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قراءة خاصة

الم�ستقبل داومت  وتعيين  اللجوء  هوان  و�سف  على  النكبة،  اأعقبت  التي  الفل�سطينية  الرواية 

ب�سفته امتداداً لتاريخ احتلته دولة اإ�سرائيل، واأُزيح عن م�ساره، لكنه �سيعود مثلما كان. 

واعُتبرت الكتابة الروائية، كما الكتابة الفل�سطينية ب�سورة عامة، فعاًل كفاحيًا ي�سبق اأي فعل غيره اأو 

تبداأ  وطنية  وظيفة  الحالين،  في  ويوؤدي،  اأحيانًا،  معاييره،  في  ويت�ساهل  الأدب  اإلى  وينتمي  يوازيه، 

اأ النتماء اإلى ق�سية الوطن موقع الأولوية لدى �سائر الفنون، ول فرق اإن 
ّ
بفل�سطين وتنتهي بها. وقد تبو

عتبر اأدبًا.
ُ
كانت اأدبًا، اأو اقتربت منه، اإذ يكفيها فخراً اأن النتماء بحد ذاته ي

اأدبيًا  عماًل  الرواية  اعتبر  اإذ  مغايراً،  منظوراً  يختار  اأن  اآدم''  ''ا�سمي  روايته  في  خوري  اإليا�س  �ساء 

ويتعزز  الكتابة،  اأجنا�س  بين  الحدود  يك�سر  روائيًا جامعًا،  ن�سًا  فاأنجز  اأدبية متعددة  تن�سجه عالقات 

باإحالت اأدبية متنوعة الأزمنة، تمتد من امرىء القي�س اإلى محمود دروي�س. فا�ستنطق الروائي اإمكانات 

الإن�ساني  الغتراب  بهما  و�ساءل  القواعد،  �سعر يتخفف من  واقترب من  �سعر،  كاأنه  نثراً  واأنطقها  اللغة 

فقراء، يزهدون  والتاأويل، خطاب موؤرخين  التاأمل  اآفاق  المفتوحة على  بروايته،  الوجود. واجه  وعتمة 

بالوجع الإن�ساني، ويحتفلون بـ ''وثائق مفتر�سة'' تتمازج فيها المعرفة ''والعماء المتعالم''.

جمع خوري بين المعرفة والإح�سا�س وجماليات اللغة، وو�سف وجهًا من تاريخ فل�سطيني مرعب، 

ب في اأوراق متنوعة، وحفظته ذاكرة جيل، وكان في طريقه اإلى الزوال. عاد اإلى مجزرة اللد الرهيبة 
ّ
تر�س

فل�سطينية  تناولت مجازر  التي  الن�سو�س  بين  تاأثيراً  والأعمق  الأو�سع  الن�س  �سنة 1948، محققًا  في 

متواترة، فجاء هذا الن�س اأدبًا متكاماًل اإلى حدود الإدها�س.

في�صل دّراج*

 اإليا�س خوري يف روايته ''ا�صمي اآدم'':

عنف التاريخ ودالالت املوت

اإليا�س خوري. ''اأوالد الغيتو: ا�صمي اآدم''. بريوت: 

دار االآداب، 2016. 423 �صفحة.

* كاتب وناقد فلسطيني.
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اأدبية كثيفة الإ�سارات  اإلى الكابو�س، تجّلت في كتابة  اآدم'' واقعة دامية اأقرب  ''ا�سمي  اأيقظت رواية 

ورحيبة الدللت، لكاأن الإبداع الحقيقي مدخل موائم اإلى فاجعة كونية ل تت�سح اأبعادها، غير الماألوفة، 

اإّل بكتابة مغايرة، وغير ماألوفة في اآن. فالأدب هنا ي�سهد على هذا الفاجع غير المحدود، والذي يت�ساقط 

من ذاكرات اأرهقها المنفى وداخلها الن�سيان.

الفل�سطينيين، واأعاد كتابة روايات فل�سطينية ت�سادت فيها ماأ�سوية  كتب خوري رواية عن ماآ�سي 

غ�سان، و�سخرية اإميل حبيبي ال�سوداء، واأ�سى ح�سين البرغوثي. لم ينجز خوري رواية عن فل�سطين، واإنما 

ره 
ّ
و�سي الماأ�ساة،  قرار  اإلى  فنفذ  الفل�سطينيين،  على  �سقطت  المتمثل في مجزرة  الإن�ساني  الوجع  ر�سد 

اإلى  ده ماآل �ساعر يمني قديم، ولجئون مخدوعون، ومدينة ُذبحت و�سكت عذابها 
ّ
مجازاً تراجيديًا ج�س

اللـه، واإلى ل اأحد.

I - الكالم االأدبي وحياة الكلمات
جة بال�سمت 

ّ
اأوجد الروائي �سارداً، واأنطقه بما يريد: اأعاده اإلى زمن اأموي قديم، وحكاية �ساعر متو

المميت، وجعله �ساهداً على مجزرة، واقتفى اآثاره منتحراً في مدينة نيويورك حيث تقاطع م�سيره مع 

ردت 
ُ

اآدم'' على المتخيل المحدد واللغة اللذين �س ''ا�سمي  دعى را�سد ح�سين. قامت رواية 
ُ
اآخر ي فل�سطيني 

بهما وقائع تاريخية موادها الموت واأرواح مقتلعة من تاريخها، ومدينة �سهيرة ال�سم تحولت اإلى جثة 

في  اأن  لو  كما  اإ�سافية،  باأبعاد  اأمّدها  اأدبي  بمنظور  الدامية  الوقائع  دقائق  الرواية  و�سفت  مدينة. 

القراءة  تجدده  متوالد  زمن  على  ويفتحها  المبا�سر،  زمنها  من  الوقائع  يحرر  ما  الأدبية''  ''الإ�سافة 

وتتجدد به.

يقول ال�سارد الذي يحجب الروائي: ''اأعتقد اأن على الأدب اأّل ي�سبه الحياة، بل اأن يكون اأدبًا خال�سًا 

 من الأحكام الأخالقية 
َ

لوجه اللغة وجمالياتها التي ل حدود لها'' )�س 99(. بذلك، يحرر القوُل الأدب

اأو من دونه،  ''خال�سة''، موؤكداً، بق�سد  ''الخال�س'' من مجزرة  التحرر منها، وي�ستق �سفة  التي ل يمكن 

الت�سابه بين الأدب المن�سود ووقائع الحياة الماأ�سوية، ومعلنًا اأن جماليات اللغة التي ل حدود لها، تكمن 

في قدرتها على تو�سيف ما يرى ول يرى، وعلى التوحيد ال�سعب بين الماألوف والال ماألوف. لقد كان 

الإرهاب الذي عامل به الم�سلحون ال�سهيونيون مدينة اللد اإرهابًا غير ماألوف.

ت ما قال مرة اأُخرى: ''الحياة ل ت�سبه �سوى المنامات، ول �سبيل اإلى روؤيتها اإّل عبر 
ّ
عاد ال�سارد ليثب

اأجل اكت�ساف خفاياه'' )�س  اأهمية الأدب الذي هو تظليل عالم بال ظالل، من  مرايا الكلمات. هنا تقع 

به  �سعر 
ُ
ي ما  اإّل  الظالل  وما  كوابي�س،  �سوى  لي�ست  الذبيحة،  بالمدينة  عالقتها  في  فالمنامات   .)188

الراوي و�سفًا للكوابي�س بما ل يمكن  اللغة، ويقدم  الحدود، تتراءى جماليات  اللغة. وفي هذه  وتخذله 

و�سفه، الأمر الذي يق�سي بتفعيل اللغة اإلى حّدها الأق�سى، كي ت�سف الفعل النفعالي الغام�س والفعل 

المعرفي المبا�سر الذي يحيل على ب�سر وتاريخ. اإن الأدب الحقيقي يفي�س على ما اأراد اأن يقوله، ويوقظ 

اللغة ''الخال�سة'' التي هي هاج�سه الأول، بخبرة م�ستمدة من الحياة، تترجم ق�سدية الكتابة بمعطيات 

ي�سيئها التاأويل.1

الكلمات  بين  الم�سافة  مج�سدة  المجزرة،  من  الناجين  ذاكرة  روته  ما  خوري  اإليا�س  لغة  �سردت 

الكلي،  الخر�س  من  القريب  �سمتها  رة عن 
ّ
ومعب به،  البوح  ال�سحايا  ت�ستطيع  ل  ما  وم�سجلة  والأرواح، 
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فرت على عجل، اأو تابعت ال�سير في غبار الحياة. لقد اتكاأ الروائي – ال�سارد 
ُ

اأكانت قد ا�ستقرت في قبور ح

وبحكايات  ومقالت،  وكتب  بمذكرات  وحاورها  ال�سوت،  ومختنقة  الألم  �سريحة  ب�سرية  وثائق  على 

راحلين، وب�سهود ل يزالون في قيد الحياة، واأعاد ترتيبها بمتخيل خ�سيب اللغة.

الروائية،  الكتابة  تاريخ  في  بمكان  جديرة  اأدبية  كوثيقًة  كتابته  الماأ�ساة،  يعي  الذي  الراوي  ر 
ّ
�سي

''اأدب ل ي�سبه  اإليه. وما حديثه عن  ا ل ي�ستطيع الموؤرخون الو�سول 
ّ
نها وثيقة تاريخية تك�سف عم

ّ
وعي

اإن�سانيتها،  ّطلت 
ُ
ع �سحايا  وي�ستنطق  والموتى،  الخائفين  نطق 

ُ
ي كتابي  ف�ساء  اإلى  اإ�سارة  اإّل  الحياة'' 

�ستنفد. اعترف الراوي بحياة الكلمات التي تنب�س وترثي وتلوذ بال�سمت، 
ُ
و�سدمها ظلم الوجود الذي ل ي

الغام�سة  العام، ولها قدرتها  المختلف عن وجودها  المفرد  الأدبي لها كيانها  فالكلمات في ن�سيجها 

التي تواجه المرئي بالمحتجب، وتعقد حواراً بين الأحياء والأموات؛ قدرة لغوية تكاد تحذف الفرق بين 

�سدق الأدب وجماله، ذلك باأن الأدب عمل في اللغة، في التحديد الأخير، وهي لغة ُتق�سد لذاتها، كاأنها 

الحب، ل تبغي م�سلحة ول تن�سد منفعة.

ح الروائي، من لحظة ال�ستهالل، اإلى الفرق بين ''الذين يعلمون والذين ل يعلمون''، واأكد الكتابة 
ّ
لم

بها  جاءت  روائية  دفاتر  القراآني  ال�ستهالل  وتال  م�سيئة''.  ''عتبات  الكالم  ومنح  فا�سلة،  كمعرفة 

الم�سادفة، وبينها وبين رواية اإليا�س خوري ''باب ال�سم�س'' اآ�سرة اأو �سبه عالقة، ثم اأعقبها ''مدخل - 

الحب''، وهو  ''�سندوق  انتحاره. تبع ذلك كله  اإلى  ال�سائر  الفل�سطيني  الدفاتر  اإلى �ساحب  و�سية'' يعود 

رواية ناق�سة لم يكملها الفل�سطيني، واإنما ا�ستعا�س عنها برواية عن ماآ�سي مدينة اللد في �سنة 1948.

�سرد  في  الروائي  القول  �سعوبات  ُتعلن  الطبقات  متعددة  كلمات  على  ال�سابقة  المالحظات  ت�سهد 

الحقيقة، ففي كل طبقة قول يكتفي بذاته وينفتح على غيره، ويقيم بين الطبقات حواراً م�سمراً ي�سع 

''لعبة الأدب''، بلغة  اإلى  اأن يجيب عنها. يبدو القول المتعدد الطبقات مدخاًل  اأ�سئلة عليه  اأمام  القارىء 

اإليا�س خوري، القائمة على اقتفاء الأزمنة الهاربة، وت�سريحًا بيقين منقو�س ل يت�سالح مع المعطى 

المتعدد، اإّل م�سادفة.

الفردية  الماأ�ساة  اأن  اأخبرت  اأدبية  اإلى واقعة  اإليا�س خوري في تحويل واقعة تاريخية  �سرد  اجتهد 

ماأ�ساة جماعية م�ستمرة التوالد وكونية الأبعاد، تواجه الح�سارة الإن�سانية ببربرية �سهيونية متغطر�سة. 

ن ل ين�ست اإلى 
َ
فالأدب هنا ي�سور الماأ�ساة بوحدة ال�سمت والموت، وبرغبة مخذولة بينهما، ت�ستنجد بم

اأحد.

II - �صندوق احلب ومرايا الفل�صطينيني
واإميل حبيبي  اإبراهيم جبرا  اأدبيًا عاين روايات غ�سان كنفاني وجبرا  ناقداً  بدا خوري في روايته 

حت، 
ّ
ع ن�سه باإنارات محمود دروي�س، وبالتعليق على روايات اإ�سرائيلية لم

ّ
باأحكام �سريعة نافذة، وو�س

تها الأيديولوجيا ال�سهيونية بالتراب، واأيقظت حافظته الأدبية التراثية 
ّ
ذات مرة، اإلى قرى فل�سطينية �سو

ق ماآله 
ّ
�ساعر يمني تفو اأمام  ر عّزة. توّقف خوري 

ّ
واأطياف عنترة وعبلة وكثي الحمامة''،  ''طوق  جمال 

اح ع�سق  اح اليمن، وقد دفنه �سمته، اختناقًا، في �سندوق خ�سبي. فو�سّ دعى و�سّ
ُ
الحزين على اأ�سعاره، وي

اأته المع�سوقة، 
ّ
اأمره، وُترك في ال�سندوق حيث خب الوليد بن عبد الملك، واكُت�سف  زوج الخليفة الأموي 

واآثر ال�سمت حتى ق�سى، بينما انتقم الخليفة بطريقة تليق بهيبته، في حين لّف زوجه �سمت يليق بها. 
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لقد دافع ال�ساعر عن حبه مثلما يليق بال�سعراء الفر�سان، متدثراً ب�سمت معذب قاده اإلى الموت.

عّلق ال�سارد على الق�سة، فقال: ''الحب والكتابة وحدهما يعطيان معنى للحياة التي ل معنى لها''، 

وكرامة ومقاومة  الطوعي حبًا  ال�سمت  في  باأن  الحياة، ومعترفًا  والكتابة ومعنى  الحب  بين  م�ساويًا 

غام�سة اأقرب اإلى ال�سوؤال، واأن ''�سندوق الحب'' ا�ستعارة اإن�سانية ''تت�سع للفل�سطينيين وللم�سطهدين في 

العالم جميعًا، بل لليهود اأي�سًا. �سيق يهود اأوربا اإلى الذبح كالأغنام''، وغ�ّس العالم طرفه عن ذبح الحق 

ال�سمت  فيها  خنق  التي  ال�سم�س''،  في  ''رجال  �ساحنة  على  الحب  �سندوق  واأحال  واأهله.  الفل�سطيني 

عن  بعيدة  حالهم  تكن  ولم  قبور.  بال  اأمواتًا  وانتهوا  المنفى،  في  الراحة  توّهموا  فل�سطينيين  لجئين 

ال�ساعر ال�سليل امرىء القي�س الذي عثر على �سندوقه القاتل في عباءة م�سمومة اأنعم عليه بها قي�سر 

وطنه  خّلف  الذي  المغترب  الفل�سطيني  حال  عن  بعيدة  تكن  ولم  لبنته،  ال�ساعر  بع�سق  عرف  روماني 

ولم  اإليه  فدخل  ياأ�سه،  من  �سندوقه  اإلى  الفل�سطيني  هذا  جاء  لقد  نيويورك.  في  وانتحر  وراءه  المحتل 

''�سندوق  اإغالق  القتلة  الجنود  اأحكم  التي  القتيلة  اللد  مدينة  اأطياف  ذاكرته  حملت  اأن  بعد  يخرج، 

مجزرتها'' حتى اأ�سلمت الروح.

واحتفظ  المعنى،  غادره  عالم  �سيرة  ت�سرد  القاتلة  ال�سناديق  وجميع  �سندوقه،  قتيٍل  مغترب  لكل 

باأحكام دامية. �ساأل القتلى عن معنى عالم بال معنى، وجّدوا في الطلب وح�سمهم الموت، بينما حافظ 

 اليمني الو�سيم، واأ�سكت الأمُل ال�سليل 
َ
ال�سندوق على وحدة الحب وال�سمت والموت. اأ�سمت الع�سُق ال�ساعر

لجئين باحثين عن الرزق، واأطبق الياأ�س على فل�سطيني �ساع وطنه واحتفظ باأطيافه، ولم يغادر اأهل 

اللد مدينتهم وانتظروا المجزرة.

حّدق خوري في اأ�سكال ال�سر المنت�سرة و�ساغها اأدبًا. ارتكن اإلى ثنائيات اأف�سحت عن عتمة الطبيعة 

الرهيب؛  والح�سبان  الخا�سرة  العفوية  والكراهية؛  الع�سق  القاتل؛  وال�سمت  النافل  ال�سوت  الإن�سانية: 

جماليات الأدب وقتام اللغة المت�سلطة. ور�سم احتمالت ال�سر الوا�سعة، وقراأها في جثة مدينة فل�سطينية 

عا�ست، �سعيدة، قبل الإرهاب ال�سهيوني.

قراأ الروائي وجوه ال�سر والتحق بالأدب الإن�ساني الرحيب، فال�سر هو مو�سوع الأدب الجوهري، مثلما 

التي  المتفرقة  الحكايات  ''الأدب وال�سر''، وهو  الفرن�سي جورج باتاي  الفيل�سوف  جاء في مقدمة كتاب 

لذاكرة  وموؤ�س�سًا  ما�سية،  ذاكرة  على  متكئًا  وا�سعًا،  مكانًا  اأي�سًا  لل�سمت  الروائي  واأفرد  الخير.  يتلوها 

لحقة، ل فرق اإن نطقت اأو �سقطت في منت�سف الطريق واأنطقها الأدب. وكان الأميركي هنري ميلفيل، 

كاتب رواية ''موبي ديك''، ماأخوذاً بفكرة ال�سمت، اأكان على وجه الماء اأم في اأعماق البحر، وهو الذي 

يقول: ''ل يكون البحر رمزاً للروحي عندما يكون م�سطربًا، بل حين يكون هادئًا''،2 كاأن في البحر لعبة 

تنّكٍر مروعة، تك�سو الأمواج المنذرة بالهول ب�سمت تعقبه فاجعة. وقد لم�س ميلفيل ال�سمت الم�سطرب 

الذي ي�سكن الروح، موحيًا باأن ال�سمت ذروة ال�سطراب، وهو اأمر اأكدته ال�ساعرة اإميلي ديكن�سون حين 

قالت: ''ال�سمت هو كل ما نرهبه - هناك تحرر في ال�سمت - لكن ال�سمت لي�س له وجه وغير محدود''،3 

فال�سمت رعب �سديمي الوجه، ل يمكن التعبير عنه، ول يجلوه اإّل الموت.

�س الكلي المحا�سر في الأرواح والمجلل 
َ
ر�سم خوري �سمت ال�سحايا، واأنطقها كالمًا، وو�سف الَخر

اأحد في العالم جثة مدينة؟'' الجثة �سكون م�ستمر �سبقه �سمت رهيب مختنق  ''هل راأى  بالموت، قائاًل: 

ن ''تق�سى بالغة �سمت ال�سحايا في الجامع الكبير في اللد.'' اأفرج خوري عن 
َ
ال�سوت، والروائي هو م
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ويغطي  ينت�سر  �سمت  ''غبار  اإلى  نفذت  اأدبية  بو�سائل  الأولى  �ساعفت  اأُخرى  ببالغة  ال�سمت  بالغة 

والتكثيف  الختزال  معتمدة  م�ساعفته،  خالل  من  الواقع  ت�سور  الأدبية  ''الأعمال  باأن  ذلك  الجميع''، 

والت�سعيد وقوة الإدها�س''، مثلما يقول بول ريكور.4

للكالم،  مركزاً  ال�سمت  نت 
ّ
وعي الفرن�سي،  الفيل�سوف  هذا  به  قال  ما  على  اآدم''  ''ا�سمي  رواية  انطوت 

وانتهت اإلى فر�سية اأدبية تعلن: ''اإن ميزة اأدب النكبة الفل�سطينية هو اأنه �سنع من �سمت ال�سحية فوا�سل 

اأن  قل'' )�س 312(. والأمر 
ُ
''مفتاح اأدب النكبة هو ما لم ي تعيد بناء ال�سورة ال�سعرية'' )�س 234(، واأن 

�سمت ال�سحية الفل�سطينية هو �سوت قتيل ل ي�ستمع اإليه قاتلوه، وي�سيفون اإلى فعل القتل اإنكاره.

اقترب خوري، وهو ي�سوغ المجزرة الفل�سطينية، ب�سيغة الجمع، من عوالم اإدغار اآلن بو التي تنقل 

القارىء من رعب مفهوم اإلى رعب غير مفهوم. فالرعب غير المفهوم، والناتج من ''التردي في الدوامة 

الهائلة''، لي�س عند بو، اإّل ''لوثة الدم المتفجرة التي ا�ستباحت اللد'' عند خوري، والتي و�سعت رعبًا وراء 

الرعب، اأفقه رعب مطلق يترجم وح�سية تتاخم الالمعقول. والفارق بينهما اأن حكايات اآلن بو رمزية، 

بينما �سردية خوري واقعية، مرجعها مكان فل�سطيني معروف التاريخ، وجثث واقعية تطايرت اأو�سالها 

وُدفنت على عجل.

اأنطقت  اأدبية''  ''وثيقة  خوري  فا�ستولد  تقع،  لم  جريمة  على  دليل  ال�سحية  �سمت  اأن  الَقَتلة  اعتقد 

القتل والت�ستر عليه. خلع �سندوق ال�سمت قناعه وك�سف عن �سندوق  ال�سحية، و�سهدت على جريمَتي 

الموت والخديعة، واأنتج رواية تعرف التاريخ ول تعترف بطريقة كتابته، ت�سائل الطرفين وت�سخر منهما، 

فعلم التاريخ ل ين�ست اإلى وجع ال�سحايا، وكّتابه ي�سيفون اإلى �سمت ال�سحية، العالية ال�سوت، �سمت 

الوثيقة التي تبحث عن البراهين ول ترى اآلم الب�سر.

III - الروائي واملوؤرخ: كالم الريح ولغة احلطب
ينزع الموؤرخون، في الكتابة الم�سيطرة، اإلى تثبيت ''الوقائع الكبرى''، فال موقع لفرد اإّل اإذا اأخ�سع 

فالكتابة  �سهيرة.  �سخ�سية  هزمتها  اأو  انت�سارها،  اأ�سهرها  اإذا  اإّل  مفردة  ل�سخ�سية  وجود  ول  غيره، 

تن�ساع ظاهريًا، اإلى ''المعرفة المو�سوعية'' ال�سادرة عن موؤرخ تبرز معرفته من اخت�سا�سه المفتر�س، 

وتخ�سع، فعليًا، اإلى عادات قررها المت�سلطون المنت�سرون، ذلك باأن قوة العادة التي يتوارثها الموؤرخون 

اإنتاج ما كتبه موؤرخون  باإعادة  المهزوم، وتكتفي  بالكالم  ال�سلطويون، تملي كتابة متماثلة، ل تقبل 

اآخرون، محافظة على ما ل �سذوذ فيه.

يعّلق ال�سارد الروائي على كتابة التاريخ الماأخوذة بالمجان�سة، فيقول: ''هكذا ت�سير كتابة الحكاية 

برز 
ُ
ي التعليق  وهذا   ،)88 )�س:  الأدب''  نخون  وبذا  المنت�سر،  نظر  وجهة  من  التاريخ،  كتابة  من  جزءاً 

مالحظة تم�س ''مو�سوعية التاريخ''، واأُخرى تف�سل بين لغة التاأريخ المتجان�سة ولغة الأدب. واعتبر طه 

�س، اأو 
َ

ح�سين في مقدمة كتابه الكبير ''الفتنة الكبرى''، اأن العرب لم تعرف التاريخ، فما عرفته هو َق�س

، الأمر الذي يدفع بادعاءات الموؤرخين اإلى زاوية مظلمة، كما اأن المتخ�س�سين بالأدب 
َ

�س
َ

ي�سبه الق�س

ا ال�سارد فجاء باإ�سافة ثالثة بنى عليها حكايته الكبرى الموزعة على 
ّ
اعتبروا اأن الأدب عمل في اللغة. اأم

اإ�سافته  اأكدت  الموؤرخون على كتابته...'' وقد  الذي ل يجروؤ  المهزومين  ''الحكاية هي تاريخ  حكايات: 

ي�سبه  منت�سرين  اإلى  يلتفت  ل  بمنظور  اإّل  اأدب  ول  به،  جاء  بمفرد  اإّل  اإبداع  فال  الأديب''،  ''ذاتية  هذه 
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بع�سهم بع�سًا، وينفذ اإلى اأرواح مغتربين يهج�سون بما كان وما �سيكون. وعلى خالف علم التاريخ، اأو 

اأن  مدركًا  بذاته،  اكتفائه  من  الأدب  مو�سوعية  تاأتي  منتقاة،  مو�سوعية  اإلى  الم�سدود  ذلك،  دعى 
ُ
ي ما 

المكتفي بذاته ل وجود له، حتى لو كان رغبة ق�سوى، واأن في الأدب جملة عالقات تذوب فيه، وتوهم 

اعُتبر  اإذا  اإّل  ذاته؟  المرجع  كان  اإذا  والمنت�سرين  المهزومين  بين  ف�سل 
ُ
ي اإذاً  لماذا  الذاتية.  بكفايته 

التعاطف والعدالة والتنديد بال�سر عالقات م�سمرة في بنية العمل الأدبي!! وهذا �سوؤال يطول �سرحه.

ف الأدب ذاته اأوًل في رواية ''ا�سمي اآدم''، وي�ستق منها تعريفات لحقة ت�سيء على معنى الأدب 
ّ
يعر

قبل اأن تنير معناها المحايث لها، اتكاء على لغة تختلف عن لغة الموؤرخين. نقراأ اأوًل: ''الأدب منّزه عن 

المعنى الذي يقع خارجه''، كما لو اأنه ف�ساء لغوي مغلق يعيد �سوغ مقولت تنت�سب اإليه، حيث ''ال�سعر 

فوا�سل ال�سمت''، و''الق�س�س كالحياة تملك اأقدارها التي ل ُترّد''، و''موت ال�ساعر ال�سامت ق�سيدة كتبها 

اأن  كما  ذاكرة،  لكنه  ندمًا،  لي�س  و''الحزن  للن�سيان''،  المالئم  ال�سكل  هي  و''الكتابة  مكتومة''،  باأنفا�س 

الذاكرة لي�ست حنينًا، بل و�سمًا منغر�سًا في اأعماقنا.'' و�سمن هذه الحدود، يقترب الأدب من منظور ''الفن 

للفن''، ومن اجتهادات ثيودور اأدورنو في كتابه ''النظرية الجمالية''.

ُترّد المقولت القريبة من ''جوامع الكلم'' اإلى الأدب كمتخيل لغوي ينتج �سوراً تنبعث من اللغة ول 

يحدد  الحالة  هذه  في  دللتها.  عن  يف�سح  تاأويل  وينتظرها  اليومي،  والمبا�سر  المح�سو�س  اإلى  ترجع 

المتخيل بعداً من اأبعاد اللغة، فيقي�س تجربته الحا�سرة على تجارب ما�سية، معتمداً على �سور تنبثق 

ا يرى بت�سكيله الكالمي، اأو ينفي العالم المح�سو�س بعالم خلقته لغة 
ّ
من ذاك البعد، كاأنه ي�ستعي�س عم

ا قاله الفرن�سي ريكور: ''الخيال هو تجاور متزامن لعالمين مختلفين: حقيقي وغير 
ّ
طليقة، وهذا قريب مم

حقيقي، من خاللهما ينبني المعنى الجديد والمبتكر.''5

ر�سم خوري الماأ�ساة الفل�سطينية بلغة ''�سعرية'' يتداخل فيها الحقيقي والمجازي، فتحّدث عن ''امراأة 

وعنق  المهجورة  البيوت  اأنين  الدموع،  معمودية  العيون،  عط�س  الألم،  خراطة  الأمومة،  ماء  العط�س، 

بينهما،  وما  و�ساتيال  �سبرا  اإلى  اللد  من  الفل�سطيني،  العذاب  اآثار  واقتفى  المطعوجة''،  القتيل  ال�سبي 

العوالم  وبنى  ُتحّد،  ل  التي  اللغة  اإمكانات  واأيقظ  القتيلة،  والمخلوقات  القتل  فعل  بين  الم�سافة  ر 
ّ

وق�س

اإدها�س على م�ستوى  ''ال�سعر  ال�سعر عند با�سالر، حيث  الداخلية للمهزومين بال�سور، مقتربًا من معنى 

ف خوري باإمكانات اللغة، قاطعًا مع لغة الحطب 
ّ
الكالم، ل غير، اإدها�س في الكالم وبالكالم.''6 لقد ت�سر

الباحثة عن وثيقة موروثة من وثيقة، وم�ساحبًا لغة الريح التي تنهى عن لغة اليقين. اأنطقت لغته عوالم 

الم�سطهدين، واعترفت بقارىء له الحق في ال�ستقبال والتاأويل، ولذاكرته الحق في الحوار مع ذاكرات 

حكايات  عن  بعيداً  ناق�سة،  وتظل  اأُخرى،  حكايات  ُتكمل  فل�سطينية  حكاية  فل�سطيني  فلكل  اأُخرى. 

والذاكرات  والن�سو�س  اء 
ّ
القر يحاور  اأدبيًا  ن�سًا  خوري  اأنتج  واحدة.  حكاية  لديهم  الذين  المنت�سرين 

والأحياء والأموات، ول يقرر جملة اأخيرة.

IV - ماأ�صاة اللد بني �رسديتني
وح�سي�س  الطويل  والحت�سار  الموت  وقارعة  المطفاأة  العيون  ب�سور  اللد  مجزرة  خوري  �سرد 

اإلى  الفل�سطينية. نفذ  القامات المنك�سرة والعط�س والغبار والذباب ورعب القذائف والنار ونهب الحياة 

جحيم المهزومين وجوهر الوح�سية ال�سهيونية.



207 قراءة خاصة إلياس خوري يف روايته ''اسمي آدم''

في مقابل ''يوم الح�سر اللّداوي''، بلغة خوري، قّدم الأديب والموؤرخ الإ�سرائيلي اآري �سبيط في كتابه 

قناعات  من  فيه  المعلن  قلقه  يغير  ل  مختلفًا  �سرداً  جوائز،  عدة  ح�سد  الذي  ميعادي''  ''اأر�س  ال�سهير: 

�سهيونية وطيدة لديه. لقد اطماأن �سبيط اإلى عنوان م�سبع باإيمانية دينية وعلمانية، م�سيفًا اإليه عنوانًا 

ثانويًا منقو�س الر�سى: ''اإ�سرائيل الن�سر والماأ�ساة''. كما اأخبر عن بداهة الن�سر باأمثلة متنوعة، واأثنى 

اأن�ساأت  القيم،  على حيوية يهودية مبدعة جديرة بالثناء، بينما نجم قلقه عن ماآلت �سهيونية رفيعة 

يغادروا  لم  فل�سطينيين  ومن  لحقة،  اأجيال  من  اإليها  المنت�سبين  قيم  وتراخت  النجاح،  باهرة  دولة 

اأر�سهم، وتعكر ظاللهم �سفواً اإ�سرائيليًا من�سوداً.7

من  لمعًا  كتابًا  �سبيط  اأنجز  باليقين،  ال�سك  فيها  يمتزج  ا�ستفهام''،  ''عالمات  عنوانها:  مقدمة  بعد 

�سبعة ع�سر ف�ساًل )439 �سفحة في ترجمته العربية المتقنة(، اأفرد الخام�س منها لمجزرة اللد. وقد اأعطى 

ول  له  تاريخ  ل  ف�سل  فهو  المجزرة،  بمدينة  الخا�س  ذاك  با�ستثناء  وتواريخ،  عناوين  الكتاب  ف�سول 

عنوان، واكتفى با�سم المدينة، كما لو اأن فيها ما يم�ّس الذاكرة. اإنها حكاية اأُخرى - غير �سارة - من 

وقتاًل  مبدعًا  واجتهاداً  وجهداً  ماًل   - الموؤلف  بلغة   - اليهود  كّلفت  التي  الميعاد''،  ''اأر�س  حكايات 

اإلزاميًا، بعيداً عن روح �سهيونية ''اأرادت اأن تفيد الب�سرية جمعاء، ]....[ �سهيونية ا�ستيطانية تقدمية لم 

ح الموؤلف بقناعات ''تنويرية 
ّ
تتلوث بال�ستعمار، حركة قومية بدون ندوب �سوفينية'' )�س 127(. �سر

النظر''، تعتنق ''التقدم'' وت�سجب ال�ستعمار وال�سوفينية، فماأ�ساة ''اأر�س الميعاد''، بهذا المعنى، ما هي اإّل 

ندوب �سلبية لم ي�ساأها اليهود، ولم تاأِت بها ال�سهيونية، واإنما جاءت من مفارقات الأقدار الموؤ�سفة التي 

ته من م�سادفات وقعت 
ّ
لي�ست �سوى ''لحظة الحقيقة �سنة 1947'' المرتبطة بـ ''حرب التحرير'' وما جر

دامية على مدينة اللد في 11 و12 تموز/يوليو 1948. وقد ترجمت هذه الم�سادفات ''الموؤ�سفة'' ماأ�ساة 

اأنهم  اعتبار  على  فيه،  ترغب  ل  بما  القيام  اإلى  فل�سطين،  �سكان  اأي  العرب،  دفعها  طهرانية  �سهيونية 

دللة  يدركوا  لم  الذين  ''المتعنتون''،  اللد  اأهل  واآيتهم  ''التحرير''،  لإنجاز  اإخراجهم  يجب  م�ستعمرون 

ال�سهيونية وبقوا في مدينتهم، واألزموها بالقيام بما يعار�س طبيعتها. فلو خرج الفل�سطينيون طوعًا 

لما اأ�سابهم اأذى، ولما دفعوا اآري �سبيط اإلى اعترافات يخالطها الأ�سف، واإلى كالم تتنه�سه تناق�ساته.

تها القيادة العليا لحتالل اللد والقرى المحيطة بها، والتي 
ّ
اأ�سار �سبيط اإلى ''عملية لر لر''، التي اأقر

''خطة  اأن يتنا�سى  الفل�سطينيين بالهرب. لكنه ل يلبث  اإ�ساعة الرعب تتكفل وحدها باإقناع  اأن  اعتبرت 

م�سلحتين  ''عربتين  يذكر  كاأن  الح�سبان''،  في  تكن  ''لم  اأ�سباب  اإلى  المجزرة  ويعزو  الجاهزة''،  التحرير 

اأردنيتين''، تفتقران اإلى الأهمية الع�سكرية، مثلما قال، وراأى الفل�سطينيون فيهما ''طالئع تحرير عربية''، 

العنف''  ''موجات  �سيئًا عن  يذكر  اأن  العنف''، من دون  و''موجة جديدة من  ابتهاجًا  الر�سا�س  فاأطلقوا 

الإ�سرائيلي''  الثالث  الفوج  ''جنود  اعتقد  ثانية، حين  الأولى م�سادفة  الم�سادفة  اإلى  واأ�سيف  ال�سابقة. 

اأنهم في مواجهة ''خطر هجوم اأردني داهم''، دفع بهم اإلى اإطالق نار كثيفة في عدة اتجاهات: ''وخالل 

عز  في  الكثيف  الموت  �سبيط  غ 
ّ
ي�سو ولم  مدني.''  مئتي  من  اأكثر  ُقتل  الظهيرة،  عز  وفي  دقيقة،  ثالثين 

غ الأ�سباب التي قادت اإليه، و''الخارجة عن الإرادة ال�سهيونية.''
ّ
الظهيرة، لكنه �سو

غير  مجالت  في  اليهودي''  ''الإبداع  عن  جميعًا  برهنت  �سابقة  لف�سول  ا�ستتباعًا  اللد  ف�سل  جاء 

ح�سن 
ُ
ع�سكرية، الأمر الذي يجعل، لزومًا، من ''المجزرة اإبداعًا مختلفًا'' باأدوات مقاتلة وقاتلة. فمثلما ي

''لوثة  اإليا�س خوري تحّدث عن  اليهود زراعة البرتقال، فاإنهم يتقنون بدورهم زراعة الموت. واإذا كان 
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ى ال�ستنفار'' التي 
ّ
ح �سبيط اإلى ''حم

ّ
الدم''، ذلك باأن اإراقة الدم الأولى ُت�ستكمل ب�سيل من الدماء، فقد لم

من  الميعاد  اأر�س  ''تحرير  بحجة  والقتل  الإثم  وتمحو  القاتلة،  اآلته  وتوؤّثم  القاتل  الجندي  ىء 
ّ
تبر

الم�ستعمرين ]....[ عندما و�سلت اأنباء اإلى مقر قيادة عمليات لر لر في قرية يازور المحتلة، �ساأل اإيغال 

ح بن - غوريون بيده قائاًل: اطردهم. بعد �ساعات 
ّ
األون ديفيد بن - غوريون ما يجب فعله بالعرب. لو

من �سقوط اللد، قام قائد العمليات يت�سحاق رابين باإ�سدار اأمر مكتوب اإلى لواء يفتاح: يجب طرد جميع 

�سكان اللد العرب ب�سرعة، وبغ�ّس النظر عن ال�سن'' )�س 133(.

الميعاد، قوامها خطة ع�سكرية م�سبقة،  اأر�س  المجزرة حكاية �سرورية من حكايات تحرير  تج�سد 

بقوافل  �سبيط  التحق  وقد  تجاهله.  يمكن  ل  مكتوب  واأمر  قاطعة،  وا�سحة  وكلمة  �سريعة،  يد  وحركة 

المنت�سرين في التاريخ، الذين يعترفون بجرائمهم بعد فوات الأوان، مقاي�سين حيوات القتلى بقب�سة 

من الكلمات. والفرق بينه وبين غيره �سجاعة معنوية ل تغير من ماآل ''المطرودين �سيئًا''. ولعل التعار�س 

''اللد هي �سندوقنا  اإلى القول:  بين عواطفه المتاأخرة ومبادئه ال�سيا�سية - الأيديولوجية هو ما دفعه 

الأ�سود. فيها يكمن التاريخ الأ�سود لل�سهيونية. الحقيقة هي اأن ال�سهيونية لم تكن قادرة على احتمال 

حتمل يجب التخفف 
ُ
''البداهة الغام�سة''، فما ل ي اأطراف  اأن ل تعرف.'' بلغ �سبيط  اأو اختارت   ]....[ اللد 

له، والذي لم تكن اللد ا�ستثناءه الوحيد.
ّ
منه، وال�سهيونية اجتّثت ما ل ت�ستطيع تحم

ع 
ّ
''يرب مبهم  اأخالقي  ت�سور  اإلى   ،1957 �سنة  في  المولود  �سبيط،  عرف 

ُ
ي ول  عرف 

ُ
ي ما  ''لغز''  دفع 

اأقلق �سميره، فقابل ع�سكريين  اأن يف�سر ما  اأراد  الأ�سود''،  ال�سهيونية  ''اللد �سندوق  الدائرة''. فبعد قول 

اأ�سرفوا على المجزرة، وا�ستطاعوا م�سح �سيء من ال�سواد ال�سهيوني، الأمر الذي اأتاح لعقله الباحث عن 

الحقيقة اأن يرى اأن ''في الحرب تحدث اأ�سياء فظيعة''، محياًل كلمة ''الحرب'' اإلى مجهول، وتحويلها اإلى 

ظاهرة �سريرة ل تف�سير لها. انتهى ''تفكيك �سيفرة ما حدث'' اإلى ممار�سات دموية غام�سة ال�سبب، خّلفت 

في �سمير ''الموؤرخ الأخالقي'' ذكريات مزعجة.

وقع �سبيط في مفارقة بي�ساء، فا�ستنكر مجازر ال�سهيونية في �سنة 1948، ولم ي�ستنكر ال�سهيونية. 

''اإلهية''،   اللـه اليهود باأر�س 
ّ

حافظ، وهو العلماني المعلن، على لهوت �سهيوني وا�سح التعاليم: خ�س

يد اأن �سبيط 
َ
واخت�سهم بن�سر موؤّزر ل دماء فيه، لكنه خادع ال�سهيونية واأ�سال دماء ''جاءت بها الحرب.'' ب

غوتمان  هما:  ''رحيمين''  �سهيونيين  جانب  اإلى  يقف  حين  اإعالنها  في  يتاأخر  ل  الحقيقة،  عن  الباحث 

في  راأى  روحاني.  لل�سهيونية  فهمه  عقالني،  ''علماني،  و�سفه:  مثلما  منهما  فالأول  األون.  واإيغال 

ال�سهيونية مبادرة �سعب مهزوم لم ينتظر الم�سيح، بل اأخذ على عاتقه القيام بمهمة الم�سيح'' )�س 145(، 

النار على كل  ''اإطالق  اأوامر:  اأعطى  الذي  للّد، هو  الذي غدا حاكمًا ع�سكريًا  الروحاني  الإن�سان  لكن هذا 

األون:  اإيغال  الرحيل. كذلك حال  البقاء في مدينته ورف�س  اأي  الع�سيان''،  با�ستراكه في  ي�ستبه  �سخ�س 

اأن  الموؤكد  والأمر  دولة.''  هناك  يكون  لن  ذلك  وبغير  يبقوا.  اأّل  العرب  على  اإن  قال  لكنه  اإن�سانيًا،  ''كان 

لل�سهيونية قامو�سًا ''اأخالقيًا'' خا�سًا بها، ينطلق من وجوب وجود الدولة، ويمحو الم�سافة بين الروحاني 

 من اأر�سه، واأخالقيًا 
ّ
والفعل القاتل، وبين الإن�ساني وبعثرة اأو�سال الب�سر، ويعتبر الفل�سطيني عاقاًل اإذا فر

اإذا لم يدفع ال�سهيونية اإلى ''عبث الحرب''، كما لو اأن الفل�سطيني الإن�ساني هو الذي يحترم اإرادة اليهود 

ببناء دولتهم فوق ''اأر�س الميعاد''.

و�سل �سبيط، بعد اعترافه بالدمار الوا�سع الذي اأنزله الجي�س ال�سهيوني بالمدينة اإلى نتيجة مطمئنة: 
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''هل اأتنكر لل�سهيونية؟ هل اأدير ظهري للحركة القومية التي قامت بهذه الأفعال؟ اإنني مثل غوتمان اأرى 

اأن  ا 
ّ
اإم قا�سيًا:  الخيار  اأرى  الحكم،  في  نزيهًا  اأكون  اأن  اأحاول  وعندما  ا�ستيعابها.  على  اأقدر  ل  حقيقة 

اأرف�س ال�سهيونية، ب�سبب اللد، اأو اأن اأقبل ال�سهيونية مع ما ح�سل في اللد'' )�س 162(. والجواب وا�سح، 

فال�سهيونية فوق القيم والأرواح الفل�سطينية.

�س �سخ�سيَتي غوتمان واألون، وتقا�سم 
ّ
ل �سبيط، بعد اأن فّك �سفرة المجزرة، اإلى ع�سكري اآخر، فتلب

ّ
تحو

معهما ''الإن�ساني والعلماني والعقالني''، وراأى في تذبيح الفل�سطينيين وطردهم اأمراً حتميًا يندرج في 

اآفاق الحركة القومية اليهودية والثورة ال�سهيونية، وبالتالي وقف اإلى جانب �سعبه اآخذاً مكان الم�سيح!!! 

وواقع الأمر اأن الإن�ساني والعقالني ماثالن في موقف اإليا�س خوري الذي ا�ستنكر تقتيل اليهود، وراأى 

في النكبة فعاًل اإجراميًا ل يزال يتوالد اإلى اليوم.

ع الدائرة''، ويقاي�س 
ّ
تحدث الموؤرخ الإ�سرائيلي عن ''خطاأ حتمي'' نبيل الغاية، �سرده بلغة موؤرخ ''يرب

الن�سر  تاركًا  الم�سطهدين،  جميع  عن  خوري  دافع  بينما  المجاني،  بالندم  الفل�سطينيين  عذابات 

غ اإرهابهم.
ّ
لمنت�سرين يخترعون حقائق ت�سو

V -  الفل�صطينيون يف هويتهم ال�رسدية
''ا�سمي اآدم'': هل في رواية خوري ما يلم�س الهوية الفل�سطينية  �سوؤال ربما يبدو مقحمًا على رواية 

اإلى ديمومة اجتماعية - ثقافية، وا�ستقرار  ال�سوؤال، كي يكون �سحيحًا،  المجزرة؟ يحتاج  اكتمال  بعد 

وفهم والرحيل،  الح�سار  متواليات  مزقتهم  الذين  للفل�سطينيين  والجغرافيا  والحدود  اللغة   وا�سح 

التي  النتماء  ولإرادة  المفتوحة،  والمنافي  الوطن  من  تبّقى  ما  على  الموزعة  ال�ستاتية''،  ''هوياتهم  لـ 

اأرهقتهم وبقيت قائمة.

الم�ستويات وقاباًل للتاأويل. فقد  اآدم''، وهي عمل كبير، خطابًا روائيًا متعدد  ''ا�سمي  تت�سمن رواية 

كتب خوري عن حكاية ماأ�سوية كبرى، موزعًا وجوهها على متواليات حكائية تخفف من الأيديولوجيا 

اإّل داخلته، �ساء اأم اأبى، بداهات  والأحكام ال�سيا�سية اللتين ل يمكن اإق�ساوؤهما، اإذ ل ن�س اأدبيًا كبيراً 

''الكتابة  تاريخ  اإلى  تطّلع  ما  بقدر  كونية،  فاجعة  عليه  �سارداً  كوني  قارىء  اإلى  توجه  كما  اأخالقية، 

الخال�سة''، وحاول اأن يكون امتداداً لها.

لكن ما هو موقع الهوية الفل�سطينية في ن�س روائي يروم لغة اأدبية خال�سة؟

اأجاب عن ال�سوؤال - وكل اإجابة ن�سبية - بول ريكور الذي قراأ الرواية الحديثة بمعطيات فل�سفية. فقد 

مايز بين الهوية العينية التي يعلنها اإن�سان محدد المعي�س، والهوية ال�سردية ال�سادرة عن متخيل اأدبي 

يت�سرف مع الواقعي بح�سابات دقيقة، وهي ''هوية يلعب فيها الخيال الدور الأول ل الوقائع التاريخية 

باأن حياة  نعتقد  ''اأول�سنا  فيقول:  والق�س�س''،  والخيال  التاريخ  بين  والتمازج  التبادل  تقوم على   ]....[

ل بح�سب الحكايات التي يرويها النا�س عنها؟ واأن هذه الحكايات 
ّ
الب�سر ت�سبح اأ�سهل للقراءة حين توؤو

ت�سبح اأ�سهل للفهم حين نطبق عليها النماذج ال�سردية، مع اإيجاد حبكات مقتب�سة من التاريخ الفعلي اأو 

من م�سنفات الخيال )الدراما اأو الرواية(؟''8

ل تكون حكايات النا�س المترجمة �سرديًا، دائمًا، �سهلة القراءة، كحال حكايات اأهل اللد على �سبيل 

ت 
ّ
المثال، ذلك باأن القراءة تعتمد على �سكل الكتابة. وقد اتفقت رواية خوري مع ما قاله ريكور، واحتج
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الذي  ال�سمت  ذلك  به،  النطق  يمكن  ل  ما  �سجلت  اإنها  بحيث  الأخير،  قررها  التي  الفهم''  ''�سهولة  على 

ي�سادر الكالم، ور�سمت �سخ�سيات فل�سطينية �سكلت الماأ�ساة هويتها ، فباتت ملتب�سة الم�سير، حتى اإنها 

دخلت اإلى ف�ساء المجزرة معطوبة، وخرجت منه اإلى م�سير معتقل، كاأن الهوية ال�سردية التي باطنت 

الرواية، مجزوءة الو�سوح واأقرب اإلى الحتمال.

اإلى  اأقرب  لحظة  في  ولد  الذي  اآدم  الأولى:  الرواية  �سخ�سية  في  الم�سير  الملتب�سة  الهوية  تتراءى 

الجحيم، هو متعدد الآباء: اأب بيولوجي مجهول، واآخر ن�سبته اإليه اأمه ولم يلم�سها، وجاورته محت�سراً، 

''اأعمى'' جاءت به الم�سادفة و�سافر على غير توقع. لم ينت�سب الولد الفل�سطيني الذي  واأب ثالث موقت 

ولد في �سنة 1948، اإلى اأحد، كما لو اأن ل اأب له. فقد رعته اأم لم تكن اأمه، وانتقل معها اإلى بيت زوج 

ع ن�سبه على اأب مجهول، واآخر غادر الحياة، وثالث اأعمى انتهى اإلى المنفى. ل متكاأ  قبيح طّلقها. توزَّ

اإّل ماأ�ساة النكبة المنفتحة على ماآ�ٍس يتداخل فيها الخوف والتخفي وال�سياع، الأمر الذي  ول و�سوح 

يجعل من ابن النكبة بقية من زمن مهزوم، و''لقيطًا'' تتقاذفه الدروب ول م�ستقبل له، م�سيره النتحار 

في مدينة نيويورك، ورفات منثورة فوق نهر ''الهد�سون''، كاأنه �ساء اأن يقطع مع موقع مولده، قبل موته 

وبعده.

الإ�سرائيلي،  المجتمع  في  واندمج  اأمه  هجر  فقد  انتحاره.  قبل  الناجي''  ''الطفل  ينتحر  اأن  غرابة  ل 

والتحق بمدينة ''وار�سو'' التي كان فيها ''غيتو يهودي'' �سهير، و�سغف بالأدب العبري، واأتقن لغته وت�سّتر 

على اأ�سله الفل�سطيني، ولم يعِن رحيل اأمه له �سيئًا.

وال�سبي الذي بدا ''لقيطًا'' هو متعدد الأ�سماء: ا�سم اأول مجهول اأطلقه عليه والداه البيولوجيان قبل 

اه به الناجون من المجزرة، وثالث عرفه به الإ�سرائيليون، ورابع اأنعمت به عليه، 
ّ
''رحيلهما''، واآخر �سم

ربما، مدينة نيويورك. وهذا المتعدد ي�سي نظريًا، بالاليقين، بوجود قلق متنوع الأحوال، كما لو اأن ''اآدم'' 

من �سظايا زهدت بها الحياة، وزهد كهاًل بالحياة، وحقق معنى حياته بالنتحار، بعد اأن اأفرغ ذاكرته 

في رواية مدينة �سارت جثة. اإنه ''مت�سائل'' اآخر حجب هويته حينًا، وقلب ال�سحكات ال�سائبة اإلى انتحار 

ل معنى له، محاكيًا را�سد الذي احترق بالم�سادفة في نيويورك.

ولم  تبّنته  التي   - كال�سمت  الجميلة  المراأة   - ماآل منال  المختلف'' عن  ''المت�سائل  ماآل  يختلف  ل 

نت نف�سها، وهمًا، زوجة 
ّ
''الالئذين'' باللد، وعي ت�ستطع حمايته. دخلت اإلى ف�ساء الماأ�ساة مع الهاربين 

ت اإلى مراهق اأعمى ا�ستغنى عنها وابتعد، فاقترنت باإن�سان 
َ
بطل م�ستهى، �سهدت احت�ساره ورحل، واأَِن�س

قبيح هجرها، وعادت اإلى قريتها )عيلبون( حيث بقيت حتى جاءها موت قبل الأوان. اجتمع في حياتها 

العجز وال�سبر والم�سقة والرغبة العاجزة، وختمت حياة لواوؤها الإخفاق.

رمت 
ُ

جة بالنتحار، وا�ستغرق الإخفاق �سورة اأمه التي ح
ّ
نة �سورة ''الطفل الناجي'' المتو

ْ
�سكلت الُهج

من الأمومة، واكتفى الأب الموقت ب�سفتين: العماء والن�سراف اإلى ذاته كمرجع اأخير. ح�سل على قدر 

القاهرة،  في  تعليمه  وا�ستكمل  المجزرة،  تف�سيالت  وعا�س  الكارثة،  قبل  ما  فل�سطين  في  التعليم  من 

وو�سل اإلى نيويورك، وحا�سر عن �سعر محمود دروي�س. بحث عن اأمان م�ستديم ي�سعه في عالم القراءة 

والكتابة، ويق�سيه عن ذكريات قديمة موجعة.

ح�سم الموت ''اآدم'' واأمه، وح�سد قبلهما مدينة اللد التي غادرها تاريخها، ومنه �سارع �سالح الدين، 

اإ�سرائيلية، وهو  اإن كان ت�سمية  الغيتو، ل فرق  �سرت في زوايا خانقة دعيت: 
ُ

م�ستبقيًا �سظايا ب�سرية ح
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اإلى بقايا �سكان المدينة فاأطلقوه على الأطالل التي  اآنذاك تناهى  اأو لأن هذا ال�سم المتداول  م�ستبعد، 

اآووا اإليها.

''المتعلم  ذلك  في  ن 
َ
بم الموت،  نحو  ثابت،  وبخطو  مروع  بانك�سار  ال�سخ�سيات،  هذه  جميع  ت�سير 

الأعمى'' الذي يحمل الموت في عينيه المطفاأتين، كاأن الموت اأفق الفل�سطينيين الوحيد بعد النكبة، وهو 

موت ذو طرائق متعددة، فقد وقع على ال�ساعر را�سد ح�سين في نيويورك، والذي اأحرقه منفاه و�سيجارته 

معًا، وعلى ''الفل�سطيني ال�سبعيني'' الم�ستريح في ''خياره النيويوركي''، والذي اأدرجه ال�سارد في حكايته 

ك�سورة عن ذاكرة ملتاعة يقر�سها الموت �سيئًا ف�سيئًا.

ما الذي يجعل الموت ماآًل فل�سطينيًا م�ستمراً، من حيث هو اأثر للحكاية ال�سردية، وما معنى نيويورك 

''الروائي''، التي اختارها الفل�سطيني الخم�سيني مرقداً له؟ جاء ذلك ربما من فتنة الحكاية الم�ستقة من 

ول  عنا�سره  على  ي�سيطر  لغوي  متخيل  من  اأو  كثيراً،  الفل�سطينيين  تعني  ل  والتي  را�سد ح�سين،  �سيرة 

ي�سيطر عليها في اآن.

ولعل فكرة ''الموت الفل�سطيني'' ال�سادر عن نكبة ل اقت�ساد فيها، هي التي ا�ستقدمت ''�سندوق غ�سان 

على  عقابًا  الطريق،  في  الالجئين  يتر�سد  الموت  حيث  ال�سم�س''،  في  ''رجال  روايته  في  الحديدي'' 

اليمني  لل�ساعر  فقد كان  و''حفنة من خبز وخيبة.''  قائظة،  و�سم�س  واأمل  اأر�س من رمل  اإلى  ''فرارهم'' 

�سندوق من ع�سق ومغامرة، وكان لالجئين، الذين انتهوا موتى بال قبور، �سندوق من خيار خائب وعار، 

ر حياتهم ا�ستثناء!!
ّ
وكان لهم موتهم المتكاثر الذي ي�سي

قتيل،  ما�ٍس  على  وزعها  مغتربة،  م�سائر  ال�سردية''  ''الهوية  يحايث  الذي  الروائي  المتخيل  حاور 

يعرفها  بلغة  النكبة''  ''اأبناء  اأقدار  المتخيل  ترجم  وقد  مجهول.  وم�ستقبل  بذكرياته،  يعتا�س  وحا�سر 

الالجئون وبعيدة عن ''اأبناء الغيتو''، وهذه ا�ستعارة غير �سرورية، ما دام الأدب ل ي�سبه الحياة، وهو ما 

�سدد عليه ال�سارد غير مرة.

الغيتو مقولة اجتماعية - مكانية، تمثل - مو�سوعيًا - فئة اجتماعية ل تنتمي اإلى الأغلبية، وتحيل 

العالم،  هذا  في  كثيرة  مدن  تعرفه  تزال  ول  عرفته  ما  وهو  والمختلف،  والمغاير  والأ�سعف  الأقل  اإلى 

ا النكبة فواقعة تاريخية ماأ�سوية عرفها الفل�سطينيون في 
ّ
ويحتاج اإلى معالجة خا�سة على اأي حال. اأم

وار�سو  بيهود  �سهرة،  الأكثر  �سكله  في  ارتبط،  ''الغيتو''  اأن  ومع  غيرهم.  يعرفها  ولم  الع�سرين،  القرن 

البولونيين، الذين عاملهم النازيون بوح�سية كبيرة، فلي�س في و�سع فل�سطينيي اللد ما يجعلهم ''يهوداً 

معالجة  اإلى  يحتاج  نظر  وهو  جدداً،  نازيين  مدينتهم  تدمير  على  اأ�سرفوا  الذين  اعتبرنا  اإذا  اإّل  جدداً''، 

تاريخية ل مكان لها في درا�سة عن رواية ت�ستنكر ال�سطهاد في كل مكان.

اأخيراً، حقق اإليا�س خوري في ''ا�سمي اآدم'' الرواية الأكثر تكاماًل عن الماأ�ساة الفل�سطينية الم�ستمرة. 

ن ل ذاكرة له ل تاريخ له، و�ساجل موؤرخين فقراء يخت�سرون الماأ�ساة في وثائق �سكالنية، 
َ
فقد اأبان اأن م

''�سناعة  لـ  الأعمى  النقياد  من  والتحرر  الم�ساءلة  على  اإياه  �سًا 
ّ
محر كوني،  قارىء  اإلى  ه 

ّ
وتوج

اإلى اللتبا�س  الم�ستويات ل يفتقر  اأعطى خوري ن�سًا متعدد  الهولوكو�ست'' بلغة نورمان فينكل�ستاين. 

الذي هو من اأبعاد الإبداع الأدبي الحقيقي. 
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