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ال عن
الدولة الفلسطينية ،فض ً
مالحظاتهم األساسية عليه،
وعلى طرح حلول ُأخرى بديلة،
باستثناء خالد احلروب الذي
أما
طالب بالتمسك بهذا احللّ .
من ناحية استراتيجيات العمل
لتحقيق األهداف فثمة إجماع
على اعتبار املقاومة الشعبية،
مع تفعيل دور الدبلوماسية
واملقاطعة واحلمالت الدولية،
الشكل األجدى واألكثر مالءمة
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ألوضاع الفلسطينيين.
وبصورة عامة ،فإن هذا
كتاب يحتاج إىل أكثر من
ومتبصرة،
قراءة متأنية
ّ
وال سيما أنه جاء يف ظرف
يحتاج فيه الفلسطينيون إىل
طرح أفكار جديدة ومغايرة
لإلجابة عن التساؤالت التي
يطرحها واقع انسداد األفق
أمام خياراتهم الوطنية ،وواقع
تكلس واهتراء كياناتهم

جنة ونار
يحيى يخلف
القاهرة :دار الشروق 400 .2011 ،صفحة.
ونار" ،عنوان
رواية الكاتب
الفلسطيني يحيى يخلف ،يشبه
الرواية إىل حد بعيد .جنة ونار
هو اسم ثوب فلسطيني أسود
يتميز برسومات واضحة تضج
باحلياة ،وهو أيض ًا اخلير
والشر ،الثواب والعقاب .احلالة
ذاتها تدلف إىل خيال القارئ
يف أثناء مطالعته الرواية
الثالثة من رباعية الروائي
الفلسطيني .ثمة استغراق

"جنة

طويل يف حياة الفلسطينيين
وتقاليدهم ،األمر الذي يسرق
يف بعض األحيان متعة
القراءة ،إذ إن الكاتب يبدو
مهجوس ًا بالتراث مع انشغاله
بالرواية .كيف ال وما عاشه
الفلسطيني من تهجير ونفي
وضياع يفوق أي قدرة على
اخليال؟
"سماء" ،بطلة الرواية ،تلك
الشابة املتمردة واملنفتحة
التي تدرس يف جامعة بيروت،

السياسية .وهو يشكل إضافة
غنية وق ّيمة للفكر السياسي
الفلسطيني خاصة ،وللمكتبة
السياسية عامة ،األمر الذي
يتطلب من املهتمين والباحثين
واملشتغلين بحقل التفكير
السياسي عدم االكتفاء بهذه
املراجعة.
ماجد كيايل
كاتب فلسطيني

وتعيش مع أبوين فلسطينيين،
تكتشف بعد موت أبيها أنها
متبناة .عثر عليها والدها
املفترض رضيعة ،ومتروكة
لقدرها يف دغل شمال فلسطين.
هو ال يعرف شيئ ًا عن أسرتها
أو عن أمها ،فما عاشته األسرة
من مآسٍ خالل النكبة وبعدها
مل يتح لألب املتبني البحث
عن أهلها .احتواها بين ذراعيه
وعاد بها إىل البيت .احتفظ يف
صندوقه اخلاص بأشيائها
(ثيابها؛ دميتها القماشية؛
حجاب يقي من احلسد؛ غطاء
رأس قد يكون ألمها) .بعد
موت والدها بالتبني ،تتسلل
سماء إىل الصندوق اخلاص
بأبيها ،تتسلل إىل حماولة
عابثة ،الهثة ،لتحديد هويتها
وتاريخها وطفولتها .تمسك

كتب بالعربية

بأول اخليط .حتمل أشياءها
وترحل إىل دمشق حيث تسكن
بدرية ،صديقة عائلتها .تترك
أمها بالتبني وترحل.
ربما ال يفهم القارئ تلك
القسوة املبالغ بها .هل
هي إحدى طباع الشخصية
الفلسطينية التي خسرت كل
شيء ،فلم تعد اخلسارات
تعنيها ،أم إنها فكرة الوجود
وما حتمله من تعقيدات
مبهمة؟ كيف طاوعها قلبها
على ترك أمها بالتبني؟ وهي
حتكي يف أحد الفصول عن حقد
أو غضب من والديها ألنهما
مل يطلعاها على السر .تترك
أمها التي عاشت يف حضنها
سنواتها العشرين وترحل إىل
دمشق كي تعيش مع بدرية يف
خميم اليرموك .تطلعها على
تلك األشياء ،وحتاول استدراج
ذاكرتها لتعرف مصدر األقمشة
وهوية الرسوم املطرزة على
طريف الشال .سماء ال تعرف أن
اسمها واسم عائلتها مكتوبان
داخل احلجاب .عملية البحث
تلك ،حت ّول الرواية يف بعض
األماكن ،إىل كتلة توصيفية
بطيئة ،إذ يستغرق الكاتب يف
احلديث عن أصل الرسومات،
وعن التراث والتاريخ ،ويزج
القارئ يف تفصيالت مرهقة،
كأن القارئ ُيمسك بين يديه
جملة تراثية تفك رموز التطريز

لتحديد املنطقة التي تنتمي
إليها تلك الرسوم .يشرح لنا
الكاتب كيف أن رسم السمكة
يدل على أن صاحبة الشال
تعيش على شاطئ بحر أو نهر،
واخلطوط املتعرجة هي أمواج
عاتية ،وقرص العسل يشير إىل
منطقة غنية باملناحل.
بدرية تشرح لسماء ،والكاتب
يشرح للقارئ ،والرواية تخرج
من حبكتها وتسرح يف فضاء
من الواقعية املفرطة ،إ ّ
ال إن
حماولة بدرية تفسير رموز
التطريز لتحديد املنطقة التي
تنتمي إليها األم ال تنجح يف
فك اللغز ،فتقرر هي وسماء
اللجوء إىل سيدات فلسطينيات
يعملن يف جمال حماية
التراث الفلسطيني .إحدى
تلك السيدات ،دالية ،تكشف
لهما أصل الرسم املطرز على
القماش .إنه مأخوذ عن ثوب
اسمه "جنة ونار" ،غير أن
السيدة دالية تزيد الطين بلة
عندما تقول إن الثوب ربما
ينتمي إىل مناطق متعددة من
فلسطين .لكن سماء امللتاعة ال
تيأس ،وتصر على زيارة دالية
مرة بعد األُخرى ،لتساعدها يف
كشف أسرار الثوب الفلسطيني،
املوروث الذي يشكل جزءاً
أساسي ًا من سمات الهوية
الوطنية الفلسطينية .ذلك الثوب
يمثل روح حضارة الشعب،
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وتعود أصوله إىل الكنعانيين،
سكان فلسطين األصليين،
الذين هاجروا من اجلزيرة
العربية موجة يف إثر موجة
على مدى مئات السنين.
ال تترك الرواية فسحة أمام
القارئ لالستغراق .كلما
المسته القصة يف العمق،
يصحو على صناعة النسيج
وصباغة األلوان والتطريز
والزخارف.
يحتار القارئ ويضيع .هل
ُيمسك بين يديه رواية ،أم إنها
حملة عن التاريخ واجلغرافيا
والتراث واحلضارة؟
يف نهاية املطاف جتد سماء
ضالتها .الشيخ أحمد عودة،
الذي يعيش يف خميم سبينة
قرب دمشق والذي ينحدر
من قرية والديها األصليين،
يعرف قصتها .يبوح باسمها
احلقيقي (ليلى) ،وباسم والدتها
(زكية) ووالدها (سعيد) .عندما
يصطحبها الفدائي جنيب،
زوج بدرية إىل قرية كفر كما
الشركسية يف فلسطين ،يروي
لها مضيفهم القصة بأكملها.
عصابات اإلرغون وشتيرن
اعترضت احلافلة التي كانت
تقلهم يف طريق عودتهم
إىل القرية .أنزلت الركاب،
ال ونساء ،وق ّيدت أياديهم
رجا ً
وعصبت عيونهم ،وساقتهم
إىل مستعمرة دغانيا .قتلوا كل
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الرجال وبينهم والدها .حاولت
أمها أن تهرب بها ،فلحقها
ّ
بعض أفراد العصابة اليهود،
وأمسكوا بها .تركوا الطفلة
ملقاة بين األشواك ،وعندما
أفرجوا عن األم كانت الطفلة قد
اختفت .األم أيض ًا كانت تعيش
املأساة نفسها .بحثت طوال
عشرين عام ًا عن ابنتها من
دون جدوى.
وعلى الرغم من واقعيتها
الشديدة ،فإن الرواية تلجأ إىل
الرمزية على اعتبارها رسالة
أو موقف ًا أو مشهداً يرنو الكاتب
إىل تأريخه .وقد ّ
ذكرتني
الرواية كثيراً بفيلم "جراح
القلب" للمخرج الفلسطيني
جون حلقة ،والذي تروي فيه
الفنانة الفلسطينية رنا بشارة
قصة أعمالها الفنية .تشتغل
بشارة على نبتة الصبار كرمز
للقضية الفلسطينية :تارة
تخلل الصبار يف "مطربان"
كي حتكي عن صبر الفلسطيني
الذي تخلل مع مرور الوقت،
وتارة تغ ّمس النبتة الشائكة
بالشوكوال السائلة لترمز إىل
حالوة العيش يف فلسطين ،تلك
احلالوة املسممة والناقصة
واملستحيلة .يف رواية
"جنة ونار" ،يصبح الثوب
الفلسطيني ،مثله مثل نبتة
الصبار ،رمزاً للقضية .ثمة
نية واضحة لدى الكاتب
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لتأريخ هوية املكان وذاكرته.
الفلسطيني مل يغادر بلده قط.
يذوب يف بلده ومكانه .يحمله
معه إىل الشتات .يضع بلده
وبيته ورسوماته وما ترمز
إليها تلك الرسومات يف حقيبته
ويحملها معه أينما يذهب.
من هنا تكتسب رحلة البحث
التي تخوضها سماء ،رمزيتها،
ومن هنا ،يمكننا أن نفهم
معنى أن يكون اإلنسان الجئ ًا
فلسطيني ًا ،أن يمضي حياته
يف بحث شاق ومنهك ومضن
عن الهوية واملكان والرائحة
واألصل والوجود .كيف يمكن
لفلسطينيي الشتات أن يعيشوا
خارج املكان والزمان ،أن
يكملوا حياتهم من دون نقطة
عودة؟ ليست رحلة سماء يف
البحث عن أسرتها ،عن أمها
حتديداً ،سوى رمز ملا يمكن
لإلنسان أن يخوض من معارك
الستعادة حياته .والالفت،
أن شخصيات الرواية ،يف
معظمها ،تبحث عن عودة ما؛
عودة إىل األم ،إىل الوطن ،إىل
الذاكرة ،إىل جبال الفدائيين.
حتى العصفور الذي هرب من
القفص تارك ًا شريكه وحيداً
على الشرفة يف بيت بدرية ،عاد
صباح اليوم التايل إىل سجنه،
كأن الكاتب يقول على لسان
شخصياته ،إن السجن مع
أحبائنا أقل تكلفة من احلرية

من دونهم.
تقول سماء يف القسم األخير
من الرواية ،بعد أن تنجح يف
العثور على أمها" :أصبح يل
اآلن شخصيتان .شخصيتي
مزدوجة ،أنا لست أنا ،أنا
اثنتان ،واحدة تنام أحيان ًا
واألُخرى تستيقظ ،ثم واحدة
تستيقظ واألخرى تنام .أحيان ًا
أفكر بعقل ليلى ،وأحيان ًا
ُأخرى بعقل سماء .يف الواقع،
إن الطابع العام لشخصيتي
هو شخصية سماء ،لكنني يف
أعماقي أريد أن أكون ليلى ..أنا
متعبة يا عمو ..أنا مضطربة..
كيف يكون املرء شخصين
يف وقت واحد؟" (ص .)٣٢١
ذلك الضياع الذي يعيشه
الفلسطيني ،يرمز إليه الكاتب
باالزدواجية التي تعيشها
سماء أو ليلى .ما إن عثرت على
أمها ،على أصلها ،حتى نبتت
يف روحها مشكلة ُأخرى تتعلق
بالهويةَ :من أكون؟
يف املقابلُ ،تظهر الرواية
جانب ًا عنيداً يف شخصية
الكاتب الذي مل ينجح يف
االنفصال عن روايته .وعدم
االنفصال هذا ،ربما يكون
سمة عامة يف أدب الثورات
والنضال ،وبالتايل ،يصبح
من الصعب أن يهرب الكاتب
من شخصياته ،وأن يفلت
من مصيرها ويختفي وراء
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سرده .عدم االنفصال هذا،
كشف للقارئ هواجس الكاتب
يحيى خلف وحماولته حتدي
الواقع وإن عبر الكتابة .مشهد
العودة واللقاء بين سماء
أو ليلى وأمها زكية العلي،
جاء ليع ّري هواجس الكاتب
وأحالمه" .املرأة تقترب
وسماء تتقدم ،وتكاد تتعثر..
املرأة تصرخ وتشهق بكاء
وفرح ًا ،والعيون ،غابة العيون

تتابع املشهد ..املرأة ترجتف،
وسماء ترجتف ،والدم يف
العروق يرجتف ،وعصفور
اجلنة يرفرف ويضرب قلبها
بجناحيه ..املرأة تخرج من
عمق األسطورة ،من بين
النثرات ،والورد ،وعروق
الريحان ،وشجرة احلياة،
ون ّوار اللوز ،وخيمة الباشا،
ونفانف األزهار ،وأقراص
العسل" (ص  .)٣٨٩املرأة
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التي خرجت من عمق
األسطورة ،هي فلسطين .ربما
تكون هذه العبارة هي اخلط
الذي راح الكاتب ينسج عليه
وثيقته الروائية "جنة ونار"
كما س ّماها يف مقدمة الكتاب
الناقد فيصل دراج.
ديمة ونوس
كاتبة وصحافية سورية
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فلسطين
وصراعنا مع الصهيونية وإسرائيل
مجموعة مقاالت ومحاضرات2009 - 1957 ،

وليد الخالدي
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الحكم المصري في فلسطين
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خالد محمد صافي
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