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  )رواية(باب الشمس 
 

  الياس خوري
  . 1998، دار اآلداب: بيروت
  .صفحة 527

  
هذا هو الرد املالئم ! إنه املؤقت: لو كان يف استطاعة يونس أن يحكي، لقال

كيف قمتم بسد ثقوب : كيف استطعتم حتمل ما جرى لكم؟ أو: على سؤال الدكتور خليل

  األيام؟

فكل ما ". باب الشمس"روايته اجلديدة يبني الياس خوري " املؤقت"على هذا 

للفلسطينيين يطلع من رحم املؤقت، وينجدل به، ويمتزج  1948جرى بعد سنة 

فالساعة التي حتتفظ بها جدة الدكتور خليل كانت متوقفة منذ خروجها من .. بنكهته

خارج  قريتها، كأن اجلدة ترفض احتساب الزمن، أو التعامل مع الزمن الذي ستمضيه

كل . أنا هو الرجل الوحيد يف العامل الذي يعيش يف حقيبته: "ويونس يؤكد.. الوطن

: والدكتور خليل يقول ليونس." مقتنياتي أضعها يف حقيبة تنتقل معي أينما ذهبت

عشتم املؤقت، وكان املؤقت وسيلتكم . أعرف جوابك، وأعرف أنك ستقول إنه املؤقت"

هذه : "على بيروت، يقول يونس خلليل 1982وبعد عدوان سنة ." للتفاهم مع احلياة

لن  1948ليست النهاية، كان هناك نهاية واحدة وجتاوزناها، فبعد الذي جرى عام 

ري اآلن ليس سوى مراحل، يومها كانت النهاية يا ابني ومل ننته، ما يج. تكون نهاية

  لكن، أين جند اخلالص؟: "وخليل يقول.." يتغير ويتشقلب يمكن أنوكل شيء 

التاريخ الفلسطيني تاريخاً عادياً، ومل يعد الزمن وبه مل يعد .. هو املؤقت

حمور الرواية، ممدد فيونس، .. تراكم فوق اآلخر، ويمحو ما كانالفلسطيني جمرد وقت ي
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حياة .. يف خميم شاتيال، يف منزلة بين احلياة واملوت على سريره يف مستشفى اجلليل

يخرج من عين الزيتون ليعود إليها، ثم يخرج .. بةمؤقتة، تماماً كما عاش منذ النك

يذهب إىل . يذهب إىل لبنان ليعود إىل فلسطين.. يحتلها ليخرج منها. ليعود إىل َشعَب

يفردون حراماً صوفياً على أغصان .. باب الشمس ليعود إىل لبنان، واآلخرون كذلك

هون شماًال، ويتطور الزيتون ليصنعوا مأوى مؤقتاً يف انتظار عودتهم، ثم يتجشجرة 

  "!!مؤقت"كله ثم تأتي الثورة لتؤكد أن هذا " يةبراك"املأوى ليصبح خيمة ثمر

هم الذين كتبوا حتى لو كان األعداء . نا ال يؤرخفالروائي ه.. هل هذا تأريخ؟ ال

هي ... ليست تاريخاً أو رداً على التاريخ، أو تصحيحاً لهالتاريخ فإن هذه الرواية 

  !!لكنها ما كانت لتكون لوال إرادة املنتصرينحكاية مرعبة، 

هل نحن أمام بشر حقيقيين؟ وهل نحن أمام حكايات ووقائع حقيقية؟ يف الرد 

إنني لست معنياً بذلك، فالتاريخ هنا ال : على هذه التساؤالت أجدين مرتاحاً إىل القول

لتاريخ هنا يفقد وا. قيمة له إّال بمقدار امتزاجه بالشخوص الفنية وحكاياتها الصغيرة

من أحالم الناس العادية .. معناه إذا جردناه من تفصيالت احلكايات ودقائق اليومي

يضعنا . من بنية متكاملة.. من فنتازيا الوقائع الروائية، وغرائبية احلدث.. والصغيرة

فأم حسن أعلنت أنها .. املؤلف منذ البداية أمام بوابة الغرائبية املطلقة حلكايته

  ...ستموت

  ."جاءين هاتف يف الصباح، وقال يل استعدي"
وأخذتني إىل بيتها، فتحت خزانتها اخلشبية  ـقالت سناء  ـأمسكتني من يدي "

أموت . البنية وأرتني الكفن احلريري األبيض، وقالت يل أنها ستتحمم قبل أن تنام

  .وماتت.." طاهرة
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املؤلف، تمنح  وكما نرى، فإن هذه البداية تبدو رسالة أو شيفرة فنية من

القارئ مفتاحاً مغايراً للمفتاح الذي قد يبدو متوفراً يف تصريح املؤلف الذي يعلن فيه 

أن هذه الرواية مل تكن ممكنة لوال عشرات النساء والرجال يف خميمات برج البراجنة 
أي  ـوشاتيال ومار الياس وعين احللوة الذين فتحوا له أبواب حكاياتهم وأخذوه 

أي أن هذه الرواية مل تعد جمرد حكايات .. يف رحلة إىل ذاكراتهم وأحالمهم ـالروائي 

أو بعض خمزون ذاكرات هؤالء الرجال والنساء، بل إن املؤلف قام بتشكيل هذه املادة 

األولية يف عمل روائي ال تشكّل احلكايات تلك واألحالم إالّ عنصراً من عناصره 

الروائية املتماسكة، وهي بنية جديدة إىل حد املتعددة، وأهمها على اإلطالق البنية 

فأنت ترى يف البداية برعماً صغيراً، وترقبه وتعيش نموه املتدرج إىل أن يصبح . كبير

فثمة حكاية موغلة يف .. عنقوداً متكامالً، لكل حبة فيه نكهتها ولونها وروحها

ن حبات العنقود تقطر م" تراجيديا"طرافتها، وثمة أُخرى موغلة يف كوميديتها، وثمة 

  ..كلها بنسب متباينة
يف اخمليم يسمونك أبو سامل، " ـالبطل يونس، أو الذي كان بطالً متعدد األسماء 

ويف عين الزيتون أبو إبراهيم، ويف املهمات البعيدة أبو صالح، ويف باب الشمس 
تظار يرقد عاجزاً يف ان ـ" يونس، ويف دير األسد الرجل، ويف القطاع الغربي عز الدين

وبينما يقرر الدكتور أجمد أن يونس لن يصمد أكثر من عدة أيام، يتطوع . املوت

ونحن ندرك منذ .. الدكتور خليل للسهر عليه، والعناية به، آمالً بأن يستعيد وعيه

البداية أن النهاية حتمية، لكن الدكتور أجمد يريدها أسرع مما يجب، ومن دون تقديم 

ثمة إذاً من هم يتسرعون اخلالص من هذه البطولة !! اذأي مساهمة يف حماولة اإلنق

الفلسطينية ألسباب خاصة، كالدكتور أجمد الذي يسخر التراجيديا الفلسطينية خلدمته 

وثمة من هم غير قادرين على التكيف وفق حياة جديدة بال بطولة، كالدكتور . الذاتية
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يد يونس من ثياب البطولة وباحلكي، ومن خالله يقوم املؤلف، بالتدريج، بتجر! خليل

شجاعاً .. الفردية التي ارتداها منذ النكبة، ليتكشف أمامنا رجالً عادياً يحب ويكره

حمبوباً ومكروهاً، إىل درجة أن زوجته نهيلة التي عاشت عمراً طويالً يف .. وجباناً

التي  املؤقت، تصرح له يف النهاية أنها مل تعد راغبة فيه، أو مل تعد تريده على صورته

من واقعية الدكتور أجمد إىل واقعية .. فالواقعية تختلف باختالف أصحابها.. اعتادتها

الدكتور خليل إىل واقعية نهيلة، وأخيراً إىل واقعية املؤلف، أو الواقعية الروائية التي 

ذلك بأن .. تشير إىل أن جتريد يونس من بطولته الفردية بات أمراً حتمياً وضرورياً

نذهب .. غريب أمرنا مع هذه احلياة. "ت وجهاً واحداً، وليست خطاً مستقيماًاحلياة ليس

التاريخ يا "و." نبحث عن شيء فنجد شيئاً آخر. إىل مكان فنجد أنفسنا يف مكان آخر

  ."سيد سامل يخرج من دواخلنا بشراً ال نعرفهم

يمتد األول منذ النكبة إىل حرب اخمليمات؛ ويبدأ : يقسم الروائي الزمن قسمين

اجلماعي اجلبري، يف " اخلروج"يتضمن الزمن األول حكاية . الثاين بنهاية تلك احلرب
للسيطرة على األرض التي  ـتوارتياً  ـمواجهة اخلروج اليهودي الطوعي من مصر 

واخلروج اجلماعي يحتمل كل ما هو غرائبي وفنتازي، وكل ما هو !! تفيض لبناً وعسالً

فثمة امرأة تضطر إىل قتل طفلها وهي حتاول .. قابل لألسطرة من شخوص وحكايات

حسن حتمل اللكن على رأسها وتلتقط وأم ! كتم بكائه يف أثناء الهروب من الرصاص

وجمنونة الكابري تتخصص بجمع عظام املوتى يف كيس على ! ضعاألطفال الر

وفوزية التي تزوجت حممد حسن اجلمال تعود ! وحتفر لهم قبوراً على التاللظهرها، 

! وحيداً بعد أن قتل الصهيونيون صاحبهبكراً حين تراهم يأكلون حلم اجلمل الذي عاد 

تضع حتتها إناء مآلناً وشاهينة تمسح الغبار عن صورة ابنها بخرقة مبلولة، و

وأبو ! وعزيز أيوب يحرس الشجرة ويكلم أغصانها! بالزهور واألعشاب الطيبة الرائحة
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عارف البدوي يقود جواميسه السبعة من قانا إىل اخلالصة، ألنه يعتقد أنه ال يمكن 

  !إخصابها إالّ هناك

 إضافة إىل حكاية اخلروج، فإن الزمن يتضمن أيضاً حال انفجار الثورة

وهنا تبرز بطولة يونس الفردية، وهو هنا ال يمثل .. وإرهاصاتها األوىل، ثم تنظيمها

وهذه البطولة بالضبط هي التي يتمسك بها الدكتور خليل الذي ال يمثل .. نفسه طبعاً

وأراك تمضي وحيداً حامالً بندقيتك وسط التالل، باحثاً عن قطرة ماء .. "نفسه أيضاً

أراك تمشي . تصل باب الشمس، حيث نهيلة يف انتظارك يف الصخور املتشققة، كي

  ".حتت عناقيد الضوء، وال أشعر باخلوف

بل إن .. وإذا قسم الزمن يف الرواية هكذا، فإن الرواية ال تسير بالطريقة ذاتها

الزمن الروائي متداخل ومتشابك، ذلك بأن احلكاية الفلسطينية ذاتها متداخلة 

الفلسطيني قابالً يف الرواية الحتمال ما هو أُسطوري  وإذا كان اخلروج.. ومتشابكة

لقد استعان .. وغرائبي، فإنه قابل، يف الوقت ذاته، لكل ما هو توثيقي وتاريخي أيضاً

الروائي بكل ما هو ضروري، وبكل ما يلزم، لينسج لنا حكايته، وليرينا احلياة من 

غير مألوف، على الرغم من  جانب آخر، أو ربما ليكثفها ويسكبها أمامنا ولنا كمزيج

  .توافر عناصره بين أيدينا وأمام عيوننا

وبقدر ما تمتاز الرواية به من بساطة، فإنها تنطوي على الكثير من الرموز، أو 

فيونس يف غيبوبته وباسمه وحكايته استعارة واضحة للنبي .. الدالالت بصورة أدق
  .ؤقتاحلياة املؤقتة أو املوت امل ـيونس يف جوف احلوت 

، عندما استمر طوال عشرين )أيوب(وعزيز أيوب الذي أصر الناس على تسميته 

وهنالك أيضًا . عاماً يحرس الشجرة ويكلم أغصانها، هو استعارة حلكاية أيوب النبي

  .ذات العالقة التاريخة بفلسطين) عين الزيتون(و) خليل(و) إبراهيم(أسماء مثل 
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هي أول رواية عربية، تصوغ " باب الشمس"أخيراً، يمكن القول بثقة إن رواية 

املأساة الفلسطينية بكل هذا العمق وهذه الشمولية، وبكل هذه الشحنة العظيمة من 

  .املشاعر اإلنسانية النبيلة

  

  يوسف ضمره
  األردن/عمّان
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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