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ملخص: 
اإّن من يتاأّمل اأعمال الكاتب الفل�سطينّي الكبري "جبا اإبراهيم جبا" الروائّية، وَمْن يقراأ 
�سريته الذاتّية ب�سّقْيها: "البئر االأوىل"، و"�سارع االأمريات"، وَمن يتابع حواراته ال�سحفّية، 
اأو حّتى خواطره املبثوثة يف جممل اأعماله النقدّية، �سيلحظ ح�سورا طاغيا لالأنا، وتداخال 
اأو متاأخرة، وما هو نتاج �سطحات  عميقا، ووا�سحا بني ما هو نتاج جتربة ذاتّية مبكرة 

اخليال، ودفقات االإبداع. 
وميكن اخت�سار ح�سور هذه االأنا يف الهاج�ض الفل�سطينّي، والهّم الوطنّي الذي يح�رض 
بغزارة يف اإبداع جبا، واإْن بطريقٍة فذة وخمتلفة، ال تن�سد ح�سد ال�سعارات والعبارات التقليدّية 
اجلاهزة، بقدر ما تن�سد الغو�ض يف العمق، و�سهر الهّم الفردّي اأو القومّي يف عموم التجربة 

االإن�سانّية وحميمّياتها. 
فمنذ اأعماله الروائّية االأوىل: "�سّيادون يف �سارع �سّيق" تبدو ب�سمة الذات الفل�سطينّية 
اأّن بطل هذا العمل  النقاد يكادون يجمعون على  اأغلب  اإىل احلّد الذي جعل  ناتئة، وبارزة، 
"جميل فّران" لي�ض �سوى قناع رئي�سّي من بني اأقنعة اأخرى فرعّية لذات الكاتب، الذي رغم 
ل اأبدا  اأنه كان مقيما حينها يف مدينة بغداد، يدّر�ض يف معاهدها وجامعتها، فاإّنه مل يتن�سّ
من هوّيته الفل�سطينّية، وقّدم لنا منوذجا روائّيا فذا وممّيزا، يخت�رض كثريا من �سرية �سباب 

الكاتب نف�سه، وتفا�سيلها. 
ويطالعنا هذا الهاج�ض اأي�سا يف بقّية اأعماله، كما هو احلال يف "ال�سفينة"، التي اأتت 
فيها ومن خاللها �سخ�سّية "وديع ع�ّساف" خري حامٍل لتفا�سيل الق�سية وحتّوالتها، وكذلك 
يف "البحث عن وليد م�سعود"، التي لو اكتفينا فيها مبقاربة بطلها الرئي�سّي "وليد م�سعود" 

لبدا امتدادا ل�سابقه "وديع ع�ساف" واإن بكثري من التوثب واحلمّية. 
"الغرف االأخرى" يتجّلى البعد الفل�سطينّي  وحتى يف روايته قليلة احلظ من ال�سيوع: 
فيها بقوة، واإْن ب�سكل اإملاحّي �سديد الغمو�ض واالإلغاز. واالأمر نف�سه ي�سدق على "يوميات 
�رضاب عفان" التي رغم اأّن بطلتها لي�ست فل�سطيـنّية اإال اأّن جبا يبتكر لها جدًة فل�سطينّية، 

وي�رّض على تغييبها لغر�ض الكفاح، والن�سال الوطنّينْي. 
اأهّم جتليات وحتّددات  البحث عن  واإ�سكاالتها هي  الدرا�سة  اأ�سئلة هذه  اأبرز  فاإّن  وبعد، 
الهاج�ض الفل�سطيني يف اأعمال جبا اإبراهيم جبا الروائّية، وتتّبع ثوابت هذا املو�سوع ومتغرّياته. 
اإىل جانب اال�ستعانة ب�سريته الذاتّية التي تر�سد حمطات بالغة املف�سلّية يف حياة هذا 
التي  الكثرية،  ال�سحفّية  اال�ستعانة مبا تي�رّض من حواراته  االإبداعّية. مع  الكاتب وم�ساراته 
اأعماله  يف  والقد�ض  فل�سطني  ح�سور  مدى  عن  امللّح  االإ�سكال  هذا  اأغلبها  ي�سيء  ما  كثريا 

االإبداعّية عموما، والروائّية على وجه اخل�سو�ض. 
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The Palestinian Case
in Djabra Ibrahim Djabra’s novels

Abstract: 

When we read the great Palestinian writer Jabra Ibrahim Jabra’s novels, 

autobiographies such as “The First Well” and “The Street of Princesses” 

and interviews, we will notice the great presence of the “self” and a mixture 

of the “real and “imagined” experiences. 

The presence of the self can be manifested in the Palestinian obsession 

and national concerns which appear constantly and differently in Jbara‘s 

works that do not look for slogans and traditional expressions but tend to 

delve deeply into the individual and human concerns 

Since his first work “Hunters in Narrow Street” the presence of the “self 

was so notable that the critics accord that "Jamil Farran" is no more than 

the writer himself who never denied his Palestinian identity although he was 

residing in Baghdad and had taught in one of its universities. 

We can say the same thing with “The Ship” and “In Research of 

Walid Messaoud” whose heroes “Wadie Assaf “ and “Walid Messaoud” 

respectively are obsessed with Palestinian concerns. 

The Palestinian case enjoys prominence mysteriously in some less famous 

novels such as “ The Other Rooms” and “The Diaries of Sarab Affan”

Thus, the main purpose of this paper is to clarify the presence of the 

Palestinian concerns, trace the constants and the varieties of this topic, and 

justify the reasons of this shift thematically and aesthetically. 

We focus on Jibra's autobiographical novels, “The First Well” and “The 

Street of Princesses,” in addition to his interviews. 
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إشكالّية الدراسة وأهدافها: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل البحث عن اأبرز جتليات الهاج�ض الفل�سطينّي يف كتابات جبا 
النقدّية  كتاباته  خالل  من  الهاج�ض  هذا  مالمح  اأهّم  بتتّبع  وهذا  ال�رضدّية،  جبا  اإبراهيم 
وحواراته ال�سحفّية، على م�ستوى اأول، ثم االنتقال اإىل م�ستوى ثاٍن هو تتّبع اأبرز جتليات 
هذا احل�ّض يف �ستى اأعماله الروائّية، التي �ستكون النماذج التطبيقّية، مع االإ�سارة بدًءا اإىل 

اأهّم االأدبّيات الفل�سطينّية التي تناولت هذا املو�سوع. 
الق�سّية  ح�سور  قوة  مدى  عن  هو  املو�سوع  هذا  يثريه  اأن  ميكن  اإ�سكاٍل  اأبرز  ولعّل 
اأو  مقاربتها،  يف  الكتابّية  اإجراءاته  متانة  ومدى  الروائّية،  جبا  اإبداعات  يف  الفل�سطينّية 
مبعنى اأدّق مدى بروز �سمة التجّدد واالختالف يف تعبريه عن هذه الق�سّية امل�سريّية التي 

�سغلت وما تزال ت�سغل اأغلب مثقفينا وكّتابنا العرب. 

1- فلسطني اهلاجس والقضّية: 
قبل تناول هذه النقطة املف�سلّية يف اأدب جبا وفكره، فاإّن من املهّم جّدا االإملاح اإىل 
الفل�سطينّيني،  الكّتاب  من  غريه  اإبداعات  يف  والقومّية  الوطنّية  الق�سّية  هذه  ح�سور  مدى 
الذين كثريا ما بدا خطابهم ال�رضدّي منق�سما اإىل �سّقنْي، متناق�سنْي؛ ي�سّم اأولهما ال�سخ�سّية 
الفل�سطينّية ببطولتها وكفاحها، وعزمها وا�سطبارها، كما هو احلال – على �سبيل املثال 
– يف عَملْي الكاتبة "فتحّية حممود الباتع": "وداع مع االأ�سيل" و"نبتة يف البيداء"، اللذْين 
التي  الفردّية،  للبطولة  م�رضقنْي  "خالد" و"ع�سام" منوذجنْي  البطالن:  خاللهما  من  يبدو 
متتّد بانعكا�ساتها وتاأثرياتها لتنفتح على ال�سخ�سّية الفل�سطينّية عموما، وتفي�ض ببطوالتها 

امللحمّية، التي ال مكان فيها مل�ساعر اخلوف اأو التخاذل، اأو اال�ست�سالم. 
احلال  هو  كما  الفكرّية  وتاأّمالتها  الوجودّي  باأملها  ال�سخ�سّية  هذه  اأي�سا  ي�سّم  كما 
اإىل  اإىل حيفا" التي احت�سدت بطابع حوارّي فكرّي، مييل  "عائد  "غ�سان كنفاين" يف:  مع: 
اإىل  اأن يختزل  "ال ميكن  الذي  والوطن  والبنّوة  االأبّوة  اأغلبه مفاهيم  ويناور يف  املناظرة، 
جمرد �سورٍة تذكارّية اأو مزهرّية اأو ري�سات طاوو�ض، وال ميكن اأن ُيعاد بالتمّني اأو الدموع 
اأو االبتهاالت اأو املفاو�سات، بل باملقاومة امل�سلحة التي هي احلّل الوحيد لف�ّض ال�رضاع 

العربّي- االإ�رضائيلّي. " )1( 
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اإىل متّثل مالمح  الفل�سطينّية، مييل  ال�سخ�سّية  لهذه  ثالٌث  يبدو وجٌه  واإىل جانب هذا 
القهر واالن�سحاق الذي تعانيه، كما جنده لدى "اإميل حبيبي" يف روايته املمّيزة: "الوقائع 
الغريبة يف اختفاء اأبي النح�ض املت�سائل"، التي "تتحّدث عن تهجري الفل�سطينّيني من قراهم 
"عرب  اإزاء  العن�رضّية  اإ�رضائيل  �سيا�سات  وعن  باالأر�ض،  و�سّويت  اأبيدت،  ما  �رضعان  التي 
للقرى  امل�ستمّرة  واملحا�رضة  واملمتلكات،  االأرا�سي  م�سادرة  يف  تتك�ّسف  التي  فل�سطني" 
العربّية، وحتويل احلياة الفل�سطينّية اإىل �سجٍن كبري. " )2( وبدا منوذُج البطل فيها معّبا عن 
"�ساهد فل�سطينّي من نوٍع خا�ض، عا�ض املاأ�ساة الفل�سطينّية يف ظروٍف خا�سة، مل يع�سها 
زيادٍة  بدون  الفل�سطينّي  العذاَب  �رضد  �سهادته،  يف  ونزيه  �سادق  جميعا...  الفل�سطينّيون 
اللغة  االأ�سماء، ومفارقات  واألعاب  املريرة،  ال�سخرية  وبكثرٍي من �رضوب   )3( " نق�سان.  اأو 

وتناق�ساتها. 
ويف جميع هذه العّينات بدت ال�سخ�سّية اليهودّية/ االإ�رضائيلّية بارزًة اأي�سا، ونظريا 
لل�سخ�سّية الوطنّية الفل�سطينّية، متاوحًة يف ح�سورها بني كونها اخل�سَم والعدّو البغي�ض، 
اأو حماورته، وهي ال�سورة النمطّية  اإىل مهادنته،  اأبدا  الذي ال خري ُيرجتى منه، وال �سبيل 
التي تكّر�ست اأي�سا يف الو�سائط االإعالمّية، والنتاجات ال�سينمائّية والتلفزيونّية، ويف وعينا 
اجلمعّي على اختالف بلداننا، وم�ستوياتنا الثقافّية، وجتاربنا احلياتّية. وبني كونها كيانا 
اإن�سانّيا، يحمل يف اأعماقه من االأمل واحلزن والهموم قدر ما حتمله ال�سخ�سّية الوطنّية، اأو 
اإىل  "عائد  "مرييام" و"دوف" بطلْي  �سخ�سيتْي  مع  احلال  هو  كما  ذلك،  يف  عنها  يفي�ض 
وّجهته  التي  هي  وحدها  الظروف  بل  م�سريه،  اأو  قَدره  منهما  اأيٌّ  يخت  مل  اللذْين  حيفا" 

ودفعته دفعا اإىل ما هو عليه. 
فثّمة  والوا�سح،  اجلهورّي  الوطنّي  احل�ّض  ذي  الروايات  من  ال�رضب  هذا  جانب  واإىل 
واملواقف  االإيديولوجّية،  االآراء  خالله  من  تتخفى  الذي  التميزّي،  ال�سبيَل  يتخذ  ثاٍن  نوٌع 
ال�سيا�سّية، وهذا على �سبيل املثال يف رواية "اإ�سحاق مو�سى احل�سيني": "مذكرات دجاجة"، 
التي تدور كّلها على ل�سان دجاجة عاقلة، من�سغلة مب�سائل اخلري وال�رّض، وال�سالح والف�ساد، 
ومنقبة عن النبل اأينما كان، لتَواجه هي وبقّية اأفراد خنِّها ذات يوٍم مبجموعٍة بائ�سٍة من 
اأولئك الدخالء،  اأ�سفقت هي ورفاقها عليها، فكان جزاوؤهم الطرُد واالأذى من  بني جن�سها، 
الذات  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  اأعماقها،  يف  واحلياة  اخلري  اإرادة  من  �سيئا  تفقد  مل  ذلك  ومع 
الفل�سطينّية، التي ت�سافرت �سّدها جميُع قوى ال�رّض والعدوان، ومع ذلك ما تزال حمتفظًة 

اأبدا بخريها اخلال�ض ونقائها. 
الفل�سطينّية املرتبطة  االأدبّيات  اأبرز  وعليه ميكن اعتباُر ما �سبق عّينًة خمت�رضًة عن 
بق�سايا الوطن وهمومه، واملتاوحة يف ارتباطها هذا بني الت�رضيح والتلميح، واالنفعالّية 
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والهدوء، مّما يدفعنا اإىل البحث عن اأبرز جتليات هذا االجتاه لدى االأديب الفل�سطينّي "جبا 
اإبراهيم جبا" بو�سفه واحدا من اأهّم االأ�سوات الروائّية ال يف فل�سطني فح�سب، بل يف عاملنا 

العربّي كّله. مّما ميكن تف�سيله فيما ياأتي: 

2- جربا اإلنسان، ومفصلّية اهلوّية الفلسطينّية: 
املعروف عن جبا اإبراهيم جبا االإن�سان اأّنه ُولد �سنة 1920، يف بيت حلم، واأتيحت له 
فر�سة الدرا�سة يف اإجنلتا، لي�سافر بعدها اإىل بغداد، ويعمل هناك مدّر�سا للغة االإجنليزّية، 
ليلتقي فيها �سنة 1952 – كما يذكر يف �سريته الذاتّية: �سارع االأمريات – بلميعة الع�سكرّي، 
التي �ستكون �رضيكة حياته فيما بعد )4( ، وي�ستقّر بقّية حياته يف العراق، متفّرغا، لن�ساطه 
والق�س�سّية،  الروائّية  االإبداعات  بني  املوزع  اخل�سب،  الثقايّف،  وم�رضوعه  االأكادميّي، 

والدرا�سات النقدّية، والفنّية، والتجمات، واالأعمال الت�سكيلّية، وغريها. 
وعلى الرغم مّما يبدو – ظاهرّيا – من ابتعاده اجلغرايّف عن اأهله، وبلده، اإال اأّن هوّيته 
اأعماله  هذا  على  ي�سهد  ودافٌق،  دائما  حارٌّ  الفل�سطينّي  ووجعه  بقوة،  حا�رضٌة  الفل�سطينّية 
الروائّية، التي ال بّد اأن يطّل فيها ومن خاللها بطٌل واحٌد اأو اأبطاٌل كثريون، فل�سطينّيو الهوّية، 
ومنا�سلون غالبا يف �سفوف الق�سّية، ف�سال عن �سهاداته االإبداعّية التي تبدو فيها غالبا 
ب�سمة احلنني اإىل الوطن، واللهفة اإليه واإىل ذكرياته، وحميمّياته، وهو ما ميكن اأن نلم�سه 
يف اجلزء االأول من �سريته الذاتّية: "البئر االأوىل" التي نذرها كّلها ال�ستذكار اأيام طفولته 
االأوىل، يف بيت حلم، والقد�ض، ووقف طويال اأمام جميع اأفراد اأ�رضته، ومعّلميه، واأ�سدقائه، 
وجريانه، مّما ير�سد بحّق مدى ولع هذا الكاتب الكبري ببيئته االأوىل ووطنه، هذا الولع الذي 
جنده منبثا اأي�سا يف كثري من �سهاداته، وكتاباته النقدّية، فنجده – على �سبيل املثال – 
اإن�سانّية عن  "املكان" ف�ساًء وجودّيا، وجمال خبة وجتربة  تاأّمالته عن  اأحد  يحّدثنا يف 
ح�ّسه الغام�ض باأّن "البحاَر كّلها تبداأ من ال�ساحل الفل�سطينّي، وتت�سايح بل�ساٍن عربّي. " )5( 
هذا احل�ّض الغام�ض مبركزّية "فل�سطني" ومف�سلّية مكانتها هو نف�سه الذي دفع الكاتب 
اأبطاٍل  مالمح  و�سقل  فل�سطني،  عن  للتعبري   – مبا�رض  غري  ب�سكٍل  واإْن   – قلمه  ينذر  الأْن 
فل�سطينّيني، ال ي�سغلهم همٌّ اأو طموٌح قْدَر هّم وطموح حترير بلدهم، والعودة اإليه، وهو ما يعّب 
عنه يف اأحد احلوارات قائال: "كتاباتي كّلها عن فل�سطني، وعن الدور االإن�سايّن لفل�سطني. يف 
الغرب ي�سّوروننا اأحيانا نحن الفل�سطينّيني بو�سفنا اإرهابّيني، وهذا جنوٌن، فليقراأونا، نحن 
يف الواقع ناأتي اإىل احلياة ونحكي اإىل النا�ض واأيدينا مملوءٌة باحلب، ولكن هذا ال يعني اأّننا 
م�ستعّدون الأْن نطاأطئ روؤو�َسنا اأمام اأّي اإن�سان، فنحن جنمع ما بني ال�سالبة التي ال بّد منها 

لق�سّيتنا، وبني احلب الذي نعطيه لكلِّ َمْن هو يف م�ستواه. " )6( 
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وتبدو من خالل هذه ال�سهادة النزعة االإن�سانّية التي تتلّب�ض بها ق�سية الوطن واالأر�ض 
يف منظور جبا وروؤيته، فهو ال يح�رضها �سمن املقوالت االإيديولوجّية وال�سيا�سّية ال�سّيقة 
الن�سال  االإن�سانّية، حيث ال يغدو  التجربة  اإىل تفعيلها وفتحها على عموم  بقدر ما ي�سعى 
ن  ال�سيا�سّي والقومّي مطّيًة للعنف، واالإرهاب، بل ي�سبح ر�سالة خري، واأ�سلوب حب، يتح�سّ
فيه اأ�سحابه بالفّن العميق، والذوق الراقي، والثقافة اأوال، ويلجاأون فيه لدى ال�رضورة اإىل 
ال�سالح، والكفاح املنظم ثانيا، مّما يوؤكد مراهنة جبا على طاقات الفكر، واعتداده العنيد 
بقدراتها غري املحدودة على الفعل والتغيري، هذا االعتداد الذي نلم�سه من خالل اإ�رضاره على 
جعل جميع اأبطاله – الفل�سطينّيني وحتى غري الفل�سطينّيني – منتمني اإىل طبقة املثقفني، 
الذين تفي�ض خواطرهم اأ�سئلًة وهواج�ض مف�سلّيًة، ت�سّب يف ال�سميم من ح�سورنا وكينونتنا 
من  اإال  تفي�ض  ال  التي  واالإ�سكاالت،  االأ�سئلة  تلك  اأتون  وتتحّرك يف  التي حتيى  االإن�سانّية، 
اأعماق نف�ض متاأملة وح�سا�سة، تعي جيدا فاجعة الفقد، وحرقة النفي ومرارة االإق�ساء، التي 
البطل  منوذج  بجالء  ميثل  الذي  الفل�سطيني"  "البطل  منوذج  يف  بامتياز  جميعها  حتققت 
اال�ستثنائّي،  ال�رضدّي  ب�سكله  بل  واملب�سط،  الدارج  الدرامّي  ب�سكله  ال  النبيل،  "التاجيدي" 
والعميق، الذي يعي�ض حمنة الفقد من جهة، وحرقة احلنني من جهة ثانية، م�سافا اإليهما 
جرعاٌت خافتة اأو عالية من االأمل، واال�ست�رضاف، هي وحدها العزاء والبل�سم املرجتى، وهو 
"ماجد  االأ�ستاذ  املعروف  العراقّي  الناقد  مع  ال�سهرية  حواراته  اأحد  يف  جبا  عنه  يعّب  ما 
هذا  فتذكرها..  اجلنة  من  خرج  َمْن  جتربة  كانت  الفل�سطينّية  "جتربتي  ال�سامرائي" قائال: 
ال�سيء ال اأ�ستطيع التغلب عليه... كّلما تذكرُت طفولتي يف القد�ض وددُت لو اأيّن جعلُت منها 
كتب  مّنا  قليٌل  الباءة هذه  فقدناها. فتة  براءًة  هنا  اإّن  دائما:  اأقول  اأنا  ًة.  ق�سّ اأو  ق�سيدًة 

عنها... وقد حاولُت الكتابة عنها على طريقتي املحدودة.. " )7( 
– باملحدودة، كانت طريقًة خ�سبًة جّدا،  توا�سع  – بكّل  التي ي�سفها  وطريقة جبا 
وا�ستثنائّيًة، جتاوزت امل�ستوى الظاهرّي امل�سطح من الق�سية؛ امل�ستوى اخلطابّي، ذي النبة 
التكوينّي  امل�ستوى  على  لتنفتح  الطارئ،  وتفاعلهم  القراء  م�ساعَر  امل�ستجدية  االإن�سائّية 
الغائر، الذي ين�سد العمَق ويتوّخاه باأقوى الو�سائل، واأم�ساها. وال اأم�سى من �سالح الفكر، 
على  احلر�ض  اأ�سدَّ  "جبا" يحر�ض  جند  ولهذا  الفّن،  واإ�سكاالت  الوعي،  اأ�سئلة  من  اأعمق  اأو 
النظر  الذين ال يكتفون با�ستاق  الروؤيوّيني،  االأبطال  اإىل م�ستوى  اأبطاله  االرتقاء مب�ستوى 
للعامل  ويقدمون  اقتحاما،  يقتحمونها  بل  �سطحّيا،  مالب�ساتها  ومالم�سة  الفاجعة،  نحو 
باأ�رضه در�سا اآ�رضا يف ال�سدق، والثبات، والوعي، يعّب عنه جبا باإ�رضاره على اأّن "االإبداع 
والكتابة اجلّيدة هي ن�ساٌل قد ال يقّل اأهمّيًة عن اأّي نوٍع اآخر من الن�سال، ]... [ اإّن الن�سال 
يف �سبيل اأّية ق�سّية ال ميكنه �سوى اأن يكون مزّودا بهذا النوع من الفكر املتوالد با�ستمرار، 
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واملوؤكد على التفاعل بني الفرد واحلياة، ]... [ الأّن حقنا نحن الفل�سطينّيني يف احلياة هو 
حّقنا يف اأن نرى هذه االأ�سياَء كّلها على طريقتنا، ونوؤكد بذلك ح�سورنا اإن�سانّيا. وهذا يف 
احلقيقة هو الذي حاولُت اأن اأفعله بالذات. كتاباتي كّلها عن فل�سطني، وعن الدور االإن�سايّن 

لفل�سطني. " )8( 
عن  التعبري  يف  اختاره  الذي  واأ�سلوبه  جبا  روؤية  ال�سهادة  هذه  خالل  من  وتبدو 
هموم نف�سه التي هي نف�سها هموم وطنه وقومه؛ اأ�سلوب الن�سال من فوق، اأو اأ�سلوب الفكر 
النهاية  الذي هو يف  اإعالء جوهرها امل�سّع،  الذات، والتكيز على  والتاأمل، و�سقل طاقات 
اأو  اأقنعة  اأّية  عن  البعيد  احلميمّي  ووجهها  اجلماعة،  جوهر  عن  ومتوّخاٌة  مق�سودٌة،  عّينة 

م�سادرات. 
ولعّل يف مثل هذا النزوع النخبوّي، املتوخي اأ�سلوب الن�سال الفوقّي، والروؤية من اأعلى 
ما اأثار نقد بع�ض املتحفظني على هذه الطريقة، فنجد – على �سبيل املثال – "غالب هل�سا" 
يعّلق على هذه النقطة يف �سياق حتليله لرواية: "البحث عن وليد م�سعود"، قائال: "اإّن ما مل 
يخطر ببال وليد م�سعود اأّن الثورة عمٌل كامٌل، ولي�ست جمرد هام�ٍض �سئيٍل من حياة ثرّي، 
م�ستمتٍع بحياته، كما اأّن الكتابة عن جتربٍة كالثورة، والكفاح امل�سّلح حتتاج اإىل معاي�سة، 
نت�سّور  هل  ال�سيا�سّية.  خلفّياتها  اأو  العَملّية،  اأولّياتها  يفتقد  م�سعود  وليد  اأّن  الوا�سح  من 
همنغواي يكتب "مَلْن تقَرع االأجرا�ض" اأو مالرو يكتب "اأيام االأمل" لو مل ي�ساركا م�ساركًة 

فعلّيًة يف احلرب االأهلّية االإ�سبانّية؟ " )9( 
غري اأّنه ال ينبغي اأن ندمغ الكاتب بهذه الق�سوة، فح�سبنا �سدق جتربته، وحرارة موقفه، 
اأّن الكاتب مل يع�ض داخل  اإمياٍن عميق، مل يجد الفر�سة ليتحّقق فعلّيا، باعتبار  النابع من 
وطنه، ومل يعاي�ض جزءا كبريا من ماآ�سي اأبناء جلدته، غري اأّن هذا ال يدمغه اأبدا بالتخاذل 
اأو الهروبّية، الأّن ما قّدمه لنا من مناذج روائّية، ي�سلح اأن يكون – ودون مبالغة – مناذج 
االإن�سانّية  والذات  ككّل،  العربّية  الذات  عن  بل  فح�سب،  الفل�سطينّية  الذات  عن  ال  اأ�سطورّية، 

الكونّية اأي�سا. 
معّلقا  فقال  "اإليا�ض خوري"،  الكبري  الكاتب  مع  له  اإليه يف حوار  تنّبه  ما  ولعّل هذا 
على هذا االإ�سكال: "اأنا اأكتب عن جتربتي ال�سخ�سّية، ورمبا كان من �سوء حظي اأّنني ق�سيُت 
معظم حياتي خارج فل�سطني. فكانت جتاربي يف االأغلب مع غري الفل�سطينّيني، اأّما الناحية 
اأّن فل�سطني هي االأهم، وهي املغرّي، واأّنها �ستبقى دائما  االأ�سا�سّية يف كلِّ تفكريي فكانت 
كتبُت  العربّي..  الوطن  يف  كّلها  ال�سمائر  حتّرك  التي  القوة  بل  فقط،  املتحرك  ال�سمري  ال 
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من  الق�سّية  اأرى  اأن  علّي  فكان  فل�سطني،  خارج  ال�سخ�سّية  بتجربتي  متاأثٌر  واأنا  رواياتي 
النف�ض، ومن  اأعماق  اأزلّيا، معّر�سا يف  اأي من ناحية كونها ذاكرًة وحنينا  الناحيتني")10( 
االأمكنة،  ت�ساري�ض  ويالحق  التاريخ،  مالمح  ى  يتق�سّ اأي�سا،  ثقافّيا  عر�سا  كونها  ناحية 
واآثار االأزمنة. مّما تبّدى بجالء يف مناذج االأبطال، الذين انتقاهم الكاتب بعناية، واأمعن يف 

ا ميكن ا�صتجاوؤه فيما ياأتي:  �سحذ هويتهم وهّمهم الفل�سطينّينْي، ممرّ

3- جتليّات اهلاجس الفلسطييّن يف مناذج من أدب جربا: 
ويف هذا ال�سياق ميكن مالحظة اأّن ح�سور الق�سّية الفل�سطينّية يتفاوت يف اأعمال جبا 
حا وخفاًء، فنجده – وعلى امل�ستوى التاريخّي البحت، وح�سب ما يراه  حّدًة وخفوتا، وتو�سّ
االأ�ستاذ "والت حممد" – ذا "ح�سور وا�سح وفّعال يف روايتْي "�سّيادون" و"ال�سفينة" يبداأ 

باالنح�سار اإىل حّد التال�سي يف الروايات التي تلي الروايتنْي ال�سابقتنْي. " )11( 
يف  الفل�سطينّي  البعد  تال�سي  فكرة  يخ�ّض  فيما  الراأي  "والت"  االأ�ستاذ  اأوافق  ال  وقد 
فبدا  باأ�سكال خمتلفة، ومالمح متعّددة،  واإْن  بقوة،  اأعمال جبا، فهو همٌّ وهاج�ٌض حا�رٌض 
جهورّيا �ساخبا يف اأعماله االأوىل، ثّم اتخذ لنف�سه احل�سور التاأويلّي امللتب�ض. وهو ما ميكن 

تو�سيحه فيما ياأتي، و�صمن خطْي متوازيْي، هما: 
الهاج�س الفل�صطينيرّ ب�صكله املبا�رش: أ. 

ويبدو هذا النوع ب�سكل وا�سح من خالل اأعمال جبا االأوىل، التي يح�رض فيها البعد 
التاريخّي ب�سكله املبا�رض، واجلهورّي، وهذا على وجه اخل�سو�ض يف عمله ال�سهري: "�سّيادون 
"جميل  بطله  �سرية  بني  الكثرية  التقاطعات  عن  ف�سال  الذي   ، �سّيق" )1960(  �سارع  يف 
فران" و�سرية املبدع "جبا" من حيث اأّن كال منهما فل�سطينّي، م�سيحّي، يق�سد بغداد لغر�ض 
الكادحني،  املثقفني  وبطبقة  فيها،  االأغنياء  بطبقة  ويحتّك  فيها،  االإجنليزّية  اللغة  تدري�ض 

ويكتب، ويحا�رض، ويع�سق، ويغامر، ويعي�ض حياته االإن�سانّية بكّل تفّجر وامتالء. 
رغم هذا اخلط االإن�سايّن العميق، الذي �سحن به جبا �سخ�سّية بطله املثقف هذا، فاإنه مل 
ين�ض اأبدا �سحنه بكثري من هواج�ض ق�سّية وطنه وهمومها، فنجد نف�سه تطفح حنينا و�سوقا 
اإىل القد�ض ومباهجها، هو احلنني نف�سه الذي يع�سف بذات الكاتب، ويثري حزنه و�سجونه: 
العامل �سوى مدينة واحدة، مدينة واحدة  اأّية مدينة يف  اأذكر مالمح  اأن  اأ�ستطيع  "ما عدُت 
اأذكرها، اأذكرها طيلة الوقت، تركُت جزءا من حياتي مدفونا حتت اأنقا�سها، حتت اأ�سجارها 
املجّرحة و�سقوفها املهّدمة، وقد اأتيُت اإىل بغداد وعيناي ما زالتا تت�سّبثان بها: القد�ض. ")12( 
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نقل  لي�سمل  امتّد  بل  والذكرى،  اال�ستح�سار  حدود  عند  يقف  مل  احلنينّي  النزوع  هذا 
كثرٍي من االأحداث التي عرفتها فل�سطني، وذاقت اأهوالها بدءا من نكبة �سنة 1948، وانتهاًء 
من  الكاتب  وجعل  ال�سهاينة،  االإرهابّيون  ارتكبها  جرائم  من  بعدها  واأتى  تخللها  ما  اإىل 
حادثة مقتل "ليلى" خطيبة البطل وحبيبته مطّيًة لالإحالة اإىل مثل هذا الهاج�ض الوطنّي، 
االآخرين، مع  العربّي  الوطن  اأبناء  اإىل عموم  امتّد  بل  الفل�سطينّيني وحدهم،  ي�سغل  الذي مل 
اأّن جبا كان �سديَد العناية ب�سقل هذه الهواج�ض واالن�سغاالت، واخلروج بها من  مالحظة 
دائرة الت�سجيلّية والتقريرّية، فنجد البعَد الدرامّي فيها يتغّلب على البعد التاريخّي، "لين�سهر 
الثاين يف االأول، ويقّدم يف قالٍب تراجيدّي لتعميق االإح�سا�ض باملاأ�ساة، فالراوي ال ي�رضد 
الن�ضَّ التاريخّي من وجهة نظٍر تاريخّية بحتة، بل ي�ستدعيه للداللة على تاأثري االأحداث يف 

حياته، وحياة االآخرين. " )13( 
"ال�سفينة" )1970(  اأي�سا يف ملحمته الروائّية القادمة:  وهو ما جنده حري�سا عليه 
البطل  �سخ�سّية  خالل  من  ودافقا،  اأي�سا،  حارا  الفل�سطينّي  الهّم  خاللها  من  يطّل  التي   ،
مناجاة  يف  الذاتّية  وتاأّمالته  خواطره،  اأغلُب  تنثال  الذي  ع�ّساف"  "وديع  فيها  املحورّي 
"مها"  الناجحة  اللبنانّية  الطبيبة  من  زواجه  م�رضوع  اإّن  بل  اإليه،  واحلنني  البعيد،  الوطن 
�سفره  واأتى  اإليها،  العودة  على  واإ�رضاره  فل�سطني،  اإىل  الدائم  ب�سبب حنينه  يتعرّث  اأن  يكاد 
البحرّي الطويل لفتًة بارعًة من الكاتب تذكرنا باأودي�سيو�ض االأ�سطورّي يف متاهاته البحرّية 
ومكابداته يف �سبيل العودة اإىل وطنه ومهده االأمومّي االأول: "اإيثاكى"، فت�ستحيل يف هذه 
الرواية "فل�سطني" اإىل "اإيثاكى" جديدة، اأو اإىل فردو�ض اأزّل مفقود، يعاين بطلنا هنا، �ساأن 

بقّية اأبطال جبا االآخرين يف �سبيل ا�ستعادته، والعودة اإليه. 

اته:  ولن�صتمع اإليه يعربرّ عن هذا ال�صوق واحلني يف قوله يف اأحد املوا�صع من تاأمرّ

"اأ�سعُت اأر�سي يف القد�ض، واكت�سبُت مكتبا لال�سترياد يف الكويت! نفيُت عن جذوري 
وكوفئُت عن نفيي بالبيع وال�رضاء! " )14( 

اأو قوله يف مو�سع اآخر: "ليتني كنُت كفرناندو، ذاهبا اإىل بلدي الذي مل ي�سطر اأجزاءه 
اإىل بلدتي، قادما من بلد غريب، ويف جيبي ح�سيلة  اأحمق. ليتني كنُت مثله ذاهبا  �سيٌف 
اأ�سفاري، فاأحّط الرحاَل يف البلدة، واآخذ الكماَن مثله، واأبحث عن �سديقنْي اأو ثالثة يعزفون 
على اآالت اأخرى، ونوؤلف جوقًة مو�سيقّيًة، فنعزف، ويرق�ض النا�ض، ونرق�ض مع اآالتنا، وهم 

يرق�سون مع ن�سائهم... " )15( 
على  واإحلاحها  الوطن،  ق�سّية  مف�سلّية  مدى  املوجز  االقتبا�ض  هذا  ويبدو من خالل 
ذهن هذا البطل ووجدانه، ال ب�سكٍل غنائّي، و�ساعرّي فقط، بل ب�سكٍل عَملّي اأي�سا، جتّلى يف 
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الن�ساط الن�ساّل الذي خا�سه "ع�ّساف"، وكاد اأن يلقى من خالله حتفه اأكرث من مرة، وكم 
كان الكاتب بارعا يف ت�سوير جهده امل�ستميت يف �سبيل حمل �سديقه ورفيقه يف ال�سالح 

اإ�سابًة قاتلًة، مل جتد معها جهود البطل �سيئا.  اأ�سيب  "فايز" الذي 
ويف رواية جبا الذائعة ال�سيت، واملثرية للجدل: "البحث عن وليد م�سعود" )1978( 
العمل  هذا  بطل  فكان  بجموح،  نقل  مل  اإن  اأي�سا،  بقوة  ماثال  الفل�سطينّي  الهاج�ض  يبدو   ،
– ك�سفة  باالأحرى هوّياٌت كثريٌة  اأو  فيه �سفاٌت  اجتمعت  الذي  م�سعود"،  "وليد  االإ�سكاّل 
من  الدوجنوايّن  والعا�سق  ثانية،  جهة  من  املفكر  والفيل�سوف  جهة،  من  املتزّهد  الّراهب 
جهٍة ثالثة، ورجل االأعمال الناجح من جهٍة رابعة، وغري ذلك – منوذجا للمنا�سل الوطنّي 
بامتياز، قّدم جزءا كبريا من �سبابه فداَء الق�سّية، ودخل �سجوَن العدّو، ولقي فيها ما لقي من 
عذاب، ثّم قّدم ابنه اليافع "مروان" �سهيدا، ليعود بعدها اإىل الق�سّية من جديد، وينبذ اأمواله 
واأمالكه يف بغداد، ويغيب غيبته الغام�سة، التي مل ي�رضح الكاتُب خفاياها لنا، ولكّنه اأملح 
بذكاء �سديد ومكر اإىل اأّنها مرتبطٌة حتما بالق�سّية، وعودٌة ارتدادّيٌة اإىل اأجوائها املحتدمة، 
احلامية. وهو ما يجعل من هذا البطل "وليد" منوذجا عن "ال�سخ�سّية الفل�سطينّية اجلمعّية، 
املغرّية، اأو الطاحمة اإىل تغيري العامل. " )16( ويبدو هذا من خالل نقاط كثرية، اأهّمها ما �سبق 
اإىل منظمة  ذكره من ا�ستماتة وليد يف االنخراط يف �سفوف املقاومة، وان�سمامه ال�رضّي 
"فتح"، و�سجنه، ون�ساله وما اإىل ذلك، اإىل جانب ما ا�ستفا�ض فيه قلم الكاتب من و�سف 
معاناة الفل�سطينّي ولعنة �ستاته التي حتا�رضه، وتفر�ض عليه ال�سياع والنفي بني اأكرث من 
دولة واإقليم، قد يلقى فيها �سيئا من النجاح امل�ستَحّق، والنابع من خال�سة جهوده، وكّده، 
�سوى  �سيٌء  يعّو�سه  ال  الذي  والدفء،  واالأمان،  الراحة،  اأبدا  فيها  يجد  لن  ولكّنه  و�سقائه، 
دفء الوطن وحميمّية مالحمه، واأجوائه. وهو ما جت�ّسد بو�سوح من خالل �سخ�سّية "وليد" 
اأبدا عّما  الذي كان ناجحا متاما يف جميع حمطات حياته، ولكّن جناحه ذلك مل يعّو�سه 
ب البعيد، فنجد الكاتب ي�سقط من خالل هذا  يفتقده من هاج�ض العودة، ونداء الوطن املغت�سَ
الكائن احلبّي كثريا من هواج�سه ال�سخ�سّية وهواج�ض اأبناء وطنه ب�ساأن الهوية واالنتماء، 
ولن�ستمْع اإليه يرّدد �سّقا من هذه املعاناة اجلمعّية على ل�سان بطٍل فل�سطينّي اآخر هو "عي�سى 
نا�رض" يف �سياق حديثه عن وفاة "م�سعود فرحان"؛ والد "وليد"، وعدم قدرة اأغلب اأبنائه 
على االلتحاق بجنازته اإال بعد ثالثة اأيام اأو اأربعة، ال جلحوٍد منهم، اأو بروٍد يف عواطفهم، بل 
ل�سبب اآخر يوجزه يف قوله: "لقد كانت م�سيبة الفل�سطينّي ال النفي عن م�سقط راأ�سه فح�سب، 
بل ال�سعوبة املفرو�سة عليه يف التنّقل من بلٍد اإىل بلٍد، ور�سده ر�سَد املجرمني من اأجهزة 
اأمٍن ال حُت�سى اأنواُعها، وما من حكومٍة عربّيٍة اإال وت�رضخ بالوحدة وت�سع يف الوقت نف�سه 

األف حاجز بني قطرها والقطر العربّي االآخر. اأمرنا هلل! " )17( 
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�سريورة  يف  حمورّي  غري  فل�سطينّي  بطٍل  ل�ساٍن  على  اجَلمعّية  الزفرة  هذه  اأتت  ولئْن 
االأحداث وتالحقها، فاإّنها تر�سد وبتكيز �سديد جزءا مهّما جّدا من معاناة الفل�سطينّي، يف 
متاهاته اأو باالأحرى يف تيهه املفرو�ض، ويف عزمه املوازي على حتّدي هذا التيه، وعلى 
االقتحام  اأحدهما  بحّلنْي،  اإال  تتحّقق  ال  التي  اليقني،  ودروب  النور،  طريق  تلّم�ض  �رضورة 
التمّيز والنجاح يف  – وثانيهما  اأّداه وليد م�سعود بامتياز  – وهو ما  واملواجهة امل�سّلحة 
بلدان االإقامة الثانية، وهو اأي�سا ما جنح فيه وليد جناحا باهرا، جعل بقّية ال�سخ�سّيات غري 
"وهكذا ي�سبح وليد م�سعود هو فل�سطني،  اإىل جواره، وتتهاوى.  الفل�سطينّية تكاد ت�سمحّل 
وهو املجتمع العراقّي، الأّنه املفكر، واملنا�سل، والفقري – الغنّي، واجل�سد – الروح، وال�سهوايّن 
– القّدي�ض... اإلخ. اإّن جمع االأ�سداد يف كيان وليد م�سعود لي�ض تقدميا للكون االإن�سايّن املعقد، 

بل هو حماولٌة خللق �سخ�سّية منوذجّيٍة، متثل كلَّ �سيء، وترمز اإىل كّل �سيء. " )18( 
وعليه ميكننا اأن ن�ستنتج العالقة الوثيقة بني هذا النموذج ال�رضدّي/ اال�ستثنائّي يف 
جتربة الكاتب، وروؤياه، وبني ما قّرره يف واحٍد من اأهّم درا�ساته النقدّية واأر�سنها؛ كتابه: 
"الرحلة الثامنة"، من �رضورة ت�سافر �سّقنْي اأو م�ستوينْي متكاملنْي يف اأية جتربة روائّية، 

تروم التميرّز واالختاف، هما: 
م�ستوى الواقع.  -
م�ستوى االأ�سطورة. "وامل�ستوى الثاين يف غاية اخلطورة، وال يتحّقق بي�رض، بل اإّن  -

امل�ستوى االأول )الظاهر( حيث يحاول الروائّي اإعادة خلق الواقع يف �سكٍل متناٍم متكامل، قد 
ال يتحقق بنجاح نف�سّيا، اإال بتحقيق امل�ستوى االأ�سطورّي امل�سمن. " )19( 

االأ�سطورّي هنا بامتياز من خالل براعة جبا يف �سقل مالمح  امل�ستوى  وقد حتّقق 
اأ�سطورّية،  اأخرى  مبالمح  املكرورة  الب�رضّية  مالحمه  دمج  يف  وجناحه  هذا،  املمّيز  بطله 
فل�سطينّي  وذاٍت، وح�سوٍر  وما ميثله من هوّية،  البطل  هذا  ارتفع من خاللها  وا�ستثنائّية، 
االأبطال  ح�سور  ا�ستثنائّية  وتعانق  الطينّيني،  الب�رض  م�ستوى  فوق  ترتفع  عليا  مرتبٍة  اإىل 
االأ�سطورّيني، ومف�سلّية دورهم الوجودّي، ال على م�ستواهم الفردّي فح�سب، بل على امل�ستوى 

اجلمعّي، املن�سحب عليهم، وعلى بقّية اأفراد جمموعتهم. 
ويبدو من خالل هذه النماذج ما �سبق اأن اأملحنا اإليه من قوة ح�سور البعد التاريخّي 
اأو باالأحرى الت�سجيلّي يف اأعمال هذه املرحلة من مراحل اإبداعات جبا، حيث يبدو حر�سه 
ال�سديد على توثيق جميع االأحداث، والتغرّيات، فنجده يحدثنا بالتف�سيل عن فاجعة االحتالل، 
ونكبة االجتياح، وي�ستفي�ض اأي�سا يف ر�سد وت�سجيل ما تالها من حمن وكوارث، ك�سل�سلة 
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التي تتفّجر من  ال�سهاينة، و�سل�سلة املذابح واملحارق  التي تفنّن فيها  االإرهابّية  االأعمال 
حني اإىل اآخر، وال يروح �سحّيتها �سوى االأبرياء، والعّزل، من اأبناء الوطن الغال، البعيد. 

واأ�سماء  جغرافّيته،  ي�ستح�رض  يني  ال  واأعبائه  الوطن  ملحن  ل  املف�سّ ر�سده  يف  وهو 
االأمكنة والقرى فيه، معت�رضا اإّياها من في�ض ذاكرته، واأّيام طفولته االأوىل يف كلٍّ من بيت 
ويكّر�ض ح�سوره  التجربة،  "النو�ستاجلّي" يف هذه  البعَد  يوؤكد  مّما  والقد�ض، وغريها،  حلم 

وتاأثريه. 
وهو ما يقودنا اإىل حماولة البحث عن الوجه الثاين من اأوجه جتلي الهاج�ض الفل�سطينّي 

يف بقّية اأعمال جبا، والذي ميكن اإبرازه فيما ياأتي: 
الهاج�س الفل�صطينيرّ ب�صكله املراوغ: 	. 

وهنا ميكن اأن نلم�ض هذا البعد يف بقّية اأعمال جبا الالحقة، التي رمبا مل حتظ مبثل 
وتقنّياتها  الوا�سح،  التجريدّي  بعدها  ب�سبب  هذا  يكون  وقد  و�سهرتها،  االأوىل،  انت�سار  قوة 
ب�سبب  يكون  قد  اأو  وم�ساربها،  االأوىل،  اأعماله  تقنيات  عن  فنّياتها  يف  املختلفة  ال�رضدّية 
"البحث عن وليد م�سعود" – التي  – وال �سيما رائعته  النجاح الكا�سح الذي حققته االأوىل 
غطى جناُحها على جناح بقّية االأعمال، و�سادر اإىل حدٍّ غري قليل انت�سارها. واأّيا كان االأمر، 
ففي اأعماله االأخرية تبدو الب�سمة الفل�سطينّية وهواج�ض الوطن والهوية ماثلًة، ولكْن بكثرٍي 
من املراوغة، واملداورة، نلم�ض اأبرز جتلياتها من خالل روايته االإ�سكالّية: "الغرف االأخرى" 
يجعلنا  مّما  والتجريد،  التميز،  يف  ممعن  ملغز،  ب�سكٍل  تتاءى  ما  كثريا  التي   ،  )1986(
ن�سفها – ودون مبالغة – بالن�ّض املتاهة، الذي تبدو فيه مالمح كثريٌة من هواج�ض الكاتب 
وكوابي�سه متلّب�سًة بقراءاته، ومطالعاته، وال �سيما بقراءاته لعـــــــــــــوامل الكاتب التــ�سيكّي 
الكابو�سّي النزعة: "فرانز كافكا" (F. Kafka) الذي بدت ب�سمته يف غاية الو�سوح، من خالل 
غمو�ض مالمح املكان، وما بدا على البطل من �سياٍع، وت�سظ، وفقداٍن الأب�سط مالمح ذاته 
وهوّيته: ا�سمه، ووجهه، ومهنته، وما اإىل ذلك؛ فالعالقة هنا على اأ�سّدها بني عامل هذا العمل 
من  ذلك،  يف  االأول  مرجعه  تعّد  التي  "املحاكمة"  روايته  يف  "كافكا"  وعوامل  الكابو�سّي، 
)ال�سلطة/ واملطاردة/ والبطل املطاَرد( وما ت�ستتبعه من وقوع  "معاجلة مو�سوعة  حيث 
الفرد �سحّية اجلور، والظلم، والقمع ]... [ وكما ُيقاد بطُل كافكا يف متاهة احللقات االإدارّية 
والبريوقراطّية، غري الواقعّية ]... [ فاإّن بطل جبا ُيقاد بدوره يف متاهاٍت من اأروقة االأبنية 

والقاعات، وتتال املوظفني، ويغرق بني االأوراق وامللفات... " )20( 
الفل�سطينّية خ�سو�سا،  العربّية عموما/  للذات  الرواية منوذٌج ممتاٌز  فالبطل يف هذه 
عليها  تفر�ض  جمهولة،  خارجّية  لقوى  دائما  واملعّر�سة  واملقموعة،  الطاقات،  امل�ساَدرة 
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هيمنتها، وو�سايتها، وتعّد عليها اأنفا�َسها وحركاتها، فنجده – اأي البطل – جمهول اال�سم 
ال بالن�سبة لنا فح�سب، بل بالن�سبة لنف�سه اأي�سا، تقتاده فتاٌة جميلٌة اإىل بناٍء جمهول على 
م�سارف ال�سحراء، وتتمادى هي ورفاقها يف تعذيبه نف�سّيا، واإرهاق اأع�سابه، ب�سكٍل �رضياّل 
الت�سميات  اأ�رض  من  الكاتب  فيه  ينفلت  الذي  الغمو�ض  ذلك  والغمو�ض؛  العبثّية،  يف  ممعن 
وقيودها، فال نعرف لهذا البطل ا�سما وال هوية، وال نعرف اأي�سا ا�سما لبلده، وال لهذه املدينة 

التي هو فيها، نراه يتعذب فح�سب، دون اأن يعلم هو وال نحن، ملاذا، وكيف. 
اأعمال جبا  بقّية  كثريا عن  املختلف  الكابو�سّي،  التجريدّي/  االأ�سلوب  هذا  ولعّل يف 
"التقية"  حتى  اأو  واالإلغاز،  التعمية  من  ب�سيء  العمل  هذا  ي�سم  قد  ما  والالحقة،  ال�سابقة 
الذعا  نقدا  ويوجه  لها،  نف�سه  هو  يت�سّدى  التي  والتوريات،  الكنايات  وراء  والتخفي 
الأ�سحابها، حيث يرى اأّن الكاتب العربّي ما زال "يخ�سى اأن يقول كلَّ ما لديه، واأن يخل�ض 
يف قوله اإىل نف�سه، وراأيه. ما زلنا نرهب الطغاَم، ومركوبي اخلرافات، ما زالت "اإن�سانّيتنا" 
اإن�سانّية التغا�سي وغ�ّض النظر، ولن تكون ق�س�سنا اإال مراآًة لهذه "االإن�سانّية" التي تخ�سى 

اجلهَر، والتوّرط: اإن�سانّية ناق�سة، الأّن من �سيمها البارزة: اجلنب. " )21( 
وال �سّك اأّن جبا بفكرته هذه ال يق�سد جميَع االإبداعات التي تتوّخى �سيئا من التميز، 
التي تفتقد  البحتة،  االإح�سائّية  التقارير  الت�سجيلّي، وبرودة  والبعد عن ت�سّطحات اخلطاب 
اإبداعيٍّ جادٍّ اأن يتحّدى  حرارة اخليال، وروَحه املتوّهجة، الوّثابة، حيث ال بّد يف اأيِّ عمٍل 
الظاهرّي،  م�ستوَيْيها:  على  وحتّوالته  تغرّياته،  جميَع  ير�سد  واأن  وجمتمَعه،  واقَعه  املبدع 
واخلفّي، مالحقا اإّياها "كما يراها هو، ال كما يريده املجتمُع اأن يراها، الأّن مهّمته الكبى 
هي االإخال�ض لعينه، واإح�سا�سه، بينما يوؤثر املجتمُع التمويَه عن ق�سد اأو غري ق�سد، فيحاول 

تغطية علله، اأو تبيرها ب�سّتى االأ�ساليب، التي ال تنطلي على الكاتب. " )22( 
اأي اأّن "التميز" و"التقّنع" و"االإمياء" هي من اأهّم �رضورات الفّن ب�سكله العام، والفّن 
التقّية،  لغر�ض  وال  الت�رضيح،  عن  والعجز  اجلنب،  ب�سبب  ال  ولكْن  خا�ّض،  ب�سكٍل  الروائّي 
و�سقل  بالفّن،  االرتقاء  لغاية  بل  وغمو�سها،  الرموز،  �سبابّية  وراء  واالحتماء  والتخّفي، 
االإ�سارات،  بظاهر  االكتفاء  عدم  على  ذهنه  وتدريب  متلّقيه،  ذكاء  وحتري�ض  اأ�ساليبه، 
"جبا"  يحر�ض  ما  وهو  مب�سامينها،  واالرتقاء  خفيِّها،  التقاط  على  العمل  بل  و�سحلها، 
ه من اأجواء كابو�سّية  نف�سه على تقدميه يف عمله هذا، فنجده رغم ما يوحي به ظاهُر ن�سِّ
عامة، ومن حتّرٍر مطلٍق من جميع مرجعّيات اخلارج ال�سيا�سّي، واالجتماعّي، والقومّي، ال 
يلبث اأن يفاجئنا يف اإحدى �سفحات عمله هذا بفقراٍت تكاد تكون ت�رضيحا بحقيقة الو�سع 
العربّي يف فتة بداية الثمانينّيات، التي كانت بوؤرتها املتفّجرة ما يحدث يف بريوت من 
فهذه   ، اإ�رضائيليٍّ واجتياٍح  ح�ساٍر،  من  تبعها  وما  طويلة،  �سنوات  قبل  بداأت  اأهلّيٍة  حرٍب 
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الرواية "التي كتبت بعد "جمزرة اأيلول" و"ح�سار بريوت"، و"مذبحة تّل الزعت" ]ما هي[ 
اإال جت�سيد الروائّي حل�سار االأنظمة للفل�سطينّي، وقد عملت على جتريده من هوّيته، و�سلبه 
اإرادته، حماولًة ت�سيريه وفقا مل�سيئتها، وهواها، بعد اأن حا�رضته من جميع اجلهات" )23( 
وهو اخلطاب االإيديولوجّي، الذي عّب عنه الكاتب بتميٍز، واإمياٍء �سديدْين، ومع ذلك جنده 
يف مو�سٍع وحيٍد من العمل يكاد ي�رّضح مبا اآثر اإبطانه، والتكنية عليه، كما ورد يف قوله 

على ل�سان بطله/ الراوي: 
م�رضاعْيه  وراء  هذا،  الكبري  بابكم  وراء  الدماء.  تخنقها  ال�سادة،  اأّيها  االآن،  "ليالينا 
ال�سامقنْي، تتاكم اجلثُث... اآباوؤنا، اأبناوؤنا، اأطفالنا، ن�ساوؤنا، ُيقتلون يف كلِّ حلظٍة، بوح�سّيٍة 

منظمة، يف كلِّ حلظٍة، بيوتنا ُتن�َسف، ومدننا حُتَرق... " )24( 
بامتياز، حتت�سن معانيه  ترميزيٌّ  الروائّي يف عمله هذا خطاٌب  اأّن خطاب جبا  اأي 
العربّي  الفرد  معاناة  على  وتن�سحب  وت�رضذماته،  الفل�سطينّي  الفرد  معاناة  ة  اخلا�سّ
هذْين  عن  ظروُفه  اختلفت  اإن  الذي  العاملّي،  االإن�سان  هموم  على  لتنفتح  وازدواجاته، 

االأخريْين، فاإّنه يلتقي معهما يف معاناة ه�سا�سة الوجود، ون�سبّية جميع القَيم، واملعايري. 
العربّي  الفل�سطينّي خ�سو�سا/  اإىل حمنة  املومئ  التميزّي  وف�سال عن هذا اخلطاب 
الذات،  هذه  حق  يف  ارتكبت  التي  واجلرائم  املذابح  جملة  اإىل  االإملاح  خالل  من  عموما، 
املنتهكة الهوية، واحل�سور، فاإّن ثمة اإملاحا اآخر اإىل مف�سلّية مثل هذه الهواج�ض واإحلاحها، 
بدا ترميزّيا اأي�سا، وهذا من خالل خ�سو�سّية املكان، وما يحفل به من اأبعاٍد تاأويلّية، يف�رّضها 
الدكتور "اإبراهيم ال�سعافني" باأنها نتاج التعار�ض بني حميمّية املكان االأمومي املن�سود، 
يف  باالأمان  ت�سعر  ال�سخ�سية  "كانت  فلئن  املفرو�ض،  البطريركي  االأبوّي  املكان  ووح�سة 
منزل الطفولة الذي يقّدم املعرفة االأوىل باإنارة الوعي، وميثل العالقة االإيجابّية بني املكان 
وال�سخ�سّية، فاإّن هذه االأماكن تقع يف االجتاه املناق�ض للمكان االأمومّي، اإّنها رحلة الذات 
خارج هذا املكان بحثا عن وعي يبدو �سبه م�ستحيل. اإّن هذه االأماكن تقّدم ت�سويها للوعي، 

ومتزيقا له. " )25( 
اأّن املكان االأمومّي هو "فل�سطني" الوطن الغائب/  ون�ستنتج من خالل هذه املقاربة 
احلا�رض، واإن مل ي�سّمه الكاتب، يف حني اأّن املكان االأبوّي الذي جتّلى من خالل ذلك البناء 
العجيب الذي احتجز فيه الكاتب هو اأي مكاٍن اآخر عدا فل�سطني، وهو اأّي مكاٍن ت�ساَدر فيه 

حرّية الفل�سطينّي، وتقمع طاقاته. 
الهاج�ض  فيبدو   ، عفان" )1992(  �رضاب  "يوميات  للكاتب:  االأخرية  الرواية  يف  اأما 
الفل�سطينّي متخفيا، ولكنه حا�رٌض باأّية حال، فعلى الرغم من اأّن الكاتب يختار هذه املرة 
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الفن، فاإّنه ال يني  واإ�سكاالت  الفكر،  اأبطاال غري فل�سطينّيني، وغري م�سغولني بغري هواج�ض 
يفاجئنا باأّن هوّيته الفل�سطينّية حا�رضٌة وملّحة، فيبتكر لبطلته البغدادّية – فيما يبدو – 
م�سيحّية،  فل�سطينّية/  جّدًة  لها  ويجعل  حاّرا،  ولكن  بعيدا،  فل�سطينّيا  "�رضاب عفان" عرقا 
"نائل عمران"،  – نحو هجر حبيبها  مقنعا  يبدو  ال  – قد  دفعا  ويدفعها  هو،  مثله  متاما 

واالنخراط يف اإحدى خاليا الن�سال ال�رضّي يف باري�ض! 
فاإنها  االأقّل غري مقنعة متاما،  اأو يف  ال�سيء،  بدت هذه اخلامتة مفتعلًة بع�ض  ولئْن 
تعك�ض فيما تعك�سه مدى قوة ح�سور هوية الكاتب، وا�ستبدادها امللّح بفّنه، وباأغلب م�ساهده 

ال�رضدّية، واالإبداعّية. 
اأم ال، فاإّنها بغمو�سها، وانفتاحها حتيل  وبغ�ّض النظر عن كون هذه اخلامتة مقنعًة 
اإىل �سخ�سّيٍة ا�ستثنائّية �سابقٍة من �سخ�سّيات جبا الروائّية؛ هي �سخ�سّية "وليد م�سعود"، 
الذي اختفى بدوره طيلة ف�سول الرواية، وغاب غيبًة غام�سًة طويلة، اأملح الكاتُب باقت�ساٍب 
ومركزه  برثوته،  هذا  �سبيل  يف  م�سّحيا  امل�سّلح،  والن�سال  الكفاح  ب�رضورات  تعّلقها  اإىل 
بطيب  تخّلت  التي  "�رضاب"  مثل  مثله  الن�ساء،  بني  عليها  املح�سود  وحظوته  االجتماعّي، 
خاطٍر عن اأهلها، ووطنها، وحبيبها، لتنغمر بدورها يف ق�سّية الكفاح وان�سغاالته. وهو ما 
تنّبهت اإليه الناقدة: "خالدة �سعيد" يف كتابها القّيم: "يوتوبيا املدينة املثقفة" ووقفت عنده 

طويال. 
"عبد  "عامل بال خرائط" عمله امل�ستك مع  اأي�سا مع:  وقبل اخلتام ال بّد من الوقوف 
الرحمن منيف" التي اأرجاأتها – رغم اأ�سبقّيتها الزمنّية )1982( – ب�سبب التبا�ض هوّية جبا 
فيها، و�سعوبة متييز الف�سول التي كتبها هو عن ف�سول زميله "منيف" اإىل جانب غمو�ض 
هوية املكان، و�سبابّية ا�سم املدينة املحت�سنة االأحداَث: "عمورّية" املدينة الغام�سة، التي 
هي بغداد، بقدر ما هي بريوت، بقدر ما هي دم�سق، اأو عمان، اأو تون�ض، اأو حتى القد�ض. ومع 
ذلك ميكن تلّم�ض ح�سور ق�سّية فل�سطني من خالل �سخ�سّية "اأدهم" اأخي البطل "عالء" الذي 
مل يكن جمرد �ساعٍر ت�سكره الكلمات، وتاأ�رضه، بل كان منا�سال هّمه الفعل وهاج�سه التغيري، 
اإخفاء ر�سا�ٍض يف دوالب غرفة نومه، مع  اأحد مقاطع الرواية يجتئ على  ولهذا جنده يف 
الف�سول  بقّية  يكاد يح�رض يف  )26( وال  االأب.  االأهل، وغ�سب  نقمة  يجّره هذا عليه من  ما 
�سوى ح�سوٍر غام�ض، ومتقّطع، الأّنه يغيب اأي�سا اختيارّيا يف �سبيل ق�سّيته التي يوؤمن بها، 
ون�ساله، كما جاء يف �سهادة اأخيه "عالء" حوله: "يف ربيع عام 1968 بداأُت اأالحظ تغرّيا 
يوٍم،  وذات  و�سمتا.  غمو�سا  اكرث  اأ�سبح  الطويلة  �سفراته  اإىل  اإ�سافًة  اإذ  اأدهم،  على  كبريا 
بعد غيبٍة طويلٍة يف لبنان، اأ�رّض ل، دون تو�سيٍح كثرٍي، اأّنه التحق مبنظمٍة م�سّلحٍة لتحرير 
فل�سطني، واأّن عليه مهّماٍت مل ي�ساأ يومئٍذ اأن يطلعني عليها... " )27( وهو ما يوؤكد مدى اإحلاح 
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الهاج�ض الفل�سطينّي وا�ستبداده املطلق بهواج�ض هذا املبدع، واأ�سئلته، التي كان وفّيا فيها 
لفّنه، ولنف�سه، ولق�سايا وطنه، و�سعبه، واأّمته. 

اخلامتة: 
الغائر، واملوؤثر، ميكن  الفل�سطينّي  اأعمال جبا ذات احل�ّض  ختاما وبعد االإملام باأبرز 
التام بق�سايا  االلتزام  الكبري هي �سمة  العربّي  الكاتب  اأبرز �سمة متّيز م�ساَر هذا  اإّن  القوُل 
اأو  اخلطابّية  طابع  لنف�سه  يتخذ  مل  الذي  االلتزام  هذا  ثانيا،  العربّية  واأمته  اأوال،  وطنه 
تبّدى  ومهادا،  �سبيال  الفكر  وعمق  الفّن،  ر�سانة  لنف�سه  اتخذ  ما  بقدر  العالّية،  الطوباوّية 
يف جميع االأعمال، وانعك�ض بجالء من خالل عمق ثقافة اأبطاله، وثقتهم العالية باأنف�سهم، 
الغربّي  ال�سّق  العامل كله وخ�سو�سا  الفعل والتغيري، وتلقني  وبقدرتهم غري املحدودة على 
اأبطاال  ال�سياق  مّما يجعل منهم يف هذا  والتحّدي،  وال�سب  االإرادة  ين�سى يف  در�سا ال  منه 
م�ستقّلني عن كاتبهم من جهة بوعيهم وثقافتهم واإرادتهم الفاعلة، متماهني معه يف الوقت 
نف�سه با�ستاكهم جميعا يف حمل الق�سية نف�سها التي يحملها، والذود يف �سبيلها بجميع 
ال�سبل والو�سائل، التي يتخذ بع�سها الفنَّ مهادا، ويتخذ بع�ٌض اآخر حركّية الفعل وجموَحه، 

الذي ال ميكن اأبدا اأن ينف�سل عن عمق االأول، وقوة تاأثريه. 
وميكن ا�صت�صفاء اأبرز نتائج هذه الدرا�صة فيما ياأتي: 

تبدو جتربة الكاتب االإبداعية مع هواج�سه الوطنية متلّب�سة ببعد انفتاحي ي�ستوعب  ♦
عموَم التجربة االإن�سانّية كّلها وال ينكفئ على الهّم الفردّي وحده. 

مل يخُل اأّي عمٍل روائّي جلبا من اأبطاٍل فل�سطينّيي الهوّية، اأو يف االأقّل ذوي اأ�سول  ♦
فل�سطينّية، كما هو احلال مع: "وديع ع�ّساف" يف ال�سفينة، و"وليد م�سعود" يف "البحث عن 
وليد م�سعود"، و"�رضاب عفان" يف "يومّيات �رضاب عفان" التي رغم كونها غري فل�سطينّية 
والكفاح يف  الن�سال  يغتلي هاج�ض  نف�سها  اأعماق  فل�سطينّية، ويف  لها جدًة  اأن  اإال  الهوية 

�سبيل الق�سّية. 
االأجنا�ض  ♦ كانت  اأّيا  الكاتب،  اأعمال  جميع  يف  ماثال  الفل�سطينّي  الهاج�ض  يبدو 

املنتمية اإليها، فنجده ماثال يف ال�سعر بقدر ما هو ماثٌل يف الرواية اأو ال�سرية اأو الق�سة، اأو 
حتى النقد، واحلوارات اأي�سا. 

يراهن جبا يف جتربته االإبداعّية على م�ستوى وعي اأبطاله وعلى ثقافتهم وثقافة  ♦
القارئ، ومل ي�سّذ عن هذا يف �سياق تعبريه عن ق�سّية بالده، فنجد اأبطاله الفل�سطينّيني اأو 

ذوي الهوى الفل�سطينّي مثقفني دائما وم�سبعني بروح التجّدد واالإبداع. 
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مبا�رٌض  ♦ اأّولهما  اإبداعّينْي،  �سكلنْي  الروائّية  جبا  اأعمال  يف  الفل�سطينّي  البعد  اتخذ 
و�رضيٌح، مل ي�سّذ عن جتارب غريه من الكتاب العرب اأو الفل�سطينّيني، والثاين مراوٌغ واإملاحّي 

بدت من خالله جتربة هذا الكاتب الكبري بكامل فرادتها ومتّيزها. 
من  ♦ اأّيا  جند  فال  االإ�رضائيلّي،  العدّو  �سخ�سّية  "جبا"  اأعمال  جميع  يف  تغيب 

االأعمال باالأحادّية،  �سخ�سّيات رواياته ذا هوّية يهودّية/ �سهيونّية، وهذا ال يدمغ هذه 
التي  الفائقة  والعناية  ال�سديد،  التكيز  طابع  اإىل  يحيل  ما  بقدر  ال�رضاع،  اأفق  �سيق  اأو 
ي�سفيها على الذات الفل�سطينّية؛ فوحدها العن�رُض الفاعُل واملوؤثُر، ووحدها حمكُّ التجربة، 
يت�ساءل  باهٍت،  ظلٍّ  �سوى  ح�سوره  يكون  فلن  العدوُّ  االآخر/  ح�رض  واإن  ال�رضاع،  وبوؤرة 
�ساغرا اأمام قوة ح�سور الفل�سطينّي، وعمق تاأثريه، وروحه املتوثبة املتحّدية العامَل كّله، 

ال عدّوها التاريخّي وحده. 
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