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حنان جاد*

بين األدب و"قلة األدب"..

روايات اليافعين والقضية الفلسطينية

يشكل 
اليافعون األغلبية املطلقة 

بين فئات سكان الوطن 

العربي، ومع ذلك تتعامل الثقافة العربية 

مع تلك املرحلة العمرية كعارض، مثل 

البثور، فتراقبها بتذمر يف انتظار أن 

تنتهي. وبينما تكتظ رفوف املكتبة الغربية 

بكتب عن اليافعين )young adults(، يغذيها 

خط إنتاج هائل يقدم جميع أشكال األدب 

من الشعر والرواية بأنواعها والسيرة الذاتية 

والتجارب الشخصية والرحالت، جند املكتبة 

العربية بشكل عام مرتبكة. هناك، بصورة 

عامة، "قلة أدب" فيما يخص اليافع العربي، 

من حيث الكم القليل، ومن حيث النوع أيضًا. 

إن األدب ملصلحة التربية والقيم االجتماعية 

أو األخالقية قليل، لكن عندما "يقل األدب" 

يف األعمال األدبية تقّل قيمها وال تصل إىل 

أهدافها.

يف هذا السياق تأتي القضية الفلسطينية 

كمحور بارز ومتميز ومتماسك يف هذا األدب 

النامي. املالمح العديدة للمعاناة الفلسطينية 

تتراوح ما بين: البحر واجلبل واحلاجز 

واملعبر؛ عرب 48 و67 وأوسلو والالجئين؛ 

القدس ورام الله وغزة واخمليم. أّما 

التباسات الصراع فهي احلقائق واألكاذيب 

واألساطير التي أحاطت به. ذلك كله ألهم 

كتابًا فلسطينيين وعربًا وحتى غربيين، 

بكتابة عدة أعمال روائية عن اليافعين 

* كاتبة مصرية.

بينما يهتم الغرب باليافعين، وقد خّصهم بأنواع أدبية خاصة بهم، فإن هذا النوع من 

الكتابة يدور يف نطاق ضيق عربيًا، وال يكاد ُيرى على رفوف املكتبات العربية، لكن 

هناك حماوالت ملقاربة هذا النوع األدبي، وخصوصًا من جانب كّتاب فلسطينيين. 

أدب  ضمن  مصنفتين  غربيين  لكاتَبين  روايتين  بين  مقارنة  ُتري  املقالة  وهذه 

اليافعين، واثنتين لكاتَبين فلسطينيين، وكلها يدور حول القضية الفلسطينية، لكن 

من مفاهيم وزوايا خمتلف بعضها عن بعض.
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شعب يتعرض للظلم ليس كمشاهدة مباراة 

كرة قدم، وأن انحياز الضمير اإلنساين، 

وخصوصًا ضمير الكاتب، يجب أاّل يكون إىل 

فريقه، بل إىل القضايا العادلة. ومن دون 

شعارات، أو مشاعر عداء مسبق نابع من 

موقف أيديولوجي أو معاناة شخصية، تقدم 

الكاتبة شهادة يف غاية األهمية، بروائية 

خالصة، ولغة خالية من التشنج.

تخوض الرواية يف جانب من الواقع 

الفلسطيني، حتى نحن العرب ال نكاد نعرف 

عنه، فتصور حياة عائلة فلسطينية ممتدة، 

تقترب من خاللها بشغف من عامل الرعاة 

الغامض، وتطرح ربما ألول مرة على 

مستوى األدب أزمة الرعاة مع االحتالل الذي 

يستويل على املراعي ويصادر املياه مهدداً 

نمط حياتهم وثقافتهم بالزوال.

الكاتبة وبطلة روايتها معًا، تقدمان 

نموذجًا جمياًل وهادئًا وثابتًا لالختيار: 

اإلرادة احلرة. فالبطلة تعرف منذ أن كان 

عمرها ستة أعوام أنها تريد أن تصبح راعية 

مثل جّدها، األمر الذي ال يبدو مفهومًا أبداً 

يف حميطها العائلي، إذ ملاذا يريد إنسان 

أمامه فرصة للتعلم والترقي يف احلياة أن 

يصبح راعيًا، وخصوصًا إذا كان فتاة؟ 

"السعي وراء األغنام ال يليق بالبنات، ال أحد 

سيرغب بالزواج منك."

لقد ولدت أماين مثل غنمة على جبل، 

وتشعر بأنها ولدت لتكون راعية، وستذهب 

إىل املدرسة لتتعلم، كي حتمي غنماتها 

وتطور عملها، وعندما تصل إىل عامها 

الثاين عشر يلتصق بها االسم الذي أطلقته 

عليها ابنة عمها: "البنت النعجة". لكن ذلك 

ال يثنيها عن متابعة االهتمام بقطيع الغنم 

الذي ترثه عن جدها، وهو الذي سبقها قبل 

أعوام طويلة بقراره الصادم عندما اختار 

احتراف الرعي، وفّضله على السفر إىل مصر 

من أجل الدراسة، فـ "ألكثر من ألف سنة مل 

وموجهة إليهم، وهي أعمال استهدفت ذلك 

الوعي الناشئ تأسيسًا أو تزييفًا. هنا أربع 

روايات صدرت مؤخراً واسُتقبلت بشكل جيد 

جداً: روايتان غربيتان تدفعان بـ "أدٍب"، 

الوعي يف اجتاهين خمتلفين، وروايتان 

عربيتان عن الضحية التي حتكي كثيراً عن 

املعاناة بـ "القليل من األدب".

"حفيدة الراعي"

بعيون كاتبة كندية هي آن لوريل كارتر 

نطّل على الواقع الفلسطيني ـ وهو بالنسبة 

إىل الكاتبة واقع معقد تتطرق إليه يف عمل 

يتميز باجلّدية واملعاناة النابعة من معايشة 

طويلة ـ عبر رواية بعنوان "حفيدة الراعي".

آن الكندية التي لسبب ما اعتادت أن 

تزور إسرائيل منذ سنة 1971، وعملت 

ْت العبرية، 
َ

س
َ
كمعلمة يف مستعمراتها ودر

اختارت أن تنتقل إىل اجلانب اآلخر، إىل 

رام الله حيث بدأت تعمل مع الفلسطينيين، 

وتسجل شهادتها من واقع تلك التجربة.

تستهل آن روايتها "حفيدة الراعي" التي 

صدرت نسختها العربية عن دار "كلمات" 

)ترجمة جالل اخلليل(، بعبارة جميلة 

جلالل الدين الرومي يقول فيها: "وراء أفكار 

الصواب واخلطأ يمتد سهل فسيح. سألقاك 

هناك."

تلك اللغة التي تتوخى اإلنسانية والفهم 

املتبادل يف سياق احلديث عن "الواقع 

الفلسطيني"، تتمتع يف الواقع، بنوع من 

السمعة السيئة، إذ يمتد هذا الرقي اللغوي 

عادة كمظلة لطيفة فوق رأس القاتل والقتيل، 

ويتوقع معه القارئ شكاًل من أشكال 

اإلجحاف وخلط األوراق، ودعوة الضحية 

إىل أن تمد يداً مقطوعة أساسًا إىل جاّلدها 

من أجل السالم. لكن الكاتبة تفاجئنا، بعد 

جتربتها يف األراضي احملتلة، بأن مشاهدة 
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العبارة االستهاللية، لكن املفاجأة التي 

تخرج عن أي نمط أو توقع، هي أن الصبي 

يقرر ترك األرض احملتلة والعودة إىل 

أميركا من حيث أتى! لو صدر هذا الطرح 

هم بالتطرف!  عن كاتب عربي فلربما اتُّ

فحتى اخمليلة العربية أصبحت عاجزة عن 

أن ترى احملتل الصهيوين يعود من حيث 

أتى! يقول جونوثان مودعًا أماين: "مل أعد 

أستطيع البقاء يف املستوطنة. يف كل يوم 

أتخيل كيف كانت حياتك قبل املستوطنة. 

أتخيلك وأنت تسرحين بأغنامك مثل أول 

يوم شاهدتك فيه. ال سياج وال جنود، وال 

طريق سريع فوق أرضكم. املستوطنة دمرت 

حياتكم."

حصدت رواية "حفيدة الراعي" حتى 

اآلن جائزة أفضل كتاب للعام من الرابطة 

الكندية للمكتبات العامة، وجائزة الكتاب 

الفخري من جائزة جيمس آدمز لكتب 

األطفال، ودخلت قائمة الكتب املميزة 

جملتمع عاملي من الرابطة العاملية للقراءة، 

وقائمة الكتب العاملية املميزة من اجمللس 

األميركي لكتب اليافعين. كما أن الرواية 

شحت جلائزة "ريد مابل".
ُ
ر

"الطيارات تطير"

من منشورات "كلمات" أيضًا، وعبر 

املترجم نفسه، نقرأ الرواية الثانية بعنوان 

"الطيارات تطير" لكاتب أميركي هو مايكل 

مورييرغو، يتناول فيها جدار الفصل 

العنصري: يرفضه ويبرره.

وعلى عكس الروائية كارتر يف روايتها 

"حفيدة الراعي" التي استندت إىل جتربة 

ومعايشة، يأتي مورييرغو يف روايته 

"الطيارات تطير" معبأ بأفكار جميلة جاهزة، 

وُملَهمًا بصورة جدار برلين الذي تشاركت 

األيدي من على جانَبيه يف هدمه. إنه 

تخُل عائلة أماين من راٍع فيها؛ ولد يسرح 

بالغنم على اجلبال اخلفيضة، فيما يزرع 

اآلخرون الوادي الضيق أسفل اجلبل."

هكذا توثق الكاتبة احلق الفلسطيني 

التاريخي يف األرض من دون شعارات، كما 

توثق احلياة البسيطة الغنية باحلكايات 

واملواقف، والتنوع داخل العائلة الفلسطينية 

التي جتسد بدورها حكاية شعب وجمتمع 

متجذر. وتوثق أيضًا العنصرية اإلسرائيلية 

التي تصل إىل درجة حرمان الفلسطينيين 

من استخدام الطرق التي يستخدمها 

املستوطنون، والتي ُشقت أساسًا فوق أراٍض 

انُتزعت من الفلسطينيين!

يف البداية تأتي املستعمرة: تستويل على 

أرض املرعى، ثم الطريق الذي سيربطها 

بالعاصمة والذي يلتهم احلقول املزروعة، ثم 

اخلوف من السكان الفلسطينيين األصليين 

الذين يجدون أنفسهم مضطرين إىل االنزياح 

إىل مسافة تسمح للمستوطنين بالشعور 

باألمان!

يف الرواية جدل عن املقاومة يبدو فيه 

نفور الكاتبة من أشكال الكفاح املسلح 

بصورة خاصة، والتي يمكن أن تستهدف 

بشكل عشوائي املدنيين، وهناك شخصيات 

إسرائيلية تؤدي دوراً مهمًا، يف الرواية 

كما يف الواقع، يف مساندة حقوق الشعب 

الفلسطيني سعيًا لتعايش عادل وسلمي، 

لكنهم ـ كما يبدو ـ يخوضون يف بحر 

هائج من االستبداد اإلسرائيلي الديني 

املدعوم بقوة الدولة والقانون والسالح 

الذي يحمله املستوطنون. ويف الرواية كذلك 

يافع يهودي، جونوثان، يتعلق على نحو 

ما بالصبية الراعية )أماين( بطلة الرواية، 

ويحاول حمايتها عندما تتعرض للخطر. 

للوهلة األوىل يبدو جونوثان شخصية 

نمطية فرضتها ضرورات تأكيد املبدأ 

اإلنساين الذي تتوخاه الكاتبة انطالقًا من 
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الذي يكبره بأربعة أعوام. وسنكتشف أن 

حممود ُقتل على يد اجليش اإلسرائيلي قبل 

ين، أّما سعيد صاحب الصوت احلكائي 
َ
عام

 فَقَد نطقه يف إثر صدمة مشاهدته 
ُ

س
َ
فَأْخر

مقتل أخيه.

يجمع بين األخوين هوايتهما احملببة: 

صناعة الطيارات الورقية وتطييرها على 

التلة حيث تفوح رائحة الزعتر، وحتوم 

الصقور راكبة الريح، ويف َعصارّي الصيف 

يخرج أهل القرية كلهم ليتفرجوا على 

الطيارات، ويضحك الناس ملء أفواههم 

حين يشاهدونها حتلق عاليًا يف السماء! 

ويشرح الصبي املقتول ما يعتقد أنه السبب 

وراء هذه السعادة: "كلما طّيرت طيارة يا 

أخي الصغير، أحسب نفسي موجوداً هناك 

يف األعلى، وأنني بعيد عن كل هذا الذي يف 

األسفل هنا، بعيد عن اجلنود وعن حواجز 

التفتيش وعن الدبابات."

حتت شجرة الطيارات، املكان املفضل، 

الشجرة األقدم على التلة، يلتقي سعيد 

بمصور التلفزيون للمرة األوىل، وعندما 

يتعرض املصور اللتواء كاحله يصحبه 

الولد إىل بيته للمساعدة، ومن هناك يجمع 

املصور تفصيالت القصة التي ُتصنع على 

نحو مفتعل: قتيل هنا وقتيل هناك، معاق 

هنا ومعاق هناك.

يقترب املصور من القرية املوزعة على 

جانَبي اجلدار، ويسجل مشاهداته التي 

جتعل املعاناة متعادلة وعبثية: "احلافالت 

املنسوفة، الدبابات واجلنود يف الشوارع. 

األطفال الذين يرمون احلجارة. املسلحون 

املقّنعون يف استعراضات عسكرية. 

املستوطنات يف أعايل التالل. البؤس يف 

خميمات الالجئين."

أبطال الرواية على جانَبي اجلدار 

متساوون: أّم إسرائيلية ماتت يف فخ نصبه 

أحد املقاومين وابنتها أصيبت بالشلل، 

يرى تطابقًا بين السور وبين جدار الفصل 

العنصري، ويصل مباشرة إىل نتيجة جميلة 

لكن متعسفة، فحواها أنه على جانَبي اجلدار 

قلوب متلهفة لهدمه وبناء جسور الصداقة، 

األمر الذي دفعه إىل اختالق األحداث يف 

الرواية لدعم استنتاجه. يهدي الكاتب روايته 

"إىل األطفال الذين يعيشون على جانَبي 

اجلدار، الذين سُيسقطونه على األرض ذات 

يوم. ال حاجة ملدافع أو أبواق نفير."

وكأّم تقسم رغيف خبز بين طفلين، 

يتوخى الكاتب أن يكون عاداًل يف توزيع 

املعاناة على جانَبي اجلدار الذي أنشأه 

االحتالل اإلسرائيلي يف فلسطين.

تدور أحداث الرواية يف سنة 2008 يف 

فلسطين، حيث يتوجه املصور الصحايف 

ماكس إىل رام الله كي يصور فيلمًا وثائقيًا 

عن جدار الفصل.

اجلدار هو الرمز األكثر تأثيراً يف حياته 

شخصيًا كما يروي لنا، إذ شكل مشهد جدار 

برلين وهو يهوي، اللحظة األكثر أماًل يف 

حياته، وقد أتى ليصور جداراً آخر يهيِّج 

مشاعر الغضب ويهدد باحلرب من وجهة 

نظره. إن موقفه واضح منذ البداية، فهو ضد 

اجلدار لكنه أتى ليراه، كما يقول، من جانَبيه: 

"أريد أن أصور فيلمًا عنه، أن أروي احلكاية، 

لكن من على جانَبي اجلدار، الفلسطيني، 

ثم اإلسرائيلي." لكنه ال يروي احلكاية التي 

تنتمي إىل األدب الواقعي اخليايل الذي 

يفترض أنه يعتمده يف هذه الرواية، وإنما 

يفتعل أحداثًا تدعم فكرته املسبقة عن شكل 

الصراع يف فلسطين وطبيعته.

مرة ثانية يقسم الكاتب روايته بين 

صوتين: صوت مصور صحايف يسجل 

يومياته كي يستعين بها على تذّكر 

التفصيالت وتسلسل األحداث اخلاصة 

بالصور التي التقطها، والصوت الثاين يف 

الرواية هو صوت سعيد يناجي أخاه حممود 
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وُقتلت، ويصرخ حممود، بحسب شهادة 

عمه، يف اجلنود ويلقي عليهم احلجارة 

حتى تسقطه رصاصة. يقول العم: "اجلنود 

يقولون يل إنه حدث باخلطأ. كانوا يطلقون 

رصاصات حتذيرية. هم آسفون، هكذا 

يقولون. أحد اجلنود يبكي."

شخصية العم املتطرف الذي يؤمن 

بالعنف موجودة يف الروايتين: "حفيدة 

الراعي" و"الطيارات تطير"، فهو شخصية 

واقعية وحمورية يف احلكاية الفلسطينية، 

ر يف الروايتين كنموذج بائس وغير  ويصوَّ

حمبب ويسبب املعاناة، ويمارس تعسفًا 

ن حوله من أفراد العائلة. لكن 
َ
حتى على م

بناء شخصية املتشدد يف رواية "حفيدة 

الراعي" يأتي متسقًا، يف الدوافع والتحوالت 

والتصرفات، فهو شخصية من حلم ودم 

يتكامل ماضيه مع حاضره، أّما هذا املتشدد 

يف رواية "الطيارات تطير"، فجرى استدعاؤه 

من خميلة كاتب يريده "تيسًا"، إىل درجة أنه 

بعد أن يستخدمه كمتطرف، يعيد استخدامه 

أيضًا كشاهد على براءة ونبل اجلندي 

اإلسرائيلي الذي يبكي بعد أن يقتل!

يواظب سعيد على تطيير طيارة ورقية، 

وعندما تعلو يحررها لتعبر اجلدار، وهناك 

تلتقطها الضحية اإلسرائيلية )البنت ذات 

الشال األزرق( من على كرسيها املتحرك، 

ويف ختام الرواية تعيد البنت إطالق 

جميع الطيارات التي سبق أن أطلقها 

األخوان حممود وسعيد، طيارات مكتوب 

عليها بالعربية سالم وبالعبرية شالوم. 

ويتعرف الفتى إىل البنت ويتذكر أنها كانت 

دومًا تشاهد بفرح الطيارات التي كان 

أخوه يطّيرها. يقول سعيد: "جنلس وننظر 

لبعضنا من فوق اجلدار؛ أنا من حتت شجرة 

الطيارات، وهي من احلقل أسفل املستوطنة."

ال أعرف عمليًا كيف تكون الرؤية ممكنة 

على هذا النحو!.. كيف من فوق اجلدار؟! 

وشاب فلسطيني قتله اجلنود وفقد أخوه 

النطق يف إثر الصدمة. اثنان باثنين! سطحية 

شديدة، وضعف يف احلساب أيضًا! ال 

جد.
ُ
ينجحان يف تمرير نبل املقصد، هذا إن و

يوّضح املؤلف أكثر وأكثر رؤيته إىل 

الصراع العربي ـ اإلسرائيلي عبر مناجاة 

سعيد ألخيه املقتول، حممود، وهو يصف له 

مواجهته مع أحد اجلنود اإلسرائيليين على 

احلاجز:

 من 
ّ

كان ينظر مباشرة يف عيني

النيشان على ماسورة بندقيته. 

أقول يف نفسي، ربما يومًا ما أنت 

ستقتلني، ولكنك لن تعرف حتى 

ملاذا تفعل ذلك. ابتسمت له. مل أرغب 

يف أن أبدو خائفًا، ولهذا ابتسمت له. 

وابتسم يل. أؤكد لك أنه فعل، بل إنه 

غمز يل بعينه. ولهذا أقول يف نفسي 

إنهم ال يمكن أن يكونوا كلهم أشراراً. 

إذا مل يكونوا كلهم أشراراً، وال نحن 

 ال يمكن للطّيبين من 
َ
كلنا أشرار، لِم

اجلانبين أن يجلسوا معًا ويحّلوها؟

لكن املؤلف يخرج بالتدريج عن التزامه 

املسبق باملساواة الكاملة بين طريَف 

الصراع، وهو يروي لنا على لسان العّم، 

والعّم "تيس" كما يصفه الكاتب، فهو متزمت 

ويؤمن بالعنف، ومع ذلك يستخدمه يف 

تبرير اجلدار بداًل من أن ُيطلعنا على دوافعه 

إىل اتخاذ موقف متشدد!: "وقعت سيارة 

مستوطن يف كمين صبيحة ذلك اليوم، 

امرأة ُقتلت وأصيبت ابنتها إصابة بالغة يف 

ساقها."

وأخيراً يقرر الكاتب أن يحيط موت الفتى 

الفلسطيني حممود بالتبرير أيضًا. إذ يصّر 

حممود على تطيير طيارته يف ذلك اليوم 

الذي انفجرت فيه سيارة املرأة اإلسرائيلية 
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نعرف أن والده سجين إداري لدى سلطة 

االحتالل اإلسرائيلية، األمر الذي دفعه 

إىل ترك املدرسة وااللتحاق بهذا العمل 

لينفق على األسرة. من هذه اللحظة املفعمة 

باملرارة تنطلق تغريد عارف النجار يف 

روايتها لفك "لغز عين الصقر" من أجل 

الوصول إىل كنز صغير.

بعد وفاة اجلدة الكبيرة يعثر زياد داخل 

صندوقها على مفتاح بيتهم يف قرية 

لفتا احملتلة وأوراق تثبت ملكيتهم للبيت 

واألرض، كما يعثر على خريطة وأحجية 

للوصول إىل الذهب الذي خبأه اجلد الكبير 

ليلة رحيل العائلة عن البيت يف القرية بسبب 

تهديد اجليش الصهيوين ووحشيته:

قال لنا إسماعيل: قبل يومين هجمت 

العصابات الصهيونية على قرية دير 

ياسين وقتلت وذبحت وسرقت أهايل 

القرية، وقد وصلنا خبر أنها تتجه 

صوبنا. من األفضل أن نترك البيت 

ملدة عشرة أيام حتى يتحسن الوضع 

ثم نعود.

تبدأ احلكاية على حاجز مذل يسيطر عليه 

احملتل، وحياة كسيرة يف خميم: أب سجين 

من دون حماكمة، وابن يضحي بمستقبله 

مضطراً من أجل العائلة فيترك دراسته 

ليعمل وينفق على األسرة، وأخ صغير مهدد 

باملوت بسبب عجز العائلة عن توفير نفقات 

عالج قلبه املريض، وأم تنخرط يف البكاء 

حزينة، أّما رّواد احلاجز الذين يتملكهم 

الغضب من االنتظار الطويل فيوجهون 

غضبهم يف اجتاه بعضهم البعض. وسط 

هذا اليأس تفتح الكاتبة بابًا صغيراً لألمل: 

رحلة بحث صعبة وحمفوفة باخملاطر عن 

الذهب اخملبأ، تتحول إىل اتصال باملاضي، 

واتصال ما بين الفلسطينيين الذين يعيشون 

لكن قبل أن يتمكن القارئ من تخيل إمكان 

حدوث تلك املعجزة، سيكون يف انتظاره 

معجزة أُخرى هي استعادة الصبي األبكم 

لصوته، وحماولة الفتاة الوقوف على 

قدميها. وبينما تنتهي رواية "حفيدة الراعي" 

بانهيار جدار بيت العائلة الفلسطينية، 

ومصادرة املرعى وكروم الزيتون، أي انهيار 

كامل، ونهاية واقعية حزينة ومربكة، فإن 

رواية "الطيارات تطير" على العكس منها 

تنتهي بمعجزات الشفاء اجلماعية التي 

تصحب تطيير طيارات السالم؛ نهاية رمزية 

لقصة اخترعت واقعًا بهدف الترميز.

تقديم دار "كلمات" لكتاب "الطيارات 

تطير" يف موقعها اإللكتروين كان صادمًا، 

فهي أواًل وصفت الصراع بأنه صراع بين 

العرب واليهود، وثانيًا ادعت أن الكتاب 

يساعد الناس على فهم هذا الصراع وملاذا ال 

ينتهي.

الروايتان، "حفيدة الراعي" و"الطيارات 

تطير"، تنتميان إىل األدب الواقعي اخليايل، 

وكالهما كتبه روائي غربي: الروائية كارتر 

التي بدأت رحلتها قبل أربعين عامًا إىل 

مستعمرات إسرائيل منحازة على ما يبدو، 

انتهت إىل عكس انحيازها؛ أّما الكاتب 

مورييرغو الذي انطلق من حياد معلن، 

فانتهى إىل رواية ال تخلو من انحياز إىل 

الطرف اإلسرائيلي.

ومن منظور فلسطيني، تقدم الضحية 

شهادتها، عبر روايتين لليافعين للكاتبة 

تغريد عارف النجار هما: "لغز عين الصقر"، 

و"ست الكل".

"لغز عين الصقر"

على حاجز قلندية تبدأ احلكاية. يبيع 

الفتى زياد الشاي للعالقين داخل سياراتهم، 

املنتظرين أن يأذن لهم احملتل باملرور. 
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لكن القهر يتحول إىل مغامرة مفعمة 

باألمل وال تخلو من البهجة عندما يبدأ 

ن يف القصة بالعبور، مكتشفًا 
َ
كل م

طريقه لتجاوز احلاجز والتصريح معًا: 

زياد يتسلل مع العمال كي يصل إىل كنز 

جده يف القرية التي ُهجروا منها ومل يعد 

مسموحًا له بمجرد زيارتها، وأخته تعّبر، 

افتراضيًا، يف اإلنترنت حيث تتعرف 

على جمعية "موطني" التي توثق ملكيات 

وحقوق الشعب الفلسطيني املهّجر، وتلتقي 

افتراضيًا بجارة من قريتهم األصلية لفتا، 

ومن خاللها تتمكن من مشاهدة القرية 

والبيت ولو عبر اإلنترنت. أّما األب السجين 

فيعّبر نضااًل عندما يدخل يف إضراب عن 

الطعام احتجاجًا على السجن من دون 

حماكمة، بينما تنضم األم إىل واحدة من 

اجلمعيات التي تدافع عن قضية األسرى 

الفلسطينيين يف السجون اإلسرائيلية، 

فتكّف عن البكاء والنواح وتنخرط يف 

العمل معهم.

عقت جنوى عندما سمعت والدتها 
ُ

ص

الوديعة تقول لها غداً سنخرج يف 

مظاهرة.

"ست الكل"

يف رواية أُخرى هي "ست الكل" تكشف 

تغريد عارف النجار جانبًا آخر من معاناة 

الفلسطينيين، معاناة سكان غزة، عبر 

رواية مستوحاة من قصة حقيقية لشابة 

فلسطينية.

غزة وجه آخر لالحتالل أشد قسوة 

وجموحًا، واملواجهة معه مفتوحة: احلصار 

والعقاب اجلماعي، وأصوات االنفجارات 

كلها جزء من احلياة اليومية.

على جانَبي احلاجز، واملمنوع عليهم 

التواصل عمليًا.

تنتمي هذه الرواية أيضًا إىل الواقعية 

اخليالية، وهي تتجول بالقارئ يف قلب 

املعاناة الفلسطينية اليومية، والقهر الناجم 

عن االحتالل، فتوثق األسماء الفلسطينية: 

اسم املدينة، والقرية، واملستشفى، والسجن، 

واخمليم، واحلاجز، والسوق، واملقبرة، 

واملنتزه، ومؤسسة املساعدة، كما توثق 

أداَتي القهر اإلسرائيلي اليومي: التصريح 

واحلاجز، فكل شيء يف حياة الفلسطينيين 

يتطلب تصريحًا إسرائيليًا، وكل حركة 

يسبقها حاجز:

القدس على مرمى حجر من بيتنا، 

ولكن مع كل هذه التعقيدات 

واحلواجز فقد أصبحت وكأنها يف بلد 

بعيد بعيد؛

].......[

ال تنسي أن تأخذي معك شهادة 

ميالد ابنك سامل وإاّل أرجعوك معه 

عن احلاجز؛

].......[

تكره جنوى عندما يطلبون 

منهم أن يمروا من خالل القضبان 

السوداء مثل قطيع من األغنام... 

كل هذا لينتقلوا بضعة كيلومترات 

إىل مدينتهم )القدس( حيث ُدفن 

أجدادهم؛

].......[

جندية أثيوبية األصل تتفحص 

التصريح املكتوب فيه اسم جنوى 

كمرافقة يف رحلة أخيها الصغير 

إىل املستشفى: ليش الزم أنت كمان 

تروخ؟ واخد بس بكّفي.. أمه.. بكّفي.
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حلمايتها.

من جهة ُأخرى تواجه يسرى جمتمع غزة 

التقليدي احملافظ، كما أن هناك إشارات إىل 

املّد الديني واستيالئه على اجملتمع، وموقفه 

املتشدد من تطلعات الشباب وأفكارهم. 

تقف يسرى بصالبة يف وجه الذين قالوا 

عيب والذين قالوا حرام، عدا االحتالل 

الذي اقتحم البحر عليها وأبعدها عندما 

تخطت األميال الثالثة املسموح بالصيد 

فيها، مدفوعة بحاجتها إىل ما تعود به إىل 

الشاطئ. تتصاعد حمنة يسرى وحمنة جميع 

الصيادين مع حادث سفينة مرمرة الشهير، 

وُيمنع الصيادون من ارتياد البحر نهائيًا:

يجلسون على الشاطئ عاجزين عن 

السيطرة على مصائرهم وحياتهم. 

فرغون غضبهم يف أُسرهم، وعندما 
ُ
ي

تعّم الفوضى القطاع يقولون ُانظروا 

إىل الفلسطينيين، ال يستطيعون أن 

يحكموا أنفسهم.

لكن يسرى التي أصبحت حديث الصحف 

العاملية باعتبارها أول صيادة فلسطينية 

يف القطاع، تواصل انطالقها، فتخرج إىل 

الفضاء العام بعد خروجها إىل البحر عبر 

نشر مدونة تعّبر من خاللها عن قضيتها. 

عجائز اجملتمع يتحدثون عنها باستنكار، 

"البنت املسترجلة"، وقلبها ال يخلو من احلزن 

يف مواجهة هذا الرفض من اجملتمع، "لكنها 

يف األسابيع األخيرة مرت بتجارب مل تمر 

بها أي واحدة منهن... صارت تشعر أن أفق 

الدنيا أوسع بكثير من األفق الذي يعشن 

فيه." كما أن هذا اجملتمع نفسه مل يخُل من 

ن 
َ
مساندين من الرجال والنساء، حتى بين م

استنكروا يف البداية.

تقترب الكاتبة قلياًل من التفصيالت 

الشائكة، مثل مشكلة الفصائل الفلسطينية، 

كل شيء يف غزة يمر عبر األنفاق... 

الناس... احليوانات... البضائع وحتى 

السيارات الكبيرة. أهل غزة أصبحوا 

مثل اخللد؛

].......[

طائرات إسرائيلية تكسر جدار 

الصوت. أوالد الكلب، يريدون أن 

رعبونا.
ُ
ي

صالح، األخ الشهيد لبطلة الرواية كان يف 

طريقه جللب طعام ألصدقائه الذين يتمرنون 

على غناء الراب استعداداً ملهرجان عاملي 

ملناصرة فلسطين، حين استهدف صاروخ 

إسرائيلي سيارة أحد الناشطين وقتل عشرة 

من املارة كان هو أحدهم.

أّما أبوها الصياد، فقد انهار أحد األنفاق 

فوقه بينما كان يحاول إحضار حمرك 

جديد لقاربه، وأصيب بالشلل. عائلة الصياد 

الفقيرة أصاًل، أصبحت بعد قعوده عن العمل 

معدمة. تكاد يسرى بطلة الرواية تختنق من 

احلاجة ومرارة سؤال اجليران. "ست الكل" هو 

اسم قارب الصيد املربوط على الشاطئ بال 

عمل منذ إصابة األب، وست الكل، هي يسرى، 

كما أخبرها والدها، واسم القارب يشير إليها.

تقرر يسرى العمل كصيادة مكان أبيها، 

وهذا حمور رئيسي غني يف الرواية، فالبنت 

تقف يف مواجهة االحتالل الذي استوىل على 

البحر.

كان االتفاق يف معاهدة أوسلو 

ينص على حق الغزيين يف الصيد 

حتى مسافة خمسة وعشرين مياًل، 

ثم ُقللت املسافة لتصبح اثني عشر 

مياًل، ثم أصبحت خمسة أميال، واآلن 

ثالثة أميال فقط. وأصبحت سفن 

الصيد اإلسرائيلية الكبيرة تنافسهم 

يف أرزاقهم ترافقها السفن احلربية 



147 مقاالت بين األدب و"قلة األدب"..

يافع على العنف. تشير إىل األصولية يف 

غزة، لكن نشاطها املشار إليه حمصور يف 

التضييق االجتماعي على الفتيات والفتيان 

الفلسطينيين، وال يتم تناول موقفها من 

شكل النضال ضد احملتل.

يف رواية "الطيارات تطير" لألميركي 

مورييرغو يبدو البناء احلكائي مميزاً، 

وتتنوع أشكال السرد، وتتعدد أزمنته، 

ويستخدم الكاتب لغة شاعرية وصوراً 

وأفكاراً على درجة من التركيب واجلمال. 

أّما يف رواية "حفيدة الراعي" فتستخدم 

الكاتبة كارتر البناء التقليدي للرواية، 

لكنها تقدم عماًل دسمًا وغنيًا وحافاًل 

باملعلومات من دون أن يتحول إىل كتاب 

تعليمي. هي رواية كبيرة، من حيث احلجم 

والقيمة واخليوط التي تفترق ثم جتتمع 

والشخصيات املتنوعة، رواية ال تتجنب 

اجلدل الذي ُيظهر منطق الشخصيات 

املتعددة ويبرر مواقفها. هذه القيم الفنية 

يف الروايتين تسمح لكل األعمار بقراءة 

ممتعة، وتعكس ثقة الكاتب بالقارئ، 

فاليافع، يف اخلطاب الذي تطرحه 

الروايتين، ليس طفاًل، وليس حمدوداً، 

وإنما هو شخص يتأرجح بقسوة، جسداً 

وعقاًل، بين الطفولة والنضج، والكتاب 

يأتي ملساعدته على بلوغ نضجه املعريف 

والعقلي، وهو ما نفتقده يف الرواية العربية 

لليافعين. السرد يف الروايتين يميل إىل 

البساطة املطلقة، واألحداث تتتابع كما يف 

احلكايات، والنهاية سعيدة تعّوض عن، أو 

ترمز إىل عودة احلق إىل أصحابه. ال جتريب 

يف البناء، وال حتدي يف األسلوب، وحتى 

عدد الصفحات قليل، وحجم اخلط كبير 

 نسبيًا، وهي أمور تعكس كلها شكوك 

الكاتب يف املتلقي. 

لكنها جمرد إشارات غاضبة ال تخوض 

املؤلفة يف نقاشها:

صالح يقول: أنا لست مع هذا 

الفصيل أو ذاك.. أنا مع فلسطين. 

تتمتم األم: كلهم مثل بعضهم، هّمهم 

الكراسي فقط، مش عارفين يوقفوا 

إيد واحدة يف وجه االحتالل.

].......[

وماذا عن األشقاء العرب الذين 

تبّنوا وظيفة السجان وصارت 

مهمتهم حماية حدود إسرائيل؟

تشير الكاتبة، لكنها ال تخوض يف نقاش 

سياسي أو ديني، وانحيازها إىل التمرد على 

اجملتمع، كما إىل مقاومة االحتالل، واضح 

ونهائي، وإن اتسم باللطف وتدّثر باحلاجة.

يف هذه الرواية تشير الكاتبة إىل اآلخر 

الذي يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، 

فتأتي على ذكر الناشطة األميركية راشيل 

كوري، لكن ال ذكر لآلخر اإلسرائيلي، فهو 

عدو يأتي بضمير الغائب اجملرم فقط.

شحت الرواية األوىل ضمن القائمة 
ُ
ر

شحت 
ُ
القصيرة جلائزة اتصاالت، كما ر

الرواية الثانية للقائمة القصيرة جلائزة 

الشيخ زايد.

يف الروايتين ال حياد وال ادعاء باحلياد، 

فالقصة ُتروى من منظور فلسطيني خالص.

وبينما تأخذنا الرواية الغربية إىل 

املناطق املظللة بااللتباس، حترمنا الرواية 

العربية من احلق يف ورودها! مقاومة 

االحتالل سلمية بشكل مطلق، حتى ما يدور 

منها يف األذهان! األمر الذي  يعكس موقفًا 

تربويًا أكثر منه روائيًا، كأن الكاتبة تتوخى، 

بشكل مبالغ فيه، مسألة عدم حتريض 
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