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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

علي

بدر*

�رسدية املقهور و�رسدية املنت�رص

كان

لقائي مع الكاتب الإ�سرائيلي عامو�س عوز ،في معر�ض باري�س للكتاب في �سنة
� ،2005صادم ًا ،فما من كلمة �أو مالحظة عن فل�سطين �إ ّال وتقطن حق ًال
م�ضطرم ًا .فقد قال لي ،بجملة �صريحة وم�سكونة بنبرة واثقة عن ال�صراع العربي ــ
الإ�سرائيلي� ،إن ''العرب يهتمون بال�صراع �أكثر من اهتمامهم بالأر�ض ''.ودلل على هذا
الأمر ب�أن ''هنالك �أكثر من مئة رواية �إ�سرائيلية مكتوبة باللغة العبرية عن القد�س ،من
دون �أي رواية عربية تقابلها'' ،وهي معلومة ح�صل عليها من �أكاديمي �إ�سرائيلي من
�أ�صل عراقي مخت�ص بالأدب العربي في جامعة حيفا (عرفت فيما بعد� ،أنه البروف�سور
�سا�سون �سوميخ).
في البداية �أنكرت ما قاله �إنكاراً قاطع ًا ،و�شككت في المعلومة المنقولة ،غير �أن الكالم
في واقع الحال لم يرتكز على �أزمة في النقل �أو التمثيل ،و�إنما كان االختالف وا�ضح ًا
بيننا في تحليل هذه الظاهرة وزاوية النظر لها .فما يطرحه �سجال عوز هو فكرة �أ�سا�سية
نجدها ،بجاذبية �أكبر ،في �أعمال جميع م�ؤرخي الأدب مثل �إيرل وا�سرمان ،و�إريك
�أويرباخ ،وفريدريك جيم�سون ،من �أن الرواية هي الو�سيط ال�شفاف الذي ت�سطع عبره
كينونة الأمة ،و�أن ال�سرد ب�صفته ات�ساق ًا متما�سك ًا ،عليه �أن ُيبرز هذا المو�ضوع على نحو
بالغ الأهمية ،فهو لي�س محاولة لتمثيل الواقع بالمحاكاة فقط ،بل هو خطاب ينازع منذ
بلزاك وديكنز ،لي�س وعي الأ�شكال والأعراف الأل�سنية فح�سب ،بل �أي�ض ًا �أدوات و�أ�ساليب
بينٍ ما هو �شخ�صي و�إن�ساني� ،إلى ما هو مادي وثقافي مثل :الأمة؛
تتجاوز على نحو ّ
الطبقة؛ الجن�س؛ الالوعي؛ العرق؛ البنية.
جميع م�ؤرخي الأدب العربي يعرفون �أن الق�ضية الفل�سطينية �ساهمت م�ساهمة هائلة
في تطور الأدب العربي ،وخ�صو�ص ًا الرواية .و�أهمية الرواية هنا حا�سمة ،ذلك ب�أنها ،على
عك�س العديد من الأ�شكال الأدبيةُ ،تبرز قوتها م�ضاعفة فيما يطلق عليه �إعجاز �أحمد
ع�صي ًا
''تخييلها ال�سيا�سي'' الذي يمنحها �إمكان ًا تتجاوز فيه الخطاب الأدبي ،ب�صفته ن�ص ًا
ّ
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ومجرداً ،لت�شمل قدرتها على تمثيل التحوالت التي تحدثها القوى االجتماعية في ت�صوراتنا
للأ�شياء ،وتنقل حاالت ع�صية على التدوين ،بالمعنى الحرفي للعبارة ،وع�صية على النطق في
فنون �أُخرى .وبالتالي ،ما من �أمر معقد و�إ�شكالي ال تنقله الرواية ،بل �إنها ،بمزيد من اليقين
وبمزيد من الح�سم ،تحولت �إلى م�ساهم فاعل فيما يط َلق عليه ''�صناعة الأمة'' (.)nation building
لذلك كانت الداللة ال�سيا�سية لعبارة عوز ذكية جداً ،ف�أهمية القد�س هنا لي�ست ب�صفتها
مكان ًا محايداً ،خالي ًا من الت�أويالت واالنحيازات ال�سيا�سية والثقافية ،و�إنما هي ف�ضاءات،
بتعبير لوفيفر ،محملة برموز �سيا�سية واجتماعية وثقافية .فمدن مثل ،باري�س ،وبغداد،
تعبر عن حقيقتها كمدن فقط ،كمكان خا�ص بالإن�سان
وبيروت ،ولندن ،والقد�س ،وطهران ،ال ّ
والحاجات ،بل هي ف�ضاءات داللية �أي�ض ًا ،لها محموالت �سيا�سية وتاريخية متعددة؛ هي بنى
من ال�صور والعقائد والأفكار وال�سرديات ،وال�سرديات الم�ضادة ،تنطوي على �شبكة معقدة من
الرموز وال�صور التاريخية والثقافية ،وهي �أدوات فاعلة في ال�صراع والتناف�س الح�ضري
والع�سكري وال�سيا�سي.
فالروايات الإ�سرائيلية التي تدور �أحداثها في القد�س ،والتي قر�أتها بعد نقا�شي مع عامو�س
عوز ،هي �أعمال منظمة ومدرو�سة في �إطار �أدبي قومي و�أيديولوجي �سيا�سي .ف�إذا كان الأدب
الفل�سطيني� ،أو الأدب الذي كتبه العرب بمجمله عن فل�سطين ،يرتكزان ارتكازاً كام ًال على فكرة
النكبة� ،أو على التراجيديا التي خلقتها ن�ش�أة �إ�سرائيل وما �صحبها من طرد منظم للفل�سطينيين
واجتثاثهم واقتالعهم ،وعلى الآثار التي خ ّلفها االحتالل على �أر�ضهم ،وهي �أعمال عظيمة
لغ�سان كنفاني و�إميل حبيبي و�إليا�س خوري ،وللعديد من الك ّتاب الفل�سطينيين� ،سواء الذين
كتبوا بالعربية �أو بلغات �أُخرى ،ف�إن الأدب الإ�سرائيلي يرتكز بمجمله على تر�سيخ حق الملكية،
وعلى فكرة التوطين وبناء الأمة ،والت�شديد على �سرد الحياة االجتماعية للأفراد ب�صفتهم نتاج
�أمة تاريخية تقع القد�س في مركز بناء هويتهم الإ�سرائيلية ،وهي بالن�سبة �إليهم� ،أكانوا
�سيا�سيين متدينين �أم مثقفين علمانيين ،هوية تاريخية قائمة على واقع ديني يهودي ،وواقع
دنيوي حداثي .ومن هنا ،ف�إن الأدب الإ�سرائيلي ،وعلى خالف الأدب العربي الخا�ص بفل�سطين،
ينحو �إلى مماهاة ''هوية الأر�ض'' مع الهوية الدينية للأفراد الذين يقطنون هذه الأر�ض
وبالقوة ،وال يفارق بمجمله هذه الفبركة المتعمدة للتاريخ ،لينتج خطاب ًا �أدبي ًا ينطوي على
ويخفي تحت بالغة م�ستحدثة الأحداث الأكثر دموية في تاريخ وجود
الدوام على عنف وحقدُ ،
دولة �إ�سرائيل ،وي�ستولي على حق الكالم في ميدان الم�صائر المتقاتلة ،ويقرر ميدان النزاع
والعنف ،ويخفي مجال ال�صراع والإبادة والتطهير العرقي.
لهذا لم �أجد �أي رواية عربية عن القد�س ،عدا ب�ضع ق�ص�ص ق�صيرة كتبها ك ّتاب فل�سطينيون،
وتت�صف بمجملها بال�شحوب وال�ضعف التقني والركاكة اللغوية ،وهي ال تقارن �أبداً بمدونة
�سردية �إ�سرائيلية فخمة عن القد�س ،وبروايات كتبها �أهم ك ّتابهم مثل عامو�س عوز وديفيد
غرو�سمان وديفيد �شاحور و�إبراهيم بن ي�شوع ،والعديد من الك ّتاب الآخرين.
من هنا جاءتني فكرة كتابة رواية عن القد�س ،ال يكون مو�ضوعها ديني ًا �أبداً ،فهي مدينة
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حملت ف�ضاء �أيديولوجي ًا ،والأيديولوجيا هنا مفهوم كلي يت�أثر بمختلف البنى ال�سيا�سية
واالجتماعية والقانونية والتعليمية التي ت�شكلها الدولة ،بل �إن الدولة هنا ت�ؤدي دوراً بارزاً
و�أ�سا�سي ًا في عملية بناء �أمة مفبركة على ح�ساب �أمة ملغاة .وهذه العملية ال تتم فقط عن
طريق �أجهزة الدولة القمعية التي تحدث عنها مارك�س مثل المحاكم ،والبولي�س ،والجي�ش،
وال�سجون ،...بل �أي�ض ًا ،وب�شكل رئي�سي ،بوا�سطة �أجهزتها الأيديولوجية ،حتى �إن لم ترتبط بها
ب�شكل مبا�شر ،مثل الرواية والفنون والفل�سفة والمدر�سة والكني�سة والنقابة .ور�أيت �أن الرواية
في �إ�سرائيل ت�ؤدي دوراً بارزاً في هذا الأمر ،ذلك ب�أنها ،من خالل الأيديولوجيا ال�سائدة ،ت�ؤثر
في القراء ،عبر توحدهم ب�أبطال ي�شبهونهم في الحياة والر�ؤيا والثقافة ،كما �أنها تحاول �أن
مو�صف ًا بعناية ،وت�ضعه �ضمن الهرمية االجتماعية للأمة الجديدة .وفي
تقدم لكل فرد دوراً ّ
حال لم يخ�ضع الفرد تمام ًا لهذا الت�أثير ،ف�إن الم�ؤ�س�سات القمعية �ستقوم ب�إجباره على ذلك
ب�شكل عنيف.
بل �أكاد �أجادل ب�أن الرواية في �إ�سرائيل جزء من �أجهزة الدولة الأيديولوجية ،وتقنية من
تقنيات اال�ستدعاء ،فهي مثل ال�شرطي الذي يقول� :أنت هناك ،فتعرف �أنك المق�صود من دون �أن
يذكر ا�سمك .هذه الأنت غير المتعينة ،والنحن الإ�سرائيليون غير المتعينة ،تعمالن في الرواية
يكونون'' في �إطار الأمة الجديدة،
من دون الحاجة �إلى �صوت ال�شرطي المرعب .هي تعيين َ
''من ّ
�أمة �إ�سرائيل .فحتى جهاز ال�شرطة مث ًال يمار�س دوراً �أيديولوجي ًا ،مثلما يقول �ألتو�سير ،و�إن كان
جانب العنف يغلب عليه ،بينما تمار�س الرواية دوراً عنيف ًا ،و�إن كان الجانب الأيديولوجي
يغلب عليها.
لقد كتبت روايتي ''م�صابيح �أور�شليم :رواية عن �إدوارد �سعيد'' (بيروت :الم�ؤ�س�سة العربية
كردة فعل على هذه الحالة� ،أردت من خاللها بناء �سردية عربية
للدرا�سات والن�شرّ )2006 ،
م�ضادة لل�سرديات الإ�سرائيلية� ،أو مقاومة لها� ،أو مفككة لأ�ساطيرها و�أبطالها وحبكاتها� ،أو
ت�سرد الحياة العربية من منظور مختلف� ،أو تقدم حقائق �أُخرى غير ال�سرديات الإ�سرائيلية،
وحكايات عربية تنمو وتتطور وتعي�ش في �أماكنها ب�أ�سمائها العربية ،وتروي حياتها اليومية،
�أو تاريخ وجودها .فال�شخ�صية العربية الموجودة في الرواية الإ�سرائيلية عن القد�س منفية
داخل ذاتها ،وهي غائمة المالمح ،بال ا�سم وال �صورة ،بل هي كينونة �صامتة ،و�شخ�صية
وهمية وم�ستبعدة �أكثر من كونها �شخ�صية موجودة ومح�سو�سة ،كما �أن العالقات التي ُتن�شئها
هي عالقات غير مكتملة ،مبتورة ،وثانوية الت�أثير ،ومتوارية خلف ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية
الم�ؤثرة.
لقد عدت �إلى الرواية الإ�سرائيلية لتفكيكها ،مثل روايات عامو�س عوز ،وديفيد غرو�سمان،
وديفيد �شاحور ،و�إبراهيم بن يو�شع ،وزوريا �شيليف ...و�إلى �أ�شعار يهودا عميخاي وق�صائد
ورحالة قدماء،
مناحم بياليك ،وغيرهم ،وارتكزت �إلى كتابات كثيرة :مذكرات �سيا�سيينّ ،
ومفكرات �سياح ،و�صنعت مدونة �أردت من خاللها تكذيب الرواية الإ�سرائيلية الر�سمية ،ب�سرد
مختلف عن �سرد القادمين �إليها؛ �سرد يعتمد على رواية الالجئين والمطرودين والمنفيين
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والمغيبين والمهم�شين المدحورة ،فتتقهقر الرواية المنت�صرة ،وتظهر المدينة من تحت الطر�س
بكتاباتها الممحوة وذكرياتها المتروكة والمهملة.
� ّأما الحبكة الأ�سا�سية في الرواية فهي عن �إدوارد �سعيد الذي ي�سير في القد�س ،يرافقه مئير
و�إي�ستر ،وهما من �أبطال روايات �إ�سرائيلية ،اللذان كانا يقودانه في المدينة التاريخية العظيمة،
غير �أن معالم المدينة تغيرت� ،أو ُغيرت بالقوة ،فالكولونيالية ت�ستند �إلى تغيير �صك الملكية من
ال�ساكن الأ�صلي �إلى الجديد ،ثم تقوم بتغريب المدينة نهائي ًا� .إنها تجعل معالمها غريبة تمام ًا
عن �ساكنها المحلي ،وتغير تاريخها� ،أو تخترع تاريخ ًا جديداً وتفبركه .كما �أنها ت�سرد تاريخ
الأمة طبق ًا لم�صالحها ووجودها ،وت�صنع رموزاً جديدة تتعرف فيها �إلى نف�سها .ومن خالل
ر�ؤية �إدوارد �سعيد ن�صل �إلى تفكيك الرواية التاريخية ،و�إلى �سردية غير ال�سردية الكولونيالية؛
تبين هذه الفقرة من رواية ''م�صابيح �أور�شليم'':
�سردية تناق�ض ال�سردية الأولى وتهدمها ،مثلما ّ

كل �شيء قديم يتراءى خلف ال�شيء الجديد ويق�ضي عليه ،ال �شيء ُيمحى ويزول :المدينة
مثل الطر�س ...كتابات تنكتب فوق كتابات� ،صور ترت�سم فوق �صور ،رموز جديدة فوق
رموز قديمة ،قبور فوق قبور ،ال �شيء ُيمحى� ،إنما ي�صبح فوقه وعليه ،كتابات ترت�سم فوق
باالمحاء ترت�سم على هذا الطر�س كتابة ُ�أخرى...
كتابات ،كل كتابة تبد�أ ّ
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