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ب ّرادة*

�آدم دنّون يبحث عن ذاكرة وهوية تبددان غربته
اليا�س خوري�'' .أوالد الغيتو :ا�سمي �آدم'' (بريوت :دار
الآداب ،ط � 423 ،)2016 ،1صفحة؛ ''�أوالد الغيتو  :2جنمة
البحر'' (بريوت :دار الآداب ،ط � 478 ،)2019 ،1صفحة.

�أكثر

من عالمة توحي ب�أن رواية �إليا�س خوري ''�أوالد الغيتو'' ،بجز�أَيها ،ت�ستوحي م�أ�ساة فل�سطين،
وخ�صو�ص ًا في مرحلتها الأولى ،بعد ا�ستيالء الع�صابات ال�صهيونية الم�سلحة على معظم
الأرا�ضي الفل�سطينية وتهجير �سكانها ،والإمعان في التقتيل والتعذيب ،وفر�ض الح�صار داخل ''الغيتو''
على نحو ما فعلوا في مدينة اللد (تموز/يوليو � .)1948إ ّال �إن الم�ضي في القراءة �سرعان ما ُي�شعرنا ب�أن
الكاتب ال يتق�صد رواية �ضمن ال�شكل الم�ألوف في ن�صو�صه ال�سابقة غير الخا�ضعة لل�سرد الكال�سيكي،
و�إنما يتوخى في الآن نف�سه� ،أن يعيد النظر في م�س�ألة ماهية الأدب وغايته وبنية الرواية و�شكلها في
حدودها الق�صوى .ثم ،ت�ستدعي القراءة �إبراز هذه العالقة بين تجديد ال�شكل جذري ًا ،وطرح الم�أ�ساة
الفل�سطينية من زاوية مغايرة لما ُطرحت عليه في روايات عربية .لأجل ذلك� ،س�أتناول ''�أوالد الغيتو'' في
جز�أَيها'' :ا�سمي �آدم'' ،و''نجمة البحر'' ،من خالل عن�صرين :البنية وال�شكل ،ثم الداللة ذات المعنى
''المعلق''.

البنية وال�شكل
منذ ال�صفحات الأولى من ''ا�سمي �آدم'' ينبهنا الكاتب �إلى �أنه لي�س هو َمن كتب ن�ص الرواية ،بل �آدم
د ّنون الفل�سطيني ذو الحياة الغريبة ،الذي ولد داخل غيتو اللد وعا�ش في �أكثر من مدينة فل�سطينية محتلة،
ودر�س العبرية و�آدابها ،والتقى دالية اليهودية التي عا�ش معها حبه الكبير ،ثم �سافر �إلى �أميركا للعمل
في مطعم �صغير يقدم الفالفل ،وبعد ذلك موته �أو انتحاره هناك تارك ًا مجموعة من الكرا�سات تحوي
* روائي وناقد مغربي.
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ن�صو�ص ''�أوالد الغيتو'' التي اكتفى الكاتب بمراجعتها وو�ضع عناوينها الفرعية ...يتعلق الأمر �إذاً،
تخيل ما جرى في اللد في �أثناء محا�صرة ال�سكان وتجويعهم ،وهي التي
ب�شخ�صية متخيلة هي التي تعيد ّ
تحدثنا عن م�سار حياتها من الوالدة �إلى المراهقة وال�شباب وبداية الكهولة ،عبر ف�ضاءات متنوعة
و�شخو�ص واقعية و�أُخرى متخيلة .لكن الجزء الأول من الرواية ي�شتمل في البداية على ق�صة ال�شاعر
و�ضاح اليمن الذي مات داخل �صندوق ع�شيقته زوجة الملك الأموي من دون �أن يعلن وجوده �أو يعتر�ض
على قتله؛ ف�أودى به �صمته .غير �أن الكاتب المفتر�ض وجد �أن هذه ال�صيغة ال ترتقي �إلى التعبير عن
تجربته'' :ف�أنا �أردت كتابة ا�ستعارة كبرى ،ا�ستعارة كونية �صنعها �شاعر عربي مغمور عا�ش في الع�صر
اكت�شفت �أن اال�ستعارات ال ُتجدي'' (ج � ،1ص  .)23عندئذ ،اختار
الأموي ،ومات كما يموت الأبطال .وفج�أة
ُ
�آدم �أن يروي حياته كما عا�شها في فل�سطين والمهجر الأميركي .وخالل هذا ال�سرد ب�ضمير المتكلم في
الجزء الأول ،ثم �ضمير الغائب في الجزء الثاني من الرواية ،تتدخل �أ�صوات عدة �شخ�صيات رافقت حياة
فر ِ
�ض الغيتو على اللد ،و�أ�صوات م�أمون الأعمى وغيره
�آدم ،مثل �صوت منال المر�أة التي التقطته خالل ْ
ممن �شهد وعا�ش محنة الغيتو ،و''رفقة'' ابنة غابرييل اليهودي �صاحب الكراج ،وحوارات �آدم مع ع�شيقاته
ّ
العابرات ،ومع دالية التي قادته �إلى بحر الحب العميق� ...إ ّال �إن �صوت �آدم يظل هو الأقوى ،وخ�صو�ص ًا
بب�س ِط تنظيراته للأدب و�شكل الرواية .وهذا الجانب الذي يكت�سي �صفة ما ي�سمى
عندما يتعلق الأمر ْ
تتابع ال�سرد ،وتنبيه القارئ �إلى ال�شكل
حيزا ال ي�ستهان به ،وي�ضطلع بدو ِر تك�سي ِر ُ
ن�ص'' يحتل ّ
''الميتا ــ ّ
يجربه �إليا�س خوري من خالل الكاتب �آدم الذي ابتدعه ون�سب �إليه جميع الت�صورات النظرية
الجديد الذي ّ
والت�أمالت الفكرية'' :لو ي�ستطيع �أبطال الروايات �أن يك�سروا جدران ال�صفحات ويتكلموا مبا�شرة ،وبال �أي
مخيلته التي ر�سمت
و�سيط ،لروى �آدم حكايته لي�س ك�إن�سان المرئي ،بل كرجل �صنعه الخيال� .آدم هو ابن ّ
ذكرنا الكاتب
له �شخ�صية ملت�صقة ب�شخ�صيته ،لكنها مختلفة عنها'' (ج � ،2ص  .)80في هذه الإ�شارةُ ،ي ّ
تمت ب�صلة
ب�أن �آدم يمار�س في �سرده ''تخييل الذات''� ،أي �أن ي�ضع الكاتب نف�سه في مواقف وحكايات ال ّ
�إلى حياته الواقعية ،كي ي�ضيء جوانب المرئية منها .لكننا نجد �أن �إليا�س خوري هو َمن خلق �شخ�صية
�آدم د ّنون في ف�ضاء مدينة اللد ،وتخيل لها م�ساراً و�أحداث ًا تتقاطع مع فترة من تاريخ فل�سطين ،الأمر
الذي يجعله يمار�س ما ُي�صطَ لح عليه ،منذ ب�ضعة �أعوام ،بـ ''التخييل الخارج ــ ذاتي'' ،ال�ستعادة االنفعاالت
والم�شاهد المن�سية لدى �شخ�صيات عا�شت في التاريخ� ،أو ابتدعتها المخيلة لكتابة ما طواه الزمان
(.)exofiction
على هذا النحو ،تتخذ ''�أوالد الغيتو'' في جز�أَيها �شك ًال دينامي ًا تتجاور داخله عدة عنا�صر تتحدر من
تقاطع الواقعي ــ التاريخي بالمتخيل ،وتتج�سد في الميتا ــ ن�ص ،واال�ستطراد ،والت�شكيك في المحكيات،
والتخييل الذاتي ،والتخييل الخارج ذاتي ،ف�ض ًال عن ال�سخرية وا�ستثمار عن�صر اللعب والذاكرة الأدبية.
وهذه العنا�صر مجتمعة �أو متفرقة ،نجدها في تجارب روائية عالمية وعربية �سعت للخروج عن ال�شكل
الكال�سيكي الم�شدود �إلى الإيهام بالواقع؛ �إ ّال �إن محاولة �إليا�س خوري في ''�أوالد الغيتو'' تربط هذا
عما �إذا
التجديد بغر�ض �أو�سع يتمثل في م�س�ألتين� :إعادة النظر في مفهوم الأدب ووظيفته؛ والت�سا�ؤل ّ
كانت روايته تنتمي �إلى جن�س �أدبي له ا�سم معروف .بالن�سبة �إلى مفهوم الأدب ،يقول على ل�سان �آدم في
''نجمة البحر'''' :والحقيقة �أن هذه الن�صو�ص التي لن يطلق عليها م�ؤلفها ا�سم رواية ،هي محاولة
اعترا�ضية على الأدب �أكثر مما هي عمل �أدبي� .صحيح �أن �آدم حاول �أن يروي تجربته ال�شخ�صية ،لكنه
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لي�س مت�أكداً من �أي �شيء'' (ج � ،2ص  .)259وهذا االعترا�ض على مفهوم الأدب �سيتكرر في �أكثر من
تعبر عن
مو�ضع ،لي�ؤكد �أنه يقترن عنده
بالخلو من المعنى لي�صبح ك�شف ًا لخلجات الروح الإن�سانية التي ّ
ّ
نف�سها بعيداً عن تبليغ الر�سائل� ،أو التقيد بالحدود المو�ضوعة لتمييز �أجنا�س التعبير ،ثم نجد تلك الحرية
التي �أباحها �آدم لنف�سه في ا�ستدعاء محكيات ون�صو�ص قديمة وحديثة تت�صادى مع ما تجي�ش به
م�شاعره ،غير مبالٍ بتفكك ال�سرد ،وال بما قد ينجم عن تحطيم �أ�سيجة الذاكرة من ت�ضليل للقارئ �أو
�إرباكه .وب�ش�أن الت�شكيك في كون ''�أوالد الغيتو'' تنتمي �إلى جن�س الرواية ،يقول �آدم�'' :أحاول �أن �أرمم
حي العجمي في يافا ،وانتهى
�صورة ال�صحافي والمثقف الهام�شي والإن�سان البوهيمي الذي �سكن في ّ
به المطاف �إلى �إقامة �شبه دائمة في الحي اليمني في تل �أبيب ،ف�أجدها مقطعة الأو�صال ،و�إلى �آخره...
و�صو ًال �إلى زمني الجديد في نيويورك ،حيث �أقوم بم�ساعدة غير مبا�شرة من �سارانغ لي ب�إقناع نف�سي
ب�أنني �أكتب رواية ال ت�شبه الروايات ،لأنها تنتمي �إلى جن�س �أدبي ال �أعرف له ا�سم ًا ،ول�ست مت�أكداً من
وجوده �أ�ص ًال'' (ج � ،1ص .)290
في الواقع ،هذه الإ�شكالية التي يطرحها �إليا�س خوري من خالل �آدم الكاتب المفتر�ض لـ ''�أوالد
الغيتو'' ،هي �إ�شكالية ُطرحت من قبل بطرائق متنوعة .ن�شير ،مث ًال� ،إلى م�س�ألة ''المطلق الأدبي'' التي
طرحها الأخوان �شبيغل و�أ�صدقا�ؤهما ب�ألمانيا في مجلة ''الأتينيوم'' في �سنة  ،1800داعين �إلى �إزالة
الحدود بين الفل�سفة والأدب ،وال�سعي لبلورة لحظة تد�شينية للأدب ب�صفته �إنتاج ًا لنظريته الخا�صة،
و�أي�ض ًا َج ْعل النظرية تفكر في نف�سها على �أنها �أدب .وفي التنظير المتناثر عبر ''�أوالد الغيتو'' ما يجعلنا
ن�ستح�ضر محاولة دعاة ''المطلق الأدبي'' الألمانيين الذين ذهبوا �إلى حد �إلغاء ِملكية الن�ص الأدبي
وجعله منتوج ًا جماعي ًا ،كما �أننا نجد �أن الخروج عن ال�شكل الروائي ذي ال�سرد المنطقي والمترابط ،قد
تحقق في ن�صو�ص كثيرة منذ رواية ''عولي�س'' لجوي�س ،ثم في جماعة الرواية الجديدة في فرن�سا و�صو ًال
�إلى الرواية في �أميركا الالتينية التي ج�سدت مقولة �أن الرواية �شكل مفتوح قابل لأن يمت�ص جميع
الخطابات من خالل �إدماج الميتا ــ �سرد �ضمن الن�ص الروائي واختالق �شخ�صية الكاتب ال�ضمني،
وتوظيف الخطاب الأ�سطوري والوثائقي لبناء ف�ضاء التخييل .من هذه الزاوية ،نالحظ �أن هذا التجريب
المتعدد الوجوه ،لم يمنع من اللجوء �إلى ال�شكل ال�سردي ''المترابط'' ،على الرغم من ا�ستفادته من تقنيات
تك�سير البناء الروائي ،على نحو ما الحظه بع�ض النقاد في فرن�سا من عودة لدى �أغلبية حفدة فولتير،
يوظف لمعالجة �إ�شكاليات ملمو�سة بق�صد الإيحاء
منذ بداية القرن � ،21إلى �سرد ''منتظم'' في �شكلهَّ ،
ب�ضرورة ''�إ�صالح العالم'' .غير �أننا ،في الوقت نف�سه ،نجد �أن ال�سياق المجتمعي في الف�ضاء العربي ،مث ًال،
مت�شظ ،فاقد لت�صنيف اجتماعي متبلور
متفجرة ،يحيالن على واقع
ي�ستدعي �شك ًال روائي ًا مت�شظي ًا ولغة
ّ
ّ
ومرجعيات �أيديولوجية فاعلة في �ساحة ال�صراع الديمقراطي .بتعبير ثانٍ � ،إن باب التجريب المفتوح
با�ستمرار �أمام الك ّتاب ،ال يمكن �أن يتجاهل الداللة �أو الر�ؤية التي يحملها ال�شكل ليكت�شفها القارئ .و�إذا
كان الروائيون يبحثون عن �شكل �آخر غير ما تبلور عبر قرون من الإبداع والتجريب ،فذلك لأنهم يظنون
�أن ما يتطلعون �إلى التعبير عنه ال ت�ستطيع الأ�شكال المتوفرة �أن ت�ستوعبه وتحت�ضن خ�صو�صيته.
انطالق ًا من هذه المالحظة ،نعود �إلى م�س�ألة عالقة ال�شكل بالداللة في الرواية التجريبية ''�أوالد الغيتو''
لإليا�س خوري� .أول ما يلفت النظر� ،أنه ال يكتفي بتقديم �شكل مغاير ذي ٍ
بنية ت ِن ّد عن التو�صيف ،بل
ن�ص �أي�ض ًا ،خطاب ًا ل�شرح دوافع البحث عن �شكل غير م�سبوق ،وعالقة هذا البحث
يجعل من الميتا ــ ّ
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بمفهوم خا�ص للأدب يكون متحرراً من كل تجني�س ،ومن كل معنى �أو ر�سالة تبدد متعته الخال�صة.
يكون جزءاً من الرواية ،ذلك ب�أن الروايتين ''ا�سمي �آدم''
وهنا م�صدر االلتبا�س في الخطاب ال�شارح الذي ّ
يعبر عنها على
و''نجمة البحر'' ت�شتمالن على ر�ؤية داللية ذات ُبعد �إن�ساني م�ستوحى من م�أ�ساة فل�سطين ّ
هذا النحو'' :فمهمة الأدب الأولى هي �أن يقوم بقلب هذه المعادلة ،كي تكون الحكاية هي تاريخ
المهزومين الذي ال يجر�ؤ الم�ؤرخون على كتابته'' (ج � ،1ص  .)88وهذه الفكرة ي�ستوحيها في ر�سم م�سار
�آدم د ّنون وبحثه عن موقع له داخل وطنه المحتل حيث ُ�سلبت منه هويته .وبالتالي ،عند تحليلي للداللة
في ''�أوالد الغيتو'' ،ف�إنني لن �أتقيد بما ردده الكاتب في الميتا ــ �سرد من �أنه ال ي�ست�سيغ الر�سائل في
الأدب لأنه يفقد معناه �إذا �صار و�سيلة ل�شيء �آخر؛ �س�أتخطى ذلك لأجد له ت�أوي ًال مغايراً �أرى �أنه تحقق
في الن�ص على الرغم من ''ت�صريح النوايا'' المتعلق بمفهوم الأدب و�شكل الرواية غير الم�سبوق.
بعد تو�ضيح هذا الإطار الفكري ،النقدي والتنظيري الذي ت�ستند �إليه ''�أوالد الغيتو'' ،والذي ربما ُيحدث
ت�شوي�ش ًا لدى القارئ� ،س�أوا�صل تحليل الرواية باعتبارها �شك ًال �سردي ًا ي�ضع نف�سه مو�ضع ت�سا�ؤل ،ويجعل
من اال�ستطرادات والت�شكيكات جزءاً ال ينف�صل عن ال�سرد وتركيب الم�شاهد والف�صول .ولذلك� ،س�أعتبر �أن
لن�ص الروايتين� ،أي الخطاب
داللة الرواية ور�ؤيتها �إلى العالم قائمتان في الخطابين مع ًا المكونين ّ
ال�سردي ،التخييلي ــ التاريخي؛ والخطاب الميتا ــ �سردي الذي يتخلل بع�ض ف�صول الروايتين.

نب�ض احلياة بد ًال من حتنيط الذاكرة
ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،يمكن اعتبار ''�صندوق الحب'' (ج � ،1ص  ،)29وهو م�شروع رواية ب�صيغته
الأولى ،بمثابة ر�ص ٍد مر�آوي ق�صد الكاتب من ورائه �أن يلفت النظر �إلى م�س�ألة اال�ستعارة الكونية التي
�أوحت له بها ق�صة ال�شاعر و�ضاح اليمن (.)mise en abîme
لقد جرب الكاتب/د ّنون �أن يبني على هذه الق�صة روايته الم�ستوحاة من عالقته بم�أ�ساة فل�سطين،
هو المولود في مدينة اللد في �أثناء احتاللها ومحا�صرتها في �سنة � ،1948إ ّال �إنه عدل عن ذلك ،لأنه
وجد هذه اال�ستعارة م�سرفة في التجريد ال تنقل النب�ض الداخلي لم�شاعره ،الأمر الذي جعله يتخلى عن
ق�صة و�ضاح مكتفي ًا بالإ�شارة �إلى �أنها �صيغة �أولى لم تقنعه .لكنه مع ذلك �سيظل م�شدوداً �إلى فكرة
الموت �صمت ًا من �أجل َمن نحب ،التي ج�سدها و�ضاح بموته داخل �صندوق ع�شيقته ،و�سي�شير �إليها �أكثر
ما�ض في كتابة ق�صة حياته.
من مرة وهو ٍ
بوابة الداللة ،هو �آدم د ّنون المتعدد الآباء ،والمنت�سب �إلى � َّأمين ،والذي ُولد مع بداية
ما يقودنا �إلى ّ
فر ِ
�ض الغيتو على مدينة اللد ،وواجه �أعوام ما بعد النكبة م�شرداً ،متنق ًال بين مدن فل�سطين المحتلة،
ْ
منتح ًال ا�سم ًا يهودي ًا بعد درا�سته الأدب العبري ،ثم مهاجراً �إلى �أميركا حيث ي�صبح بائع ًا للفالفل في
مطعم �صغير .وفي نيويورك� ،سيجد �أن َمن يتحدثون �أو يكتبون �أو ُيخرجون �أفالم ًا عن فل�سطين هم �أبعد
ما يكون عن االقتراب من جوهر الم�أ�ساة ،مثلما يح�سها هو الفل�سطيني اللقيط الذي ت�سكنه الغربة �أينما
يكن ،حتى وهو في �أميركا الم�سلية وال�ضاحكة على ذقون ال�شعوب .هناك تراوده فكرة كتابة رواية عن
خبر الحياة في ظل االحتالل الإ�سرائيلي ،و�أن�ضجته تجاربه في الحب
تجربته ،ب�صفته ابن الغيتو الذي َ
وال�صحافة والتعليم ،و�أ�صبح حا�ضن ًا لأ�سئلة تعذبه عن الهوية والذاكرة والنكبة والم�أ�ساة والمحرقة
والغيتو والموت ...لم يكن دافعه �إلى كتابة رواية ت�ستوحي حياته هو ت�سجيل تف�صيالت النكبة وف�ضح
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وح�شية الهاغاناه ،و�إنما محاولة فهم الم�أ�ساة الملت�صقة بجلده و�أحالمه في �سياق حا�ضره ،بعيداً عن
ما�ض و ّلى �إلى الأبد .وهذا االختيار لمنظور كتابة الرواية ال يعني
قف�ص اجترار ذكريات النكبة و�آالم ٍ
أدبين
تن�صل �آدم من فل�سطينيته وتاريخها المدموغ بالدم والأحزان والفقدان ،ذلك ب�أن درا�سته لل َ
ّ
العربي والعبري �ستقوده �إلى ا�ستح�ضار ومحاورة �أ�سئلة الذاكرة والهوية ومفهوم الأدب ،انطالق ًا من
م�ساءلة مغايرة قاده �إليها البحث عن �شكل روائي مختلف ي�ستوعب م�شاعره النوعية .من هنا جاءت
البداية التجريبية الأولى م�ستوحاة من ق�صة و�ضاح اليمن ،غير �أن ''الكاتب'' يتحرر من هذه اال�ستعارة
الم�سرفة في التجريد ُليعطي لـ ''�أوالد الغيتو'' م�ساراً لولبي ًا تتنا�سل مكوناته ال�سردية بالتدريج لتتج�سد
في �شكل دائري ودالالت مت�شابكة ال تكاد ت�ستقر عند محطة ثابتة :ينطلق الن�ص الأول من قرار �آدم د ّنون
كتابة رواية بعد �أن �أ�صبح مقيم ًا في نيويورك ،عقب ح�ضوره مناق�شة لفيلم �إ�سرائيلي �شارك فيها كاتب
رواية ''باب ال�شم�س''� ،إليا�س خوري الذي �سيكتب ''مقدمة تو�ضيحية'' لـ ''ا�سمي �آدم'' ،يزعم فيها �أن
ن�ص الرواية التي كتبها �آدم د ّنون قبل
الطالبة الكورية ''�سارانغ لي'' هي َمن �أعطته دفاتر تحتوي على ّ
�أن يموت محترق ًا في بيته .وهو (�إليا�س) ،اكتفى ب�ضبط اللغة وو�ضع عناوين الف�صول ،من دون �أن يغير
�شيئ ًا ،بما في ذلك االنتقادات التي ي�صوغها الكاتب �آدم في �صلب روايته �ضد كاتب ''باب ال�شم�ش''.
من هذا المنظور الذي يقترحه الكاتب ال�ضمني (�إليا�س) ،ال منا�ص من �أن نقر�أ ''�أوالد الغيتو'' ب�صفتها
ن�ص ًا متخي ًال ،تتدثر �شخو�صه بالتخييل والغرابة؛ وفي الوقت ذاته تتخذ من ف�ضاء فل�سطين �ساحة
ّ
ي�ضطلع فيها التاريخ بدور الخلفية الم�أ�سوية التي يعيد الكاتب داخلها خ ْلق �شخ�صيات محتملة تنت�سب
بما�ض متجمد� .أي �أنه ي�ستوحي فل�سطين
�إلى فل�سطين/الم�أ�ساة ،ال �إلى فل�سطين/النكبة التي ارتبطت
ٍ
التي اختارتها الحركة ال�صهيونية ف�ضاء لتكرر فيها �سيرورة الغيتو والت�شريد والتقتيل واال�ستعمار .من
خالل هذا التركيب والبناء والداللة ،تنفتح ''�أوالد الغيتو'' على �أبعاد �إن�سانية تحيل �إلى جوانب من
الم�أ�ساة التي تتعر�ض لها ذخيرة القيم الكونية التي �سبق �أن عا�شت االنتهاك والتدمير على يد النازية
التي د�شنت الهولوك�ست (المحرقة) خالل الحرب العالمية الثانية.
مكون ًا �ضمن مكونات �أُخرى ،لـ ''ف�ضاء روائي'' ال
على هذا النحو ،تغدو فل�سطين في ''�أوالد الغيتو'' ّ
يتق�صد الت�أريخ لم�أ�ساة فل�سطين ،وال ف�ضح جرائم م�ستعمريها ،و�إنما هو ف�ضاء تتحقق داخله مغامرة
تخيل ال�شخو�ص ،بدءاً من
تخييلية تعفي الكاتب من االلتزام ب�صدقية الم�ؤرخ ،وتجعله مطلق ًا العنان في ّ
�آدم الفل�سطيني ،و�صو ًال �إلى ع�شيقاته و�آبائه العديدين .وال �شك في �أن هذا التحلل من �إرغامات التاريخ
هو ما �أتاح للكاتب �أن يعانق مفهومه النوعي للأدب الذي تحدث عنه ا�ستطراداً في �صفحات متعددة من
نظر من خالله لرواية مفتوحة على جميع التخيالت والم�شاعر ،تبني �شكلها الرحراح
الن�ص ،وهو مفهوم ّ
من �إعادة �صوغ المقروءات الأدبية وفق ًا لر�ؤية تعتبر الأدب/الرواية مجا ًال لتحقيق المتعة ،ال منبراً
لتبليغ الر�سائل.
ت�صور ي�سعى
وا�ضح �أن هذا الت�صور الذي ي�ؤكده �إليا�س خوري على ل�سان �آدم الكاتب المفتر�ض ،هو ّ
الحري�صين على ربط الأدب بالدفاع
مفهومي االلتزام �أو الواقعية اال�شتراكية،
لو�ضع م�سافة بينه وبين
َ
َ
عن ق�ضية� ،أو بال�سعي لتطوير وعي المتلقي .غير �أن الإ�شكال المت�صل بمثل هذا الت�صور الحري�ص على
التحيز
''تحرير'' الأدب من الت�سخير ،هو �أن جميع تح ّققات الن�ص ت�ؤول في النهاية �إلى ت�ضمين ر�ؤية� ،أو
ّ
�إلى وجهة نظر ،وهو �أمر راجع �إلى الأداة التي يتو�سل بها الإبداع الأدبي؛ فاللغة لي�ست �أداة ''محايدة''،
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مثل اللحن �أو النغم في المو�سيقى ،والألوان والخطوط في الر�سم ،بل �إنها �أداة م�شتركة بين جميع �أفراد
ي�س َع المبدع لنحت قامو�سه الخا�ص ،ف�إنه يظل منت�سب ًا �إلى
المجتمع في ا�ستعماالتها المتداولة؛ ومهما ْ
المعجم اللغوي ال�سائد ،وتظل كتابته ،على الرغم من خ�صو�صيتها ،حاملة لدالالت م�شتركة .من هذه
الزاوية� ،أرى �أن ''�أوالد الغيتو'' تظل م�شتملة على ر�ؤية ت�سائل القارئ� ،سواء اعتبرناها ر�ؤية الكاتب
ال�صريح� ،أو ر�ؤية الكاتب المفتر�ض �آدم د ّنون .لأجل ذلك� ،أجد �أن ''�أوالد الغيتو'' ا�ستطاعت �أن تحقق �شيئ ًا
�آخر غير ما �أف�صح عنه الكاتب في خطابه ال�شارح ،وهو تحا�شي التعبير المبا�شر عن �أفكار وم�شاعر
�شخ�صيات الرواية .بعبارة ثانية ،اعتماد ال�سرد على الميتا ــ �سرد ،وعلى اال�ستطراد وتعديد الأ�صوات،
وا�ستثمار التخييل في ك�سر حرفية الواقع ومنطقه ،والت�شكيك في المحكيات ،وكلها عنا�صر جعلت
الداللة تتعدد وتفقد مبا�شرتها ويقينها .وفي االتجاه نف�سه ،يلج�أ الكاتب �إلى توظيف عن�صر اللعب من
خالل نق�ض الأقوال ،والتراجع عن �آراء �سبق �أن � ّأكدها ،واختالق االلتبا�س ب�ش�أن ما يبدو م�ؤكداً في
التاريخ �أو الدوغما ال�سائدة.
لكن� ،إذا لم تنجح ''�أوالد الغيتو'' في التخل�ص من الداللة ذات الر�ؤية مثلما كان يتمنى كاتباها ،ف�إنها
ا�ستطاعت من خالل مكوناتها ال�سردية وال�شكلية التي �أ�شرنا �إليها �آنف ًا� ،أن تجعل داللة الرواية قابلة
لأكثر من ت�أويل ،ومح ّفزة للقارئ على ا�ستنطاق ذاكرته ومخزوناته المعرفية والوجدانية .وبالن�سبة �إلى
نذكرهم ب�أنها توجد �أي�ض ًا في الن�صو�ص التي ت�ستوحي
الباحثين عن ''المتعة الخال�صة'' في الروايةّ ،
تميز الممتع
مو�ضوعات حياتية �أو تاريخية مو ّلدة �أ�سئلة ت�ستدعي التفكير والت�أمل .ما من حدود قاطعة ّ
مما عداه.
ّ
لم �أتوقف ،في هذه القراء ،عند المحكيات الكثيرة التي ت�ؤثث حياة �آدم د ّنون المتخيلة ،وخ�صو�ص ًا
تلك التي ت�سرد عالقاته الغرامية العابرة قبل �أن يلتقي دالية التي ''ر�أت الفل�سطيني الكامن في روح �آدم''،
حبه الذي �سي�ؤول �إلى م�أ�ساة؛ ولم �أتوقف عند الم�شاهد والق�ص�ص التي يرويها رجال ون�ساء
و�ألهبت ّ
كون الرحم المولد للأنفا�س
اكتووا بنيران المحرقة في وار�سو وعذابات الغيتو في اللد ،لأنها �سرديات ُت ّ
الملحمية التي ت ْق ِمط ف�صول الروايتين ،وتمت�ص الت�أمالت ال�شارحة ،ليتدفق الن�ص متدثراً بغاللته
الملحمية التي ال تهدف �إلى تمجيد البطوالت ،و�إنما تلملم الأ�شالء والذكريات واللحظات الأليمة كي
تحيل على م�أ�ساة المهزومين الذين فقدوا وطن ًا ،و�أ�صبحوا م�شردين �أو محتلين ،مهانين داخل �أر�ضهم.
وفي هذا الم�ستوى ،ن�سجل �أن ''�أوالد الغيتو'' تتميز ب�سال�سة في التعبير ،وبلغة رقراقة من�سابة ،تجمع بين
الف�صحى ولغة الكالم في زواج موفق ،وتلتحف بال�شعرية الوجدانية كلما تعلق الأمر با�ستكناه العواطف،
�أو و�صف الأمكنة الجميلة ،مثل مدينة حيفا.
ألح عليها الكاتب،
�إن ''�أوالد الغيتو'' بجز�أَيها'' :ا�سمي �آدم'' و''نجمة البحر'' حققت تلك المتعة التي � ّ
وجعلها في طليعة ما يبتغيه من وراء مغامرته الحري�صة على تجديد ال�شكل ،ون ْزع الحدود بين الأجنا�س
التعبيرية؛ لكن المتعة التي حق َقتها ،في نظري ،تظل م�شحونة بالأ�سئلة الفكرية واللمحات الوجدانية
التي تقنع القارئ ب�أن معانقة نب�ض الحياة هو ال�سبيل �إلى رف�ض الذاكرة المحنطة ،والمراهنة على �أفق
القيم الكونية ال�ضرورية ال�ستمرار الإن�سان في الوجود.

