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ُّ َ
مستويات اللغة في رواية "إخطيِّة" إلميل حبيبي ِّ
ناصر يعقوب* ِّ
الروائيُّ .يحاول البحث أن يُّظُّهر تجلُّيات ٰهذا األسلوب عبر
يعدُّ إميل حبيبي رائدُّا في أسلوبه ُّ
تناوله للمستويات اللُّغوية املتعدُّدة في نسيج روايته "إخطيُّة" ،إذ يتناول خمسة مستويات ،وهي:
َ
َ
َ
اللغة الشُّعرية ،اللُّهجات العاميُّة ،اللغة التُّاريخيُّة ،اللغة السُّرديُّة التُّراثيُّة القديمة ،واألجناس
املتخلُّلة.

 مقدِّمةِّ :الروائدديُّ العربدديُّ .كمددا يعدددُّ ثدداني الد ُّدروائيُّان
يعدددُّ إميددل حبيبددي( )1أحددد الد ُّدروُّاد فددي مسددارة اع دددا ُّ
الرواي ددة العربي دة الجدي دددة م د داخ ددل
الفلس ددطي يُّان -بع ددد س دان كنف دداني -م د ال ددذي َ ُّ كتب ددوا ُّ
الروائيد دة
فلس ددطان خ مد د خارجه ددا( ،)2مد د خ ددرل تجرب ددة س ددرديُّة وجماليد دة متمي د دزة تقنيُّاته ددا ُّ

* رئيس قسم العلوم األساسيُّة /كلُّيُّة الحص الجامعيُّة /جامعة البلقاء التُّطبيقيُّة/األردنُّ .
الرواية الفلسطي يُّة
( )1إميل حبيبي ( )1996-1921روائيُّ فلسطينيُّ وصحافيُّ وسياس يُّ .عرمة ارزة في تاريخ ُّ
َ
َ
األيُّام
والعربيُّة .ولد في حيفا .في سنة  1968ظهرت أولُّ مجموعة قصصيُّة له وكانت بعنوان “سداسيُّة ُّ
السُّتُّة”ُّ.وفي العام  1974ظهرت روايته األولى “الوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي النُّحس املتشائل”ُّ.وقد
الرواية .وفي عام  1980صدرت عميل
الرواية جد ُّخ وضع إميل حبيبي في موقع متماُّز ان كُّتُّاب ُّ
أثارت ٰهذهُّ ُّ
حبيبي مسرحيُّة بعنوان “لكع

لكع” ُّوقد تمُّ تمثيلها وإخراجها في عدد م األقطار العربيُّة .وفي عام

 1985ظهرت له رواية ثانية بعنوان “إخطيُّه” ،وفي سنة  1991نشر رواية بعنوان“ :خرافيُّة سرايا ت
الروبا يكا” ُّنشرت في
الرواية والسُّارة .وفي عام  1992كتب مسرحيُّة بعنوان“ :أمُّ ُّ
الغولُّ” ،وهي مزيج م ُّ
العدد الثُّاني م مجلُّة “مشارف”ُّولم تطبع مستقلُّة ،ل نشرت في أعماله الكاملة (النُّاصرة  . )1997وبعد
وفاته صدرت أعماله الكاملة إشراف نجله سرم في مجلُّد ضمُّ  982صفحة .وكان قد أنشأ في آب/
أ سطس  1995مجلُّة “مشارف الدُّوريُّة”ُّ .ومنح وسام القدس ( )1990وجائزة الدُّولة في األدب (. )1992
دف في حيفا وكتب على قبره كلمةٍ :اق في حيفا .انظر :إميل حبيبي :املوسوعة الفلسطي ية:
ُّ https://www.palestinapedia.net
الروائيُّ في أعمال إميل حبيبي ،اروت :مركز اعنماء القومي.1986 ،
( )2انظر :علُّوش ،سعيد .عنف املتخيُّل ُّ
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الحداثي دة ،وخصوص دديُّة مض ددامي ها عب در تص ددويره للمعان دداة الفلسددطي يُّة أبعاده ددا املختلف ددة ف ددي
الدُّاخل ،تُّغذُّي ٰهذهُّ التُّجربة ثقافة موسوعيُّة عميقة.

يحاول البحث أن يُّبرز جانبُّا م ٰهذهُّ التُّجربة اع داعيُّة املتماُّزة ،م خرل تناوله
الروائيُّ ،فيظهر تجلُّيات ٰهذا األسلوب وجماليُّاته في ية ال سيج
ألسلوب إميل حبيبي ُّ

الروائيُّ عبر تناوله للمستويات اللُّغويُّة املتعدُّدة في نسيج روايته "إخطيُّة" ،إذ يتناول خمسة
ُّ
َ
َ
َ
مستويات ،وهي :اللغة الشُّعريُّة ،اللُّهجات العامُّيُّة ،اللغة التُّاريخيُّة ،اللغة السُّرديُّة التُّراثيُّة
القديمة ،واألجناس املتخلُّلةُّ .
ُّ َ
 -1اللغة الشِّعريِّةِّ :
يعتمد املؤلُّف في لغته على املجاز ،إذ خ نقصد املجاز اللُّغويُّ كلمات النُّصُّ ،وإنُّما
جملة الوسائل التي يكا د املؤلُّف في استخدامها للوصول إلى تحميل لغته أقص ى ما
جماليُّ
تستطيع البوح ه أو اعيحاء إليه؛ للخروج النُّصُّ م مساره النُّفعيُّ إلى منحُّى
ٍ
ٰ
الرواية في كثار م مقاطعها طبيعة إيحائيُّة ورمزيُّة ،م
ك أكسب املجاز لغة ُّ
اني(َ .)1وبذل َ ُّ
جُّ ُّو ٍُّ
(الراويُّ العليم)ُّ :
مثل قول السُّارد ُّ

َ
"كنا أوخدُّا .وأراني ،أرانا ،جميعُّا ،قصار القامة ،ان املك َور والعود -قصار القامة.

الريح
عصرا .وكانت ُّ
ُّ
وكانت الشُّجرة طويلة طويلة حتُّى خ نهاية لطولها .وكان الوقت
تعصف البحارة وتك س سطحها زبدُّا .وكان املوج يشب نحو السُّماء ،كما تفعل
سروة .ليفكُّ أقدامه م سرسل البحارة .ثُّمُّ يطأطئ رؤوسه استكانة كما تأبى أن
تفعل سروة"(.)2
(الراوي العليم) ،والشُّخصيُّات األخرى (عبد
الرواية حول السُّارد ُّ
إن تمحورُّ السُّرد في ُّ
الكريم ،أ و العبُّاس ،عطيُّة ،إخطيُّةُّ )… ،عبر صيغتان رئيسيُّتان في الخطاب (املسرود،
ٰ
فتحوخ ذل َ ُّ
ك
ُّ
اتي على السُّرد،
املنقول) ،أدُّى إلى طغيان املسرود الذُّاتيُّ واملنقول الذُّ ُّ
الرواية .عرمات في النُّقد :جدُّة ،ج ،23م ،6مارس  ،1997ص.106
العرق ،علي .شعريُّة ُّ
( )1انظرُّ :
( )2حبيبي ،إميل .إخطيُّة .رواية .عمُّان :دار الشُّروق ،2006 ،ص.141
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الرواية -في كثار م
مبأر (موضوعُّا)َ ،و ٰهذا األمر جعل لغة ُّ
(السُّارد ،الشُّخصيُّات) إلى ُّ
مقاطعها -تقترب م لغة التُّأمُّرت والخواطر واعيحاء الشُّعريُّ عبر مدار التُّشبيه واخستعارة
الروائيُّة ،وإيقاظ هواجسها
التي ساهمت دورها في الكشف ع مكنون الشُّخصيُّة ُّ
وكوا يسها ،م مثلُّ :
-

ٰ
"الراوي العليم)َ " :ولك النُّدم ،كما السُّيف املسلول ،يلمع ويجرح ويبقى
يقول السُّارد ُّ

في الصُّدر خ يبرح"(.)1
-

ويقول" :يغلب ضجيج السُّيُّارات ،اآلن ،على أنان جبل الكرمل وهو يحمل ،على ظهره
أثقال الحضارة .فأي يلتقي ،اآلن ،صُّبُّ َُّيةُّ وصبايا حيفا؟ "وادي العشُّاق" أصبح زفتُّا
وقطرانُّا"(.)2

-

ويقول" :أ كي عليك ،يا عبد الكريم ،يا الذي قضيت أحلى سني حياتك وأنت تبكي
الرأس الدُّاخليُّ،
عليها كاء داخليُّا -دمعُّا ينزف م القلب على القلب -كالدمل ذي ُّ
وكنت تبكي على نفسك"(.)3

-

ٰ
ويقول" :كان اخنقرب ركانيُّا َولكنهُّ لم يقلب الدُّنيا علينا أشدُّ مما قلبها علينا في حيفا
و ارها م املدن .فهناك لم يُّبُّقُّ البركان منُّا سوى رماد وبضعة أفواه تنفخ في رماد
الرماد أشباحُّا ،وكنت ،يا عبد
الريح تذري ُّ
وريح تعصف قا صفصف .وكانت ُّ
الر ٰ
حم  ،واحدُّا م ها"(.)4

-

الرزمة في الدُّفتر الثُّالث "وادي عبقر" :ذهب الذي َ ُّ أحبُّهم"(.)5
وتتكرر ُّ
ُّ

الرواية .ص.27
(ُّ )1
الرواية .ص.36
(ُّ )2
الرواية .ص.111
(ُّ )3
الرواية .ص.149
(ُّ )4
الرواية .ص.160 ،159 ،158
(ُّ )5
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َ
أتاحت اللغة التُّو ُّل في الذُّات واختراق عوالم الباط م خرل صو ها الذُّاتيُّ ،وهي
َ
الرواية -م ها املقاطع
تسترفد م شحنته الذُّاتيُّة ،إذ جعلت اللغة في بعض مقاطع ُّ
السُّا قة -تقترب م التُّأمُّرت والخواطر واعيحاء الشُّعري .إننا إزاء لغة سرديُّة تحمل
الروائيُّ
لفظي يضم للخطاب ُّ
ٍُّ
هواجس الذُّات ،وتنزاح نحو لغة الشع ُّر م خرل اقتصاد
شروط اخنتقال وواقعيُّته نحو لغة تجعل م اخستيهام والبر ة مرجعيُّة أساسيُّة في
الرواية تتقاطع مع الشع ُّر في
استبطان أ وار الذُّات السُّحيقة( ،)1فاملظاهر الشُّعريُّة في لغة ُّ
َ
قيم الكثافة البر يُّة ،عبر تحرير اللغة م قبضة الشُّع ُّر والشُّاعر( .)2وأصبحت ٰهذهُّ القيم
البر يُّة (مجاز ،استعارة) مسكونة ومكتظُّة انكسارات األنا والشُّخصيُّات وهمومها وآخمهاُّ .
تتجلُّى لغة التُّأمُّرت والخواطر واعيحاء الشُّعريُّ السُّا قة عبر اندفا مظاهر التُّعبار
قوة استعاريُّة (مجازيُّة واضحة) ،وعبر شحنة
ي أبعد ،مسكون ُّ
وتراكيبه إلى مدى شعر ٍُّ
ٰ
ك الجذر األصلي لها (تنفخ في رماد ،ذهب الذي َ ُّ أحبُّهم) ،ففا رقت شكلها
شعريُّة تُّشُّعُّ م ذل َ ُّ
َ
القديم ار أنها احتفظت املحتوى التُّشبيهيُّ أو اخستعاريُّ .فإذا كان ٰهذا املحتوى املجازيُّ
أو اخستعاريُّ يسهم في الكشف ع واط ٰهذهُّ الشُّخصيُّات وما تكا ده م ألم ومعاناة
تحوخت الواقع املؤلم ،الواقع املادُّي الذي أحدثه اخحترل على
وندم ،فإنها خ تنفكُّ ترصد ُّ
األماك والشُّخصيُّات (دواخل الشُّخصيُّات)ُّ .
َ
الجوانيُّ عبر رصد
وتحول الشُّخصيُّات ُّ
حول املكانيُّ ُّ
إن اللغة مختارة دقُّة مازجة ان التُّ ُّ
ٰهذا التُّحول؛ مما جعلها تقترب م لغة التُّأمُّرت والخواطر واعيحاء الشُّعريُّ ،وبذلك دت
لغة قائمة على عرقة اخنسجام والتوتر ،اخنسجام ان األمكنة والشخصيات ،والتُّوتُّر ان
اآلخر (الدُّخيل) والشُّخصيُّاتُّ .
( )1انظر :ا الهاني ،سعيد .شعريُّة التُّعدُّد اللُّغويُّ في رواية "سرايا ت الغولُّ" ،عرمات في النُّقد ،م،14
 ،2004 ،54ص.575-576
َ
( )2انظر :الطُّلبة ،محمد سالم .مستويات اللُّ ُّغة في السُّرد العربي املعاصر .اروت :دار اخنتشار العربي،
 ،2008ص.64
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 -2اللِّهجات العامِّيِّةِّ :
الرواية عبر األصوات واألمثال واملردودات الشُّعبيُّة ،التي
تتخلُّل اللُّهجات العامُّيُّة في ُّ
تؤكُّد ما ذهب إليه اختان م ارتباط امللفوظ الوعي اخجتماعيُّ واعيديولوجيُّ القائم حول
ٰ
ك امللفوظ ،تمكُّنه م تجسيد أصوات وحوارات اجتماعية ،وتضم للمؤلُّف واقعيُّة
ذل َ ُّ
اخنتماء للمجتمع والتُّاريخ(ُّ .)1
فاملتُّكآت اللُّفظيُّة تتجاوز حدود اخستعمال الفرديُّ إلى اخستعمال الجماعيُّ ،إذ
ٰ
الرواية مزيدُّا م اخلتصاق
ك فهي تمنح ُّ
يستعملها الفلسطي يُّون في أحاديثهم اليوميُّةَ .وبذل َ ُّ
نو الجمالي عبر تعدُّده اللُّغويُّ .ويعد إميل حبيبي
محيلتها وواقعها ،كما تمنحها نوعُّا م التُّ ُّ
مرتكزا على ثقافة
ُّ
الروائيُّان العرب الذي َ ُّ عمدوا إلى ٰهذا التُّشخيص الجماليُّ
م أ رز ُّ
عميقة ومعرفة لغويُّة واسعةُّ .
-

الراوي العليم" :كان والدي يدقُّ األرض بعصاه …ُّثمُّ يلقي السُّؤال :فكيف اهتدى
يقول ُّ
"قريد العشُّ" إلى لونها؟(.)2

-

ويقول ،في وصف اعنجلازيُّ (املدير)" :فأنعمت عليه الوالدة ،رحمها هللا ،ب ٰهذا التُّشبيه،
فقالت :سحنته لون زمك ديكنا"(.)3

-

ويقول" :فصاح :علي وعلى أعدائي ،يا رب"(.)4

-

ويقول" :فضاعت الطُّاسة أسلوب ديمقراطي ،ساوينا فيه ان املسؤول واملرؤوس"(.)5

-

ويقول " :ادره املحامي هاتفُّا كلمة واحدة :خشُّب"(.)6

الرباط :دار األمان،1987 ،
الروائي ،ط ،2ترجمة وتقديم :محمُّد رادةُّ ،
( )1انظر :اختان ،ميخائيل .الخطاب ُّ
ص.44 ،43
( )2الرواية .ص.12
الرواية .ص.26 ،25
(ُّ )3
الرواية .ص.28
(ُّ )4
الرواية .ص.44
(ُّ )5
الرواية .ص.61
(ُّ )6
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-

َ
ويقول" :آثر الشُّيوعيُّون الصُّمت على ٰهذا الدس ،وخصوصُّا وأنُّهم يعرفون أنهُّ ما م
دخُّان ر نار"(.)1

-

ويقول" :هل تذكر الولد العفريت الذي اسمه فريد؟"(.)2

-

ويقول" :وأينا ،يا عبد الكريم"(.)3

-

ويقول" :أنت أهبل يا عبدو؟ وما أهبل منك إ ُّخ ضبُّاط الشُّرطة املحقُّقون"(.)4

الرواية م الحقل الشُّفويُّ
الر م م تحويل اللُّهجات واألصوات اخجتماعيُّة في ُّ
على ُّ
َ
الروائيُّ املكتوب ،إ ُّخ أنُّ النُّصُّ ظل محتفظُّا في نسغه بسمات التُّلفُّظ الشُّفويُّ،
إلى الحقل ُّ
َ
فضر ع أنُّ حضورها في
ُّ
إلى الحدُّ الذي نتحدُّث فيه ع لغة شفويُّة مكتوبة في النُّصُّ.
الرواية يعكس رؤية إيديولوجيُّة ،إذ اعمكان اكتشاف الشُّخصيُّات ورؤيتها وطبعها م
ُّ
خرل لغتها (منطوقها)ُّ .
يتكون م الكثرة اللُّسانيُّة
الرواية ُّ
إنُّ املحيط الحقيقيُّ للملفوظ الشُّعبيُّ داخل ُّ
ٰ
فردي(.)5
ٍُّ
املسو ة في حوار ،لك ها ملموسة ومشبعة م حيث املضمونَُّ ،ومُّ َُّنبُّ َُّرة مثل ملفوظ
ُّ
ٰ
ك يصبح ال ُّسيج الجماليُّ للُّغة عبر تعدُّده اللُّسانيُّ -الذي يأخذ طابعُّا فرديُّا-في بعض
َوبذل َ ُّ
حامر لوجهة نظر شعبيُّة مغلُّفة رؤية .فكرم
ُّ
مواضعه -لغة شعبيُّة أو نبرة شعبيُّة-
الفرح م خرل منطوقة نبرة صوتيُّة شديدة "خشُّب" ،يعكس شخصيُّة
املحامي مع ُّ
َ
ٰ
املحامي وطبعه ورؤيته للمحتلَُّ .وكذل َك :األب ،ورؤية األمُّ لإلنجلازيُّ ،فر م قدم س ُّ األمُّ
َ
إ ُّخ أنها ظلُّت قويُّة في وضعها النُّفس يُّ واخجتماعيُّ لإلنجلازيُّ ما يحمله وصفها "زمك ديكنا"
انتصارا للذُّاكرة اللُّغويُّة الفلسطي يُّةُّ .
ُّ
م دخخت اللُّون والسُّ َ .و ٰهذا يمثل
الرواية.ص.75
(ُّ )1
الرواية.ص.118
(ُّ )2
الرواية .ص.118
(ُّ )3
الرواية .ص.126
(ُّ )4
الروائيُّ ،ص.45
( )5انظر :اختان .الخطاب ُّ
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ي الجماليُّ عبر استدراج الكاتب ألمثال شعبيُّة ومردودات
اللغو ُّ
ويتعزز التُّشخيص ُّ
ُّ
نائيُّة ،نذكر م هاُّ .
-

يقول" :الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح" (استرح)؟"(.)1
ٰ
شكر وقدُّا؟" ُّولكُّ ُّ ،ما العان حيلة"(.)2
ويقول" :ماذا سيبقى منهُّ ،

َ
الرؤوس وقل :يا ُّقطُّا
ويقول" :فإنُّ :املوت ،مع النُّاس ،نعاس" و"حطُّ راسك ان ُّ
الرووس"(.)3
ُّ

-

ويقول" :أنت تريد أن تأكل العنب أم تقاتل النُّاطور؟"(.)4

-

ويقول" :فيتضاحكان ويدعهما يبتعدان ع ناظريه كما الشُّ ُّر إبعد عنه و

له"(ُّ .)5

يبدو م خرل املقاطع السُّا قة أن املؤلُّف يراه عليها في تحقيق متعة اللُّذُّة األمثال
الشُّعبيُّة ،وتشغيلها م منطق ت شيط الذُّاكرة الفلسطي يُّة الجماعيُّة .إذ تكتسب داخل
اعتبارا لقيمتها التُّداوليُّة خارج
ُّ
الرواية اللُّغويُّ
الرواية قيمة تعباريُّة وتصويريُّة في نسيج ُّ
ُّ
الرواية ،م مثلُّ :
الرواية وداخلها .وتحضر املردُّدات الشُّعبيُّة فضاء ُّ
ُّ
-

"تمرية ،يا تمرية .الحبُّة وقيُّة يا تمرية"(.)6

-

"هل رأيت النُّار في حلة نار

-

أم شربت الخمر في كأس محار؟"(ُّ .)7
" ٰهذي الجنُّة وهي النار

الرواية .ص.14
(ُّ )1
الرواية .ص.19
(ُّ )2
الرواية .ص.56
(ُّ )3
الرواية .ص.72
(ُّ )4
الرواية .ص.95
(ُّ )5
الرواية .ص.82
(ُّ )6
الرواية .ص.125
(ُّ )7
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إفهم إفهم يا حمار!"(ُّ .)1
فضر ع كون ٰهذ ُّه املردُّدات عناصر تشكيليُّة نصُّيُّة تمأل فضاء النُّصُّ م حيث
ُّ
َ
التُّصريف اع داعيُّ لها؛ فإنها م جهة أخرى تفصح ع اعدراك الكرنفالي للعالم( ،)2وبثُّ
يقويُّ حوافز
الرصيد التُّراثي املكتوب والشُّفويُّ ،كعامل ُّ
عناصر األلفة التي تتغذُّى م ُّ
التُّأويل عند القارئ ،ويكون عبارة ع قنوات ضروريُّة لتمرير عنصر التُّشويق واعثارة.
تؤدُّي املردُّدات الغنائيُّة الشُّعبيُّة دورُّا تشخيصيُّا لصور املتكلُّمان وأوضاعهم داخل
الروائيُّ .كما تتمظهر ر يُّا عبر جمل قصارة متراصُّة ومختزلة بهدف تجذير
ية الخطاب ُّ
اعيهام الواقع ،وتزيل وهم اخنفصال عنهُّ .
ُّ َ
 -3اللغة التِّاريخيِّةِّ :
َ
الروائيُّ لغة الخبر التُّاريخيُّ ،م مثلُّ :
تبرز في نسيج اللغة ُّ
-

"وجاب املسعوديُّ في اآلفاق ودخل الهند والسُّند و" رد سفالة والواق واق م أقاص ي
الزنج" ،وعرج على ردنا فلسطان وزار "قرية يقال لها النُّاصرة م رد اللُّجُّون".
أرض ُّ
قال" :ورأيت في ٰهذهُّ القرية كنيسة تعظُّمها النُّصارى ،وفيها توا يت م حجارة فيها
ٰ
عظام املوتى يسيل فيها زيت ثخان كالربُّ تتبرك ه النُّصارى"َ .ولكنهُّ اختار طريقُّا إلى
"قرية النُّاصرة" ،وادي "عارا" وذكرها ب ٰهذا اخسم خ "عاره" كما نكتبها اآلن"(.)3

-

"سوى عائلة عبد الكريم ،فحان كانوا يسلسلون شجرتها العائليُّة كانوا يتوقُّفون عند
ساحة البرج الذي ناه الظُّاهر العمر ويقولون :التجأ جدودنا إليه نجاة م مذ حة
حيفا القديمة التي اقترفها الصُّليبيُّون ،وكانوا النُّاجان الوحيدي م املذ حة"(.)4

الرواية .ص.139
(ُّ )1
( )2انظر :ا الهاني ،شعريُّة التُّعدُّد اللُّغويُّ في رواية "سرايا ت الغولُّ" ،ص.580
الرواية .ص.54
(ُّ )3
الرواية .ص.116
(ُّ )4
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-

"حتُّى ينتزعوا م ها اعترافُّا صلة قربى ،أو ،على األقلُّ ،جارة مع صرح الدُّي األيُّوبيُّ
الطُّبراويُّ ،أو مع طبيبه اليهوديُّ موس ى ميمون الذي يسمونه ،تنص ُّر م ٰهذا
األصل" ،رمبام" ،وسموا اسمه مستشفى الحكومة القديم في حيفا القائم على شاطئ
حيفا القديمة حتُّى يومنا ٰهذا ،وكنُّا نسمُّيه اسم طبيبه األو ُّل الشُّهار ،الدُّرزي العربي،
"مستشفى الدُّكتور حمزة"(ُّ .)1

الرواية ،وعي تاريخيُّ حادُّ لدى إميل
يبرز م خرل املقاطع السُّا قة ،و ارها م مقاطع ُّ
ٰ
ك توثيقُّا مضادُّا
حبيبي ،يرتبط توثيق األشخاص واألماك والوقائع التُّاريخيُّةَ .وذل َ ُّ
يتعرض له التُّاريخ الفلسطينيُّ الحديث والذُّاكرة الفلسطي يُّة
لرسترب والهدم الذي ُّ
الجماعيُّةُّ .
الرواية عبر لغة الخبر التُّاريخي حقائق تاريخيُّة الغة الدُّقُّة للتُّاريخ والجغرافيا
تقدم ُّ
الفلسطي يُّة ،إذ تحرص على تسجيل األزمنة واألمكنة وتاريخها الحقيقيُّ خ الخرافيُّ .ويتخلُّل
ٰهذا التُّسجيل ملفوظُّا ولغة تاريخيُّة مليئة ومشبعة رائحة املكان وتاريخه وجماليُّته
وساكنيهُّ .
تتعرض أو
ذكرا لكثار م األماك والشُّوار والسُّاحات العامُّة التي ُّ
الرواية ُّ
كما نجد في ُّ
يتعرض له
تعرضت للتُّغيار والتُّبديل لطمس هويتها ،فيحاول املؤلُّف توثيق ٰهذه األماك وما ُّ
ُّ
الواقع الفلسطينيُّ ،م مثلُّ :
-

َ ٰ
ك :شار النُّاصرة أصبح "إسرائيل ار
في حيفا :جسر شلُّ أصبح "جسر از"(َُّ ،)2وكذل َ ُّ
يهودا"( ،)3في الكرمل :ساحة الخمرة أصبحت "ساحة اريس"(ُّ .)4
ِّ

الرواية .ص.24
(ُّ )1
الرواية .ص.33
(ُّ )2
الرواية .ص.34
(ُّ )3
الرواية .ص.37
(ُّ )4
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ُّ َ
ُّ
التراثيِّة القديمةِّ :
الل ِّغة السِّرديِّة ِّ
ِّ -4
الرواية مظاهر أسلوبيُّة ت تمي إلى أساليب النُّثر العربيُّ القديم ،إذ
يتخلُّل نسيج لغة ُّ
الرواية الشُّكل العامُّ للغة اعطار النُّص ُّيُّ للخطا ات القديمة املستلهمةَُّ .و ٰهذا
تتلبُّس لغة ُّ
الرؤية لدى الكاتب ،واتُّسا آفاقه املعرفيُّة ،وتعدُّد خبراته اع داعيُّة في
يعكس عمق ُّ
َ
استيعاب اللُّ ُّغة التُّراثيُّة القديمة وهضمها ،ووعيُّا الفنُّيُّات املعاصرة عجرائها(ُّ .)1
َ
الروائيُّة والخطُّيُّة
ويهدف التُّفاعل النُّص ُّيُّ عبر أساليبه اللُّغويُّة إلى تجاوز أحاديُّة اللُّ ُّغة ُّ
جمالي على لغة النُّصُّ عبر تطعيمه بُّ ٰهذهُّ
ٍُّ
للرواية الكرسيكيُّة ،وإضفاء طابع
التُّقليديُّة ُّ
ٰ
ك تبرز قصديُّة الصُّنعة في استقطاب أساليب ر يُّة سرديُّة تراثيُّة تهدف
األساليبَ .وبذل َ ُّ
إلى لورة طريقة جديدة في لغة السُّرد تعتمد عتاقة مورفولوجيُّة عبر كتا ة إسناديُّة
ٰ
ك حضور أشكال تعود إلى النث ُّر
تنتسب إلى املؤلُّفات األد يُّة النُّثريُّة القديمة .ويتجلُّى ُّذل َ ُّ
ٰ
كُّ :
العربيُّ القديم ،وم املقاطع الدُّالُّة على ُّذل َ ُّ
-

"وهل تصدُّقونني إذا أخبرتكم ،وها أنا فاعل ،ما شاهدنا جماعة م هواة صيد

-

السُّمك ،م " ول" أقعى لنا على يمان الشُّار "(.)2
َ
َ
َ
أتيق أنُّ الشُّدة تشدنيَ ،وأنني
"فقلت :أما أنا فحان أشاهد ٰهذهُّ األقزام ،وأشاهدهاُّ ،
أصار الخبُّ َحتى خ يغرقني تحته"(.)3

-

"أيُّ منُّا ،يا عبد الكريم ،لم يغضُّ الطُّرف ع ها ويشيح وجهه خوفُّا م أن تعترف
اسمه؟"(.)4

-

"فكنُّا نشقُّ عباب اللُّيل ونحرسه م لصوص األم والظُّرم"(.)5

َ
( )1انظر :الطُّلبة .مستويات اللُّ ُّغة في السُّرد العربيُّ املعاصر ،ص.45
الرواية .ص.16
(ُّ )2
الرواية .ص.18
(ُّ )3
الرواية .ص.128
(ُّ )4
الرواية .ص.86
(ُّ )5
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-

جهرا ع قوم خ
قهرا ،وأخرس ُّ
"فأمسك ع السُّؤال ار املباح وأنا أضرس أسناني ُّ
جوا
شراُّ ،
نهرا ،وخ يضمرون إ ُّخ ألنفسهم ُّ
حرا فيما تجري دماؤهم ُّ
ينفكُّون يبلطونُّ ُّ
وبحرا"(.)1
وبرا ُّ
ُّ

-

"فحشر جسمه طوله الفارغ ،ان رموش عي يه متناوما لُّ ٰهذا العدوُّ .وأقعى له ،ان
الرموش متحفُّ ُّزا لرنقضاض ما إن تبدر نأمة"(ُّ .)2
ُّ

يتُّضح ميل الكاتب إلى استحضار أشكال لفظيُّة تتُّخذ سمة الغرا ة مما يبرز ديناميُّة
اشتغال املوروث اللُّغويُّ القديم .ويتعمُّق ٰهذا امليل عبر حضور ملفوظات ذات صيغ
أسلوبيُّة نمطيُّة تعتمد التُّنا م والتُّجانس الصُّوتيُّ م خرل الجناس والطُّباق و ارهما م
صور البر ة العربيُّة التُّقليديُّة ،التي كان يعتمدها األقدمون في كتا اتهم ،م مثلُّ :
الزؤام املبرُّر م قبل الضُّحيُّة أيضُّا"(.)3
 "اخستسرم التُّامُّ لُّ ٰهذا اعيمان واملوت ُّ-

"فهل ظلُّت إخطيُّه خ تنجب البنات ،طول ٰهذا العمر ،إ ُّخ سفاحُّا فر ينجبن إ ُّخ البنات
َُّوإُّ ُّخ سفاحُّا جاريات في الشُّوار حافيات معفُّرات ،منعوفات الشُّعر ،عاريات
مشمُّرات؟"(.)4

-

"يلمع ويجرح ويبقى في الصُّدر خ يبرح"(.)5

-

"وكرهما شاعر خ خيل عندهم وخ مال"(.)6
ٰ
ك هرم م األجاص الخشبيُّ األصفر الباهت خ ماء فيه وخ حياء"(.)7
" َوذل َ ُّ

-

الرواية .ص.72
(ُّ )1
الرواية .ص.91
(ُّ )2
الرواية .ص.43
(ُّ )3
الرواية .ص.122
(ُّ )4
الرواية .ص.27
(ُّ )5
الرواية .ص.23
(ُّ )6
الرواية .ص.26
(ُّ )7
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تزداد واقعيُّة اخنتقال نحو تعميق مظاهر صنعة الشُّكل ،م خرل اخعتماد على
شكر م أشكال
ُّ
التُّكرار واخشتقاق وأنماط ر يُّة مثل طباق السُّلب واعيجاب وصفها
ٰ
نو اللُّغويُّ املناسب وجماليُّته في
ك التُّ ُّ
الرواية ،ضامنُّا لذل َ ُّ
الوعي اللُّغويُّ املؤسلب في لغة ُّ
ٰ
كُّ :
الروائي ،وم األمثلة على ُّذل َ ُّ
الخطاب ُّ
-

محوا تامُّا"(.)1
"امحت م ذاكرتهُّ ،
ٰ
الزم
ك الجار ،والدُّار الدُّار والجار الجار ،فلمُّا دار عليهم ُّ
"فقد التجأ أكثرهم إلى ُّذل َ ُّ
وجار التجأوا إلى ديار الجار"(.)2

-

والراكضان جنوبُّا
الراكضان شما ُّخ ُّ
والراكضان .وبان ُّ
"وناس متحاُّرون ان الواقفان ُّ
يركضون في ٰهذا اختُّجاه فيندمون ويعودون أدراجهم راكضان في اختُّجاه املغاير"(.)3
َ
"فمع أنهُّ حججه حجة حجُّة ،وبان الحجُّة والحجُّة فترة استيعاب زمنيُّة ،كما لو أنه

-

رسُّام مبد ومذهل ويشحط في اللُّوحة شحطة"(.)4
"فحملونا إلى املحكمة حمرُّ ،فتحاملنا على ضيق ذات اليد وذات الجيب"(.)5
َُّ

-

"فكان يدفعهم م أكتافهم دفعُّا خشنُّا"(.)6

-

"وم هم م دخل إلى الكنيست وخرج ،وم هم م دخل إلى سلك القضاء ولم يخرج.

-

وم هم م أدخلته خطيئته إلى السُّج  ،وم هم م لم تدخله خطيئته إلى السُّج "(.)7
َ
ماض ذي
ماض يتستُّر على
"فلمُّا أشيع أنهُّ ماض تظاهرت اخ تسام ا تسامة ذات
ٍ
ٍ
ماض"(.)1
ٍ

الرواية .ص.14
(ُّ )1
الرواية .ص.21
(ُّ )2
الرواية .ص.41
(ُّ )3
الرواية .ص.50
(ُّ )4
الرواية .ص.66
(ُّ )5
الرواية .ص.90
(ُّ )6
الرواية .ص.114
(ُّ )7
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-

"ذهب الذي َ ُّ نحبُّهم وبقي الذي َ ُّ نحبُّهمَ .
فم ُّم َ ُّ الذي َ ُّ نحبُّهم ذهب َوم ُّم َ ُّ الذي َ ُّ
نحبُّهم لم يذهب"(.)2
تذكرنا املقاطع السُّا قة أسلوب املقامات والنُّثر العربيُّ القديم .إذ إنُّ التُّفاعل النُّص ُّيُّ

لدى حبيبي يتجاوز املادُّة الحكائيُّة إلى التُّفاعل م خرل األسلوب املبني على هاجس
الرواية.
اخستلهام لألساليب التُّراثيُّة بهدف خلق كتا ة جديدة وشكل فنُّ ٍُّي جديد للغة ُّ
تشربُّا عميقُّا لألساليب النُّثريُّة القديمة ،ثمُّ إعادة صيا ة
الرواية كما نلحظ يمثُّل ُّ
فأسلوب ُّ
إحكام على مستوى الشُّكل عبر اخستيعاب والتُّحويل؟(ُّ .)3
ٰ
الروائيُّ إلى عدُّة تمظهرات نصُّيُّة تحقُّقت م
ك نستطيع اخهتداء في متن النُّصُّ ُّ
َوبذل َ ُّ
َ
خرلها أسلبة اللُّغات عبر العودة إلى قالب اللُّ ُّغة التُّراثيُّة وأسلبتها اروديُّا كمظهر م مظاهر
الروائيُّة ،التي تمنح -م منظور اختان -للوعي اللُّسانيُّ الحسُّ الخاصُّ ه في
الصُّنعة ُّ
َ ٰ
َ
الروائيُّ(،)4
ك :الحدُّ األقص ى م الجماليُّة املمكنة في النث ُّر ُّ
توضيح اللُّ ُّغة ،كما تحقُّق كذل َ ُّ
ٰ
كُّ :
وم األمثلة على ُّذل َ ُّ
-

"كان والدي الذي لم يحمل معه م القرية إلى املدينة م متا الدُّنيا سوى عصا
يتوكأ عليهاُّ ،وإخوتي الكبار يتوكُّأ عليهم ،ووالدتنا ،وهي حامل بي ،يتوكأ عليها"(.)5

-

"ولم يلتقوا ،في حياتهم ،الغول والعنقاء والخلُّ الوفيُّ ،ويعتبرون سرور الفقراء،
وحبورهم اعتداء على ممتلكات أوخد النُّعمة"(.)6

الرواية .ص.115
(ُّ )1
الرواية .ص.148
(ُّ )2

َ
( )3انظر :الطُّلبة .مستويات اللُّ ُّغة في السُّرد العربيُّ املعاصر .ص.48 ،47
الروائي ،ص.81-111
( )4انظر :اختان .الخطاب ُّ
الرواية .ص.11
(ُّ )5
الرواية .ص.13
(ُّ )6
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-

ليتفرجوا على ٰهذا اخزدحام العجيب ،وقد أسقط في أيديهم
"فخرج ضبُّاط البوليس …ُّ ُّ
فر تسجيل مخالفات ،وخ يؤتي هرجهم ومرجهم ،إ ُّخ ضغثُّا على إ ُّالة"(.)1

-

"وم اعكثار في الحديث ،في اخجتماعات الكثارة ،يبدأ التُّحديث وأمرهم شورى
ي هم"(.)2

-

َ
"فأفرج ما ان إصبعي يده اليمنى في وجوههم عرمة النُّصر ،وقال :ف َردوا العرمة عليه
أحس م ها انفراجُّا"(.)3

-

"فقد أخذ ألبابهم وأسك هم فسيح الصُّمت وعقد ألسنتهم وكم أفواههم وخمدهم
ونومهم تنويمُّا َحتى كأن على رؤوسهم الطُّار"(.)4
وخشُّ َبهمُّ ُّ

-

"وها نح  ،قال ،نعود ونلعب وما دلنا تبديرُّ"(.)5

-

"فر هي شرقيُّة وخ هي ربيُّة وخ مبادئ له سوى فلسطان"(.)6

-

"لقد أوقفنا محامي "الجا ور" والحقُّ يقال ،في حيص يص"(.)7
"فأثار دهشة املحقُّقان الذي َ ُّ أحاطوا ه إحاطة السُّوار املعصم"(.)8

-

لعربي على
ٍُّ
"فقال ما قال مما جعلنا نؤم أنُّ العرق دساس ،وكلُّنا سواسية خ فضل

-

أعجمي إ ُّخ ه"(.)9

الرواية .ص.40
(ُّ )1
الرواية .ص.44
(ُّ )2
الرواية .ص.70
(ُّ )3
الرواية .ص.49 ،49
(ُّ )4
الرواية .ص69
(ُّ )5
الرواية .ص.69
(ُّ )6
الرواية .ص.70
(ُّ )7
الرواية .ص.96
(ُّ )8
الرواية .ص.102
(ُّ )9
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-

فكيف اهتدى إليها ٰهؤخءُّ النُّاس ُّ– ٰهؤخءُّ النُّاس؟! ل قالوا إنُّ عددُّا م هم شاهدوها،
وقالوا "حية تسعى؟!"(.)1
تفاعر نصُّيُّا قصديُّا إما "تحويرُّ" أو "تحقيقُّا" ،أو خرقُّا لألطر
ُّ
تمثل النُّماذج السُّا قة

القوليُّة والدُّخليُّة في القرآن الكريم والحديث الشُّريف واملثل العربيُّ الفصيح ،إذ تتُّخذ م
الروائيُّ ،فتدلُّ عليه ويوحي بهاَُّ .و ٰهذا
إطارا يحاك (م حوله وبه) النُّصُّ ُّ
لغتها ودخختها ُّ
الروائيُّ املبد الجديد يمك أن يندرج ضم النُّصوص العاملة ()savante؛ ألن
الشُّكل ُّ
القراء( .)2فالكاتب يتجاوز التُّوظيف الشُّكليُّ للغة
ُّ
تداولها مقصور على نماذج خاصُّة م
القرآن والحديث واملثل الفصيح إلى التُّلبُّس اللُّغة ،وإكسابها بعدُّا إيحائيُّا ورمزيُّا في نسيجه
الروائيُّ القائم على فكرة استلهامه الواعي للنُّصُّ القديم ،دون أن يغفل تقديم
الحكائيُّ ُّ
شكر ودخلة
ُّ
مكونُّا م ذاكرتنا الجماعيُّة ،ثمُّ تعميق وعينا ه
ياته وصفها جزءُّا ُّ
وحضوره فيناُّ .
 -5األجناس املتخلِّلة :الش ْع ِّر أنموذجِّاِّ :
املكونات اخستشهاديُّة :استشهادات م مؤلُّفات
يتجلُّى مثال نمذجة التُّناصُّ تسجيل ُّ
َ
أد يُّة وفلسفيُّة وشعريُّة ،إذ إنُّ ٰهذا التُّسجيل يدعم اعيهام املرجعيُّ ،ويعيد ت شيط اللُّ ُّغة
الجماعيُّة روائيُّا قصد تقريب الواقع وتشخيصه جماليُّا"(ُّ .)3
أصبح النُّصُّ الحديث -كما يرى ارت -نسيجُّا م اخقتباسات واعحاخت واألصداء
الرواية على التُّناصُّ كلُّ أشكاله
واللُّغات القديمة واملعاصرة التي تخترقه كامله( .)4تنفتح ُّ
الرواية .ص.110
(ُّ )1

َ
( )2انظر :الطُّلبة .مستويات اللُّ ُّغة في السُّرد العربيُّ املعاصر .ص.47
للرواية ،ت :عبد الحميد عقار ،ضم كتاب
( )3انظر :كريزنسكي ،فرديميار .م أجل سيميائيُّة تعاقبيُّة ُّ
الرباط  :م شورات اتُّحاد كتاب املغرب  ،1992 ،ص.208
"طرائق تحليل السُّرد األدبيُّ"ُّ ،
( )4انظر :ارت ،روخن .درس السُّيميولوجيا ،ت :عبد السُّرم نعيد العالي ،تونس :دار توبقال لل ُّشر،1986 ،
ص.63
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الرواية عبر
قديمة وحديثة :تضمان ،اقتباس ،وتناصُّ امتصاص ،وتناصُّ وحوار؛ لتغدو ُّ
ٰ
ك التُّناصُّ مع التُّراث العربيُّ والعالميُّ (قرآن ،حديث ،شعر ،أمثال ،حكمُّ )… ،ملتقى
ُّذل َ ُّ
فالرواية
متنوعة ،وتضافر مقبوسات ثقافيُّة وحضاريُّة سا قة أو معاصرةُّ .
لتقاطع خطا ات ُّ
ت شر في شبكتها السُّرديُّة فضاء واسعُّا م النُّصوص املتشا كة ،التي تصبُّ في شرايان
املحكي؛ لتغذُّي سرديُّته ووصفه وحواراتهُّ .
الرواية تتوزُّ ان أجناس متلفُّظُّا بها
املتنوعة التي تحضر في نصُّ ُّ
إن الخطا ات األد يُّة ُّ
م طرف الشُّخصيُّات ،أو مسرودة ع ها .وسنعرض لنموذج م التُّناصُّ مع املوروث
الشُّعريُّ العربيُّ القديمُّ .
الراوي العليمُّ :
يقول ُّ
-

"وأقفر م أهله شار عبُّاس ،ذهبت سروة وأخوتها كما ذهبت ،م قبلها،
إخطية"(.)1

تتآكل م خرل ٰهذهُّ امللفوظات ،السُّلطة النُّصُّيُّة للموروث الشُّعريُّ عند الكاتب
الروائيُّة ،إذ يحيل النُّموذج
كتقنيُّة كتا يُّة ،يراه م خرلها على التُّنويع الشُّكليُّ للكتا ة ُّ
السُّا ق على معلُّقة عبيد

األ رص ،التي يقول فيها مطلعهاُّ :
فالقطبيد د د ددات

فال د د ددذنوب"()2

ُّ

"أقف د ددر مد د د أهل د دده ملح د ددوب ُّ
الروائيُّ طابع التُّجريب الشُّكليُّ
إن م شأن ٰهذهُّ العناصر أن تخلع على لغة النُّصُّ ُّ
َ
والوظيفيُّ ضدُّ املعياريُّة ورتا ة إيقا اللُّ ُّغة ،لتؤشُّر -م منظور اختان -على تفاعل اللُّغات
ٰ
وإضاءة بعضها البعض(َ .)3ولك ُّ ٰهذا التُّجريب الشُّكليُّ (التُّعدُّد اللُّغويُّ) في نسيج لغة
السُّرد ،ليس مجُّانيُّا ،فالكاتب يعمد م خرله عضاءة أبعاد دخليُّة تخدم ية عملهُّ .
الرواية .ص.143
(ُّ )1
الزوزني ،الحسان
(ُّ )2

أحمد

الحسان ،شرح املعلُّقات العشر ،اروت ،لبنان  :م شورات دار مكتبة

الحياة ،1979 ،ص. 330
الروائي .ص.148
( )3انظر :اختان .الخطاب ُّ
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وتتجلُّى الدُّخلة الجديدة م خرل استجرب مقدُّمة قصيدة عبيد
أقفد د ددر م د د د أهلد د دده ملحد د ددوب ُّ
وبد دددلت م د د أهلهد ددا وحوش د دا ُّ

األ رص الطُّلليُّةُّ :

فالقطبي د د د د د د دات فالد د د د د د ددذُّنوب" ُّ
وُّ ا د ددرت حاله د ددا الخط د ددوب(ُّ )1

ديارا
يقف الشُّاعر الجاهليُّ على األماك التي خلت م أهلها وم أحبُّائه ،فأصبحت ُّ
خربة صماء ،بعد أن استبدل أهلها وحوش إثر ما أصابها م حوادث الدُّهر ،واألمور
العظيمة التي اُّرتهاُّ .
الراوي العليم حالة الشاع ُّر الجاهليُّ الذي يعاني م اخنكسار والضُّيا
يستحضر ُّ
الراوي العليم ما يحتويه م البيوت القديمة
والفقد .فالشُّار الذي كان يعيش في ذاكرة ُّ
والدُّكاكان القديمة موارد أرزاق األجداد ،والعائرت الفلسطي يُّة القديمة مثل عائلة
الشُّخصيُّة عبد الكريم أصبح طلرُّ ،فاستبدلت معامله الجماليُّة القديمة ،كما استبدل
الراوي العليم مثل
سكُّانه وأهله بسكُّان جدد طارئان .فأصبح شار عبُّاس في حيفا في نظر ُّ
ديارا خربة صماءُّ .
الشُّاعر الجاهليُّ ُّ

ٰ
الرواية على نبرات أسلوبيُّة ساخرة تدعم اشتغال ديناميُّة التُّناصَُّ ،وذل َكُّ
يشتمل نصُّ ُّ

ع راز التُّناقضات الفرديُّة واخجتماعيُّة؛ في أفق تعميق الوعي الذُّات واآلخر .فاملرارة حان
تتحول إلى النُّقيض الصُّارم وتطفح
الراسخةُّ :
تتمرد على طبيعتها ُّ
تبلغ درجتها القصوى قد ُّ
بشحنتها السُّوداء حدُّ الضُّحك .فيخرج النث ُّر ع طبيعته وتقاليده العامُّة ،وهو ما يمك
تسميته "نزعة الضُّحُّك ذات الشُّاعريُّة العالية"(ُّ .)2
يرتبط أسلوب السُّخرية مقصديُّة املؤلُّف في تكريس وإنجاز نص ُّ ٍُّي لجملة نوايا فنُّيُّة
ٍُّ
محكي
الرواية على نموذج السُّارة الذُّاتيُّة ،لتحقيق التُّطا ق وبلورة
ودخليُّة ،إذ يراه نصُّ ُّ
فالرواية مضمونها العامُّ تدور حول "سكتة قلبيُّة" ،وهي تعطُّل حركة
استرجاعيُّ -،
ٍُّ
السُّيُّارات ،ع اخزدحام الذي وقع قبل أكثر م عشر سنوات ،دءُّا م ملتقى شار
الزوزني ،شرح املعلُّقات ،ص . 330
(ُّ )1
الرواية ،ص.132 ،131
العرق .شعريُّة ُّ
( )2انظرُّ :
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"هحالوتس" وشار "األنبياء" ،ثمُّ مر شوار حيفا كلُّها ،وأخذ يمتدُّ َحتى مشارف عكُّا
شماخُّ ،ومشارف تل أ يب جنوبُّاُّ ،)1(-تبرز السُّخرية كطريقة محض لعبيُّة لتشقيق السُّرد
وتفكيكه اعتبارها جانبُّا شكليُّا يهدف التُّشويش على أفق التُّلقُّي .وم جهة أخرى تبرز
كقيمة دخليُّة تراه على أبعاد ودخخت مرتبطة الوعي السُّياس يُّ واعيدولوجيُّ( ،)2وم
ٰ
كُّ :
األمثلة على ُّذل َ ُّ
" .1فكم م ليلة عدت فيها ،بسيُّارتي ،م هوك القوى ،م شدة القهر ،فظهرت لي في
وسط الشُّار مخلوقات "قزمية"" :طول الواحد م هم نحو خمسة أشبار أو أربعة …ُّ
شكر واحدُّا وقدُّا واحدُّا"َُّ .فإُّمُّا أن يكونوا في شكل
ُّ

وريون صغار ،أو في شكل

ديان صغار ،وخ يلتقيان ،أمامي ،في وسط الشُّار َُّ .فإُّمُّا عشرات البنا رة الصُّغار،
شكر واحدُّا وقدُّا
ُّ
شكر واحدُّا وقدُّا واحدُّاَُّ ،وإُّمُّا عشرات الدُّيانات الصُّغارة،
ُّ
واحدُّا"(.)3
 " .2واستشهدت وزارة العدل ه ردُّا على اتُّهامات لجنة "أم ستي" (العفو) "الدُّ َُّوليُّة"
َ
دلير على أنُّ املعتقلان هم الذي َ ُّ يُّ َُّعذُّ ون أنفسهم أنفسهم ،ويكسرون أرجلهم،
ُّ
يشوهوا سمعة اخحترل في العاملان"(.)4
ويفقأون عيونهم أيديهم لكي ُّ
َ
" .3ويتذكر شوشو أنُّ "أ و الهرم" أبى أن يخبره املصاب األليم وهما في الفندق .ل
ٰ
حمله إلى سيُّارة "املرسيدس املسلح" إلى مكتب املنظُّمةَ .ولك ُّ شوشو أحس
الخطب قبل إ ر ه ه رسميُّا .وهو خ يحبُّ الحديث ع األمر خوفُّا م عودة اآلخم
ٰ
ك الوقتَُّ .و ٰهذا يكفي .إنُّ
التي سببتها له الصُّدمة .لقد انخفض وزنه منذ ُّذل َ ُّ
طريقنا ،نح الفلسطي يُّان ،طويل وشاقُّ ،وعلينا أن ندفع الثُّم  .أخ ،يا طني"(.)5
الرواية .ص.13
(ُّ )1
( )2انظر :ا الهاني .شعريُّة التُّعدُّد اللُّغويُّ في رواية "سرايا ت الغولُّ" ،ص.586-587
الرواية .ص.18
(ُّ )3
الرواية .ص.69
(ُّ )4
الرواية .ص.46
(ُّ )5
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" .4كنا ،في الجريدة ،في داية عمليُّة "التُّحديث" أو العصرنة" -كما سمينا األمر في
هيئة التُّحرير .وكنا أنجزنا ،في "العصرنة :تقدمُّا عي يُّا محمودُّا م حيث ساعات
العمل اليوميُّ في الجريدة وأن خ نكتفي العمل َحتى الظُّهر ل انتقلنا إلى العمل َحتى
ساعات العصر .فم العصر تبدأ العصرنة .وم اعكثار في الحديث ،في اخجتماعات
الكثارة ،يبدأ التُّحديث ،وأمرهم شورى ي هم"(.)1
تتخلُّل النُّماذج السُّا قة الطُّرافة املرهفة حينُّا واملنكسرة حينُّا آخر ،إذ خ تنبثق
الر تجانس في النُّبرة أو الحالة فقط .ل ت شأ أيضُّا م لعبة األلفاظ
السُّخرية م تجاورُّ ُّ
جو م السُّخرية النُّاضح الخبرة املريرة العذ ة(ُّ .)2
والتُّورية التي يستخدمها الكاتب لخلق ٍُّ
إن م شأن النُّموذجان ( )2 ،1أن يضعانا إزاء سخرية خذعة وحاذقة تبرز العجز
َ
والضُّعف الفلسطينيُّ أمام جبروت اآلخر اعسرائيليُّ الذي فقد إنسانيُّتهَ .وأما النُّموذجان
( ،)4 ،3فيشاران إلى الذُّات ونقدها ،خواء بعض الفئات الفلسطي يُّة وانشغالها أنفسها
ع الصُّرا الحقيقيُّ مع اآلخرُّ .
ِّ

الرواية .ص.44
(ُّ )1
الرواية .صُّ .133
العرق .شعريُّة ُّ
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الخالصةِّ :
 -1تجلت لغة التُّأمُّرت والخواطر واعيحاء الشُّعريُّ عبر اندفا مظاهر التُّعبار وتراكيبه إلى
قوة استعاريُّة (مجازيُّة واضحة) .وظل املحتوى املجازيُّ أو
مدى شعر ٍيُّ مسكون ُّ
الرواية يسهم في الكشف ع واط الشُّخصيُّات وما تكا ده م ألم
اخستعاريُّ في ُّ
تحوخت الواقع املؤلم ،الواقع املادُّيُّ الذي أحدثه اخحترل على
ومعاناة وندم ،وترصد ُّ
األماك والشُّخصيُّات (دواخل الشُّخصيُّات)ُّ .
الرواية عبر األصوات واألمثال واملردودات الشُّعبيُّة ،إذ
 -2تخلُّلت اللُّهجات العامُّيُّة في ُّ
ٰ
ك امللفوظ ،فضم
ارتبط امللفوظ الوعي اخجتماعيُّ واعيديولوجيُّ القائم حول ُّذل َ ُّ
الرواية مزيدُّا م اخلتصاق
للمؤلُّف واقعيُّة اخنتماء للمجتمع والتُّاريخ ،مما منح ُّ
نو الجماليُّ عبر تعدُّده اللُّغويُُّّ .
محيلتها وواقعها ،كما منحها نوعُّا م التُّ ُّ
الرواية عبر لغة الخبر التُّاريخيُّ حقائق تاريخيُّة الغة الدُّقُّة للتُّاريخ والجغرافيا
 -3قدمت ُّ
الفلسطي يُّة ،م خرل تسجيلها األزمنة واألمكنة وتاريخها الحقيقيُّ خ الخرافيُّ .فحاول
يتعرض له الواقع الفلسطينيُّ م تغيار وطمس لهُّ ُّويُّتهُّ .
املؤلُّف توثيق األماك وما ُّ
الرواية مظاهر أسلوبيُّة ت تمي إلى أساليب النث ُّر العربيُّ القديم ،إذ
 -4تخلُّل نسيج لغة ُّ
الرواية الشُّكل العامُّ للغة اعطار النُّص ُّيُّ للخطا ات القديمة املستلهمة.
تتلبُّس لغة ُّ
ٰ
الرؤية لدى الكاتب ،واتُّسا آفاقه املعرفيُّة ،وتعدُّد خبراته
ك عمق ُّ
وعكس ُّذل َ ُّ
َ
اع داعيُّة في استيعاب اللُّ ُّغة التُّراثيُّة القديمة وهضمها ،ووعيُّا الفنُّيُّات املعاصرة
َ
الروائيُّة والخطُّيُّة
.وأدُّى التُّفاعل النُّص ُّيُّ عبر أساليبه اللُّغوية إلى تجاوز أحاديُّة اللُّ ُّغة ُّ
جمالي على لغة النُّصُّ عبر تطعيمه بُّ ٰهذهُّ
ٍُّ
للرواية الكرسيكيُّة ،وإضفاء طابع
التُّقليديُّة ُّ
األساليبُّ .
ٰ
ك ع راز التُّناقضات الفرديُّة
الرواية على نبرات أسلوبيُّة ساخرةَ ،وذل َ ُّ
 -5اشتمل نصُّ ُّ
واخجتماعيُّة؛ في أفق تعميق الوعي الذُّات واآلخر.
ِّ
ِّ
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