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قراءة خاصة

خ بها، و�صعوب اأُخرى بركود يمنع التاريخ وي�صادر حركته. تتميز 
ّ
بع�ض ال�صعوب بانت�صارات توؤر

وقد يكون في اأقدار �صعوب عاثرة الحظ ا�صتبداد طويل العهد يجعل من اال�صتعباد عادة بين 

متالحقة  عقوداً  معه  و�صارت  اأر�صه،  حرمته  كارثة  ــ  بماأ�صاة  الفل�صطيني  ال�صعب  تمايز  اأُخرى.  عادات 

نقلته من منفى اإلى اآخر. ا�صتولدت الماأ�صاة ذاكرة جريحة، توارثها االأحفاد عن االأجداد، ترجمت ذاتها 

كتابًة، بال�صعر اأو برواية تعطف المنفى على الكارثة، وتت�صلح بتفاوؤل ي�صتعجل عودة الوطن الذي كان.

''رباعية  عنوانه  رحيب،  روائي  عمل  في  بينهما  وما  والمنفى  الوطن  عالقات  يخلف  يحيى  �صرَد 

ة على االنطفاء، 
ّ
البحيرة''. �صجل فيه �صقاء الالجئين وبطولة البقاء التي جعلت الم�صاألة الفل�صطينية ع�صي

�صنة  من تهجير ق�صري، في  بدءاً  الفل�صطيني؛  بالحّق  اال�صتعمارية  القوة  ا�صتبداد  �صتة عقود من  وعاين 

الموؤرخ  اعتبره  الذي  اأو�صلو''  ''�صالم  اإلى  و�صواًل  طوعيًا،  رحياًل  يكون  اأن  بن ــ غوريون  اأراده   ،1948

االإ�صرائيلي اإيالن باِبْه �صالمًا مهزلة، مندداً بعنف �صهيوني متوارث يعترف باأر�ض فل�صطين وال يعترف 

بوجود الفل�صطينيين.

ق�صد يخلف في عمله المكون من اأربعة اأجزاء اأن يكون روائيًا ــ موؤرخًا: يوؤول التاريخ وال يعترف 

باالإقامة في  اإقامة ما هي  اآثار  التاريخ''، ويقتفي عبره  ''محكمة  ي�صخر من  ما  الفادح  الظلم  به، ففي 

عا�ض  مو�صوعًا  الروائي  عالج  هازل.  و�صالم  اغُت�صب  وطن  بين  الم�صافة  راً 
ّ
مج�ص بائ�صة،  مخيمات 

واأعارها قلمه.  الالجئين ومنهم، وحاور ذاكراتهم،  تف�صيالته، وعرفه مكانًا ووجعًا وزمنًا، وكان مع 

التي يمتد �صاحبها في  االإح�صا�ض  الوهم والتخييل، وكتابة  التي تف�صل بين  التوثيق  جمع بين كتابة 

من  ن�صًا  ن�صج  الم�صطهدين.  ين�صف  تاريخ  في  رغبة  الكتابَتين  اإلى  واأ�صاف  فيه،  ويمتدون  الالجئين 

الغ�صب والحنين والتحري�ض واأحالم وا�صعة االأرجاء.

في�صل دّراج*

''رباعية البحرية'' و�صور الهوية الفل�صطينية

يحيى يخلف. ''رباعية البحـــرية''. رام اللـه: دار 

البحرية، 2018. اأربعة اأجزاء.

* كاتب وناقد فلسطيني.
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وّزع الروائي ــ الموؤرخ تحقيبه الزمني على اأربع روايات: ''بحيرة وراء الريح'' التي تح�صر فيها القرية 

ال�صقاء في مخيمات  ال�صماء'' التي ت�صف  ''ماء  اإلى الرحيل؛  اأهلها، مكرهين،  اأن يندفع  الفل�صطينية قبل 

تطحن االأج�صاد والكرامة؛ ''جنة ونار'' التي تربط هوية الالجىء باالأر�ض التي جاء منها؛ ''نهر ي�صتحم 

في البحيرة''، حيث ''اأو�صلو'' ورحلة �صقاء مكافح ا�صطدم بخيبة غير متوقعة. اأف�صحت الروايات الثالث 

التفاوؤل  اأ�صلوبًا، عن رحيل  االأجمل  االأخيرة، وهي  واأعلنت  اإلى عودة.  ينتهي  االأولى، رمزيًا، عن منفى 

باأكثر من  الم�صكون  المتقطع  االنت�صار، وللثاني زمنه  االأول زمن م�صتقيم يقيني  االأمل: ففي  وح�صور 

انتظار ومفاجاأة.

اأقامها على لجوء ــ  ــ ذاكرة تبني لجوء الفل�صطينيين بوقائع حياتهم، وقد  انتهى يخلف اإلى رواية 

وثيقة  على  عادة،  الموؤرخ،  يتكىء  االأوهام.  تفارقها  ال  واأحالم  الحياة،  واإرادة  ال�صقاء  قوامها  وثيقة، 

َكن الموؤرخ ــ الروائي اإلى وثيقة مغايرة، اأكثر و�صوحًا و�صدقًا، موادها 
َ
عنا�صرها اأوراق واآثار، بينما ر

انطوت  الوقوف.  وا�صتطاعوا  اأو�صالهم  فقدوا  والجئون  الحريق،  التهمها  ومخيمات  الكوابي�ض  متاحف 

ف المغلوب اإلى هويته حين يعرف من اأين جاء. عاد الروائي اإلى 
ّ
الرواية ــ الوثيقة على ما يقول: يتعر

اإاّل في  ''ال وجود لهوية  �صمخ وطبرية وما يمتد فيهما، واأعطى قواًل يغاير قاعدة نظرية ماألوفة تعلن: 

مواجهة هوية مغايرة تهددها''، ذلك باأن الهوية المهددة للفل�صطينيين هوية ب�صيغة الجمع، جمعت بين 

عدوان �صهيوني مفتوح، ومخيمات بائ�صة ت�صتنفر الوعي وتعتقله، وح�صار م�صتديم متعدد الجن�صيات.

ا�صتعاد مكانًا  الغزالة''.  ''بطن  ت�صبه  الواقعة على بحيرة لمائها نعومة  بلدة �صمخ  الروائي من  ابتداأ 

ر البلدة واأقدارها مجازاً فل�صطينيًا: فما عا�صه اأهلها قبل 
ّ
عرفه، وك�صاه الحنين بجمال ال يحاكى، و�صي

ال�صتات وبعده، عا�صه غيرهم من الفل�صطينيين، واإن كان لل�صتات اأزمنة تغاير زمن اللجوء الذي اأف�صى 

اإليه.

ففي اأزمنة الم�صار الفل�صطيني التي ترّد اإلى ما�ٍض معلوم ومخيم محترق وم�صتقبل مجهول، ما يوحي 

في  الهوية  يخلف  َل 
ّ
تاأم البداهة.  �صعادة  من  الفل�صطينية  الهوية  ويحرم  متعددة،  فل�صطينية  بهويات 

اإمكاناتها الفعلية والمجردة، واأقام بين الهوية والذاكرة رباطًا مقد�صًا.

1 ــ الهوية يف ف�صاء فالحي حمدد

الريح''، من ف�صاء غنائي جميل ومت�صامح وال  ''بحيرة وراء  الروائي بلدة �صمخ، في روايته  ا�صتولد 

تناق�ض فيه. غابت عن البلدة الفالحية هرمية ''المجتمع االأبوي'' التي ُتخ�صع ال�صغير للكبير، واالأنثى 

ن االأب حاكمًا على الجميع، وتك�ّصف الف�صاء المت�صامح في اأب يرى ابنه ''رجاًل'' قادراً على 
ّ
للذكر، وتعي

ل الم�صوؤولية، وفي �صبي يرى في خاله �صديقًا، وفي امراأة ت�صو�ض زوجها وتفر�ض احترامها على 
ّ
تحم

جميع الرجال. التب�صت البلدة بجمال مخلوقاتها جميعًا: المراأة وردية الوجه فارعة القوام، والذكر و�صيم 

مهيب الح�صور. راأى جبرا اإبراهيم جبرا في قد�صية المكان الفل�صطيني حماية له، بينما ا�صتعا�ض يخلف 

عن المقد�ض بجمال رحيب، كما لو اأن الجمال الفل�صطيني �صّلم اإلى ال�صماء.

ب المتنبي ذات مرة. البحيرة 
ّ
 بها اأبو الطي

ّ
ا�صتّق يخلف جمالية المكان من ''بحيرة'' فاتنة قديمة، مر

اإلى  الراوي  الجمال والم�صاواة واالعتراف. وانتهى  تفي�ض على ما حولها، وتجان�ض مخلوقات تتبادل 

ر، اأو اأنه انتهى اإلى هوية غنائية 
ّ
هوية ''طبيعية'' م�صتقرة، فما ال تناق�ض فيه منقطع عن الحركة والتغي
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الهوية  وما  اأحد.  يوؤرقها  وال  اأحداً،  توؤرق  ال  متوارثة  عادات  مرجعه  �صعيد،  متوازن  مجتمع  اإلى  تحيل 

الكائنات  اإلى  تت�صلل  التي  طبرية  بحيرة  هوية  اإاّل  واال�صتقرار،  الجمال  ثنائية  على  القائمة  الغنائية، 

والب�صر، تج�صيد  الطبيعة  للبحيرة على  الموزعة  الروح  اأن  لو  والتماثل، كما  الم�صاواة  جميعًا، فتمنحها 

لعالم ملحمي، مكتمل الحاجات، قليل االأ�صئلة. فال ي�صاأل عن الهوية اإاّل مجتمع متغير متبدل الحاجات، 

يغاير مجتمعًا قرويًا ارتاح اإلى �صلطة العادات.

مت�صاوية  كيانات  جميعًا  بها  واعترف  احتماالتها،  مختلف  في  الجميلة،  مخلوقاته  يخلف  َن 
َ
اأْن�ص

م�صتقلة، تتبادل لغة باركتها الطبيعة وي�صعد بها الب�صر. فالبحيرة اأنثى جميلة العينين تتنف�ض وترق�ض 

تكلم  البنيان،  القوية  البي�صاء  و''الفر�ض''  الجميع.  وتعانق  الجميع  يق�صدها  وتطعم.  وتبذل  وتن�صد 

وال  يحبه  حي،  كائن  اإلى  ينقاد  حي  كائن  فهي  والعيون:  االإ�صارة  لغة  ويتقنان  ويتعابثان،  �صاحبها 

الل�صان،  افتقد  واإن  العائلة  ُتعنى به. والكلب فرد من  عنى بكائنات 
ُ
ي الذي  الما�صية  يجور عليه، كراعي 

�صارك عائلته الغبطة والمر�ض، وعا�ض م�صرداً ومنبوذاً حين �صقطت في اللجوء.

اأنتج و�صف يخلف للمجتمع الفالحي الفل�صطيني هويًة غنائية ــ ملحمية ت�صهر عليها الطبيعة، وتنعم 

االأمان''،  ''رموز  الراعي''، عن  ''غربة  الذاتية  �صيرته  اإح�صان عبا�ض، في  الجميل  الراحل  باالأمان. تحدث 

الطبيعة،  المطر والبيت وخيرات  اأمانها من  ''عين غزال''، قرية فل�صطينية  م�صترجعًا طفولة غنائية في 

''مكتفيًا  مجتمعًا  بها  فبنى  فنيًا،  االأمان  رموز  بتخليق  يخلف  قام  الخطر.  على  تنفتح  عنها  والغربة 

 بها غريب.
ّ
بذاته''، اأمنه من حاجاته المتوفرة وعاداته االأليفة التي ت�صطرب اإن واجهت غريبًا، اأو مر

الهوية  باأ�صحاب  وُقذف  خارجها،  من   1948 �صنة  في  ا�صطرابها  اأتى  م�صتقلة  هوية  يخلف  اأنَطَق 

ن ''الخارج'' باأربع اإ�صارات غير متكافئة: الجندي االإنجليزي الذي باع �صبيًا ــ رجاًل درعًا 
ّ
خارجًا. تعي

االإنجليزي  االنتداب  نهاية  معلنًا  وطنه  اإلى  راجعًا  وقفل  الب�صيطة،  البلدة  اأده�ض  الر�صا�ض  من  واقيًا 

وميالد دولة اإ�صرائيل. االإ�صارة الثانية هي عن �صابط ''جي�ض االإنقاذ''، الذي وفد اإلى القرية حاماًل معه 

�صفة ''البيك'' الغام�صة االأ�صول، م�صيفًا اإلى ال�صفة الغريبة م�صافة لغوية، ظاهرها لغة احترافية عالمة 

باالأ�صلحة واأنواع ''الدروع''. االإ�صارة الثالثة التي ت�صرف بها الروائي باقت�صاد لغوي، اأحالت اإلى �صيء 

و''اللجنة  عليه،  دلياًل  ا�صمه  وترك  اأنه م�صى  لو  االأعلى حا�صر وغائب، كما  المفتي  اإذ  ''القيادة'':  ي�صبه 

القومية'' التي تعترف بها اللغة وال يعترف بها الواقع، وذلك ''الو�صيط الوطني'' المنتظر الموؤجل الح�صور، 

والعتاد  توزِّعه،  الذي  والخوف  المدافع  اأ�صوات  في  حا�صرة  الرابعة  االإ�صارة  ''طاهر''.  دعى 
ُ
ي والذي 

الع�صكري المهرب فوق ماء البحيرة، وفي �صفة اليهودي الجامعة بين الغريب والمختلف واالعتداء.

فات الوعي الفالحي الفل�صطيني االنتباه اإلى تغيرات �صبقت النكبة، وحين انتبه اإلى الخطر المحدق، 

 به التاريخ، وترجمت معه زمنًا 
َ
كانت النكبة قد اجتاحت عالم الفالحين. ترجمت النكبة ماأ�صاة وعي مكر

يكن  لم  واالأمان.  اال�صتقرار  بين  ت�صاوي  متوارثة  بعادات  يقتات  فل�صطينيًا  زمنًا  يغاير  منت�صراً،  وافداً 

الخوف  من  تاأتي  فاالأخيرة  هوية،  اإلى  بحاجة  وتعرفهم  يعرفونها  بيئة  اإلى  المطمئنون  الفل�صطينيون 

والخطر، على خالف عدو جاء بهوية غازية، غريبة المن�صاأ ومطمئنة اإلى انت�صارها.

وبريئة  جميلة  اأوالهما  الحديث:  الفل�صطيني  التاريخ  من  اأ�صا�صيتين  لحظتين  يخلف  رواية  و�صفت 

عربي  بوؤ�ض  على  اللحظتان  انطوت  اأر�صه.  من  �صعب  تهجير  اأعقبت  ماأ�صوية  وثانيهما  النكبة،  �صبقت 

واأمرا�ض عثمانية.
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2 ــ املنفى وهوية التجربة

دهم من اأر�صهم وترك لهم �صفة 
ّ
حمل الفل�صطينيون اإلى المنفى اأرواحًا منك�صرة، وانت�صاراً يهوديًا جر

غير م�صبوقة: الالجئين. كانت حياتهم في اأر�صهم هويتهم، فاأملى عليهم المنفى �صفة ت�صعهم مع الب�صر 

ن كان ي�صبه 
َ
اإاّل لم وخارجهم؛ ذلك باأن الالجىء غريب، والغريب وجه غام�ض ال تاريخ له! فال تاريخ 

غيره، بعيداً عن ركام فل�صطيني يلوذ بهوام�ض تثير الف�صول. الالجىء هو الذي عا�ض مع اآخرين رف�صوه، 

ه.
َ
غ لهم اختالُفه اختراع

ّ
و�صو

اأغلق يخلف روايته ''بحيرة وراء الريح'' على: ''جثة مقاتل عربي لم يتح له اأن يطلق ر�صا�صة واحدة''؛ 

�صابط من ''جي�ض االإنقاذ'' فرح، قبل المعركة وبعدها، ''ب�صترة واقية من الر�صا�ض''؛ فل�صطيني مخذول 

''ينظر اإلى اأطراف البحيرة من الجانب االآخر''؛ �صارد اأراد اأن يكون موؤرخًا، يقول: ''�صاع كل �صيء، وكل 

الدروب تف�صي اإلى الغربة وال�صتات''، مثلما جاء في ال�صفحة االأخيرة.

ا�صتكملت روايته الثانية ''ماء ال�صماء'' روايته االأولى، وربطت زمن االأر�ض المنكوبة بـ ''زمن العار''، 

ــ �صاهد، عرف ما كان وما تاله. وعلى حكاية  اتكاأ اال�صتكمال على ذاكرة �صارد  بلغة غ�صان كنفاني. 

طفلة ــ �صدفة، اأ�صاعها اأهلها في زحمة الهرب، وعثر عليها زوجان ال ي�صتطيعان االإنجاب فحمالها اإلى 

المنفى. وعلى زمن تتابعي مختلف الوجوه، فما يتلو البيت االأليف اأقرب اإلى جهنم؛ زمن جاء بعد البلدة 

ميت بطاقة االإعا�صة 
ُ
المفتوحة على البحيرة ــ المخيم، وبعد اأن اغت�صبت الخيمُة موقع البيت القديم، ور

في وجوه ال�صكان، واحتلت مكان الح�صاد والغالل وتوالد الما�صية في ف�صل الربيع. تواَتر الفقد، وتواتر 

الخوف واالغتراب واال�صتالب، واختبرت الغربة الفل�صطينيين، ورمت في وجوههم حكايات لم يعرفها 

ما�صيهم القريب.

الفقد  وقائع  على  الثانية  روايته  وبنى  والتحقق،  االأمان  رموز  من  االأولى  روايته  الروائي  ا�صتولد 

والخوف واالأرواح الك�صيرة. ا�صتعا�ض عن ن�صق الحكايات ال�صعيدة الما�صية بن�صق مغاير قوامه االإذالل: 

حكاية �صاب �صل طريق اأهله، وبلغ مخيمًا ق�صدوا غيره، وانتهى متك�صبًا بائ�ض الح�صبان؛ فتاة جميلة 

في ال�صابعة ع�صرة، باعها اأهلها بمئة دينار، وعبثت بها الحياة؛ رجل متكامل االأخالق رف�ض المخيم، 

على  توكاأ  حالم  يافا؛  اإلى  راجعة  وت�صللت  المخيم  �صدمها  فتاة  ''كالغزالن''؛  ليموت  اأر�صه  اإلى  وعاد 

ف به... لم يعرف الزمن الغنائي المنق�صي �صوى حكاية 
ّ
كرامته وتوزع على اأكثر من مكان بال بطاقة تعر

متوالدة ربطت الفالح باأر�صه، ولم تدهمه الحكايات اإاّل من خارجه، بعيداً عن بوؤ�ض المخيم الذي ياأتي 

االإن�صان  بين  المنق�صي  الغنائي  الزمن  في  د 
ّ

وح الذي  الموؤلف  عَهد  جديدة.  حزينة  بحكاية  يوم  كل 

الموحل  ال�صيق  ز 
ّ
الحي قتَل  اأ�صحابها:  م�صائر  عن   

َ
التعبير ''الجئة''  حيوانات  اإلى  والنبات،  والحيوان 

اإلى  المهيب  االأليف  الكلب  ل 
ّ
ربابة. وتحو ر''، و�صنعوا منه 

َ
و ''النَّ االأ�صيلة و�صلخ جلدها  البي�صاء  الفر�ض 

�صبع ح�صمه الجوع والمطاردة القاتلة، مثلما ح�صم البرد حياة بغل عجوز...

اخت�صر يخلف زمن الوطن في اأر�ض ثابتة مورقة، واخت�صر المنفى في اإقامة رخوة موحلة. ن�صب اإلى 

االأول روحًا طليقة، مرجعها داخلها، واألحق بالثاني روحًا محا�صرة، مرجعها قوت معّلب و�صرطي غليظ 

الهراوة، واأدرج الزمنين في ذاكرة جريحة. بعد اأر�ض االأجداد الم�صبعة بالحكايات، ياأتي مخيم اأحادي 

البوؤ�ض وي�صادر وعي االإن�صان به، ب�صبب عالقة ثابتة بين الوعي و�صروط الحياة. يقول  المظهر، ين�صر 

البع�ض اإن البوؤ�ض يوّلد الثورة، والقول ال معنى له، ذلك باأن الوعي باأ�صباب البوؤ�ض وو�صائل تجاوزه هو 
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اإلى خيار مغلق االأبواب  الفل�صطيني، ودفعه  الوافد'' وعي الالجىء  ''المخيم  اأربك  التمرد. لقد  الذي يولد 

يبداأ بالمخيم وينتهي به؛ اإذا قبل به الالجىء تداعت اإن�صانيته، واإن تمرد عليه دخل اإلى مغامرة، الأنه 

محا�صر بالفقر وبطاقة االإعا�صة، وهراوات ال�صرطي المتيقظ الذي يعتبر الالجىء متهمًا قبل اأن ي�صمع 

الحياة ال  اأن حاجات  الحاجات، وعّلمهم  والتق�صف في  المهين  االنتظار  الالجئين  المخيم  عّلم  �صوته. 

ت�صت�صيرهم، فتنا�صلوا وعّلموا اأبناءهم وت�صامنوا، ولّقنتهم درو�ض الحياة بطولة البقاء و''بداهة الهوية''.

وال  ره 
ّ
ت�صي الجئة  ذات  اإلى  ودخل  االأولى،  ذاته  من  تخّفف  فل�صطيني  م�صار  ال�صماء''  ''ماء  �صردت 

رها، وتاأخذ بيده اإلى هوية لم يهج�ض بها حين كان في �صمخ. فبعد اأن واجه فقدان االأر�ض وخرج 
ّ
ي�صي

مخذواًل، واجهه المخيم باأخطار ال يمكن الهرب منها. لم يكن يعرف في المواجهة االأولى معنى الهوية 

اإاّل ب�صكل مبتور تك�صوه البراءة، ولّقنه المخيم هويته الالجئة تلقينًا، فعا�صها واختبرته ووعى معناها، 

اأنها مزيج من  واأدرك  ا�صتئذان،  الالجىء من غير  �صقطت عليه �صفة  اأن  بعد  اأو من دونها،  برغبة منه 

الهجاء وال�صفقة واالأخطار المتالحقة.

الهوية  بداأت  الدالالت:  متعدد  روائيًا  خطابًا  الالجئين،  حكايات  ت�صرد  وهي  ال�صماء''،  ''ماء  اأنتجت 

الفل�صطينية بالتكون بعد �صقوط فل�صطين. ا�صتدعاها التهديد ال�صهيوني قبل اأن يوقظها ع�صف المخيمات. 

�صدرت، في الحالين، عن خطر يحا�صرها، كما لو اأن ال�صعب غير المهدد ال هوية له: هويته من ا�صتقراره 

الدولة  بين  نظريًا،  العالقة،  في  ولعل  غيره.  اإليه  يفتقر  ز 
ّ
بتمي الخطر،  �صاعات  في  ُت�صعره،  دولة  ومن 

وه�ّصة  قلقة  الدولة  ــ  المخيم  هوية  كانت  واإن  غائبة،  دولة  عن  الفل�صطيني  المخيم  اأناب  ما  والهوية، 

م�صتيقظة''،  ''جماعة  ي�صكلون  لوجودهم،  مهددة  تجربة  يتقا�صمون  الذين  الالجئين  باأن  ذلك  ومتبدلة، 

تتبادل التكافل والتحري�ض والبحث عن بديل. وال غرابة في اأن تجتهد ال�صلطات التي ترى في الالجئين 

خطراً، في اقتالع المخيمات، من دون اأن تكترث بم�صائر اأهلها. ال فرق اإن توزعوا على خيم جديدة، اأو 

''�صّدوا الرحال''، بلغة العرب، اإلى الدول االإ�صكندينافية.

من  هو  وال  الالجئين،  من  هو  فال  الهوية،  ملتب�ض  المهدد  غير  الفل�صطيني  اإن  تقول:  الرواية  كادت 

حت اإلى فل�صطينيين من خارج المخيمات، يتعاطفون مع الالجئين وال يكونون منهم، 
ّ
خارجهم. ولذلك لم

''ال�صعائر''،  زائفة  تجارية  اأغرا�ض  في  ي�صتثمرونه  بل  لجووؤهم،  يوؤرقهم  ال  المخيم  من  اأفراداً  ور�صمت 

واإخراج  والحرام  والحالل  االآخرة  بق�صايا  ان�صغلوا  متك�صبون  حوله  التّف  الذي  االإنقاذ  جي�ض  ك�صابط 

�ض على توليد وعي يزيد البوؤ�ض بوؤ�صًا.
ّ
ال�صياطين من اأج�صاد البائ�صين، مرتاحين اإلى معي�ض بائ�ض يحر

انت�صار  حا�صرها  متنوعة:  بمعوقات  محا�صرة  وبعدها،  النكبة  قبل  الفل�صطينية،  الهوية  ولدت 

�صهيوني �صريع لم ي�صمح بم�صاءلة حقيقية، وحا�صرها عري الالجئين في المخيمات والبحث الالهث 

الالجئون  اإليه  اندفع  الذليل،  والغطاء  العري  تتجاوز  بهوية  الم�صلح  الكفاح  وعد  وعندما  غطاء.  عن 

اندفاعًا اأوهمهم بزمن غنائي جديد، هويته انت�صار ال يماري فيه اأحد. الزم الهوية الفل�صطينية ح�صار 

اإلى تف�صيالته باإخال�ض  اليوم، فلم يكن في عثار المخيم الذي نفذ يخلف  اإلى  متواتر ال يزال م�صتمراً 

كبير، ما يتيح له اأن يكون ''معّلمًا'' يمحو الوعي الزائف بوعي بديل، وال انطوى الكفاح الم�صلح على اإنارة 

�صمح الحقًا لـ ''ال�صلطة الفل�صطينية'' باأن ت�صع المنهج المدر�صي المبراأ من ال�صباب.
ُ
كافية، ولم ي

انغلقت الرواية ''ب�صوت ال يخلو من �صجن: هذا الذي ينزل علينا لي�ض مطر الغيوم... اإنه الغيث... اإنه 

فيه  يرغب  انت�صار  اإلى  مندفع  فل�صطيني  كفاح  اإلى  اأخيرة،  كلمات  في  الروائي،  اأ�صار  ال�صماء.''  ماء 
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الم�صطهدون وينتظرونه. تعدَّد يخلف وهو ي�صاوي الواقع بالرغبة؛ فكان روائيًا ــ ذاكرة، اتخذ من النكبة 

فيه  يرغب  فيما  يرغب  مقاومًا''  ــ  و''الجئًا  المخيمات،  تجربة  حفظ  عارفًا  ــ  و�صارداً  للكتابة،  بداية 

الالجئون، واأ�صاف اأحالمًا �صجية الم�صار.

يكبر  ''االإن�صان  انك�صار:  كل  بعد  للوقوف  المتاأهبة  الجميلة  الفل�صطينية  الالجئة  ''بدرية''،  تقول 

بتجاربه.'' ن�صيت اأن تقول اإن ثقل التجارب الظالمة يرهق الذين يعي�صونها، كتجربة اللجوء الفل�صطيني 

التي اأ�ص�صها التهديد ال�صهيوني الم�صلح، وواجهتها تهديدات الحقة، بعد اللجوء، ذلك باأن الماآل الحقيقي 

للم�صاألة الفل�صطينية هو من ماآل العالم العربي كله.

3 ــ هوية املكان وذاكرة التاريخ

�صردت ''رباعية البحيرة''، في جزاأين منها، ماأ�صاة االنتقال من ف�صاء فالحي متوارث العادات، اإلى 

مخيم يواجه الالجئين بما ال يعرفونه. ترك الجزءان الهوية الفل�صطينية معلقة بين ما قبل الذي ال يطرح 

اأن  بيد  الفل�صطينيين.  حياة  ي�صاوي  باهظ  بثمن  بطرحها  ي�صمح  الذي  الوافد  الزمن  بعد:  وما  اأ�صئلتها، 

الروائي، الم�صدود اإلى كتابة وطنية تربوية، �صاءل معنى الهوية بقدر ما ا�صتطاع، وو�صع في الجزء االأول 

ماأ�صاة ــ �صدفة، تنفتح في الجزء الثالث ''جنة وناراً'' على مو�صوع الهوية. رجع الجزء الثالث الذي يدور 

مفرداته  له  قديم،  كنعاني  تاريخ  اإلى  المنفى،  في  وعا�صت  الوطن  في  ولدت  فل�صطينية  طفلة  حول 

واإ�صاراته و�صوره، وهوية يتوارثها الفل�صطينيون.

ال�صتات بحكايات متوالية موادها بيت في  بعد، ور�صمت  بين ما قبل وما  فا�صاًل  الرواية حداً  اأقامت 

بيروت، ومخيم قرب دم�صق، ومزرعة في االأردن، وتلميذ فل�صطيني ــ اإنجليزي، وفل�صطينيون بقوا في وطنهم. 

الالجئين  هوية  الحكايات  اأنطقت  جميعًا.  الم�صميات  يتجاوز  مجهواًل  المتنقلة  الماأ�صاة  اإلى  واأ�صافت 

المحا�صرة، وجاءت باإجابات مختلطة االأزمنة، كما لو اأن الهوية في ال�صتات حكاية بين الحكايات االأُخرى.

البعيد، وين�صد زمنًا  الحا�صر بالما�صي  العنا�صر، يربط  الهوية بحثًا متعدد  الحكائي  الجواب  ر 
ّ
�صي

فل�صطينيًا م�صتمراً ال انقطاع فيه. رَكن هذا الجواب اإلى ماآل الطفلة كو�صيلة اإي�صاح، واأعادها، بعد ع�صرين 

عامًا من اللجوء، اإلى رموز الزمن الكنعاني ال�صحيق التي اهتدت بها، وجعلها تعثر على اأم انتظرتها في 

في  وكان  ابنتها،  ياأ�ض  بال  االأم  وانتظرت  اأمها،  عن  باجتهاد  االبنة  بحثت  الجليل.  قرى  من  قرية 

يهما ما يقول: ''لو لم تعرفني لما فت�صت عني''، ففي يقين المعرفة ما يلغي الم�صافات.
َ
م�صار

اأمها، فاالأخيرة جرح  ح الخطاب الروائي باأمرين: لو لم تع�ض االبنة في المنفى لما بحثت عن 
ّ
�صر

منارة ومحطة  فالوطن  اإليها،  الو�صول  ابنتها طريق  لما عرفت  الوطن  اإلى  االأم  ترجع  لم  ولو  ورهان؛ 

التي  الفتاة  اإلى  رجع 
ُ
وي اأن يكون،  دائريًا ي�صل بين ما كان، وما يجب  الحكاية زمنًا  احتقبت  انتظار. 

يت به حين راأت النور. لي�ض الزمن الدائري اإاّل الزمن 
ّ
م

ُ
ها االأول ''ليلى''، والذي �ص

َ
ُتدعى ''ماء ال�صماء''، ا�صم

الفل�صطيني القديم الذي قد يعرف االنزياح واالعوجاج، وي�صت�صيء ليعود مثلما كان. اأعاد الزمن االأ�صيل 

رها مجازاً لالجئين العائدين الذين يتقا�صمون جميعًا زمنًا وحداً عليهم 
ّ
الالجئة ال�صائعة اإلى اأمها، و�صي

الروائي  اأكد  والمعرفة.  الكفاح  بين  جمعت  التي  العائدة  الالجئة  كحال  الكت�صافه،  والكفاح  معرفته 

قاعدة ــ بداهة: هوية الالجىء الفل�صطيني من كفاحه. ودفعه ق�صُده التربوي اإلى تاريخ ــ �صمان، يقنع 

الالجئين باأن االأ�صل القديم ال يموت.
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ا�صتقت رواية ''بحيرة وراء الريح'' هوية فل�صطينية ــ بداهة، اأقرب اإلى ال�صعر، متو�صلة ''رموز االأمان''، 

حيث المخلوقات جميعًا تتبادل لغة واحدة. و�صردت الجنة والنار في وقائع اللجوء والبحث عن هوية، 

م�صتعيرة رموزاً موروثة تجهر باأ�صالة ال�صعب الفل�صطيني وقدرته على االإبداع. اأدرجت الرواية الثانية 

األيف بين الفل�صطيني واأر�صه. ا�صتدعى االأ�صل  باأبعاد ح�صارية، وبحوار  في �صطورها ما�صيًا محت�صداً 

القديم الذي يمحو زمن اللجوء، الكنعانيين ــ اآباء الفل�صطينيين ــ وح�صارتهم التليدة، المقترنة بـ ''اختراع 

مطرزاتها  بلدة  لكل  اإذ  والزخارف''،  بالتطريز  و�صغف  االألوان  وهند�صة  ال�صباغة  واكت�صاف  الن�صيج 

ز كل بلدة من غيرها، وتجعل من 
ّ
وزخارفها على القما�ض التي اأنتجت ''ثوبًا كنعانيًا'' توالد في اأثواب تمي

اأثواب الن�صاء خريطة للبيئة الفل�صطينية المتنوعة.

اإلى النكبة واللجوء  اأزمنة تمتد من كنعان  ''الحكاية الكبرى'' ــ حكاية الهوية ــ من  ا�صتولد الروائي 

اأمها م�صتر�صدة باألوان  اإلى  ''قطعة قما�ض مطرزة''، غّطت بها االأم طفلتها التي عادت  والعودة، متو�صاًل 

اإلى  اأقرب  الم�صتقرة فوق قما�ض هو  االألوان  لكاأن تعددية  المتنوعة،  الفل�صطينية  البلدات  المطرزات في 

الوثيقة، دليل ير�صد الالجئة اإلى اأم ــ هوية، وح�صارة قديمة تواجه ماأ�صاة اللجوء في تاريخ عمره اآالف 

جديرون  �صبيلها  في  المقاتلين  الالجئين  واأن  اأجلها،  من  بالقتال  جديرة  فل�صطين  اأن  ويعلن  ال�صنين، 

بالعودة.

اأغلق يخلف روايته االأولى ب�صوت ''ال يخلو من �صجن''، يقول: ''�صاع كل �صيء واأ�صبحت كل الدروب 

تف�صي اإلى ال�صياع.'' واأنهى روايته الثانية ب�صوت تخّفف من حزنه، يخبر اأن ''الذي نزل علينا لي�ض مطر 

الغيوم... اإنه الغيث. اإنه ماء ال�صماء.'' واأخذ بيد الطفلة ال�صائعة ماء ال�صماء، في روايته الثالثة، واأو�صلها 

الروائي في  اأنجز  االآثار.  وا�صح  �صحيق  النهايات على زمن  الجليل. عطف  ''المغار'' من قرى  قرية  اإلى 

اأدبيًا فل�صطينيًا ا�صتثنائيًا، يجمع بين التوثيق والتخييل، ويق�صر الم�صافة بين  ''رباعية البحيرة'' عماًل 

الثانية حا�صر  االأزمنة، وفي  ت�صاء من  االأولى ما  والرواية؛ ففي  الحكاية  التفاوؤل واالأمل، ويمزج بين 

يمكن  ما ال  واأخذت منه  الم�صطهدين،  اأدب  اإلى  الرباعية �صوتًا مغايراً  اأ�صافت  االأزمنة جميعًا.  يحكم 

التخّفف منه، اإاّل في حاالت قليلة، موائمة بين الرواية والوثيقة، والكتابة والذاكرة، واالأ�صل والم�صتقبل 

العائد اإليه.

انطوى ن�ض يخلف، من حيث هو وثيقة اأدبية فل�صطينية، على اأبعاد توائم اأغرا�صه، وتب�ّصر بالعودة 

وير�صي  الحا�صر،  يوؤن�ض  الذي  القديم  التاريخي  الزمن  ا�صتمرارية  في  االأول  البعد  يتك�صف  المنتظرة. 

اإيريك  الراحل  االإنجليزي  الموؤرخ  بلغة  االختراع،  اإلى  اأقرب  ت�صبغ عليه جمااًل  التي  الم�صطهدين  ذاكرة 

هوب�صباوم الذي راأى اأن حا�صر الم�صطهدين يخترع ما�صيهم البعيد. ويتجلى البعد الثاني في توريث 

ث، واإاّل اأهدرت معنى التجربة و�صاوت بين �صياقات متنوعة. لم يكن 
ّ
الهوية التي ُت�صنع منطقيًا، وال تور

في الزمن الكنعاني اإمبريالية قاتلة تخترع المناطق المقد�صة، وتلغي الم�صافة بين المقد�ض وال�صطو على 

اأنظمة عربية تابعة  حقوق ال�صعوب ال�صعيفة. ولم يعرف الزمن الكنعاني �صتاتًا فل�صطينيًا متوالداً، وال 

ت�صيق بحقوق الفل�صطينيين.

في خطاب ''جنة ونار'' المحتفي باأزهار فل�صطين وثمارها، ما يجعل من المعرفة بعداً الزمًا للـهوية، 

ي�صاوق تجربة المعي�ض ويقارب اأ�صئلتها، ويوقظ ق�صايا اإ�صكالية كثيرة: اأ�صطورة االأ�صل، و''حلم'' الزمن 

الزمن  باأن  ذلك  واالئتالف،  االختالف  بين  تنو�ض  اأزمنة  على  فعليًا،  الموزع،  الم�صتمر  الفل�صطيني 
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التاريخي الحقيقي يتعين بما انقطع فيه، ال بما ا�صتمر. كان جبرا الذي يختلف عنه يخلف في المنظور 

واالأ�صلوب، قد اخت�صر م�صتقبل فل�صطين في مثقف المع ينوب عن غيره. ربما كانت العودة اإلى تاريخ 

كنعاني ــ تحري�صي، هي التي و�صعت في منظور الروائي بعداً طوباويًا ال ياأتلف مع هذا المنظور، وهو 

الذي اجتهد طوياًل في تو�صيف ''جمالية الم�صطهدين''، وراأى �صمان العودة في قتالهم ال�صادق بمعزل 

عن �صمان ت�صوقه كفاءة الكنعانيين.

مهما تكن االأ�صئلة التي توقظها ''جنة ونار''، وهي من اأجمل ما كتبه يخلف، فاإنها ُتقراأ داخل كتابة 

روائية تحري�صية يحتاج اإليها الالجئون، وتمّدهم بذاكرة مكتوبة تتجاوز الحكايات ال�صفهية المفتوحة 

على الن�صيان.

4 ــ الالجىء وتفكك الزمن املنتظر

بدا ''الزمن الالجئ''، في االأجزاء الثالثة االأولى من ''رباعية البحيرة''، وا�صحًا في ا�صتمراريته، وقد 

ال�صابق،  الالحق على  اأوحى قيا�ض  الم�صلح...  الكفاح  المخيمات ون�صاأة  واللجوء وعثار  التهجير  احتقب 

والذي ظهر في االنتقال من الغفلة اإلى اليقظة، بعودة الالجىء المقبلة والمنتظر �صردها في الجزء الرابع 

''نهر ي�صتحم في البحيرة''. غير اأن ال�صارد ــ ال�صاهد الذي راأى �صمخ، بعد اتفاق اأو�صلو، ا�صطدم بخيبته؛ 

ويفت�صون ج�صد  ''اأر�صهم''،  على  ي�صيطرون  االحتالل  وال�صوت، وجنود  المالمح  يهودية  القديمة  فبلدته 

''العابر الفل�صطيني'' وروحه. الج�صد الذي كان غير مرغوب فيه في نكبة 1948 الكبرى، بقي غير مرغوب 

فيه بعد ''�صالم مهزلة''، وفقًا لقاعدة المنت�صرين القائلة: ''الرحمة ال تجوز على الخا�صرين.''

و�صف يخلف ال�صدمة ــ الهزيمة بعنا�صر فنية تف�صل بين الرواية االأخيرة وما �صبقها: انتهت وحدة 

الخطاب الروائي ذي العالقات المت�صقة، والتي ت�صتق الحياة الالحقة من حكاية �صابقة، وتمنح الرواية 

مدخاًل يف�صي اإلى نهاية مفعمة باالأمل، واأخذت مكان هذه الوحدة عالقاٌت اأقرب اإلى ال�صظايا الحكائية 

تقرير  اإذاعي(؛  )تقرير  الدفتر  من  داخلي(؛ مالحظة  )نهار  القبو  في  المطعم  م�صهد؛  العناوين:  المتعددة 

الفل�صطينية  الجموع  من  اتخذت  روايات  ثالث  بعد  جديد...  م�صهد  اأحرونوت''؛  ''يديعوت  من  �صحافي 

الوجوه  اأفراد مختلفو  الكل، بل  الواحد في  الكل في واحد وال  لها، جاء زمن ال جموع فيه. فال  محوراً 

نادلة  العبرية؛  تعرف  ''الداخل''  فل�صطينية من  اأميركية؛  بنبرة  االإنجليزية  يتحدث  فل�صطيني  وال�صفات: 

�صمخ  فل�صطينيًا من  اأحبت، ذات مرة،  والظل؛ يهودية عجوز  القامة  يراقب  اإ�صرائيلي  اإ�صرائيلية؛ موظف 

واأخل�صت له.

االأهل واالأهل منه، فاإنه  ال�صابقة، في غيره: فهو مع  الروايات  ال�صاهد ذاب، في  ــ  ال�صارد  واإذا كان 

على  ينفتح  وال  طوياًل،  داخله  يعي�ض  ال�صياع،  اإلى  اأقرب  فرد  في  بالبحيرة''  ي�صتحم  ''نهر  في  اخُت�صر 

الخارج ''المحتل'' اإاّل مكرهًا. كان في زمن �صبق يتوقع اللقاء بـ ''خال'' رف�ض المنفى ورجع اإلى اأر�صه 

''ليموت كالغزالن''، قبل اأن يعرف اأن ''الغزال الطليق'' انتهى، منذ اأعوام، اإلى جثة في براد اإ�صرائيلي، ال 

يمكن دفنها في اأر�ض اإ�صرائيل. ال غرابة في اأن تغيم الوجوه في المنظور الروائي الجنائزي، واأن تح�صر 

اأُخرى كاالأقنعة، تف�صح �صامتة، وت�صمت ناطقة، واأن ت�صير، في الحالين، اإلى وطن مغت�صب ك�صا التراب 

واإلى  االحتمال،  واهن  بعيد  �صالم  واإلى  الحرب،  تمّل  ال  م�صلحة  اإ�صرائيلية  غطر�صة  واإلى  القديمة،  قراه 

فل�صطيني ملتب�ض باالإرهاب.
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متو�صاًل  االإ�صارات،  وتمالأها  الروائي  الفعل  تقت�صد  اأُخرى  �صهادة  الخيبة،  زمن  في  الروائي،  قدم 

�صخ�صنة المقوالت الروائية؛ فال�صخ�صية مقولة واالإ�صارة تعليق، كاليهودية التي تقدم ''طعامًا مغربيًا'' 

وال تعرف العربية، واليهودية العجوز التي اأحبت قبل النكبة فل�صطينيًا واأخل�صت له، والجندي االإ�صرائيلي 

التي  والفل�صطينية  اإ�صرائيل،  بحقيقة  الجاهل  المتاأمرك  والفل�صطيني  كالمه،  عن  تجهمه  يف�صح  الذي 

تعرف العبرية وتتوزع على البقاء والرحيل، والطيار االإ�صرائيلي الذي �صقطت طائرته في بحيرة طبرية 

َقت الطائرة جثته من التف�صخ... وال�صارد ــ ال�صاهد الذي اأراد اأن يعود مواطنًا، فرجع 
َ
في �صنة 1958، وو

الجئًا معلق االإقامة.

االأمل  ا�صتبقاه بعد تغيير: و�صع  اأدمن عليه ولم يتخّل عنه، واإنما  الذي  لم يحتفظ يخلف بالتفاوؤل 

الذي ال يعي�ض الم�صطهدون من دونه، مكان التفاوؤل الذي ال يبرحه اليقين، وا�صتولد االأمل من مرجع 

م�صتعار قوامه الجندي الياباني، اأونودو، الذي كان مخل�صًا لتعاليم قائده، والذي رف�ض اأن يعترف باأن 

اأهل  عاد  كما  عاد  ''الذي  بالجندي  ال�صارد  تماهى  عامًا.  ثالثين  المترا�ض  وراء  وبقي  انتهت،  الحرب 

الكهف.'' اختلط االأمل الَقِلق بنقد ذاتي مرير، ذلك باأن المقاتل الفل�صطيني حارب في مكان مك�صوف، ال 

ي�صنده اأحد.

يقبل  ال  روائيًا  خطابًا  ين�صج  وهو  اأولى  مرة  مرتين:  بالبحيرة''،  ي�صتحم  ''نهر  في  الروائي،  تحرر 

''الثكلى'' التي تزهد  باأحادية التاأويل. ومرة ثانية وهو يكتب باأ�صلوب حر متدفق، ي�صف اأحوال الروح 

باالن�صباط، وال تاأتلف مع لغة البرهان واليقين.

5 ــ هوية فل�صطينية اأم هويات؟

و�صع يحيى يخلف في عنوان ''رباعية البحيرة'' عنوانًا ثانويًا: ''عن ملحمة كفاح �صعب''، اأكد فيه اأن 

اأو احتفظ بنقاط ارتكاز ع�صية على  اإن ع�صف به ال�صتات،  الفل�صطينيين ي�صكلون �صعبًا موحداً، ال فرق 

الملحمي  الكفاح  ل�صعب قادر على  ب�صعب ي�صنعها، وال وجود  اإاّل  لملحمة كفاحية  االقتالع. فال وجود 

�صوى بما�ٍض ي�صت�صيء به، وم�صتقبل يتطلع اإليه. ت�صتوجب الملحمة، نظريًا وعلميًا، فعاًل يرّد على زمن 

الوطن  على  الموزع  الفل�صطيني،  الزمن  توحيد  في  وم�صاهمة  ما�صيه،  عن  الحا�صر  ف�صل  الذي  النكبة 

واللجوء. انطوت الملحمة على ''هوية قيد االإنجاز''، ت�صتاأنف هوية �صابقة، عرفت ''الكفاح الملحمي''، قدر 

االإمكان.

انطلق الروائي من الـ ''هنا واالآن'': مخيمات اللجوء التي اأعقبت النكبة، وراأت في ''الكفاح'' فعاًل يخلق 

الحا�صر وي�صحح اأخطاء ما�صية، ومدخاًل اإلى هوية فل�صطينية مبراأة من المر�ض. بدا الكفاح فعاًل خالقًا، 

ياأتي بفل�صطيني جديد، ويعطي التاريخ الفل�صطيني الحديث والدة غير م�صبوقة. اأدرج الروائي الكبير في 

ه الالجئين اإلى �صرورة نهو�صهم، فال تتحرر فل�صطين 
ّ
عمله ثالثة عنا�صر �صيا�صية: تنظيم ''فتح'' الذي نب

الفل�صطيني،  المخيم  بالقوة''؛  اإاّل  �صترد 
ُ
ي ال  بالقوة  ''اأُخذ  فما  الم�صلح،  الكفاح  فل�صطينييه؛  بجهود  �صوى 

مخزن المنكوبين الذين يعرفون قبل غيرهم �صقاء اللجوء.

اإمكان  فال  المتعددة:  اأ�صبابه  وله  االإقامة''،  ''قلق  لوال  �صحيحًا،  كان  الثالث  المقوالت  به  قالت  ما 

الأحالم م�صتديمة �صوى باإقامة م�صتديمة، وهو ما عّذب اأرواح الفل�صطينيين، من زمن النكبة اإلى اليوم. 

والأن الم�صاألة الفل�صطينية كانت، وما زالت، هدفًا لنيران متقاطعة، فاإنه كان على الحلم الفل�صطيني اأن 
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يت�صتت كاأهله، اأو اأن ي�صيبه التعب ويميل اإلى راحة مخادعة. دفعت المخيمات ثمن تجربتها المقاتلة، 

واأزيح بع�صها من الوجود؛ وانطفاأ الكفاح الم�صلح، واخُت�صر في �صعارات مو�صمية، ولم ت�صتطع التنظيمات 

الفل�صطينية، ومنها ''فتح''، اأن تجدد ذاتها واأن تقترح ملحمة جديدة.

و�صف يخلف زمنًا فل�صطينيًا متعاقبًا رباعي الوجوه: الرحيل الماأ�صوي عن البلد؛ جحيم المعي�ض في 

التداعي  زمن  بالطلقات؛  والمزنر  بالتفاوؤل  المقمط  الب�صائر  زمن  والم�صمون؛  ال�صكل  عنيف  مخيم 

عن  تف�صح  فنية  اإ�صارات  وا�صتولد  المتعاقبة،  االأزمنة  و�صف  الروائي  اأجاد  بالكوابي�ض.  الم�صقوف 

حقائق  بل  الجاهزة،  بال�صخ�صيات  وال  الفكرية  باالأنماط  هي  فال  الفت؛  بحذق  المخيمات  �صخ�صيات 

ناطقة من الحياة، اأو حياة �صابرة تنطق بالظلم الذي وقع على الفل�صطيني.

بدا الروائي �صوتًا من الجماعة ومعها في االأجزاء الثالثة االأولى، كما لو كان قد �صاركها �صقاءها 

اأفرد  الفل�صطينية.  الوطنية  الذاكرة  اإليها  تحتاج  كبيرة  حكاية  وبها  معها  ون�صج  واأوهامها،  واأحالمها 

من  الوطني  وعيه  و''ترتيب''  وال�صجن  التاأمل  موؤثراً  الخ�صارة،  بزمن  الخا�ض  الرابع،  الجزء  في  �صوته 

جديد.

اأ�صاءت وجوهًا من  �صا�صعة،  مادة حكائية  على  في 1024 �صفحة(  )تقع  البحيرة  رباعية  انطوت 

االإنقاذ'' كان يبيع  ''جي�ض  ا�صمه  الم�صطهدين، وذّكرت ب�صيء طريف  ال�صعبي ووعي  التاريخ والق�ص�ض 

لن  معركة  اإلى  ذاهب  وهو  قوتهم  الفل�صطينيين  الفالحين  من  ويختل�ض  اأو�صمة،  بها  لي�صتري  ذخيرته 

ي�صارك فيها. واأعطت الرباعية اأي�صًا مادة، لغير الم�صتغلين باالأدب، عن وعي المقاتل في مخيم بائ�ض.

القول  وهذا  اأين جاء.  من  يعرف  االإن�صان هويته حين  يعرف  يقول:  تربوي  مبداأ  على  الروائي  اتكاأ 

ينفتح على �صوؤالين: ما هي هوية االإن�صان الم�صتت الذي يعرف اإلى اأين و�صل، قبل اأن يعرف من اأين جاء؟ 

ر االأر�ض 
ّ
اأر�صه وتقاليده ورموزه، وزمن م�صتت �صي الم�صافة بين زمن م�صى، له  وكيف يمكن تج�صير 

والتقاليد والرموز اأ�صتاتًا ت�صتع�صي على التوحيد؟ يدور ال�صوؤاالن حول ماأ�صاة فل�صطينية تتجاوز االأحالم 

تاأكيد  الروائي  اأراد  االأزمنة.  متقطع  حديثًا  فل�صطينيًا  تاريخًا  وت�صائل  الروائي،  والمتخيل  والكوابي�ض 

ا�صتمراريته، منطلقًا من مبداأ االأمل الذي يعترف بالمعي�ض وينت�صب، اأواًل، اإلى ما يجب اأن يكون.

ا�صتولد جبرا اإبراهيم جبرا الهوية الفل�صطينية من القد�ض. وعثر عليها غ�صان كنفاني في المتمرد الذي 

ويختفي  وينهزم  يقاتل  الذي  الفقير  الالجىء  في  يخلف  يحيى  وراآها  ونهايتها.  حياته  مبتداأ  ي�صبط 

ويعود، ذلك باأن تجربته المقاتلة ال ت�صمح له باختفاء طويل. تثير تجارب الروائيين الثالث �صوؤالين: هل 

الذكريات، فهل  اإلى  التاريخ بحاجة  اإ�صافة؟ واإذا كان  اأو  المغلوبون �صرد رواياتهم بال حذف  ي�صتطيع 

ت�صكل الذكريات وحدها تاريخًا؟

ل ما عا�ض وما حلم به، وترك وثيقة اأدبية 
ّ
لم ي�صاأ يخلف اأن يناف�ض اأو يحاكي اأو اأن يختلق، واإنما �صج

وطنية وا�صعة كثيرة االأ�صئلة، تدافع عن الذاكرة الفل�صطينية وتمنع عنها الن�صيان؛ اإذ ال تاريخ بال ذاكرة، 

وال ذاكرة اإاّل بوعي يمايز بين االأزمنة. 


