ ّ
نحيف ،لهذا تبدو الذقن حلوة عليه.)3("!..

هيباارز ال اراوي – قريب ااً ممااا ساابق -ملمح ااً آخاار لهااذه الشخصااية ،يتمثّاال فااي مصااادرتها آراء ماان
ااء علااى مصااالحها الخاصااة ،إذ اتضااح هااذا عناادما دار حاوار بااين أسارة العقيااد واالباان أحمااد،
حولهاااي إبقا ً

حول العمل المسّلح ضد االحتالل ،فحين وصف شادي -ابن العقيد -أفراد المقاومة المسّلحة باألرانب،

رد ابناه
ليبين الاراوي الموقاف النفساي الاذي عاشاه رشادي إثار ّ
ما كان من أحمد إال أن يصفهم باألسودّ ،
الصاعق له ،قائالً:
"ود رشدي لو يطير من مكانةه ليسةتقر علةى فةم أحمةد ،ليسةكته ويخرسةه ،لكةن أحمةد لةم يمنحةه
ّ
الفرصة عندما واصل :بمثل هؤالء تشفى الصدور.
( )1المصدر السابق ،ص.16
( )2المصدر السابق ،ص.91
( )3المصدر السابق ،ص.97
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ولما وجد أن زوجته تطامن رأسها مؤيدة ألحمةد ،فقةد
وأرعد رشدي وأزبد ،وشمله الحنق والغيظّ ،
انفجر بعصبية غير الئقة:

 أي صدور هذه التي تتحةدث عنهةاو! نحةن لسةنا بحاجةة إلةى مةن يشةفي صةدورنا بقةدر مةا نحةن
بحاجة إلى من يروي بطوننا!"(.)1

إن ه ااذا ال اانما – كما ااا يب اارزه الا اراوي ما اان خ ااالل شخصا ااية رش اادي -يب اادو كاذب ا ااً ف ااي معتقداتا ااه

وتبنيااه أو مخاصاامته لفكاار أو موقااف معا ّاين ،م ارتبا بالفائاادة العائاادة عليااه ،المحققااة
وتصااوراته الفكريااةي ّ
ألهدافه وطموحاته المادية ،فحسب.
العجاج نموذجاً:
ثانياً -البطل اإلشكالي :سائد ّ
البطل اإلشكالي  -أو بحسب تسمية أخر  :البطل المعضل :-هو نوع مان أناواع بطال الرواياة،

يبحااث عاان "ق ايم إيجابيااة تهتاايح لااه أن يعااالج الصاادع الااذي حاادث بااين الااذات والعااالم نتيجااة رفضااه للقاايم
متدنية ،وان كان عالماً
تدن في عالم تسوده قيم ّ
السائدة ،لكن ذلك البحث ليس في الحقيقة سو بحث هم ّ
متقدماً بالمقياس الماادي"( .)2إن نماوذج البطال اإلشاكالي ،هاو أفضال نماوذج يفسار الصاراع ِ
القيماي باين
ّ
العااالمين الااداخلي والخااارجي ،إذ نتيجااة السااتمرار هااذا الصاراع ،يكتشااف البطاال "فداحااة وحدتااه الروحيااة،
وانقطاااع الوشااائج بينااه وبااين األسااباب والااروابا كافااة ،وال يبقااى أمامااه سااو اإلنكااار التااام لكااال الخااارج

إن أدنااى اعت اراف يااؤدي حتم ااً إلااى خلاال فااي الت اوازن الحاارج بااين الحقيقااة الداخليااة والحقيقااة
والااداخل ،إذ ّ
تقبل أي عنصر خارج عن الذات يقود إلى تبرير الموقاف االنتهاازي فاي التعامال ماع
الخارجية معاًّ .
إن ّ
هااذا العااالم المرفااوض لااد البطاال ،والمناااقض للقاايم الحقيقي اة فااي نظ ارهي أمااا تأكيااد الجانااب الااذاتي ،فننااه

بدوره ال يعني سو رثاء ذاتي ممجوج .ويصبح اإلنكار مالذاً وحيداً للتعايش ماع هاذا التناافر الب ّاين".

()3

"والبطاال المعضاال يعاايش فااي جماعااة وينتمااي إليهااا ،ومااع تقاادم الاازمن وازدياااد ثقافااة البطاال ياازداد رفضااه
للواقع وللعادات والتقاليد مع احتفاظه بحبه للجماعة التي عاش بين ظهرانيها ،ومن هنا تنشأ أزمته".

()4

نلخص عدة صفات ومالمح للبطل اإلشكالي فاي الرواياة ،والتاي تش ّاكل خاا سايره
ويمكن لنا أن ّ
المفترض في الحياة :فهو منتم للجماعة ،يحمل قيماً رفيعة ،ويخاوض صاراعاً اجتماعيااً وثقافيااً لمحارباة
ه

متدنيااة واحااالل قيمااه الرفيعااة .يفشاال فااي التغيياار القيمااي للعااالم المحاايا بااه غالبااً ،لينكاار ،فيمااا بعااد،
قاايم ّ

( )1المصدر السابق ،ص.135

( )2اعتدال عثمان ،البطل المعضل ،مجلة فصول ،مج ،2ع ،1982 ،2:ص.92
( )3المرجع السابق ،ص.93
( )4محمد أيوب ،مرجع سابق ،ص.41
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ثم يتجه في إنكاره لعالماه الاداخليي مماا يجعلاه دائام الرثااء
العالم الخارجي ويقيم ما يشبه القطيعة معهّ ،
لذاته التي تحمل قيماً هعليا ،تفشل في إرسائها في محيطها.
السامات الماذكورة لشخصاية البطال اإلشاكالي علاى
وفي هذا المحور ،سانر إلاى أي حاد تنطباق ّ
شخصااية سااائد العجاااج فااي روايااة "هااذيان" ،ماان خااالل الوقااوف علااى بعااض محطااات حياتهاااي ولناار ،
أيضاً ،إلى أي حد ساعد هذا النموذج ،في التعبير عن مواقف وأفكار الشخصية األيديولوجية.
العج اااج ،ش اااب نش ااأ فا اي أح ااد مخيم ااات الالجئ ااين بقط اااع غا ازة ،حص اال عل ااى ش ااهادة ف ااي
س ااائد ّ
تخصا ااص الهندسا ااة ،ليعما اال فا ااي ها ااذا المجا ااال عا اادة سا اانوات .أكما اال تعليما ااه فا ااي تخصا ااص الد ارسا ااات

اإلسااالمية ،وحصاال علااى شااهادتي البكااالوريوس والماجسااتير فااي هااذا التخصااص .يعماال معّلم ااً للتربيااة

اإلسااالمية فااي مدرسااة الشااهيد خالااد فااي المخاايم الااذي يقطنااه ،لديااه ميااول تجاااه األدب ،إذ يكتااب الروايااة

األدبية.

تنطلق األحداث في الرواية بصوت الراوي بضمير الماتكلم ،أي بصاوت ساائد نفساه ،إثار كتابتاه

لمنش ااور عل ااى ص اافحته ف ااي موق ااع "الف اايس ب ااوك" ،ي ااتّهم في ااه م اادير مدرس ااته بالعب ااث ف ااي نت ااائج الطلب ااة
المتفوقين ،إذ ينال بعض الطلبة أكثر من الذي يستحقونه .يكون هذا المنشور سبباً في مثوله أمام لجنة
تحقيق تعقدها له مديرية التربية والتعليم المشرفة على مدرسته ،ولد مثوله أمام أفراد اللجنة ،يبدأ ساائد

طاات حياتاه الماضاية ،ولتنهمار ذكرياتاه ،فيساتدعي
بالتعريف عن نفسه ،لتتراء له في هذه اللحظة مح ّ

بعضاً منها أمام اللجنة ،ويعيش بعضها اآلخر في عالمه الداخلي.

يتحادث سااائد فاي الصاافحات األولااى مان الروايااة ،عاان صاورته التااي يتوقعهااا فاي عااين المجتمااع،

والتي تجعله همطارداً لهم ،إذ يقول:

ورسةخوها
"ممارساتي وعاداتي وأفعالي وانفعاالتي ،كانت ريشتهم التي رسموا عبرها صورتيّ ،

وكنت أعلةم
في أذهان الناس .ولم أندم أنا؛ ألن الصورة التي أردتها لذاتي ،أردتها لذاتي وللمستقبل،
ُ
أن عين الحاضر لم تب أر بعد ،وأنها حين تراني؛ فستراني معطوبةاً ،وأننةي حةين أُوارى فةي الثةرى ،فةإن
ّ

العيون التي ستسةتريح مةن رؤيتةي ،سةتنجب عيونةاً أخةرى ،سةتراني أو لةن تفعةل ،لكنهةا سةتكون أقةل

إجحافاً على األقل ،ألنني ببساطة أراهن على الزمةان الةذي يمةنح األشةياء الماضةية مسةحة قدسةية..
وكنت سعيداً بتلك الصورة المتداولة فةي هشةيم المجتمةع ،كجمةرٍة رأوهةا أو أرادوهةا ،وكقةبس مةن نةور
ُ
رأيتهةةا وأردتهةةةا أنةةةا :كيةةةف لمةةةدرس التربيةةةة اإلسةةالمية أن يرتةةةاد الكافتيريةةةات المشةةةبوهةو إنةةةه يةةةدخن

يفكةروا..
األرجيلة ،ويق أر الروايات الغربية المتخمة بالفسق والكفران ،ويطالب طالبه في مدرسته بةأن ّ
وال يكتفي ،بل يسخر ،أيضاً ،من اجتهادات السابقين والالحقين ،ولرنة جوالةه قصةة أخةرى؛ إنهةا مةن
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الممكن أن تتلعثم بصوت كاظم الساهر ،أو أم كلثةوم ،ويخبةر طالبةه بأنةه يعشةق فريةد األطةر
محبته للشيخ الشعراوي ،أو أكثر ،أو أقل"(.)1

بقةدر

يقدرها سائد العجاج لنفساه ،علاى أنهاا نظارة المجتماع إلياه ،تجماع األساباب
إن هذه الصورة التي ّ

إلى النتائج :األسباب التي جعلته همريباً غريباً في عيونهم ،والنتيجة المبنية على ذلك :مثولاه أماام لجاان
ِ
يميااً ماع
تحقيق متعددة في حياته .ويتّضح ّ
أن سائد العجاج – كماا يبادو فاي الرواياة -يخاوض صاراعاً ق ّ
محيطه ،هذا الصراع الذي ال هيشعره بالندم علاى أفعالاه ،بقادر ماا هيشاعره بالوحادة ،ويبارز هاذا فاي حديثاه
النفسية للموقف الذي حصل معه :كتابته المنشور المتّ ِهم لمدير مدرسته بالتزوير ،والذي
عن التداعيات
ّ
كان سبباً في التحقيق معه ،يقول واصفاً مشاعر الوحدة والغربة التي أحسها إثر هذا الموقف:

أحسسةت بوحةد ٍة
عالم العربةي،
كتبت المنشور على الفيس ،لم ي ّتصل بي إال زميلي أبو ّ
ُ
"ومن ُذ ُ
ةتذكرت الةةرئيس ال ارحةةل ياسةةر
ةاء مماثةةل؛ ذلةةك حةةين اسة
ةاس مةةن إبة ٍ
مةةن نةةوٍع مةةا ،لكّنهةةا أورثتنةةي بإحسة ٍ
ُ

عرفات وهو محاصر في مقاطعته ،دون أن تتصل به عاصةم أة مةن العواصةم ..أنةا لةم أكتةب منشةوري

الترصةد ،ولةو أن عجلةة الزمةان عةادت إلةى
في لحظةة جنةون عةابرة ،إننةي كتبتةه مةع سةبق اإلصةرار و ّ
يسةتظل مةع نةداءات العاطفةة ،أمةا نةداءات العقةل،
الوراء ،لما كان لي إال أن أُعيةد كتابتةه؛ ألن النةدم
ّ

رت طالبةي
فإنها ُتملي علينا
أشياء ،لو نكصنا عن تأديتها ،فإننا نكون قد اتهمنا ذواتنا بالجنون ،ح ّذ ُ
ً
ةت كمةةن يمشةةي متفةةرداً فةةي جنةةازة ،عقةةول مةةن حةةولي هةةي الشةةيء
منةةه ،وح ة ّذرت ساسةةة الةةوطن ،فكنة ُ

المحمول على األكتاف فيها"(.)2

قيميااة
وماان إجابااات سااائد العجاااج علااى أساائلة لجنااة التحقيااق ،ناار محاولتااه فااي إيصااال رسااائل ّ

له اام ،وذل ااك ف ااي إط ااار صا اراعه معه اام ،إذ هيخب اار ب ااأن أفا اراد اللجن ااة ارتقا اوا إل ااى مناص اابهم دون خوض ااهم
محملااة بأبعاااد القاايم التااي يبحااث عنه اا فااي وطنااه.
المتحانااات أو مقااابالت رساامية ،فتااأتي إجاباتااه لهاام ّ
عرف عن نفسه بطريقة تنطوي على التعريض بهم ،يقول:
يتضح هذا عندما ّ

العجاج ،أحد طالب مدرسة الشهيد خالد المتفوقين ،تخرجت منها محتفظاً بانتمةائي
" -أنا سائد ّ
تخرجت من كلية الهندسة ،فإنني أصررت على أن أدرس تخصصاً آخر.
إليها ،ولهذا عندما
ُ
السلهود بغضب مفاجس :نحن لسنا هنا لنستمع إلى قصة حياتك!
قاطعني األستاذ ّ
ةت التربيةةة اإلسةةالمية بعةةد انتهةةائي مةةن دراسةةة الهندسةةة؛
ةلت وكةةأنني لةةم أسةةتمع إليةةه :درسة ُ
فواصة ُ

إليماني بأن الوطن بحاجة إلى تأسيس اإلنسان ،أكثر مما هو بحاجة إلى تأسيس البنيان.

قلت لك :تكّلم في نطاق األسئلة ،وال تخرج.
وبغضب أكبر صاح األستاذ السلهودُ :
( )1رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.5
( )2المصدر السابق ،ص.6
161

ةت أنةا المشةةرف
فأجبتةه بهةدوء معةةاكس :مهمةا يكةةن ،فةإن المبنةةى الةذي تجلسةةون تحتةه اآلن ،كنة ُ
ةت أتقاضةةى راتبةاً يفةةوق راتبةةي اآلن مةّةرات ومةّةرات ،ولكةةن
الهندسةةي علةةى عمليةةة بنائةةه ،يومهةةا كنة ُ
ةةلثرت أن أكةةةون مدرسةةةاً علةةةى أن أكةةةون
انتمةةةائي لةةةوطني جعلنةةةي أقّلةةةب خيةةةاراتي فةةةي عقلةةةي ،فة ُ
()1
مهندساً".
إن موقااف التحقيااق هااذا ،جعاال سااائد العجاااج يسااتدعي ذكريااات كاال لجااان التحقيااق التااي مثهاال

أمامها ،دافعاً ثمن أفكاره ومواقفه ،حيث يقول:

"ويحةةدث أن تةةذهب إلةةى المدرسةةة ،فتنتظةةرك لجنةةة تحقيةةق ،ويحةةدث أن تةةذهب إلةةى المسةةجد

فتنتظرك لجنة تحقيق ،أيضاً ،ويحدث أن تذهب إلى الجامعة فتنتظرك لجنةة تحقيةق مشةابهة"(.)2وماع

يتجسااد فيهااا رثاااء
كاال قصااة يسااتدعيها سااائد ،يرثااي قيمااً غائبااة ومفقااودةي لكااي يصاال أخيا اًر ،إلااى مرحلااة ّ
النفس ،واحساسه بالتعاب ،حياث ينااجي طياف أبياه" :آ ٍه يةا أبةي! لمةاذا عّلمتنةي ،ولمةاذا أشةعر بالتعةب

اآلن ،وقبل األوان"(.)3

وم اان الالف اات للباح ااث ،أن النق اااد حينم ااا تح اادثوا ح ااول مفه ااوم البط اال اإلش ااكالي ،ك ااادوا ،تقر ًيبا اا،

هيجمعون على أن أقدم مثل للبطل اإلشكالي في الرواية القديمة ،هو دونكيشاوت ،لسايرفانتس ،إذ خااض

بالمثل العليا ضد سوقية الحياة الخارجياة"( .)4ولام يكان
دونكيشوت "أول معركة عظيمة لهيمان الداخلي ه
األمار غريبااً ،أن نجااد دونكيشاوت حاضا اًر ،عاان طرياق الالوعي،فااي حاديث ساائد العجاااج عان نفسااه ،إذ
ن ا اراه يعقا ااد مقابل ا ا ًة با ااين مصا اايره ،ومصا ااير دونكيشا ااوت – بطا اال سا اايرفانتس المشا ااهور .-يقا ااول" :مةةةةات
دونكيشةةوت ،وظّلةةت ط ةواحين اله ةواء شةةاهد ًة علةةى جنونةةه ،فيةةا لظلةةم الزمةةان حةةين يجعلنةةي أبةةدو فةةي

يتبدون في هيئة طواحين الهواء الباقية.)5("..
هيئته ،ويجعل الشيخ سلمان وجمعة القرص ّ

ويسااتدعي مصااير دونكيشااوت أيض ااً ،فااي ساايا آخاار ،قااائالً" :ال تتواجةةةد طةةةواحين هةةةواء فةةةي
ةةير
مهيئةةةاً لمصة ٍ
وطنةةةي ،وانمةةةا يتواجةةةد آخةةةرون ،لفةةةر حضةةةورهم ،ووجةةةودهم المتكةةةاثر ،يبةةةدو الكةةةل ّ

دونكيشوتي"(.)6

( )1المصدر السابق ،ص.12 ،11
( )2المصدر السابق ،ص.33
( )3المصدر السابق ،ص.17

( )4اعتدال عثمان ،مرجع سابق ،ص.92
( )5رائد غنيم ،هذيان ،مصدر سابق ،ص.39
( )6المصدر السابق ،ص.42
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ويبا اادو لناااا بعاااد هاااذا العا اارض ،أن بنا اااء الكاتاااب لشخص ااية ساااائد العجااااج وفا ااق نماااوذج البطا اال

الماراد لهااي إذ كانات معاارك األياديولوجيا فاي حيااة هاذه
اإلشكالي ،سااهم إلاى حاد بعياد فاي خدماة الادور ه
الشخصية كثيرة وتتخذ أبعاداً مختلفة :على صعيد الفكر الاديني ،والمواقاف الوطنياة والسياساية ،وهاو ماا

اتضح ،أيضاً ،عبر تناول مواقف هذه الشخصية في محاور سابقة من هذه الدراسة.
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خاتمة
اجتهد الباحث في الفصول والمباحث التي تناولها ،فاي عارض الرؤياة األيديولوجياة ليدياب ارئاد

وببعااديها :الااديني والسياسااي .تشا ّاكل رؤيااة غناايم امتااداداً لاارؤ أيديولوجيااة متعااددة
غناايم ،فااي شااموليتها ،ه
عرفها األدب الروائي الواقعي الملتزم ،الذي يسّلا أضواءه تجاه قضاايا األوطاان والمجتمعاات ،وال ياوّلي

ظهاره ليزمااات أو الم ارحال الحساسااة التااي تحياهااي باال يعيشااها معهاا ،ويخاارج ماان رحام معاناتهااا ،مقا ّادماً
ألفرادها ما يمكن أن يساعدهم في قراءة واقعهام ،وتصاويب مسااراتهمي وهاذه مهماة األدب الملتازم ،الاذي
يضااع فااي اعتبا ارتااه علااى الاادوام غايااة التغيياار واإلصااالح االجتماااعي .كمااا اجتهااد الباحااث ،أيض ااً ،فااي

تمت صياغة رؤيته األيديولوجية ،ومان خاللهاا ارتقات
تناول الجانب ّ
الفني في تجربة غنيم ،التي عبرها ّ
هاذه الرؤياة لتأخاذ طابعهاا األدباي .إن تنااول البناى الروائياة التاي مان خاللهاا صاا األدياب غنايم رؤيتاه
األيديولوجية ،أمر بالً األهمية ،إذ ما زالت هناك أصوات تقلل من الشأن الفناي ليعماال الروائياة التاي
تطغى على مضمونها قضايا األيديولوجيا ،وتنفي عنها بعض األحيان سمة األدبية.

من هنا ،كان مهماً أن تنقسم الدراسة إلى جانبين ،يتناوالن المضمون والشكل ،اللاذين ال ينف ّكاان

عن بعضهما ،ويتالحم كل واحد منهما مع اآلخر ،في االرتقاء بمستو الكتابة الروائية.
وقد أفضت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ،يحصرها الباحث فيما يأتي:

 -1ال يمكاان الفصاال بااين رؤيااة األديااب ارئااد غناايم األيديولوجيااة وثقافتااه الفكريااة ،التااي شا ّاكلت طابع ااً
تشكلت من خالله هذه الرؤية.
لكتابته اإلبداعية ،وكذلك واقعه االجتماعي ،المعين األكبر الذي ّ

السلفي في فهم الدين اإلسالمي ،أساساً جوهريااً
ّ -2
شكل الخالف الفكري القائم بين التيارين التنويري و ّ
لرؤية غنيم الدينية في رواياته ،وحول هذا الخالف دارت أغلب القضايا التي تناولها.
قدم غنيم رؤياة سياساية قائماة علاى مواكباة معظام م ارحال القضاية الفلساطينية ،مناذ هجارة الالجئاين
ّ -3
س اانة  ،1948وحت ااى س اانوات االنقس ااام الفلس ااطيني القريب ااة ،م ااع إبدائ ااه تركيا ا اًز أكب اار عل ااى مرحلت ااي
انتفاضة الحجارة عام ،1987ومرحلة االنقسام الفلسطيني ،اللتين شغلتا مساح ًة أوسع من رواياته.
ِ
تحولت من مرحلاة الثاورة والمقاوماة إلاى
 -4رسم غنيم خ ّ
طاً همنحد اًر للحركات السياسية الفلسطينية التي ّ
مرحلة الحكم السياسي ،من خالل إبراز التداعيات السياسية واالجتماعية الناجمة عن هذا التحول.

البع ااد االجتم اااعي ف ااي تقديم ااه لرؤيت ااه ،م اان خ ااالل االهتم ااام بواق ااع الشخص اايات
ّ -5
رك ااز غن اايم عل ااى ه
الفلساطينية البساايطة ،أكثاار ماان االهتمااام بالشخصاايات التاي تشا ّاكل النخبااة السياسااية أو الفكريااة فااي
المجتمع.
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ركااز غناايم علااى واق اع حركتااي فااتح وحماااس فااي القضااايا السياسااية التااي تناولهااا ،دون أن تحظااى
ّ -6
الحركات السياسية األخر بنفس القدر من التركيز واالهتمام.
المتدين ااة ف ااي رواي ااات غن اايم بمس اااحة أوف اار م اان الحض ااور والمعالج ااة ،مقارنا ا ًة
 -7حظي اات الشخص ااية
ّ
بالشخصيات المنتمية إلى اتجاهات أخر  ،لكن حضورها اتّخذ أنماطاً ومستويات متعددة ،دون أن
تخضع لفكرة القالب ،الذي يسقا عليها المالمح والظالل المتشابهة.

 -8استفاد غنيم مان اإلمكاناات التاي تتيحهاا أشاكال اللغاة الروائياة ،مان سارد ووصاف وحاوار ومناجااة،
في إثراء وتعميق األفكار والتصورات األيديولوجية.

 -9اسااتفاد غناايم ماان التّقنيااات الزمنيااة فااي مسااتويات :النظااام والما ّادة والت اواتر ،فااي تركي ازه أو تهميش اه
للمواقف ،واألحداث ،والمراحل الزمنية التي يتناولها.

 -10شا ا ّاكل المكا ااان إطا ااا اًر لرؤيا ااة غنا اايم األيديولوجيا ااة ،عبا اار توظيفا ااه ألمكنا ااة معينا ااة تخا اادم الفك ا ارة
األيديولوجية ،وكذلك استفادته من الفضاء المكاني للداللة على المرحلة السياسية التي يتناولها.

 -11تضاااهفر بناااء الشخصااية وفااق أنمااال معينااة ،ووفااق نمااوذج البطاال اإلشااكالي ،فااي تعزيااز الاادور
الذي تؤديه الشخصية على صعيد تصوراتها وقناعاتها األيديولوجية.
 -12حظي البناء الاداخلي – أو النفساي -للشخصاية األيديولوجياة فاي رواياات غنايم باهتماام وتركياز
أكباار ممااا حظااي بااه البناااء الخااارجي لهاااي وذلااك لالرتبااال الوثيااق بااين هااذا النااوع ماان البناااء ،وبااين
أفكار الشخصية ورؤاها وتصوراتها الدينية والسياسية.
التوصيات:
 -1دراسة األيديولوجيا االجتماعية في روايات رائد غنيم ،المرتبطة بتنوع الطبقات االجتماعية والثقافية
داخل المجتمع الفلسطيني.

 -2تخصاايص د ارسااة مسااتقلة حااول الشخصااية فااي روايااات ارئااد غناايم ،للمكانااة الكبيارة التااي تحظااى بهاا
في رواياته.

أتم هذا الجهد ،فماا كاان مان
فنني أحمد للا ،أن أكرمني بكرمه ،وأنعم
وأخي اًرّ ،
علي بفضله ،كي ّ
ّ
فمني والشيطان ،والحمد هلل رب العالمين.
خير فمنه وحده ،وما كان من سوء أو زلل ّ
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المصادر والمراجع
أوالً -المصادر:
 -القرآن الكريم.

 -رائد أحمد غنيم:

 -1عندما خسرت أبي ،ل ،1رابطة الكتّاب واألدباء الفلسطينيين ،غزة.2011 ،
 -2يوم أعماني الدخان ،د.ل ،كلية الزيتونة للعلوم والتنمية ،غزة.2012 ،
 -3أحالم برزخية ،ل ،1دار األلوكة للنشر ،الرياض.2013 ،

 -4سبا فو سطح البحر ،ل ،1مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع ،غزة.2017 ،
 -5أنا اآلتي ،رواية مخطوطة ،د.ل ،د.ت.

 -6دونما بر وتحت الغيوم ،رواية مخطوطة ،د.ل ،د.ت.
 -7هذيان ،رواية مخطوطة ،د.ل ،د.ت.
ثانياً -المراجع:
أ -الكتب العربية:

 -1إبراهيم أبراش ،االنقسام الفلسطيني وصناعة دويلة غزة ،ل ،1دار الكلمة للنشار والتوزياع ،غازة،
.2018

 -2أحمد كمال أبو المجد ،مداخل إلى إصالح الخطاب الديني ،د.ل ،مركز دراسات الوحدة العربياة،
بيروت.2013 ،

 -3آمنااة يوسااف ،تقنيةةات السةةرد فةةي النظريةةة والتطبيةةق ،ل ،2المؤسسااة العربيااة للد ارسااات والنش ار،
لبنان.2015 ،

السةةةةلفية) ،د.ل ،مكتب ااة
 -4حس ااام تم ااام ،تسةةةةّلف اإلخةةةةوان (تلكةةةةل األطروحةةةةة األخوانيةةةةة وصةةةةعود ّ
اإلسكندرية.2010 ،

 -5حس اان بحا اراوي ،بنيةةةة الشةةةكل الروائةةةي( :الفضةةةاء ،الةةةزمن ،الشخصةةةية) ،ل ،1المرك ااز الثق ااافي
العربي ،بيروت.1990 ،

 -6حساان علي ااان ،تقنيةةةات السةةةرد وبنيةةةة الفكةةةر العربةةةي فةةةي الروايةةةة العربيةةةة ،ل ،1اآلن ناش اارون
وموزعون ،األردن.2015 ،

 -7حسين مروة ،دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ،د.ل ،مكتبة المعارف ،بيروت.1988 ،
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 -8حليم بركات ،المجتمةع العربةي فةي القةرن العشةرين (بحةث فةي تغيةر األحةوال والعالقةات) ،ل،1
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2000 ،

 -9حمياد لحميااداني ،بنيةةة الةةنص السةةردي مةةن منظةةور النقةةد األدبةةي ،ل ،1المركاز الثقااافي العربااي،
بيروت.1991 ،

 -10خضاار محجااز ،تقنيةةات السةةرد الروائةةي (محتةةوى الشةةكل وأنمةةا ال ةراوي) ،ل ،1عطيااة للنشاار
والتوزيع ،غزة.2014 ،

 -11سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائةي( :الةزمن ،السةرد،التبئير) ،ل ،3المركاز الثقاافي العرباي،
بيروت.1997 ،

 -12السيد يسين ،التحليل االجتماعي لءدب ،ل ،3مكتبة مدبولي ،القاهرة ،د.ت.

 -13سااي از قاساام ،بنةةاء الروايةةة (دراسةةة مقارنةةة فةةي ثالثيةةة نجيةةب محفةةو ) ،د.ل ،مكتبااة األس ارة،
.2004

 -14طار البشري ،الحوار اإلسالمي العلماني ،ل ،1دار الشرو  ،القاهرة.1996 ،
 -15طه وادي ،الرواية السياسية ،د.ل ،الشركة المصرية العالمية -لونجمان ،د.ت.

المحدبةة (مةن البنيويةة إلةى التفكيةك) ،سلسالة عاالم المعرفاة ،د.ل،
 -16عبد العزيز حماودة ،المرايا
ّ
المجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون ،الكويت.1998 ،
 -17عبااد اللطيااف الصاابا  ،مصةةطلح التنةةوير (مفاهيم ةه واتجاهاتةةه فةةي العةةالم اإلسةةالمي -نظةةرة
تقويمية) ،د.ل ،مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،د.ت.

 -18عبااد للا الحااوراني ،رؤيةةة للوضةةع الفلسةةطيني ،ل ،1المركااز القااومي للد ارسااات والتوثيااق ،غازة،
.2010

 -19عبد للا العاروي ،مفهةوم األيةديولوجيا ،ل ،8المركاز الثقاافي العرباي ،الادار البيضااء ،المغارب،
.2012

 -20عبد الملك مرتاض ،في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السةرد) ،د.ل ،سلسالة عاالم المعرفاة،
المجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون ،الكويت.1998 ،

 -21علي الوردي ،مهزلة العقل البشري ،ل ،2دار كوفان ،لندن.1994 ،

 -22غااازي خورشاايد ،دليةةل حركةةة المقاومةةة الفلسةةطينية ،د.ل ،مركااز األبحاااث فااي منظمااة التحرياار
الفلسطينية.1971 ،

 -23فرج طه ،وآخرون ،معجةم علةم الةنفس والتحليةل النفسةي ،ل ،1دار النهضاة العربياة ،بياروت،
د.ت.

 -24لطيف زيتوني ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،ل ،1مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت.2002 ،
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 -25مجموعةةة رسةةةائل اإلمةةةام الشةةةهيد حسةةةن البنةةا ،ل ،1دار الاادعوة للطبااع والنشاار ،اإلسااكندرية،
.1998

 -26مجموعة مؤلفين ،حركة المقاومة اإلسالمية حماس (دراسات في الفكر والتجربة) ،ل ،2مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.2015 ،

 -27محمااد أيااوب ،الشخصةةية فةةي الروايةةة الفلسةةطينية المعاصةةرة فةةي الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة
( ،)1993-1967د.ل ،اتحاد الكتاب الفلسطيني.1997 ،

 -28محمد سهيل طقوش ،تاريخ الدولة األموية ،ل ،7دار النفائس ،لبنان.2010 ،

 -29محم ااد عا ازام ،المةةةنهج الموضةةةوعي فةةةي النقةةةد األدبةةةي ،د.ل ،اتح اااد الكت اااب الع اارب ،دمش ااق،
.1999

السلفية ،د.ل ،دار المعارف للطباعة والنشر ،سوسة ،تونس ،د.ت.
 -30محمد عمارةّ ،

 -31محمد غنيمي هالل ،النقد األدبي الحديث ،د.ل ،دار نهضة مصر ،القاهرة.1997 ،
 -32محمد مندور ،األدب وفنونه ،ل ،5دار نهضة مصر ،القاهرة.2006 ،

 -33محماود أمااين العاالم ،مالحظةةات حةةول نظريةةة األدب وعالقتهةةا بةةالثورة االجتماعيةةة ،د.ل ،و ازرة
التربية والتعليم والبحث العلمي ،الجزائر ،د.ت.

 -34محمود مزروعة ،مذاهب فكرية معاصرة ،ل ،2مكتبة كنوز المعرفة ،السعودية.2006 ،

 -35ميجان الرويلي ،وآخرون ،دليل الناقد األدبي ،ل ،3المركز الثقافي العربي ،المغرب.2002 ،
 -36نبيل سليمان ،أسئلة الواقعية وااللتزام ،د.ل ،دار الحوار ،سوريا.1985 ،

 -37ن ااديم البيط ااار ،األيةةةةديولوجيا اال نقالبيةةةةة ،د.ل ،المؤسس ااة األهلي ااة للطباع ااة والنش اار ،بي ااروت،
.1964

 -38نصر حامد أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،ل ،2سينا للنشر ،القاهرة.1994 ،

 -39يوسف القرضااوي ،الةدين والسياسةة (تأصةيل ورد ُشةبهات) ،د.ل ،المجلاس األوروباي لهفتااء،
دبلن.2007 ،

ب -الكتب المترجمة:

 -1أندرو هيود ،مدخل إلى األيديولوجيات السياسية ،ترجماة :محماد صافار ،ل ،1المركاز القاومي
للترجمة ،القاهرة.2012 ،

 -2تزفيتان تاودوروف ،ميخائيةل بةاختين (المبةدأ الحةواري) ،ترجماة :فخاري صاالح ،ل ،2المؤسساة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت.1996 ،

 -3جان باول ساارتر ،مةا األدبو ،ترجماة :محماد غنيماي هاالل ،د.ل ،دار نهضاة مصار ،القااهرة،
د.ت.
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 -4روالن بارت ،مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ،ترجمة :مناذر عياشاي ،ل ،1مركاز اإلنمااء
الحضاري للدراسات والترجمة والنشر ،حلب.1993 ،

 -5طزفيتااانطودوروف ،الشةةةعرية ،ترجمااة :شااكري المبخااوت ورجاااء باان سااالمة ،ل ،2دار توبقااال
للنشر ،الدار البيضاء.1990 ،

 -6محمااد أركااون ،نافةةذة علةةى اإلسةةالم ،ترجمااة :صااياح الجهاايم ،ل ،1دار عطيااة للنشاار ،لبنااان،
.1996

 -7موريس بيشوب ،تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ،ترجمة :علي السيد علاي ،ل ،1المجلاس
األعلى للثقافة ،القاهرة.2005 ،

 -8ميخائياال باااختين ،شةةةعرية دوستوفيسةةةكي ،ترجمااة :جمياال التكريتااي ،ل ،1دار توبقااال للنشاار،
الدار البيضاء ،المغرب.1986 ،

الدوريات:
تّ -
المجالت العلمية و ّ

 -1اعتدال عثمان ،البطل المعضل ،مجلة فصول ،مج ،2:ع.1982 ،2:

 -2سااميح شاابيب ،المةةؤتمر العةةام السةةادس لحركةةة "فةةتح" (احتمةةاالت ومخةةاوف) ،مجلااة الد ارسااات
الفلسطينية ،مج ،19:ع.2008 ،76:

بوطي ااب ،إشةةةكالية الةةةزمن فةةةي الةةةنص السةةةردي ،مجل ااة فص ااول ،م ااج ،12:ع،2:
 -3عبااد الع ااالي
ّ
.1993
 -4عزة القصابي ،تغييب المسرح السياسي ،مجلة الخشبة ،ع ،6:فبراير.2014 ،

 -5عمار بلحسن ،ما قبل بعد الكتابةة حةول األيةديولوجيا /األدب /الروايةة ،مجلاة فصاول ،ماج،5:
ع ،4:أكتوبر.1985 ،

دراج ،أوهام وحقائق الواقعية االشتراكية ،مجلة الكرمل ،ع ،3:يناير.1982 ،
 -6فيصل ّ
 -7نبيل حفار ،سعد هللا وّنوس ومسرح ال ّتسييس ،مجلة الطريق ،ع ،2:مايو.1986 ،
 -8يوس ااف كرب اااج ،الرهةةةان الةةةديموغرافي فةةةي الصةةةراع علةةةى هويةةةة فلسةةةطين ،مجل ااة الد ارس ااات
الفلسطينية ،مج ،16:ع ،63:صيف.2005

ث -الرسائل العلمية:

 -1تيسااير ع ازام ،التجربةةة السياسةةية لحركةةة المقاومةةة اإلسةةالمية "حمةةاس" وأثرهةةا علةةى الخيةةار
الديمقراطي في الضفة الغربيةة وقطةاع غةزة للفتةرة  ،2007-1993رساالة ماجساتير ،جامعاة

النجاح ،نابلس.2007 ،
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 -2حساان أبااو نااد  ،القنةةاع فةةي مسةةرح سةةعد هللا ونةةوس ،رسااالة ماجسااتير ،جامعااة األزهاار ،غازة،
.2015

 -3خولة بلمشرح ،مفهوم الحرية عند جون بول سارتر ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مربااح،
ورقلة.2018-2017 ،

 -4سليم بركاان ،النسق األيديولوجي وبنية الخطاب الروائي (دراسةة سوسةيو بنائيةة لروايةة ذاكةرة

الجسد) ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،الجمهورياة الجزائرياة الديمقراطياة الشاعبية-2003 ،
.2004

 -5عم اااد أب ااو ال ااروس ،تجربةةةة حركةةةة حمةةةاس واشةةةكالية الجمةةةع بةةةين المقاومةةةة والحكةةةم ،رس ااالة
ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.2014 ،

 -6فارو العمراني ،تأثير الواقعية االشتراكية فةي النقةد العربةي الحةديث ،أطروحاة المرحلاة الثالثاة
للتعمق في البحث ،جامعة تونس.1990-1989 ،

 -7منصور أبو كريم ،تطور فكةر المقاومةة فةي الفكةر السياسةي الةوطني الفلسةطيني (حركةة فةتح
نموذجاً) ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.2016 ،

ج -مراجع شبكة المعلومات والمراجع اإللكترونية:

 -1أمااين أبااو بكاار ،مشةةاريع التسةةوية الفلسةةطينية مةةع الحركةةة الصةةهيونية ،موقااع مركااز أبحاااث
منظمة التحرير ،التعريف الرقمي.https://www.prc.ps/:

 -2برهان القاسمي ،الواقعية االشتراكية في األدب والفن ،موقع مركز الدراسات واألبحاث العلمانية
في العالم العربي ،التعريف الرقمي:

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=595237&ac=1

 -3السيرة الذاتية للروائي رائد غنيم ،جائزة كتا ار للرواية العربية ،التعريف الرقمي:

http://www.kataranovels.com/

 -4شادية بن يحيى ،األيديولوجيا في الرواية ،موقع ديوان العرب ،التعريف الرقمي:

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37928

 -5عبااد العزيااز باان عبااو ،تمظهةرات الفكةةري واأليةةديولوجي فةةي الممارسةةة المسةةرحية المغربيةةة ،مياادل
إيست أونالين ،التعريف الرقمي.https://middle-east-online.com/:

 -6منير شفيق ،اتفاق أوسلو وتداعياته ،المركز الفلسطيني لهعالم ،التعريف الرقمي:

http://www.creativity.ps/data/library/10354148177134.pdf

 -7يوسف محمد ،هذا هو ما يعنيه مفهوم األيديولوجيا ،التعريف الرقمي:

https://www.ida2at.com/this-is-what-the-concept-of-the-ideology./
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