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ملخص: 

ال�صتخدامات  هذه  تطرحه  الذي  املركزي،  ال�صوؤال  عن  الإجابة  الدرا�صة  هذه  حتاول 
؛  ، يف رواية »عي ا�صفينه« للروائي الفل�صطيني خ�رص حمجز الوا�صعة لتقنية الهوام�ص

ال�صوؤال الذي يقول: هل يحتمل فن الرواية احلديثة هذه الكرثة من الهوام�ص، وملاذا؟ . 
ويف �صبيل الإجابة عن هذا ال�صوؤال قام الباحث بتق�صيم بحثه اإىل ثلثة حماور هي: 

الن�ص كاإرادة قوة، الن�ص والليبيدو، الن�ص والهوية. 
كل ذلك ليبي الأهمية الق�صوى لهذه الهوام�ص، من حيث هي ت�صيف اإىل املنت الكثري 

مما مل يكن يت�صع له يف العادة. 
ويف نهاية البحث يقدم الباحث اأهم ا�صتنتاجاته التي خل�ص اإليها من هذا التق�صيم. 



79

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

“Ein Isfeena” Margin Technology 
in Mihijis Novel Will of Power, Libido, and Identity

Abstract: 

This study attempts to answer the central question, posed by these 
excessive uses of the margins technique in the novel “Eain Sfeeneh” of the 
Palestinian novelist Khader Mihjez, The question says: Does the modern art 
of the novel toerate so many uses of margins, and why?. 

In order to answer this question, the researcher divided his research into 
three axes: Text as power, Text and libido, Text and identity. All is done to 
show the paramount importance of these margins, as they add to the origin 
more than it might accommodate. 

At the end of the research, the researcher presents the most important 
conclusions of this division. 



80

د. محمد حسونةتقنية الهامش في رواية خضر محجز “عني اسفينه” إرادة القوة، الهوية، الليبيدو

أوالً - املقدمة: املنهج وسؤال البحث: 
املعريف  الهوام�ص وغناها  ا�صفينه: كرثة  رواية عي  قارئ  َتْبَدُه  اأوىل  ملحظة لفتة 
والدليل. الأمر الذي َيْطَرُح منذ الوهلة الأوىل �صوؤاله القلق: هل يحتمل فن الرواية احلديثة 
هذا النمط من الهوام�ص؟ . هل يحتمل فن ال�رصد احلديث هذه الكرثة من التف�صريات والإحالت 

والتنا�ص والأيديولوجيا والتفا�صري... اإلخ، وملاذا؟ . 
قبل الإجابة عن هذا الت�صاوؤل، ينبغي لنا فح�ص معنى ذلك بالأرقام؛ ولكن قبل ذلك 

رمبا يجدر بنا تعيي منهج التف�صري الذي �صن�صتخدم اأدواته هنا. 
وما  الن�ص  �صوؤال  على  ركزت  التي  احلداثة،  بعد  ما  مناهج  اأن  ملحظة  ميكن  رمبا 
وراء الن�ص من علقات قوة وتاريخ هيمنة هي القادرة على اإمدادنا باأدوات بحث منهجي 
املناهج،  من  جمموعة  الع�رصين  القرن  من  الأخرية  العقود  يف  تبلورت  فلقد  متما�صك؛ 
بـ  ي�صمى  ما  جمموعها  يف  ت�صكل  التي  املناهج  هذه  وكل  الن�صية.  البنيوية  اأنقا�ص  على 
اإنتاج ل توؤثر يف اختيار  اإليه من علقات  )النظرية( يبحث يف الن�ص من خلل ما يحيل 
املو�صوع فح�صب، بل توثر كذلك يف كيفية تناوله. اإن جمموعة البحوث الكربى التي قدمها 
باحثون كبار يف جمال النظرية )كاإدوارد �صعيد، وهومي بابا، واأنطونيو غرام�صي، و�صتيفن 
غرينبلت، وميلن كونديرا، وجان بيلمان نويل( ومن قبل ذلك موؤ�ص�صون عظام )كنيت�صه 

وفرويد وباختي( ... اإلخ، تعترب الأ�صا�ص النظري الذي ي�صتند اإليه هذا البحث ويدين له. 
من هنا فاإن هذا البحث يعترب كل هذه املناهج، مع كل فروع العلوم الإن�صانية منهجًا 
واأداة بحث: فلم يعد من املمكن يف عامل النظرية الأدبية اليوم، اأن يقال: هذا بحث يف النقد 
النف�صي، اأو هذا بحث يف النقد التاريخي، اأو البنيوي، اأو الأ�صلوبي... اإلخ، لأن كل ذلك �صوف 
ت�صتح�رصه النظرية وت�صتفيد منه بهدف اإجراء ك�صف عميق ملا يقوله الن�ص، وكيف يقوله. 

وهذا ما نحاول يف هذا البحث القيام به. واهلل ويل التوفيق. 

ثانياً - اإلجراء: الكلمات ,والصفحات ,والنسب: 
الهوام�ص بالأرقام. وها نحن نفعل ذلك:  اأن نفح�ص كرثة  اإن علينا  قلنا قبل �صطور: 
لقد بلغ عدد هوام�ص رواية عي ا�صفينه اأكرث من مائة واثني من الهوام�ص )102( . فيما 
بلغ عدد �صفحات الرواية يف طبعتها الأوىل التي بي يدينا مائتي وت�صعًا وع�رصين )229( 

�صفحة من بعد الغلف. 
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وعندما اأعطيت الكمبيوتر اأمراً بن�صخ الهوام�ص جميعها، ثم ن�صقتها بنف�ص طريقة تن�صيق 
حروف منت الرواية، وبنف�ص البنط، بهدف معرفة كم يبلغ عدد �صفحات الهوام�ص، فيما لو 

قي�ص لها اأن ُتطبع م�صتقلة. فكانت النتيجة ثماين وع�رصين )28( �صفحة. 
ولأن هذا الإح�صاء ما يزال خمادعًا، على اعتبار اأن هناك �صفحات خالية ت�صبق كل 
ف�صل، كما جرت عادات الطباعة الفنية؛ فقد اأحببت اأن اأجري مقارنة اإح�صائية اأكرث دقة. 
وتن�صيقه،  طبعه  واإعادة  الهوام�ص،  عن  املنت  بف�صل  اأمراً  الكمبيوتر  باإعطاء  قمت  فقد  لذا 
بنف�ص الطريقة التي طبعُت بها الهوام�ص م�صتقلة، لأعرف كم يبلغ عدد �صفحات املنت وحده، 

م�صتقًل وخاليًا من الفراغات، فماذا كانت النتيجة؟ مائة واأربعًا وثماني )184( �صفحة. 
بقي اأمر اآخر لحق بالهوام�ص، وهو مقدمات الف�صول. اإن مقدمة كل ف�صل، من ف�صول 
اأن هذه كذلك من  �صك  الرتاث، ول  اأو مقتطفات من  اأ�صعار  الرواية املطبوعة، حتتوي على 
تبلغ هذه  اأ�صبه، فكم  بالهوام�ص  واإنها  الرواية،  التي ل تعترب من منت  التف�صريية،  اللواحق 
املقدمات فيما لو طبعناها، ون�صقناها بنف�ص الطريقة؟ . ثماين �صفحات كاملة، بعدد حروف 
يبلغ �صتة اآلف ومائتي وواحداً وخم�صي كلمة )6251( . فاإذا اأ�صفنا هذه ال�صفحات الثماين 
اإىل الهوام�ص، ف�صوف يبلغ جمموعها �صتًا وثلثي )36( �صفحة )28 + 8 = 36( . النتيجة: 
الرتاثية  والإحالت  الأيديولوجية  والإ�صافات  التف�صريية  للواحق  �صفحة  وثلثون  �صت 

والتنا�صات... اإلخ، مقابل مائة واأربٍع وثماني �صفحة ملنت الرواية. 
اأما الن�صبة املئوية للهوام�س، مقارنة مبجموع �صفحات الرواية، فت�صبح االآتي: 
جمموع �صفحات الرواية هو مائتان وع�رصون �صفحة، منها �صت وثلثون للهوام�ص 
يت�صح  ولكي   .  )%16.63( تبلغ  املطبوعة  الرواية  اإىل  الهوام�ص  ن�صبة  اأن  اأي  واملقدمات. 
مدلول ذلك ب�صورة اأو�صح، يجب التذكري باأن ن�صبة عدد �صفحات املنت اإىل الرواية املطبوعة 

هي )%83.6( . 
وعندما قمنا بالإجراء نف�صه م�صتخدمي عدد كلمات كل من املنت واللواحق التف�صريية 

خرجنا بنتيجة مقاربة اإىل حد كبري: 
فكلمات الرواية كما طبعت بلغ عددها حوايل ثمانية واأربعي األف كلمة )47808(. . 1
يف حي بلغ جمموع عدد كلمات الهوام�ص اأكرث من �صتة اآلف كلمة )6251( . . 2
فيما بلغ عدد كلمات ال�صفحات ال�صتهللية يف البدء وقبل الف�صول حوايل اأكرث من . 3

األف واأربعمائة كلمة )1416( . 
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اأي اأن عدد كلمات اللواحق التف�صريية هو 6251 + 1416 = 7667 كلمة مقابل . 4
عدد كلمات كامل الرواية البالغ 47808. 

الرواية  كلمات  اإىل  التف�صريية  اللواحق  كلمات  عدد  ن�صبة  اأن  بنتيجة  ذلك  من  نخرج 
املطبوعة كلها ت�صاوي 16%. وهي الن�صبة نف�صها التي خرجنا بها عند اإح�صاء ال�صفحات 

تقريبًا. واإن هذه لنتيجة لفتة! . 

ثالثاً - بداية التأسيس، مرونة الفن الروائي: 

نعود اإىل �صوؤال البحث: هل حتتمل الرواية احلديثة كل هذا؟ . هل كان لإ�رصار الروائي 
خ�رص حمجز على دمج كل هذه الإحالت الن�صية بالرواية ما يربره؟ . 

رواية  األف  اإنه  القول  يف  يرغب  الروائي  اأن  الأمر،  بداية  يف  ذهني،  اإىل  تبادر  رمبا 
الطباعة،  طرائق  تفح�صت  اأن  بعد  تراجع،  ما  �رصعان  املت�رصع  الت�صور  هذا  لكن   . كبرية! 
التي خرجت بها الرواية اإىل الوجود؛ حيث لحظت اأن الكلم فيها متل�صق مزدحم وببنط 
�صغري، مع تن�صيق يبلغ حده الأق�صى يف اخت�صار عدد ال�صفحات. اأي اأن الروائي لو اأراد اأن 
يزيد من عدد �صفحات روايته، ملجرد التباهي بالكرثة، ملا كان عليه اإل اأن يطبعها ببنط 
اأكرب، وبتن�صيق اأقل ازدحامًا، كما يفعل بع�ُص الروائيي يف قطاع غزة؛ اإذن خلرجت الرواية 
�صفحة،   229 يتعد  مل  الذي  واقعها  هو  مما  بدًل  �صفحة،  وخم�صي  ثلثمائة  من  اأكرث  يف 
اإذن فقد َفُحقَّ لنا اأن ن�صتبعد هنا ظن املكاثرة هذا، بل نعرتف اأي�صًا باأن فن الرواية ما زال 
ع�صيًا على التقييد؛ فل اأحد منا ي�صتطيع اأن يحدد ما يجوز يف الرواية وما ل يجوز. اإن ما 
يربر الرواية هو اأخلقيتها، و«اإن املعرفة هي اأخلقية الرواية الوحيدة« )1( . تريد هوام�ص 
عي ا�صفينه ومقدمات ف�صولها اأن تقول �صيئًا ل يحتمله املنت. هناك ق�ص، وهناك تف�صري، 

وهناك ا�صتدعاء لن�صو�ص وتاريخ وفقه و�صيا�صة. 
يقول باختي: »اإن الرواية ت�صمح باأن ُندخل اإىل كيانها جميع اأنواع الأجنا�ص التعبريية، 
�صواء كانت اأدبية )ق�ص�ص، اأ�صعار، ق�صائد، مقاطع كوميدية( اأو خارج اأدبية )درا�صات عن 
ال�صلوكات، ن�صو�ص بلغية، وعلمية، ودينية، اإلخ( . نظريًا، فاإن اأي جن�ص تعبريي ميكنه اأن 
ال�صهل العثور على جن�ص تعبريي واحد مل ي�صبق له يف  اإىل بنية الرواية، ولي�ص من  يدخل 
يوم ما اأن اأحلقه كاتب اأو اآخر بالرواية. وحتتفظ تلك الأجنا�ص عادة مبرونتها، وا�صتقللها، 

واأ�صالتها الل�صانية والأ�صلوبية« )2( . 
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لعّله ميكن لنا القول هنا اإن لدينا راو وا�صع الطلع، يف جمالت معرفية �صتى. واإن 
وجود هذا الراوي _ امل�صتند اإىل موؤلف نعرفه ويت�صف بهذه ال�صفات_ بي جمموعة متدينة 
من �صخ�صيات العامل املوازي، الذي اأن�صاأه يف »الدولة الإ�صلمية، الواقعة يف املنطقة احلرام، 
الفا�صلة بي جنوب لبنان املحتل ومناطقه املحررة« )3( ، هو الذي ي�صتدعي منه توظيف 
�صخ�صيات  من  �صادرة  فقهية  اأحكام  ملعار�صة  اأو  فقهية،  اأحكام  لإ�صدار  الهام�ص،  راوي 

مت�صددة. فلنتاأمل كيف يفعل ذلك: 

رابعاً - التطبيق: 

رابعاً/ 1- النص كإرادة قوة: 

الأيديولوجيي  يقول خ�رص حمجز يف ر�صالته للدكتوراه: »الأيديولوجيا تعطي كبار 
�صلطة، وهذه ال�صلطة املعطاة من ثم هي التي حتتكر تف�صري الأيديولوجيا. وغني عن القول اإن 
هذا التف�صري �صوف يكون متاأثرا مب�صالح هذه الطبقة اجلديدة من املف�رصين الأيديولوجيي، 
اأيديولوجيا: فتف�صري  التي تنتج بدورها  اأخرى هي �صلطة املعرفة  ويعطيهم بالتايل �صلطة 
الأيديولوجيا هو بذاته اأيديولوجيا. وهكذا يتم الأمر، وفق علقة جدلية، تعيد اإنتاج اأدوات 
بقائها وحتكمها« )4( . اإذن فالأيديولوجيا قوة، لأنها ت�صعى لل�صيطرة والهيمنة وتغيري الواقع. 
تختلف الأيديولوجيا عن العقيدة يف كون العقيدة تعني: اإطاراً من الأفكار، ل ي�صرتط 
التحقق العملي لتحقيق ماهيته. فالعقيدة الإ�صلمية، مثًل، تفرت�ص توفر جمموعة ت�صورات 
الأحزاب  اأما  العقيدة.  حتققت  الت�صورات  هذه  توفرت  فاإذا  معتنقها،  لدى  �صماعية  غيبية 
الإ�صلمية، فل �صك اأنها اأحد التجليات الأقوى للأيديولوجيا، لأنها ت�رص على اإعادة �صياغة 

الواقع الجتماعي وال�صيا�صي وفق اأفكارها )5( . 
ن�صادف يف عي ا�صفينه العديد من ال�صخ�صيات التي حتكمها الأيديولوجيا وتتحكم 
اإىل تف�صريات ن�صية منتقاة بعناية وعن ق�صد بغر�ص فر�ص  هي بالأيديولوجيا امل�صتندة 
اإرادة القوة على الآخرين. ويف ال�صطور الآتية �صوف نتعر�ص ملا تناولته الهوام�ص من هذا، 

تاركي لبحوث اأخرى مهمة تناول املنت. 
رابعاً - 1/ اأ- الن�س والتاأويل: 

اإىل حمكمة  اللجوء  تعليقًا على نقا�ص مبتور، بي �صيخي خمتلفي فقهيًا، يف جواز 
العدل العليا )اليهودية( يقول راوي الهام�ص، معلقًا على ا�صت�صهاد اأحدهما بحديث )ما اأوتي 
قوم اجلدل اإل �صلوا( : »هذا حديث نبوي �رصيف ينهى عن الختلف والتفرق. ولكن امل�صايخ 
يفهمونه كدعوة لل�صمت، واإلغاء العقل يف مواجهة من هو اأكرب منك يف املوقع التنظيمي«)6(. 
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فال�صيخ امل�صت�صهد باحلديث، ي�صتغل الن�صو�ص للهيمنة. اإنها اإحدى جتليات القوة، قوة 
اإن جتمعات  ملتوية:  بطريقة  لنا  يقول  اأن  الهام�ص  راوي  يريد  احلياة.  الن�صو�ص يف وجه 
الإ�صلم ال�صيا�صي تفرت�ص يف الفرد تعلم اخل�صوع، والتدرب عليه، هذا اإذا ما اأراد اأن ُيعَترَب 

ع�صواً �صاحلًا يف احلزب. اإما هذا، واإما اعتباره �صاًل عن جادة الطريق ال�صوي. 
وال�صوؤال هو: األ نرى هنا وجه املوؤلف ال�صمني يطل علينا من وراء �صتار؟ . األ�صنا نعرف 
اأن املوؤلف املدين هو الذي يعرف حق املعرفة كيف تتم ممار�صة هذا النوع من الهيمنة، وهو 

من ثم يحمل راويه مهمة قول ما يريد قوله هو، لول املوانع الفنية؟ . 
نعم نحن نعرف ذلك من تاريخ الروائي موؤلف الن�ص: نعرف اأنه كان واحداً من مبعدي 
مرج الزهور، واأحد قيادات املخيم هناك. اأي اإنه اأحق من غريه مبعرفة الكيفية التي متار�ص 

بها التنظيمات الدينية هيمنتها على اأفرادها. 
رابعاً - 1/ ب- الن�س واال�صتبداد: 

بعد اأن �صدر قرار جمل�ص حكماء الدولة الإ�صلمية مبنع عودة املبعدين على دفعات مبا 
يخالف وجهة نظر ال�صخ�صية الرئي�صية �صابر راأينا خ�صمه ال�صيخ تبارك يبادر اإىل اإجبار 
احلا�رصين على ترديد ق�صم وراءه ب�رصورة طاعة هذا القرار باعتباره حكمًا �صماويًا يكون 
املعار�ص له هو يف احلقيقة خارج على )جماعة امل�صلمي( ودين اهلل. هنا نقراأ يف الهام�ص 
التعليق الآتي: »يحر�ص ال�صيخ تبارك على اإيراد هذا التعبري خلل الق�صم ملا يلقيه من ظلل 
تختلط يف �صمائر املتديني، مع م�صطلح )اخلروج على جماعة امل�صلمي( ال�صائع يف عهود 
الأمويي والعبا�صيي. ومعلوم اأن مثل هذا اخلروج كان يعطي احلاكم احلق يف تطبيق حد 
احلرابة على من ُيطلق عليه مثل هذا الو�صف: ذلك احلد الذي يقت�صي اإعمال الآية 33 من 
�صورة املائدة: ( اإمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ور�صوله وي�صعون يف الأر�ص ف�صاداً: اأن ُيقّتلوا، 
اأو ُي�صّلبوا، اأو ُتقّطع اأيديهم واأرجلهم من خلف، اأو ُينفوا من الأر�ص ). ولئن كانت اخليارات 
الثلثة الأوىل كلها تفيد القتل اأو ما يقرب منه، لقد كان اخليار الأخري )النفي من الأر�ص( 
الكرة  اأن يكون من كل  النفي يجب  اأن  القتل كذلك؛ على اعتبار  العلماء،  يعني، عند بع�ص 

الأر�صية: اأي اإىل ال�صماء. وباملنا�صبة فاإن هذا هو راأي ال�صيخ تبارك كذلك" )7( . 
هذه اأق�صى حالت ال�صتبداد الديني بقوة الن�صو�ص. هكذا يريد منطق راوي الهام�ص 
اأن يقول للمتلقي. اإن قوة الن�ص هنا ل تنبع يف راأي الراوي من الن�ص نف�صه، ل تنبع من 
كتاب اهلل، بل من تلك ال�صحنة التف�صريية، التي ي�صفيها على الن�ص �صخ�ص »يرى اأن اأف�صل 
�صيء ح�صل له هو انتماوؤه جلماعة امل�صلمي« )8( »ق�رص قامته كان ي�صاعده كل مرة على 
متالك نف�صه من الوقوع، اإ�صافة اإىل الت�صاع الطبيعي بي �صاقيه« )9( و«مي�صي مثل فر�ص 

النبي« )10( »ولو لدغته عقرب يف تلك اللحظة ملاتت« )11(. 
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دور  جاء  فلقد  تبارك،  لل�صيخ  الكاريكاتورية  ال�صورة  هذه  املنت  راوي  ر�صم  ولئن 
راوي الهام�ص، لري�صم �صورة كاريكاتورية ملفاهيمه التي يتبناها: تلك املفاهيم القا�صية 
ما  اخرتع  تف�صري  بتاريخية  م�صتعينًا  وح�صية،  الطرق  باأكرث  املخالفي،  كل  قتل  ب�رصورة 

ي�صمي بـ )حد احلرابة( ، كما نقله لنا الراوي من وعي ال�صيخ تبارك، يف املقتطف ال�صابق. 
رابعاً - 1/ ج- الن�س واإعادة االإنتاج: 

وتبلغ ال�صورة القا�صية للت�صدد الديني مداها الأرحب يف �صخ�صية ال�صيخ تبارك حي 
يعمد راوي املنت اإىل اإ�صعاف راوي الهام�ص بهذه ال�صورة التعبريية: »ل يعلم الغيب اإل اهلل. 
ولو علم ال�صيخ تبارك اأن �صابر يف هذه اللحظة كان ي�صعر باأنه خارج هذه اجلماعة فعًل، 
على  مطوًل  اهلل  وحلمد  كثرياً،  لفرح  اإذن  العودة،  فور  الأمر  هذا  اإعلن  قرر  قد  كان  وباأنه 
هذه النعمة، التي اأنزلها اهلل على عباده املخل�صي« )12( . فيقوم راوي الهام�ص با�صتغلل 
حوايل  »قبل  قائًل:  الفادح،  التدين  من  النوع  هذا  مثل  حجب  هتك  من  ملزيد  الدعم،  هذا 
عامي، يف �صجن كت�صيعوت، حاول ال�صيخ تبارك اإلزام جمل�ص الإفتاء، باإ�صدار فتوى �رصعية 
بتحرمي التدخي. واإذ كان �صابر مدركًا ما وراء هذه الفتوى، فقد رف�ص املوافقة: اإذ لو مت 
اإ�صدار الفتوى املذكورة، لرتتب على ذلك لي�ص فقط منع التدخي، واإمنا منع اإهداء ال�صجائر 
اإهداوؤه. ومع ذلك، فبعد يوم  التنظيمات الأخرى؛ لأن املحرم ل يجوز بيعه ول �رصاوؤه ول 
امل�صايخ  ال�صقة بي  ات�صاع  وازداد  الفتوى،  اإ�صدار  املعتقل، مت  واحد من خروج �صابر من 

والتنظيمات الأخرى« )13( . 
واإذا كان التلقي تقنية اإنتاج للن�صو�ص كما تقرر ذلك مدار�ص ما بعد احلداثة فاإن لنا 
اأن نقراأ الآن كيف ي�صتن�صخ هذا الن�ص نف�صه، ويعيد اإنتاج هذه الكاريكاتورية، يف هذا املكان 

من العامل، خ�صو�صًا فيما يتعلق بالتدخي، وموقف املتديني الآن منه. 
رابعاً - 1/ د- الن�س واالأيديولوجيا: 

نف�ص ال�صخ�ص ال�صيخ تبارك يقدمه لنا راوي املنت بعد �صفحات قليلة يقابل �صحكة 
ال�صخرية التي يطلقها �صابر، مبونولوج داخلي ي�صور لنا حالة من حالت التداعي احلر يف 
الأفكار، حيث يـ«تذكر اأيامًا واأماكن كان فيها النا�ص يخافون من جمرد احتمال تعري�صه 
للغ�صب«. وو�صط هذا التيار من الوعي ينظر اإىل �صابر »بعيون حمراء«، ويتمنى »لو ي�صاأله 

الأولد عنه، يف تلك اللحظة. اإذن، �صيوافق على بركة اهلل« )14( . 
وبعد اأن يفعل راوي املنت هذا بال�صيخ تبارك، نرى راوي الهام�ص يبادر اإىل اإعطائنا 
ملحة دالة عما كان يعنيه احتمال تعري�ص هذا املت�صدد للغ�صب، قبل اأن ي�صبح بعيداً عن 
اإليه؛ في�صطب  ، فيقول معلقًا: »اإذ كثرياً ما كان يتم حتويل الأوراق  )اأدوات تنفيذ الأفكار( 

اأنا�صًا كانوا قبل اأيام بي اأولدهم ي�صحكون« )15( . 
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التي �صيوافق على قولها  ثم يقدم تعليقًا تف�صرييًا على عبارة »على بركة اهلل« هذه، 
ال�صيخ تبارك لـ )الأولد( . هذا التعليق التف�صريي من راوي الهام�ص يقول: »العبارة املعهودة 

عند املوافقة على ال�صطب النهائي« )16( . 
اأن تقدمه الن�صو�ص الدينية  اأن يقدم لنا �صورة عما ميكن  اإذن فراوي الهام�ص يريد 
اأن ال�صيخ تبارك  للنا�ص، حي ت�صتخدمها الأيديولوجيا. اإن مما نفهمه بف�صل هذا الهام�ص 
كان قبل هذه اللحظة مرجعًا دينيًا ي�صدر الفتاوى لـ )الأولد( ! . ويتمنى اأن لو تعود هذه 
اإذ من   . اأخوه يف الدين واحلزب!  الأيام ولو لفرتة ق�صرية، ليتخل�ص من خ�صمه، الذي هو 
الطبيعي يف �صياق مثل هذا وبالنظر اإىل الزمن الذي حتيل اإليه هذه الأمنيات املبتورة اأن 
يذهب بنا الذهن اإىل اأن هوؤلء الأولد الذين يتوجه اإليهم اخلطاب ب�صيغة )على بركة اهلل( 
هم فرق الإعدام امليدانية، يف �صنوات النتفا�صة الأوىل، التي تنفذ احلكم بعد �صدوره من 

ال�صيخ تبارك! . 
رابعاً - 1/ ه�- الن�س والقهر: 

ثم يبلغ التحكم، عن طريق ا�صتغلل الن�صو�ص حد اأن تفر�ص قلة من املهيمني كرثة 
من اخلا�صعي الذين هم يف الأ�صل اإخوانهم يف الدين المتناع عن الغناء الب�صيط احتفاًل 
بالعيد. فعندما ل يعود مبقدرة ال�صيخ تبارك اأن يلعب لعبة )بركة اهلل( هذه، جنده ي�صتعي�ص 
الطريق ممهدة  ، وبذا ت�صبح   )17( املت�صددة«  الفتاوى  راوي املنت: »تبني  ي�صميه  عنها مبا 

لتدخل راوي الهام�ص بالتعليق الآتي: 
»عندما احتفل املبعدون بالعيد، وا�صرتك معهم بع�ص الزوار من الفل�صطينيي املقيمي 
يف لبنان، حيث جتراأ اجلميع على ممار�صة رق�صة الدبكة وهزجوا بالأغاين ال�صعبية، اعترب 
ال�صيخ تبارك، يف حينه، هذه الأفعال مروقًا من الدين... لذا فقد قام بجمع ثلة من اأمثاله اأو 
اخلائفي منه، ووقفوا يرددون جميعًا يف مواجهة املحتفلي املارقي: اهلل اأكرب وهلل احلمد. 

وطبعًا توقف الغناء يف مواجهة )كلمة اهلل( « )18( . 
ها نحن اأولء اأمام مقابلة من نوع طريف: اإذا غنيت واأراد �صخ�ص ما اأن مينعك، فاإن 
با�صتطاعته اأن يفعل ذلك، ب�رصط اأن يرفع ال�صعار الديني. اإنهم ل يكتفون بتحرمي الغناء، بل 

يجعلون ال�صعار هو الت�صلية املمكنة الوحيدة يف املجتمع! . 

رابعاً/ 2- النص واهلوية: 

مبا  ما  جمموعة  متيز  عن  اخلطابي  التعبري  هو  ال�صطور  هذه  يف  بالهوية  املق�صود 
يعطيها نوعًا من ال�صتقللية يف مقابل الآخرين. 
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نحن نعرف من واقع احلياة، اأن اأي جماعة تعاين من خ�صيتها من الندماج يف الآخرين، 
لهذا ال�صبب اأو ذاك، فاإنها تطور اآليات دفاع ذاتية، تعتمد على اإثارة النزعات العدوانية، كما 

لو كانت اجلماعة تريد بهذا اأن تقول لأفرادها: اإنهم ي�صتهدفونكم فتجمعوا. 
ثمة  اأن  يعرف  »الزجني  اأن   ، الأر�ص(  )املعذبي يف  كتاب  نرى يف  ذلك  تف�صري  ففي 
التحدي  لإن�صانيته؛ ففي غياب مثل هذا  ال�صابق يحتاج حتديًا  العبد  يريده.  اختلفًا، وهو 

وكما ي�صاجل فانون ل ميكن للم�صتعَمر اإل اأن يحاكي ويقلد« )19( . 
الأقلية تبحث عن التميز. الأقلية �صعف. والتميز قوة، لأنه يو�صح هوية الذات. من هنا 
ت�صتخرج الأقلية من �صعفها قوة. املت�صددون يف كل جمتمع قلة، لكن تاأثريهم ل يعتمد على 
اأقليتهم، بل على متيزهم و )تقنفذهم( يف مواجهة الأكرثية. بهذا ي�صبحون عدوانيي اأكرث، 
مت�صددين اأكرث، راف�صي للآخر اأكرث. وخلل م�صريتهم، كثرياً ما تراهم ينقلبون على اأي فرد 
من اأفراد جماعتهم ُت�صَتمُّ منه رائحة العتدال، لأن العتدال يعني العودة اإىل الأغلبية، اإىل 

املجتمع. ويف هذا �صهادة �صد مفهوم الت�صدد. 
الوجود،  من  للآخر  بد  ل  اإذ  الآخر  من  وجودهم  ي�صتمدون  باأنهم  ي�صعرون  ولأنهم 
لي�صت�صهدوا بوجوده على وجودهم، كما ي�صاجل فرانز فانون تراهم مدركي يف اأعماقهم اأنهم 
جمرد وجود غري موؤ�صل، وجود من الدرجة الثانية. واإن مثل هذا الوعي ل�صديد التحري�ص! 
. دعونا نرى كيف يتجلى ذلك يف ا�صت�صهادهم بالن�ص الديني، كما يراه راوي هام�ص عي 

ا�صفينه. 
رابعاً - 2/ اأ- الهوية واحل�س العدواين: 

كنا قد راأينا، مراراً، كيف يقدم راوي املنت اإ�صاراته التحري�صية لراوي الهام�ص ب�رصورة 
التدخل. ها هو الآن يفعل ال�صيء نف�صه، يف هذا امل�صهد من حمكمة العدل العليا الإ�رصائيلية 
بالقد�ص: »اأ�صارت ال�صاعة اإىل العا�رصة متامًا، فُفتح الباب. ودخل رجال ال�رصطة يف �رصعة 
التهام�ص  عن  الدعاء  ممثل  وكف  بالأوراق.  العبث  عن  الدفاع  حمامية  وتوقفت  �صامتة. 
مع الآخرين. و�ُصمع �صوت املنادي يدعو اإىل الوقوف. فوقف اجلميع، با�صتثناء �صخ�ص اأو 

�صخ�صي من اأ�صحاب اللحى العظيمة« )20( . 
لهيئة املحكمة،  يقم احرتامًا  الذي مل  ال�صخ�ص،  الراوي هنا يجعل  اأن  يجب ملحظة 
�صاحب حلية عظيمة! . كاأن اللحية قرينة الت�صدد، فما بالك اإذا كانت عظيمة! . لكن مبا اأن 
راوي املنت هو من يقول ذلك، فاإننا لن نبحث يف مدلولت ذلك اأكرث، لأن مهمتنا يف هذا 

البحث مق�صورة على ا�صتك�صاف الهام�ص فح�صب. 
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الوقوف  جواز  يف  امل�صايخ  »يختلف  يقول:  اإنه   . تعليقًا؟  الهام�ص  راوي  يقول  فماذا 
للقادم من عدمه؛ ويروون يف ذلك حديثي متناق�صي يف الظاهر: الأول قولهr: )من اأحب 
اأن ميتثل له النا�ص قيامًا، فليتبواأ مقعده من النار( . والثاين دعوته اأ�صحابه اإىل الوقوف 
تعظيمًا ل�صعد بن معاذ عندما دعاه ليحكم يف بني قريظة، اإذ قالr: )قوموا ل�صيدكم( . مع اأن 

الوا�صح هاهنا اأن احلديث الأول ينهى عن التكرب ل عن الوقوف" )21( . 
الن�ص النبوي يف اأ�صله ل يوحي بتحرمي الوقوف، كما نرى من تعليق الراوي، رغم اأن 
ظاهره يوحي بذلك. فما الذي يحمل اأ�صحاب اللحى العظيمة على القول بتحرمي الوقوف؟ . 
وا�صح اأن ما يدعو اإىل ذلك هو الرغبة يف التميز عن الآخرين، كاأنهم يقولون ها نحن اأولء 
نقول ما مل ت�صمعوا من قبل، فانتبهوا اإلينا. ي�صتوي يف ذلك اأن يكون املق�صود باخلطاب هو 

العدو املبا�رص كاليهود يف الرواية اأو العدو غري املبا�رص، وهو كل من ل يقول براأيهم. 
اإن ح�صا�صية الهوية عالية هنا لكل ثقافة مغايرة، اإننا اأمام ثقافة م�صتنفرة )متقنفذة( 
مثل اأي ثقافة ت�صعر بالغرتاب و�صط املحيط يف مثل هذا الو�صط تنتج الثقافة املهَددة وعيها 
مبا ينبغي عليها فعله، وما ينبغي عليها المتناع عنه. اأو كما يقول اإرخ اأورباخ »تتعامل 

بح�ص عدواين، ل�صالح الأمة والوطن واجلماعة والنتماء« )22( . 
رابعاً - 2/ ب- الهوية ورموز اجلماعة: 

حتى العلم الوطني ل يعود رمزاً للأقلية الراغبة يف تاأكيد هوية من نوع اآخر، ومن هنا 
فاإنها ل تلجاأ اإىل رفعه اإل رياًء، اأو رغبة يف تاأجيل املواجهة، اإىل اللحظة التي حتددها هي. 
وقد راأينا احتفال املبعدين، الذي يخطب فيه اأحد رموز جماعتهم، من الربملانيي القادمي 
للزيارة والت�صجيع. لقد راأينا هذا الحتفال يرفع العلم الوطني، وراء ظهر اخلطيب املفّوه، ثم 

يبادر اإىل نزعه فور انتهاء املنا�صبة، وان�رصاف الزّوار. 
الذي كان معلقًا وراء  العلم  الناطق بطّي  يقول راوي املنت: »ويف نهاية احلفل، قام 
اخلطيب واأعطاه ل�صابر« )23( . فيتلوه راوي الهام�ص: »اإذ اأحب �صابر اأن يرفعه فوق خيمته. 
وكان هو العلم الوحيد اخلا�ص بفل�صطي يف املخيم، اإذا ا�صتثنينا الأعلم اخل�رصاء وال�صوداء 
الكثرية املعلقة على كل اخليام. ول جرم، فعلم فل�صطي بح�صب بع�ص امل�صايخ لي�ص رايًة 

اإ�صلمية« )24( . 
هو  املتديني،  من  العمل  لهذا  الهام�ص،  راوي  تعليل  اأن  نلحظ  �صوف  قليل  وبتاأمل 
تعليل حتري�صي. ويكفي تاأمل العبارة العرتا�صية يف الن�ص )بح�صب بع�ص امل�صايخ( لندرك 
اأنه يريد لنا اأن نفهم اأن هوؤلء هم جمرد قلة، حتى يف و�صط املتديني: قلة مهيمنة ومتنفذة 
ولها اأغرا�ص خا�صة، ل تلتقي دائما مب�صالح الوطن. هل هناك اأيلغ من مثل هذا التحري�ص! . 
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رابعاً - 2/ ج- الهوية والپارانويا: 
اأكرث من تعيي، كما نرى يف هام�ص ال�صفحة  اإىل  اأحيانًا  اأحال ن�ص الهام�ص  ورمبا 
املنت، يف و�صف  راوي  يقوله  ما  نظرة على  نلقي  الهام�ص، دعونا  قبل فح�ص  ولكن   .66
من  �صادرة  ال�رصيف،  النبوي  احلديث  يف  العليا،  �صهادته  اأن  »ورغم  �صامل:  الزير  �صخ�صية 
حليته  ت�صذيب  له  تتيح  نادرة  جراأة  ميلك  اأنه  اإل  الق�صوة،  �صديد  نها  َتَديُّ �صحراوية  جامعة 
البي�صاء وت�صويتها، ب�صكل جميل لفت. توحي احلمرة املتوهجة يف خديه، باأنه قد اأح�صن 

تغذية نف�صه. ويوحي اختياره لزوجتي حتته باأنه ل ي�صيع وقته �صدى« )25( . 
هكذا يقول الراوي يف و�صف الزير �صال، فهو: 

لغتها . 1 اإحياء  على  ي�رص  اإنه  حتى  اجلماعة،  ثقافة  مع  متوائم  اأوىل،  ناحية  من 
القدمي  للتعبري  اإحيائه  يف  ذلك  مثال  نرى  �صواها.  ي�صتخدمها  اأحد  يعد  مل  التي  اخلا�صة، 
التعبري مقتب�ص  الهام�ص على ذلك بقوله: »هذا  ، وتعليق راوي  امل�صتهلك )حتتي زوجتان( 
عن الزير �صامل نف�صه؛ حيث يحر�ص عند التعريف بنف�صه، وبعد ذكر الدرجات اجلامعية، على 

القول بوقار موؤثر: حتتي زوجتان« )26( . 
وجامعته، . 2 جماعته  يف  ال�صائد  الراأي  خمالفة  على  يتجراأ  ثانية  ناحية  من  لكنه 

في�صذب حليته، و�صط حميط ثقايف ل يحبذ ذلك. والذي ي�صي لنا بهذا التمرد الثقايف هو راوي 
الهام�ص حي يقول معلقًا على ت�صذيب اللحية الذي ميار�صه الزير �صامل: »متحديًا الن�صو�ص 
طوًل،  الأر�ص  و�صلت  ولو  حتى  بتاتًا،  اللحية  من  الأخذ  منع  حول  اآخرون،  يوردها  التي 

وملأت ما بي الكتفي عر�صًا، معللي ذلك باأنه يرهب اأعداء اهلل« )27( . 
نحن هنا بي تعيني خمتلفي للهوية: اأحدهما يوؤكد الذات الفردية يف مقابل اجلماعة 
ذات الثقافة املحددة، وثانيهما يوؤكد على متاهي الذات الفردية يف اجلماعة. نحن هنا يف 

مواجهة نوع من ازدواج ال�صخ�صية. الذات حتاكي وتتمرد يف اآن. 
»لقد �صبق للمحللة النف�صانية اآين راي�ص اأن اأو�صحت ذلك على نحو ممتاز، حي قالت: 
اإنها املحاكاة: حي مي�صك الطفل باجلريدة مثل اأبيه ]من جانب[ وهو تعيي الهوية حي 
يتعلم الطفل القراءة ]من جانب اآخر[. ففي اإنكار �رصط الآخر املتباين ثقافيًا، القائل: �رص 
للهوية،  البارانوي  التعيي  جتاذب  �رصاك  يف  واقعًا  نف�صه  امل�صَطَهُد  يرى  اختِف،  اأو  مثلنا 

مرتجحًا بي ا�صتيهامي: جنون العظمة وجنون ال�صطهاد« )28( . 
جماعة . 3 مفاهيم  تفر�صه  الذي  ال�صطهاد،  من  يعاين  اأول  جانب  من  �صامل  فالزير 

ينت�صب اإليها، ومتنعه من اأن يكون جميًل )اللحية الفادحة( ، فيواجه ذلك بالإ�رصار على اأن 
يكون جميًل، فياأخذ من حليته، على ال�صد من مفاهيم اجلماعة. 
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الأو�صع، . 4 املجتمع  من  مقابل  ا�صطهاد  مواجهة  يف  يزال  ل  اآخر  جانب  من  لكنه 
ثقافة  تبني  اإىل  يعود  اأخرى،  مرة  نف�صه،  يجد  هنا  ومن  جماعته.  يرف�ص  الذي  املجتمع 

اجلماعة، معرباً عن ذلك با�صتخدام لغتها اخلا�صة )حتتي زوجتان( . 
هكذا هو التعيي البارانوي للهوية: تعيي مزدوج ومت�صادم. لكننا بتاأمل ب�صيط ميكن 
اأن نكت�صف اأن باإمكان هذا التعيي اأن يجد راحته يف هذا الزدواج: راحته ال�صخ�صية اإذ يجد 
الليبيدو يف تعبري )حتتي  الكبت اجلن�صي. هنا كذلك تظهر قوة  التنفي�ص عن  فيه نوعًا من 
زوجتان( فل �صك اأن هذا التعبري يف احلقيقة لي�ص جمرد تعبري ثقايف فح�صب، بل هو كا�صف 
اإذن  يخفى.  العبارة ل  اجلن�صي يف  والإيحاء  باللغة.  نف�صه  يعرب عن  املكبوت حي  ل�صغط 
اإىل ذلك ال�رصاع القائم داخل الذات، بي عدد من النوازع  فلدينا هنا ت�صابك معقد، يحيل 

العميقة: التميز والتفرد واجلن�ص، الأمر الذي يربر املحور الثالث من هذه الدرا�صة. 

رابعاً/ 3- النص والليبيدو: 

لقد علمنا من فرويد 
»اأن اللبيدو )Libido( �صبيهة من كل الوجوه باجلوع: فكما اأن اجلوع هو القوة التي تعرب 
بها غريزة التغذية عن نف�صها، كذلك الليبيدو هي القوة التي تف�صح بها الغريزة اجلن�صية عن 

نف�صها” )29( . و«الليبيدو قوة يفزع منه الأنا، ويغالبها بالكبت« )30( . 
ونحن نعلم من فرويد كذلك اأن الل�صعور باعتباره خازن النوازع املكبوتة يف�صح عن 

نف�صه من خلل اأمرين: الأحلم والأدب. فلنتاأمل الن�صو�ص الآتية: 
رابعاً  - 3/ اأ- الليبيدو كقوة فا�صحة: 

ل تتاأخر قوة الليبيدو عن الظهور منذ ال�صفحات الأوىل من الرواية: فبمجرد اأن تظهر 
اأمام عي الراوي املتل�ص�ص من حتت ع�صابة العيني جمندات يحملن اأكيا�ص الطعام، يبادر 
راوي الهام�ص اإىل اإ�صناده بالتعليق التايل، كما لو كان منتظراً: »ملاذا كان على املجندات 
على  امل�صاعدة  اأو  احلرب  هي  مهمتهن  اأن  مع  اجلمال،  من  القدر  هذا  مثل  على  يبدون  اأن 
احلرب! . وهل امل�صاعدة على احلرب تقت�صي ارتداء ف�صاتَي ق�صريٍة وقم�صاَن ت�صغط على 
ال�صدور بهذا ال�صكل املتوح�ص! .. وهل امل�صاعدة على احلرب تقت�صي اأن يلقي �صعورهن وراء 
ظهورهن هكذا، كاأن ل اأحد من خلق اهلل ميكن له اأن ي�صاب باجلنون من كل ذلك! .. �صبحانك، 

هذا بهتان عظيم! « )31( . 
اأين  فمن  الإ�رصائيلية.  للمجندات  الو�صف،  هذا  لنا  يقدم  الذي  هو  الهام�ص  راوي  اإن 
ينطلق هذا اخلطاب؟ . اإنه ينطلق هنا من وعي املكبوتي، وعي املقيدين املتديني، مبا هو 
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معروف عنهم من �صدة التوق اإىل الن�صاء، خ�صو�صًا يف مثل هذا املوطن. اإن املنطق امل�صمر 
لهذا اخلطاب يقول: اإن كل واحد من هوؤلء املقيدين، املع�صوبة عيونهم، كان �صيقول �صيئًا 
م�صابهًا، فيما لو قدر له اأن ي�صرتق النظر من حتت الع�صابة ال�صوداء. اإن الراوي الذي يحمل 

وعي �صخ�صية غري كاملة هو الذي يقول نيابة عنهم. 
تنتمي يف  فالكلمات املحايدة ل  ب�صكل احلياد،  الحتفاظ  الراوي عن  لغة  هنا تكف 
العادة لأحد. اأما هنا فرغم اأن الكلمات تنتمي ظاهريًا للراوي، اإل اأنها يف احلقيقة م�صندة 
اأ�صخا�ص  : فالكلمات هنا ت�صتح�رص نزعة مكبوتة، لدى  الربيئة(  النوايا )غري  بالعديد من 
يبالغون يف التخفي والإنكار، ثم تهتك �صرتهم ال�صفيف، وتظهر ما هو خمبوء من حتته )32( . 
هوؤلء  هم  هنا  وال�صحية  ال�صحية:  خطاب  ت�صويه  من  نوع  اإىل  هنا  الراوي  يعمد 
يرغبون يف  ُتقدم كما  لكنها ل  نيابة عنهم؛  وُتقدم  ُت�صلب منهم كلماتهم،  الذين  املقيدون 
احلياة الواقعية، بل يقدمها الراوي، على �صكل مونولوج، يهدف اإىل الإيحاء باأنه خارج من 
يدعهم  اأن  بدل  الراوي،  هو  والذي �صاغه  عنهم.  نيابة  احلقيقة م�صوغ  وهو يف  اأعماقهم، 

يتكلمون باأل�صنتهم! . 
تقع اإعادة تكوين خطاب املت�صددين على يد راوي الهام�ص يف نعت خطاب املونولوج 
ل�صكل ال�صدر الناهد امل�صغوط بـ )املتوح�ص( ، ثم هذا العتاب امُلَوّلِه املمرور لهذا اجلمال، 
مبا ي�صببه من عذاب وجنون لـ )خلق اهلل( ! . فل يعاتب بهذه الطريقة اإل متن�صك فا�صل بلغة 

نيت�صه. 
وال�صوؤال هو: ماذا كان �صيقول هوؤلء املت�صددون فيما لو اأتيح لهم اأن ين�صئوا خطابهم، 
ويعلنوا موقفهم ب�صاأن �صدر املجندة الناهد؟ . ل �صك اأن ذلك اخلطاب �صيكون خطاب اللعن، 

لعن ال�صفور خ�صو�صًا اإذا ما اقرتن بالكفر، كما هو حال اليهودية. 
ولأن الراوي يعرف هذا يقينًا، فقد قام با�صتغلله وحتويره م�صتخدمًا بع�ص كلماته 
اأن  الراوي  يريد  معاك�صة.  اأخرى  مدلولت  ليحمله  عظيم(  بهتان  هذا  املتوح�ص،  )ال�صكل 
يقول لنا: انظروا اإىل هوؤلء الذين يلعنون ال�صفور فيما هم ي�صتهونه ويتمنونه! . الأمر الذي 
يذكرنا كم هو حديد الذهن نيت�صه حي قال ذات مرة يف مثل هذا النموذج من الب�رص: »كل 
ال�صمات اخلبيثة التي مت التكلم بها �صد ال�صبقية، مل تكن من طرف الواهني، ول من طرف 
لأن  بحاجة  كانوا  الذين  اأولئك  طرف  من  الفا�صلي،  املتزهدين  طرف  من  بل  املتزهدين؛ 

يكونوا ن�صاكًا«)33(. 
اأنها  يعتقد  ما  لف�صح  الفا�صلي،  املتزهدين  وعي  اإىل  الهام�ص  راوي  يت�صلل  هكذا 
مكبوتاتهم العميقة. اإنه ي�صور اجلمال بوعي دنيوي بحت، ثم ين�صبه للمتديني املت�صددين، 

ليتمكن من اأن ينتزع منهم احلق يف احتكار اإ�صدار الأحكام الأخلقية. 
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رابعاً  - 3/ ب- الليبيدو والفتوى: 
بعد �صفحة واحدة فقط، وخلل نف�ص امل�صهد يف احلافلة، وبعد اأن �ُصمع �صوت املجندة 
املنادية بالطعام، ن�صمع الراوي املرافق للمعتقلي املقيدين املع�صوبة عيونهم ويعانون من 
منعهم من التبول يقول: »اأخرياً متزق ال�صمت.. كل �صيء يحدث هو اأهون من ال�صكون... حتى 
الحتقان الناري بي احلقوين مل يبدد ال�صمت.. بدده �صوت املجندة املفاجئ« )34( . وعلى 
الفور ي�صتجيب راوي الهام�ص لهذا التحري�ص املتقن، فيعلق يف اأ�صفل ال�صفحة بهذه الطريقة: 
»ومبا اأن ال�صوت كان ممو�صقًا مغناجًا فقد بدا الواقع احلي اأقل ق�صوة واأكرث ا�صتجابة ملثل 

هذا التدخل« )35( . 
هذه  على  ال�صوء  ت�صليط  �صبيل  وي�صتغلها يف  اإل  فر�صة  يدع  ل  الهام�ص  راوي  ذا  هو 
الأمكنة املعتمة من وعي ال�صخ�صيات. كان ال�صمت والحتقان هما ال�صيدان، لكنهما تراجعا 

اأمام �صوت املجندة املغناج، وحل حملهما الأمل. 
هنا يبدو راوي الهام�ص اأقل انحيازاً، منه يف املثال ال�صابق. وطبعًا نحن نعرف اأن هذه 
اإنه الآن ل يعيد �صياغة خطاب امل�صايخ، بل ير�صد وعيهم املخبوء وراء  لغة ماكرة منه. 
ال�صمت. ويف هذا الر�صد يكمن النتقاد الأيديولوجي: اإنه ينتقد اأحكامهم الفقهية، باعتبارها 
جمرد موجهة لل�صتهلك اخلارجي فح�صب. يقدم الراوي لنا هنا خطابًا ظاهراً، وهو متاأكد 
اأننا لن نقراأ اإل ما هو م�صمر وراءه. ظاهر اخلطاب نحن نعرفه، وهو الذي يقول: )ومبا اأن 
ال�صوت كان ممو�صقًا مغناجًا فقد بدا الواقع احلي اأقل ق�صوة( . لكن م�صمره وامل�صمر كما 
هو معروف اأ�صد تاأثرياً من الظاهر يريد اأن يقول: اإن م�صدر الأحكام الفقهية عند هذه الفئة 
من النا�ص هو عقدهم النف�صية، ل الن�صو�ص: فما الن�صو�ص اإل مادة للهيمنة فح�صب. اإن هذا 
التوله اجلن�صي هو الذي ت�صدر عنه الفتاوى بتحرمي �صوت املراأة. اإنهم يعلمون اأن الن�صاء 
كن يتكلمن يف ح�رصة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم واأمام ال�صحابة، ولكنهم ي�صعرون اأن 
هذه الأ�صوات املمو�صقة التي ي�صمعونها من ن�صوة هذه الأيام ل ت�صبه تلك الأ�صوات، ومن ثم 

فاإن على احلكم اأن يتغري. 
رابعاً - 3/ ج- الليبيدو واالإ�صقاط: 

اأما يف هام�ص ال�صفحة 65، وتعليقًا على ما قرره ال�صيوخ )اأولو العزم( من منع اأيٍّ من 
املبعدين من جماوزة حدود )الدولة الإ�صلمية( ، فنتاأمل مع الراوي ال�صورة التالية: »يف 
كن  اللئي  هن  ال�صقراء،  و�صعورهن  ال�صيقة  ببناطيلهن  اجلميلت  ال�صحفيات  اأن  احلقيقة 
وراء مثل هذا القرار احلكيم: فل �صك اأن تقافزهن بي �صخور الوادي، بي ال�صبان، وتوقفهن 
امل�صتمر لإزاحة ال�صعريات املتطايرة، حول وجوههن احلمراء اللهبة، مل يكن ليمر هكذا مر 
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اأدركوا يف اجتماعهم املبكر، يف اخليمة على  الذين  الدهريي  الكرام، حتت عيون احلكماء 
اأن هذا الأمر جد خطري؛ خ�صو�صًا عندما �صعر كل واحد منهم، مبدى الدفء الذي  الطريق، 
وراء  اأن ثمة خطراً  اأطرافه. فاقرتعوا مقررين  الغزلن امللئكية يف  ا�صتذكار هاته  ي�صيعه 
الوادي يتهدد ال�صبان ال�صغار، بفعل فتيات كهوؤلء يف الأماكن املحيطة. لذلك فل ابتعاد 

عن حافة الأر�ص ال�صمالية، مهما كان ال�صبب« )36( . 
وهكذا ل جند اأنف�صنا هنا يف مواجهة الكبت فح�صب، بل الإ�صقاط كذلك: اإن املهيمني ل 
يكتفون بكبت �صهواتهم املقموعة، بل ين�صبونها اإىل غريهم ويحكمون بها عليهم. وقد علمنا 
منذ فرويد كيف يتنكر املري�ص لرغباته املكبوتة، اأمام التحليل، وين�صبها اإىل غريه، اإمعانًا 
يف الهرب )37( . اأراأيتكم كم هي قا�صية علقات القوة هنا؟ . اإن راوي الهام�ص هنا يريد اأن 
يقول لنا باأن املهيمني ل يتورعون عن اإحلاق الأذى بالآخرين، ل ل�صيء اإل لأن خيالتهم 

اأمرتهم بهذا! . 
ويف احلقيقة فاإننا ل ندري من هو الأكرث ق�صوة هنا: اأهي ال�صخ�صيات الورقية التي 
الأمرا�ص،  ي�صتدعي كل هذه  اإليها خطابًا  ون�صب  وعيها  وا�صتخرج من  الروائي،  ا�صطنعها 
اأم هو نف�صه حي عمد اإىل هذا النوع من الب�رص، ثم �صنع له معادًل مو�صوعيًا، وحّمله كل 
هذه ال�صفات املذمومة؟! . األ ي�صتدعي هذا نيت�صه مرة اأخرى، ويذكرنا بعبارته امل�صهورة: 
»الن�صو�ص وقائع �صلطة، ل وقائع تبادل دميوقراطي« )38( ! . فليت �صعري هل ترك الراوي 
ين�صبه  للتنكر ملا  فر�صة  من  اخلارج  املو�صوعي يف  اأو ملعادلهم  الورقيي  هنا خل�صومه 

اإليهم، اأو للرد باملثل! . لعلنا هنا يف مقابل علقة قوة من نوع مقلوب! . 
رابعاً - 3/ د- الليبيدو واالإعالء: 

�صكل اآخر من اأ�صكال ا�صتخدام الن�صو�ص كاإرادة لفر�ص ال�صلطة، ن�صادفه يف �صخ�صية 
لكل  )قف�ص  الأوىل  الرواية  منذ  �صابر،  الرئي�صة  لل�صخ�صية  مرافقًا  ظل  الذي  ذياب،  ال�صيخ 

الطيور( يقدمه راوي الهام�ص بال�صورة الآتية: 
يعرف  حا�صمًا،  ذياب  ال�صيخ  كان  اأحيانًا،  املرتدد  تبارك  ال�صيخ  من  العك�ص  »على 
اأن�صاره؛ فقد تعود على الوقوف يف وجه هذه الفنت بقوة، حيث يعمد اإىل حتذير  ذلك منه 
اأن  اإىل  م�صرياً  املخيم،  و�صط  متربجات  حا�رصات  م�صيهن  مغبة  من  اجلميلت  ال�صحفيات 
لديه �صبانًا يفكرون يف ر�صقهن بحام�ص الكربيتيك، اأو حلق روؤو�صهن... وبعد ذلك �صارت 
ال�صحفية الأمريكية كلما مرت من اأمام ال�صيخ ذياب تلطفه وت�صاحكه حتى ن�صي احلجاب 

والتربج وحام�ص الكربيتيك« )39( . 
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اإنه �صكل الأخلقي املعاين من العذاب ل�صبنب: لأنه يعاين من رغبة مم�صة يف فر�ص 
اأخلقه اخلا�صة على الآخرين اأوًل، ثم لأنه يعاين من نوع من الكبت اجلن�صي الذي مل ت�صتطع 

الريا�صة التقليدية ا�صتبداله بنوع من الإعلء والت�صامي الفرويديي )40( . 
هو ذا الكبت يتبدى يف اأعلى �صوره واأكرثها ف�صائحية: تعرف ذلك ال�صحفية الأمريكية، 

فتداريه وتلهيه باأُْلِهَيٍة طفلية، تعرف اأنها تكفي هوؤلء، ولو ب�صورة موؤقتة. 
لكن ال�صوؤال هنا هو: من هو ذلك الذي �صلط ال�صوء على كل هذا؟ . من هو الذي اختلق 

هذا؟ . ل ريب اأننا اأمام ق�صا�ص وا�صع الطلع ومتمكن من اأدواته. 
رابعاً - 3/ د- الليبيدو وحتدي الن�س: 

ويكاد خطاب راوي الهام�ص يبلغ الدرجة الق�صوى من العمق والف�صائحية، حي يقدم 
لنا ال�صيخ تبارك ب�صورة املتحالف املوؤقت مع ال�صيطان! . يفعل راوي الهام�ص ذلك، بعد اأن 
يعطيه الإ�صارة بذلك راوي املنت. فلرن اأوًل ما قاله راوي املنت يف معر�ص حديثه عن ال�صيخ 
تبارك: »كان مو�صكًا على املغادرة، عندما اأغراه اإبلي�ص بالتوقف.. قال له باأن يتابع الأمر 
عن كثب، لأن الذهاب لن يجدي.. تنبه ال�صيخ تبارك اإىل الو�صاو�ص ال�صيطانية، التي خربها 
مطوًل، وكاد اأن ي�صتعيذ باهلل من ال�صيطان الرجيم. لكنه يف اللحظة الأخرية توقف: اأ�صفق من 

ذلك، وخ�صي اأن يخ�رص كل �صيء« )41( . 
الأمريكية  ال�صحفية  تاأمل  حي  اجلن�صية،  بالإثارة  تبارك  ال�صيخ  �صعر  حدث:  هكذا 
وهي تت�صاحك مع الدكتور عزيز، فقرر اأن يتعاىل على غريزته ويغادر. لقد خا�ص �رصاعًا 
مع غريزته التي ل ي�صميها ونحن نعرف اأن الت�صمية اأعلى درجات العرتاف وين�صبها اإىل 
اخلارجية  دعاواه  على  تنت�رص  ثقافته،  على  تنت�رص  غرائزه  لكن  اإبلي�ص.  هو  فعل خارجي 
وادعاءاته املت�صددة، الأمر الذي يعطي الفر�صة لراوي الهام�ص اأن يقدم التعليل الآتي: »لو 
ا�صتعاذ ال�صيخ تبارك باهلل من ال�صيطان الرجيم ف�صوف يذهب. واإذا ما ذهب ال�صيطان ف�صوف 
تذهب هذه الفتاة، اأو تذهب فتنتها. وهذا ما يخ�صاه ال�صيخ تبارك موؤقتًا: لأنه يف�صل بقاءها 
وا�صتمرار مراقبته لهذه التجاوزات التي يحدثها اأنا�ص ينتمون اإىل امل�صايخ. لقد اقنع نف�صه 

اأخرياً باأنه يف مهمة مقد�صة« )42( . 
اإذن فكثري من املهمات املقد�صة، التي نراها ون�صمع بها على اأيدي البع�ص من هوؤلء، 
األي�ص هذا هو   . الديني!  الدين والن�ص  اأو حاجات خا�صة، تتزيا بريا�ص  هي جمرد نوازع، 

امل�صمر الأعمق خلطاب راوي الهام�ص؟ . 
رابعاً - 3/ ه�- الليبيدو وحتوالت الراوي: 

راوي الهام�ص هو كذلك ي�صتخدم الن�صو�ص كاإرادة قوة، ول غرابة يف هذا، يف ن�ص 
يطفح بكل هذه العلقات: اإنه يف نف�ص الوقت يعار�ص الن�ص بالن�ص. لقد راأينا يف ال�صابق 
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كيف �صور ال�صيخ ذياب يف �صورة املعاين من الكبت اجلن�صي، وغري القادر على التحرر منه 
بالت�صامي. ولئن �صاير راوي املنت �صديقه راوي الهام�ص يف ذلك، فقد اأتيح له الآن اأن يع�صد 
من هذه ال�صورة، باقتحام اأعماقه وقد �صبطه متلب�صًا بالتقرب من الأربعينية ال�صقراء ليقدم 
لنا من خللها هذا التداعي احلر: »كان �صوتها مثل الغناء، يداعب اأوتار القلب، وي�صفي اأ�صد 
املت�صددين: من قال اإن الغناء حرام! .. اأبو حامد الغزايل قال اإنه حلل.. ال�صيخ �صلتوت قال 
اإنه حلل.. ال�صيخ القر�صاوي قال اإنه حلل.. يجب اأن يكون املرء حماراً ليقفل قلبه عن مثل 
هذه املو�صيقى. اأح�ص بالفرح مثل طفل غرير، اإىل درجة اأنه �صار ي�صائل نف�صه ويراجعها، 

باحثًا عن الرخ�ص، مت�صككًا يف �صحة الأدلة التي قام عليها حترميه ال�صابق« )43( . 
ويلتقط راوي الهام�س هذه االإ�صارة، ليتدخل بنقل الن�صو�س، حيث يورد التعليقني 

االآتيني: 
القرن . 1 اأوائل  يف  الأزهر  اجلامع  �صيخ  العطار،  ح�صن  ال�صيخ  »قال  الأول:  التعليق 

يف  الأنهار،  �صطوط  على  الأوتار،  بل�صان  ُتتلى  الأ�صعار،  برقيق  يتاأثر  مل  من  ع�رص:  التا�صع 
ظلل الأ�صجار، فذلك جلف الطبع حمار. الفتاوى. لل�صيخ حممود �صلتوت« )44( . 

يكون . 2 اأن  اإما  فهو  الغناء،  ما ورد يف حترمي  ابن حزم: »وكل  قال  الثاين:  التعليق 
�صحيحًا غري �رصيح، اأو �رصيحًا غري �صحيح. املحلى« )45( . 

ميكن القول باأن راوي الهام�ص ينطلق من وعي املحكومي، فيما ينطلق وعي ال�صخ�صية 
)ال�صيخ ذياب( من وعي املهيمني الرواية على طولها تقول هذا الذين �صبق لهم اأن حددوا 
قواعد ال�صلوك، ا�صتناداً اإىل الن�صو�ص. يعرف هذا راوي الهام�ص وي�صتغله وي�صتخدمه، ويقدم 
الطارئ  التناق�ص  هذا  دعم  بهدف  الأ�صلية،  ذياب  ال�صيخ  ل�صخ�صية  م�صادين  ن�صي  لنا 
الذي فر�صته الرغبة اجلن�صية عليه. كاأن راوي الهام�ص يريد اأن يقول لنا: هنا فقط ي�صتدعي 
الليبيدو القوة الكامنة امل�صتبدة ما يخالف ظاهر ال�صخ�صية، اإذ تتذكر جمال الغناء وتختار 

اإباحته، فيما يوحي ظاهرها بعك�ص ذلك! . 
ويف ا�صتخدام راوي الهام�ص لهذا املنطق يف احلوار مع اخل�صم، ميكن لنا ملحظة اأنه 
هو كذلك يواجه ال�صلطة با�صتخدام الن�صو�ص: لعبة متبادلة ل تدعنا نعرف من هو امل�صتفيد 
الراوي  هذا  اأم هو  املتخفي،  املت�صدد  ذياب  ال�صيخ  ال�صتخدام: هل هو  هذا  الأكرب من مثل 
الذي ي�صف عن املوؤلف املدين الذي نعرفه ويحمل ا�صم الدكتور خ�رص حمجز؟ . وليت �صعري 
هل كان ال�صيخ ذياب يدرك اأنه �صيقع ل حمالة بي خمالب خ�صم ميلك كل هذه القدرة على 

ا�صتحلب منطقه املف�صل معت�رصاً منه ما ي�رص خالقه الأول! . 
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اأو  المتيازات  باحلق يف  الزعم  عليها  ينبني  التي  الأ�ص�ص  »اإن  �صكوت:  يقول جيم�ص 
فعل  ناحية  املوجهة  النتقادات  عليها  �صتقوم  التي  الأر�صية  تخلق  التي  هي  ال�صلطة، 

ال�صيطرة، وذلك بناًء على القواعد التي كانت النخبة هي التي �صبق لها اأن حددتها« )46( . 

النتائج: 

اأثر  بعد كل ما �صبق، ميكن لنا ال�صتنتاج باأن هوام�ص رواية عي ا�صفينه كانت ذات 
لفت، يف اإغناء الرواية، بالكثري من الدوال الثقافية واملعرفية، التي لولها جلاءت الرواية 

يف �صكل اآخر، رمبا لن يبلغ ما بلغت اإليه يف �صكلها احلايل. 
ولقد قررنا ابتداًء ونقلنا ذلك عن املخت�صي اأن فن الرواية احلديثة ككتابة تخييلية 
التعبريات والتقنيات امل�صتمدة من عامل  العديد من  يتميز مبرونة كبرية، تتيح له توظيف 

الكتابات اللتخييلية. والهوام�ص جزء من هذا العامل. 
ولقد اأتاح لنا التعمق يف حتليل ن�صو�ص الهام�ص، يف الرواية جمتمع البحث، اأن نلقي 
اإىل  املنتمية  ال�صخ�صيات،  ذات  داخل  العميقة  التناق�صات  على  الكا�صفة،  الأ�صواء  بع�ص 
عامل الأقليات الثقافية، ب�صفتها مهيمنة، وب�صفتها خا�صعة مهيمنة بالن�ص على الآخرين، 
وخا�صعة بالن�ص للآخرين الأمر الذي يعني اأن حياة الن�ص مقدمة يف الغالب على حياة 

الفرد لدى هذا النوع من الثقافات الغيبية. 
من ناحية اأخرى ميكن القول باأن ك�صف هذه التناق�صات، داخل الن�ص الروائي، قد اأدى 
اإن يف معاناته  النوع من التجمعات،  اأعمق للفرد داخل هذا  اإىل حتليل  يف نهاية املطاف 

النف�صية واجلن�صية، اأو يف تعيينات هويته، حتى داخل الن�صو�ص الدينية. 
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اهلوامش: 
مثل:  وتو�صيحها،  متونها  لإظهار  بالهوام�ص  ا�صتعانت  كل�صيكية  ن�صو�ص  هنالك   
«العبا�صة«، وهناك روائيون  الثقفي« ورواية:  ابن يو�صف  روايتي جرجي زيدان: «احلجاج 
وظفوا تقنية الهام�ص مثل: عبد اهلل العروي يف روايته: «اأوراق« واإميل حبيبي يف روايته: 
«الوقائع الغربية يف اختفاء اأبي النح�ص املت�صائل«، ومبارك ربيع يف رواياته: » بدر زمانه«، 
« العلقة«، «�صما�رصة ال�رصاب«، وبن�صامل حمي�ص يف رواية »جمنون احلكم«، وحممد �صكري 
يف »ال�صطار«، وحممد الأ�صقر يف »جنوب الريح«، و�صنع اهلل اإبراهيم يف »جنمة اأغ�صط�ص«، 

و�صليم بركات يف رواياته، وغالب هل�صا يف روايته »�صلطانه«. 
 رواية »عي ا�صفينه«: عي ا�صفينه: عي ماء جارية يف اجلنوب اللبناين، ماوؤها عذب 
الرواية عن  الكثيفة هنا، وتتحدث هذه  الدلفى  دائمًا، وهي منعزلة يف خفر بي �صجريات 
عملية اإبعاد اأربعمائة وخم�صة ع�رص فل�صطينيًا من ال�صفة الغربية وقطاع غزة اإىل اجلنوب 
اأيدي ع�صكر الحتلل يف  اأول 1992، وما تعر�صوا له من تنكيل على  اللبناين يف كانون 
اأمانيهم، كما تتحدث عما ل  اأمنية من  اأثناء نقلهم باحلافلت حتى اأ�صبح ق�صاء احلاجة 
قوه من عنت وحرمان وبرد وحر يف ذلك املكان املنقطع يف اجلنوب اللبناين بي نارين: نار 
املقاومة من ال�صمال ونار الحتلل من اجلنوب، كما تتحدث هذه الرواية عن كيفية ق�صاء 
حم�صوبي  كانوا  املبعدين  اأن  ومعروف  ن�صفهم،  من  لأكرث  عامًا  ا�صتمر  الذي  الإبعاد  مدة 
على حركتي حما�ص واجلهاد الإ�صلمي ، فقد ن�صب بع�صهم نف�صه قياديًا، و�صكل جمل�ص« 
الآخرين على  التنظيمي وعدم جراأة  نفوذه  ا�صتغل  اإعلمي  ناطق  �صكليًا كما عي  �صورى« 
معار�صته اإل ال�صاب اجلرئ »�صابر« الذي كان قادراً على املعار�صة وقادراً بذكاء خارق 
اأو  اأخطاء القيادة والثغرات التي ترتكبها يف قراراتها  اأن يحقق الن�رص فيما يريد م�صتغًل 
تناق�صاتها، ويف الرواية تاأريخ لق�صية املبعدين ملرج الزهور، . وكما وفيها رف�ص �صارخ 
للذين يتاجرون بالدين لتحقيق مكا�صب �صخ�صية، وهم يف نف�ص الوقت ينتقدون ت�رصفات 

وم�صلكيات ميار�صونها هم اأنف�صهم. 
 اأ�صتاذ جامعي واأديب ومفكر فل�صطيني ولد يف عام 1952م له العديد من دواوين 
لكل  »قف�ص  مثل:  والروايات  الطريق«  حافة  على  «ا�صتعالت  «النفجار«،  منها:  ال�صعر 
والكتب  العلمية  ا�صفينيه2005«والأبحاث  «عي  ومالك1998«،  »اقتلوين  الطيور1997«، 

الأدبية والنقدية مثل: اإميل حبيبي بي الوهم واحلقيقة درا�صة يف النقد الثقايف 2006. 
 )ميلن كونديرا( . فن الرواية. �ص13 . 1
 )ميخائيل باختي( . اخلطاب الروائي. �ص88. . 2
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خ�رص حمجز. اإميل حبيبي: الوهم واحلقيقة. �ص70. . 4
اأ�صعد رزوق. عر�ص ومناق�صة �صعيد . 5 . ما الأيديولوجيا. ترجمة  انظر: )ياكوب باريون( 
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