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الملخص
متثّل رواية«الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أبوالنحس املتشائل» إلميل حبييب دوراً خاصاً و متميزاً فيما يطرحه الكاتب من

معاناة الشعب الفلسطيين من خالل معاناة املكان يف عمله .من هذا املنطلق حاولنا يف هذا املقال بناء علی املنهج
التطرق إلی دور املكان يف الرواية و جوانبه اإلحيائية بنوعيه :املكان عندي ،و املكان عند اآلخرين من
الوصفي ـ التحليليّ ،

أنواعه األربعة اليت وردت يف تقسيم يوري لومتان إلی :املكان عندي ،و املكان عند اآلخرين  ،و األماكن العامة ،و املكان
الالمتناهي،تارکا األخريين ملقال آخر كما حاولنا دراسة انتقائية للمكان دون استقصائية؛ ألنّه ال يسعها مقال واحد .و

يشري بعض النتائج إلی أننا جند يف هذين النوعني جدلية بني األنا و اآلخر ضمن ما يوصف و يتمظهر يف األمكنة:
أحدمها ميارس طمس الصورة العربية املوروثة للمكان ألجل احلصول علی تغيري هويتها العربية و اقتالعها من خالل
السلطة علی املكان ،و کما يقوم بتغيري نوعية استخدام األمكنة يف غري ما بين له .و اآلخر ميارس ختليد الصورة العربية
املوروثة بالسرد و احلکاية ألجل االحتفاظ علی اهلوية العربية.
الكلمات الرئيسة :إميل حبييب؛ املتشائل؛ املكان الروائي؛ املكان عندي؛ املكان عند اآلخرين.
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تـزامن ظهــور ّرواد الروايــة الفلســطينية مــع فــضة ن ــج و تكامــل الروايــة العربيــة ،أب فــضة بعــد احلــر
غسان كنفاين،
العاملية الثانية .و من أشهر الذين كتبوا رواية عن املقاومة الفلسطينية يف هذه الفضة ّ
و رشاد أبوشاور ،و سحر خليفة ،و جربا إبراهيم جربا ،و إميل حبييب ،الّذين استطاعوا أن يُنتجوا
أعماالً يف مستوب راق من البناء و امل مون.
ولد إميل عام  1921يف حيفا بفلسطني و ترعرع وعاش هناك حتی وفاته عام ( 1996حييی،
 .)63 :2007بدأ إميل حياتـه العمليـة يف شـركة تكريـر البـضول يف حيفـا ،ب عمـل بعـد ذلـ مـذيعاً
يف إذاعة القدس و بعد ذل  ،عمل ككاتب يف الصحف السياسية.
لكن ــه ب ــدأ حيات ــه األدبي ــة باألعم ــال التالي ــة :بواب ــة من ــدلباوم ( ،)1954النوري ــة  -ق ــدر ال ــدنيا
( ،)1962مرثيــة الســلطعون ( ،)1967سداســية األيــام الســتة ( ،)1968الوقــائع الغريبــة يف حيــاة
ســعيد أيب الــنحس املتشــائل ( ،)1974إخطيــة ( ،)1985خرافيــة سـرايا بنــت الغــول ( )1991و
حنو عامل بال أقفاص ( .)1992تُعترب رواية «املتشائل» أه ّـم أعمـال إميـل األدبيـة و الـيت انـدرجت
ضمن قائمة أف ل مـةة روايـة عربيـة ،كمـا تُعتـرب هـذه الروايـة ،األولـی بعـد هزميـة حزيـران ،كمـا يُعتـرب
غســان كنفــاين
إميــل حبيــيب ثــاين روائــي فلســطيين ّ
يؤســس الروايــة العربيــة الفلس ـطينية املعاصــرة بعــد ّ
(النابلســي .)93-95 :1992 ،روايــة «الوقــائع الغريبــة يف اختفــاء ســعيد أيب الــنحس املتشــائل» مــن
حيث مكانتها رواية ف ّذة شاع صيتها يف آفاق األد العريب املعاصر حبيـث انـدرجت ضـمن قائمـة
أف ــل رواي ــات عربي ــة ،و نال ــت ش ــهرة عاملي ــة حبي ــث «ترمج ــت إل ــی س ــت عش ــرة لغ ــة م ــن اللغ ــات
األوروبية و غري األوروبية» (حافظ )115 :1996 ،منها الفارسية.
و ّأما من حيث الفضة التارخيية الـيت تسـتغرقها الوقـائع و األحـدا املعروضـة فتمتـد يف الكتـا
األول (يع ــاد) عش ــرة أع ـوام ( )1949-1939و يف الكت ــا الث ــاين (باقي ــة) ياني ــة عش ــر عام ــا
( )1967-1950و يف الكتا الثالث ثالثة أعوام (.)1969-1967
و ق ــد ص ــيغت ه ــذه الرواي ــة بش ــكل ذكري ــات كتبه ــا س ــعيد ،الشخص ــية الرئيس ــة يف الرواي ــة ،و
يسـردها بصــورة حكايـات قصــرية يف ثالثـة فصــول مسّتهـا بالكتــب و لك ّـل كتــا اسـم خــاص « .و
أســس فيهــا إبــداعاً جديــداً يقــوم علــی اســتلهام ال ـضا الفلســطيين والعــريب...و جــوهر الروايــة هــو
ّ
وصــول بطلهــا «ســعيد» إلــی حتميــة صــيغة الفــداء واملقاومــة املس ـلّحة» (حييــی.)63-64 :2007 ،
تصور الشعور اجلماعي املتمثل يف الشعور الفردي،
مشرياً إلی احلالة النفسية املتعارضة املتقابلة اليت ّ
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حنسها من خالل «كلمة املتشائل منحوتة من كلميت املتفائل واملتشائم ،فسعيد (الشخصية
و اليت ّ
الرئيسة للرواية) يقف بني ح ّدي التفاؤل والتشاؤم» (عزيز املاضي.)26 :2008 ،
إ ّن أمهيـة املكــان ال ختفـی علــی أحـد ،إذ يقــوم هــذا املكـ ّـون بـدور رئــيس يف حيــاة اإلنســان ،منــه
ككل ّإال رحلـة مكانيـة تبـدأ بـرحم األم و تنتهـي باالجـدا .
ينطلق و إليه يعود ،أو ليست حياتنا ّ
إ ّن اإلهتمـام الكبــري باملكــان يعــود حل ــوره املكثــف يف كـ ّـل منــاحي حياتنــا ،و لعظــم قــدره يف احليــاة
اإلنسانية بعامة و لعلّه ما من قرين للضمجة البشرية مثله (نصرية)5 :2010 ،؛ و بسـبب هـذه األمهيـة
يؤديــه
الكبــرية ،يهــدا املقــال االهتمــام باملكــان و كيفيــة بــرو ه يف الوصــف الروائــي و بالــدور الّــذب ّ
إلی جانب العناصر األخرب خاصة الزمان و الشخصـية الروائيـة ،و االهتمـام اـا حيملـه املكـان مـن
وجهــات نظــر الشخصــية الروائيــة و رؤيــة الشخصــية إليــه ،إل ـی جانــب دراســة اللغــة الــيت تنقــل لنــا
الوصف و الدالالت الرمزية و اإلحيائية التـی تشـتمل عليهـا هـذه اللغـة،حيث «ال يظهـر املكـان يف
الـن كشــيء معـزول منفــرد ،أو بنـاء أجــوا ،حيمــل مـن فراغــات ،وجـدران ،وغــرا ،وســقوا ،و
إّّنا يظهر كنشاط إنساين بالسلوك البشري حيمل عواطف ،ومشاعر ،ومواقـف ،ومهـوم ،وانفعـاالت
الــذين يســكنوه ،إنـّـه حيمــل أسـرارهم الصــغرية و الكبــرية  ،مــا هــو معلــن و مـا هــو فتــف ،إنـّـه تــاري
اإلنسان» (حبيلة.)191 :2010 ،
خلفية البحث
فيمــا يتعلّــق بدراســة املتش ـائل هنــاك كت ـب منهــا :الروايــة و إميــل حبيــيب هلاشــم يــاغي يرس ـم صــورة
الشـعب الفلسـطيين يف ق ـيته املركزيـة مـن خـالل االتكـاء علـی الرمـز .و كتـا دراسـات يف القصـة
قصة الشعب الفلسـطيين املتهـادن و املتحـدي .و كتـا الروايـة
احمللية للقاسم نبيه و يتحد عن ّ
يف األد الفلسطيين ألمحد أبو مطر ،الذي يتحد عند دراسة املتشائل عن براعة حبييب يف املز
بــني أســاليب ال ـضا العــريب للق ـ ّ اصــة فــن املقامــات و األســاليب املعاصــرة للروايــة .و كتــا
مباهج احلرية يف الرواية العربية لشـاكر النابلسـي ،يقـوم الكاتـب بدراسـة عشـر روايـات عـن الكتّـا
العر يف موضوع املقاومة ،و من بينها رواية «املتشـائل» إلميـل حبيـيب و يـدرس امل ـامني املتعلّقـة
ـب الغمـام ألحـالم حييـی ،هـذا الكتـا
باملقاومة والكفاح ض ّد احملتلّني يف هذه الروايـة .و كتـا ص ّ
أحد اجمللّدات الثالثة للموسوعة الفلسطينية التی تشمل الـروائيني و الشـعراء و الشخصـيات البـار ة
األخرب اليت أسهمت يف املقاومـة ضـ ّد الكيـان الصـهيوين بـالطرق املختلفـة الفنيـة واألدبيـة .و يشـري
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الكاتــب إلــی إميــل حبيــيب بوصــفه أحــد أبــر الــروائيني الفلســطينيني .و كتــا «أد املقاومــة مــن
تفاؤل البدايات إلـی خيبـة النهايـات» لعـادل األسـطة ،يتط ّـرق الكاتـب إلـی أد عـدد مـن األدبـاء
الفلس ــطينيني الكب ــار م ــن الش ــعراء و ال ــروائيني و يط ــرح إمي ــل حبي ــيب ض ــمنهم و يتح ــد بص ــورة
ملخصة عن أعماله خاصة رواية «املتشائل» و كتا يف القصة والرواية الفلسطينية إلبراهيم خليل
ّ
تن ــاول الرواي ــة م ــن خ ــالل تواص ــلها ب ــالضا كم ــا تن ــاول أس ــلوهبا اللغ ــوي والس ــخرية و اإلخ ــالص
للمحليـة يف الروايـة .و كتـا يف الروايـة الفلسـطينية لفخـري صـاي يعتقـد أن الروايـة يـؤرف لفض ـا
التارخييــة مــن خــالل بنائهـا القــاء علــی الفكاهــة الســوداء .و كتــا مقاربــات نصــية يف األد
لبسام قطوس يدرس أسلو املفارقة يف املتشائل :مفارقة اللغة ،مفارقـة املوقـف
الفلسطيين احلديث ّ
و مفارقـة الشخصـية .و كتـا الريـف يف الروايـة العربيّـة حملمـد حسـن عبـدات يتط ّـرق فيـه إلـی روايـة
«املتشــائل» و يشــري إلــی ق ــية الص ـراع مــن أجــل املكــان و يعتقــد أ ّن هــذه الروايــة روايــة مقاومــة و
روايـة أر ،،كمـا يشـري ن ــال الصـاي يف كتابـه نشـيد الزيتــون ،ق ـية األر ،يف الروايـة الفلســطينية
يهتم بالقرب و املدن و الشوارع و األحياء الفلسطينية إلی ح ّد
إلی هذه الرواية و يرب أ ّن الكاتب ّ
« نعــاين مع ــه ال ـضا الفلســطيين و نستنش ــق اهل ـواء الفلس ــطيين و نــرب البح ــر والش ــاط واألم ــاكن
األخرب الفلسطينية» .و ألف حممود غنامي كتاباً بعنوان مبنی الن ّ دراسة يف روايـة املتشـائل ،كمـا
كتب وفاء بادي ورقـة بعنـوان «املـرأة الفلسـطينية بـني اللجـوء والعـودة» تتنـاول هـذه الورقـة البحثيـة
دور املرأة الفلسطينية يف رواية املتشائل الـيت متثّـل وثيقـة اجتماعيـة ـ تارخييـة تسـرد قصـة شـعب اقتلـع
اهلم الفلسطيين اخلاص ،وتصبح رواية إنسانية عامة.
من وطنه ،وقد استطاعت أن تتجاو ّ
و هناك مقال بعنوان «إميل حبييب و سرد إحياء الذاكرة الفلسطينية» لصربب حافظ ،يتح ّد
الكاتــب فيــه عــن حيــاة إميــل حبيــيب و عــن اخنراطــه مــن السياســة إلــی الكتابــة و م ــامني أعمالــه
خيص قسماً من املقال لدراسة بنية رواية «املتشائل» و م امينها .كما نرى «جدليـة
األدبية ،و ّ
األنا واآلخر رواية املتشائل ّنوذجا» للدكتور سيد حممـد الفيـومي يهـدا هـذا البحـث إلـی التعـرا
إلــی رؤيــة الكاتــب إميــل حبيــيب يف التعامــل مــع الواقــع اجلديــد الــذي أحدثــه االحــتالل .يعــرب هــذا
الكاتب عن حماولة التعايش بني األنا الفلسطينية و اآلخر احملتل هلذه االر ،والکاتب يعمـل علـی
بلــورة رؤيتــه مــن خــالل هــذه الروايــة يف التعــايش مــع الواقــع .كمــا نشــر ناصــر يعقــو ( )2012يف
جملة جامعة النجاح لألحبا ـ العلوم االنسانية ،مقاال بعنوان «مكونـات السـرد الفنتـا ي :قـراءة يف
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روايــة الوقــائع الغريبــة يف اختفــاء ســعيد أيب حنــس املتشــائل» يتح ـ ّد البحــث عــن مكونــات الســرد
الفنتــا ي ضــمن اربعــة حم ـاور :األحــدا الفنتا يــة ،البنــاء الــزمين للســرد ،هويــة الســارد و الشخصــية
الفنتا ية ،و وظائف السارد الفنتا ي اإللزامية و الثانوية و نرب حبثا قصريا بعنـوان« :إميـل حبيـيب و
جتربة القصة القصرية» نشر يف مركز املعلومات الوطين الفلسطيين .كما نرب شهرة بلغول كتبـت يف
ورقة قصرية عن «التجريب يف رواية :الوقـائع الغريبـة يف اختفـاء سـعيد أيب حنـس املتشـائل» حاولـت
الكاتبــة أن حتــدد مفهــوم التجريــب يف أنـّـه حركــة واعيــة وموقــف نقــدي مــن احلصــيلة الثقافيــة لألمــة،
فهـو لــيس حركــة عشـوائية مبنيــة علـة الصــدفة ،ليكــون تعبـريا عــن وعـي حــاد وعميــق بتغــري الواقــع و
حتوله من جهة ،و موقفا من هذا الواقع و رف ا له من جهة ثانية.
علـی أسـاس هـذه اخللفيـة مل نعثــر علـی عمـل خيـت ّ بدراسـة رمزيــة املكـان الروائـي يتعـر ،فيهــا
األول :كيــف
لنوعيــة املکــان يف روايــة «املتشــائل» فيحــاول املقــال اإلجابــة عــن السـؤالني الرئيســيّنيّ :
يظهر املکان من منظور کل من األنا و اآلخر و ما هي مالحمه؟ و الثاين :ما هـي اجلوانـب الرمزيـة
من استدعاء األمکنة فی الرواية؟
إذن نتحد يف املقال عن فاعلية نوعني من املكان :املكان عندي ،و املكان عند اآلخـرين و
املکان عند يوري لومتان ينقسم إلی :املكان عندي ،و املكان عند اآلخرين ،و األمـاكن العامـة ،و
املك ــان الالمتن ــاهي (األمح ــر ،)128 :2010 ،و ن ــضک األخ ــريين ملق ــال آخ ــر ألنّــه ال يس ــعها مق ــال
واحــد .و ّأمــا قبــل احلــديث عــن هــذين املك ـانني فعلينــا أن نــذ ّكر اــا ن ـراه مــن سلســلة مــن حلق ـات
متصلة قد تتغري بل تستبدل واحدة بةخرب :أي إن «املكان عندي» قد يتغري طوابعه و يتبدل إلی
«املكان عند اآلخرين».
ا .المكان عندي

و هو املكان الّذي أمارس فيه سلطيت و يكون يل محيما و أليفا ( األمحر .)128 :2010 ،املكـان و
اصــة األليــف ،كالبيــت كنايــة عــن الــذات وهــو ركــن اإلنســان ف ـی العــامل :كــون حقيقــي بكــل مــا
للكلمة من معىن فبدون البيت يصبح االنسان كائنا «مفتتا»؛إنه البيت ،حيمي اإلنسان ،و حيتفظه
ويسمة باملكان الرمحي و الذي يبعث
عرب عواصف السماء و أهوال األر( ،هلساّ .)38 :2006 ،
علــة الــداء و احلمايــة والطمانــة يف أيــام الطفولــة ،إ ّن البيــت لسنســان امتــداد لنفســه .إ ّن البيــت
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باعتبــاره أصــغر مكــان حيتــوي علــی اإلنســان و عمــع أفـراد العائلــة ذو أمهيــة بالغــة ،فهــو «مــن أهـ ّـم
العوامل الّيت تدمج األفكار و الذكريات و األحالم ،حيث يشكل صـدر البيـت مـوطن الـداء ،و
حتّی أبـةس البيـوت يبـدو مجـيالً و ًتعـاً طاملـا مينحنـا األلفـة» (كحلـوش ،)27 :2008 ،و لكـنكم ال
جربه سعيد أبو النحس يف البيت الذي عاش فيه بل نرب احلديث
تالحظون أبداً أي حديث عما ّ
عــن البيــوت املســلوبة املنهوبــة املــدمرة لــه و لآلخـرين؛ ألن الكاتــب يف هــذه الروايــة مل عــر ســوب
ـدو الصــهيوين حيــاول نفــي الفلســطيين بكـ ّـل الطــرق و إحــدب الطــرق
التشــرد .نــرب يف الروايــة أ ّن العـ ّ
طــرد ســكا ا و إســكان اليهــوديني فيهــا أو تــدمريها و البيــت القــدمي لعائلــة ســعيدّ ،نــوذ مــن هــذه
ـت (ســعيد) :و بيتنــا؟ قالــت (خالــة ســعيد) :ســكنوه  ...قلــت :فهــل يســتقبلونين إذا
البيــوت« :قلـ ُ
رت بيتنا؟ قالت :علمي علم يا ولدي .و أخذت أذهب و أعود أمام بيتنـا و يف كـ ّل مـرة أه ّـم
ُ
بــةن أطــرق البــا  ،فتخــونين شــجاعيت» (حبيــيب .)62-63 :1974 ،ف ـال عــن ذل ـ  ،نــرب التعلّــق
يدل
الشديد للسارد ببيته املتجلّي يف ضمري «نا» امل اا إلی «البيت» ،كما أ ّن تكراره يف الفقرة ّ
علی التةكيد لق ية ملكية املكان و أ ّن هذا املكان هو مل الفلسطيين و لكنه اليوم ُسلب عنه و
اليستطيع الدخول إليه و ال عضئ أن يطرق بابه .يف هذه احلالـة ،يشـعر املـرء بـالنفي داخـل بـالده
«و املنفی اليعين دائماً اخلـرو عـن الـوطن ،فكـ ّل مكـان ينفصـل االنسـان عنـه بـالقهر و الغلبـة هـو
املنفی اعنی من املعاين ،قد حي ر الشخ داخـل وطنـه و لكنـه يعـيش غريبـاً و يغـدو بـذل مثـل
هـ ـ ــذا املكـ ـ ــان أصـ ـ ــعب املنـ ـ ــايف» (كحلـ ـ ــوش .)146 :2008 ،فعلـ ـ ــی هـ ـ ــذا األسـ ـ ــاس ميكـ ـ ــن تقسـ ـ ــيم
الفلسطينيني إلی املنفيّني :داخل البلـد و خارجـه و ليسـت حـال املنفيّـني يف األراضـي احملتلّـة أف ـل
مــن املنفيــني احلقيقي ــني يف البلــدان األخ ــرب ،ألن س ـ ّکان األراض ـي احملتل ـة ي ــرون املعانــاة و الس ــلب
بعيــو م ،حيملــون اخلــوا دومــا ف ـإذا خرج ـوا مــن مكــان يضقبــون خــائفني ،مرعــوبني .فالبيــت الــذي
كانـت حقيقتــه الــداء و الــدعم العــاطفي و األلفــة و كـان بــذل رمـزا للــذات ،قــد تغــريت مالحمــه
إلی الربودة و فقد الدعم و األلفة و يوحي باخلوا و الرعب وأصبح بذل رمزا لآلخر.
و قد يشري الكاتب إلی انتهـاك حريّـات النّـاس بواسـطة اعتـداء احملتلّـني علـی البيـت« :فانتشـروا
(عساكر إسرائيل) يف البيت ينبشون الدواليب و يقلّبون األدرا » (حبييب)78 :1974 ،؛ و نرب أ ّن
الكاتب استخدم تفتيش األدرا رمزاً النتهاك احلريّات بالعساكر الصهاينة و استمراراً له ،كما نرب
إميل حبييب يروي ما مسعه من االذاعة العربية من " دعوة العر املهزومني إلی رفع األعالم البي اء
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فوق أسـطحة منا هلم...فينـاموا يف بيـو م آمنـني» (املصـدر نفسـه .)155 :فنـرب فـی التعبـري سـيميائية
کل فلسطيين إذا نام آمناً فهذا يعين اهلزمية.
ّ
تدل علی أ ّن ّ
قـد احتلّـت مدينـة حيفـا قسـماً كبـرياً مـن الروايـة و يعـود السـبب يف ذلـ إلـی أ ّ ـا مسـقر رأس
يهتم هبا و مـن جهـة أخـرب يـدرك مشـاكلها
الكاتب و املدينة اليت يعيش فيها ،فمن جهة حيبّها و ّ
و يعــاين اعانا ــا .فحينمــا يقــول ســعيد ...« :حتّــی أشــرفنا علــی مــدينيت حيفــا عنــد الســعادة .فلــم
أحبـث عـن شــقائق النعمـان ألنّـين تيّقنــت مـن عـدم وجــود مكـان ذكريـات الطفولــة علـی هـذا املقعــد
الــذي اليتّســع لثالثتنــا (ســعيد و إسـرائيليني)» (املصــدر نفســه .)56 :فهــو يعــر عــن تعلّقــه الشــديد
تكرر مراراً يف الرواية ،فيذكر ضمري املتكلّم مع اسم
حبيفا يف قوله «مدينيت حيفا» و هذا الضكيب ي ّ
املدينة يف أكثر املواضع ،و اليكتفي بـ «حيفا» أو «مدينيت» أو «مدينة حيفا» ،ف ال عـن تعلّقـه
يدل عليه ضمري «ي» امل اا إلـی «املدينـة» ،ميكـن اسـتنباط التلـ ّذذ يف ذكـر اسـم
الشديد الذي ّ
حيب العاشق أن يذكر اسـم املعشـوق دائمـاً .و لكنـه اليـرب يف مدينتـه مـا
«حيفا» يف كالمه ،كما ّ
حيب ،إذ ال يوجد شقائق النعمان يف هذا املكان من بعد ،و ال مجاهلا الذب كان قـد اعتـاد عليـه
ّ
فتشوه وجه مدينته احملبوبة.
منذ الطفولةّ ،
«املكان عندي» يف هذه الرواية فقد هويته و طابعه و فلسفته اليت بين ألجلها :علی سـبيل
حولت إلی مقر عسكري« :فارحتـت علـی
املثال إن املدرسة اليت بنيت لتعليم األبناء و تثقيفهم ّ
مقعد من مقاعد املدرسة الـيت حولوهـا إلـی مقـر احلـاكم و حولـوا ألواحهـا إلـی طاولـة بنـب بونـب»
فتغـري الرمــز مــن الثقافــة والتثقيـف و التعــايل إلــی الســلطة و اإلرهاقـات النفســية الــيت يوحيهــا إلينــا
أسـ س للعبـادة والبلـو إلـی
تعبري «مقر احلاكم» و املسجد ،يف ذل شةنه شةن املدرسـة ،الـذي ّ
الس ـ ـك ون و اهل ــدوء املعن ــوي و الروح ــي تب ــدل إل ــی س ــجن مؤق ــت للمش ــردين و ي ــوحي ب ــالقلق
واالكتئا « :فلما دخلنا عمارة الشرطة ...وسلمين احلاكم إلی أحد ضباطها ...فةين ستق ي
ليلت هنا؟ ...فتشاورا ب قال احلاكم امحله إلی جامع اجلزار ...ب انفتح البا (با املسجد)
عن شي هرم ،حنيل ...فةمر ال ابر :هذا واحد آخر علي ه أن يثبت وجوده يف املركز صباحا»
(حبييب )30 :1974 ،و مع أن املسجد بطبيعتـه عـب أن تسـكن فيـه األصـوات ليـتمكن السـجود
أن يت رعوا ويبتهلوا إلی ات تغريت مالحمه من السكون إلی انفالت اللغر عندما خاطب املعلم
الظالم يف فناء املسجد« :عودوا إلی شؤونكم يا قوم فهذا واحد منا.فاذا باللغر احملبوس ينفلت
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ـف عــن أفـواه األطفــال املنكتمــة» (املصــدر نفســه .)31 :فجميــع الصــور الــيت يرمسهــا
و تنشــال األكـ ّ

إميــل حبيــيب للمكــان تلهمنــا بــةن السياســات ال صــهيونية هــي إض ـرام نــار القلــق و االكتئــا يف
حب بالده و لو كـان خرابـاً
نفسية الفلسطيين حتی ختور قواه.و لكن الفلسطيين ال يتخلّی عن ّ
و هــذا مــا نســمعه مــن لســان باقيــة إذ تقــول « :أنــا أريــد العــودة إلــی خرائــب ق ـرييت الطنطــورة»

(املصدر نفسه.)113-114 :

و ختلتــف رؤيــة الفلســطينيني عمــا يف ّكـ ر بــه و يزعمــه احملتلّ ـون مــن البنــاء و اإلعمــار ،يــرب

الفلســطيين أ ّن املكــان الــذي الّ احتاللــه ،أصــبح مري ـاً باألبنيــة اإلســرائيلية الــيت تشــبه الــدمل
السـرطاين ،حـني يصــف سـعيد ســجن شـطة الرهيــب قـائال « :فنظــرت أمـامي فــإذا ببنـاء ضــخم

ينتصب أمامي كالغول يف الصحراء .،جدرانه الداخلية مطلية بالكلس األ بيض .و حوله سـور
عال مطلي بالدهان االصفر ...فهال نا مشهد هذه القلعة الصفراء الخ رة و ال كسوة و هي
ناتئة كالدمل السرطاين علی صدر أر ،مري ة بالسرطان»( .املصدر نفسه .)166 :فهذا البناء
بسبب لونه ال كريه مـن وجهـة نظـر سـعيد ،يظهـر كموجـود غريـب عمـالق يف صـحراء خاويـة؛
ألن للغول يف الثقافة الفكرية العربية وجهني رمزيني :وجـه يرمـز إلـی التهييـب يف صـورة قبيحـة
كما قال الشاعر:
كرأس الـهر مشقـوق اللس ـ ـ ــان
و ث ـ ــو مــن عبـ ــاء أو شنـ ــان

إذا عين ــان يف رأس قبي ـ ــح
وساقا فد و شواة كلب

(تةبر شرا)1984 :269 ،

بالتلون:
و وجه يوحي ّ

ـلون يف أثوابـها الغـول
كما ت َّ

فما تدوم علی حال تكون هبا

(كعببن هري)1989 :110 ،

و حنــن نــرب كليهمــا يف التصــرفات الصــهيونية اإلس ـرائيلية .و حينمــا يشــبّه ســعيد هــذه القلعــة
(الســجن)و البنايــات اإلس ـرائيلية بالــدمل الســرطاين ،يصـ ّـور لنــا مصــابا اــر ،يســتبعد عالجــه بــل
يسـتحيل؛ أل ّن عالجــه حيتــا إلـی تغيـريات يف خاليــا هــذه األر ،،كمـا أ ّن عــال الســرطان حيتــا
إلــی تغيـريات كيمياويــة يف خاليــا جســم اإلنســان .و حنــن كمــا نعــرا أن األر ،يف ثقافــة املقاومــة
األم ،فةسوأ ما يكون حـال املـرء حينمـا يـرب ّأمـه مصـابة
األدبية و االجتماعية رمز األمومة بل هي ّ
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اــر ،الســرطان ،ففــي تصــوير هــذه احلالــة داللــة ترمــز إلــی أعلــی درجــة املعانــاة و املـرارة حــني يــرب
جثمانه موثقاً بالسجن وأمه جنيبـة مري ـة .وهـذا اعنـی أن املكـان الروائـي «حيمـل يف العـادة داللـة
رمزيــة ...حبســب شــكله أو لونــه أو وظيفتــه يف الــن » (ســعودي ،)122 :2009 ،و تتمثّـل مجاليــة
املكان يف الرواية يف اإلحياء و التكثيف دون اإلطنا و التفصـيل ،فكة ّ ـا تتك ّفـل بقـول نصـف مـا
ـتم الضاسـل بـني
تريد قوله ،و تضك النصف اآلخر للمتل ّقـي فيكتمـل العمـل ،و تتشـكل اجلماليـة و ي ّ
املرســل و املســتقبل أو بــني الكاتــب و القــارئ (املرتــا .)129 :1998 ،،خاصــة حينمــا يســرد حالــة
ســعيد النفســية قــائال« :حتــی إنــه مل يتمال ـ نفســه عــن القــول :ســجن شــطة الرهيــب مــا أروعــه»
(حبي ــيب )166 :1974 ،حيم ــل القس ــم األول م ــن اس ــم الس ــجن (ش ــطة :بُع ــد) إحي ــاءات الوح ــدة و
ـدل علـی كـرب
الوحشة بسـبب البعـد عـن السـكن و اجملتمـع ،و القسـم األخـري (الرهيـب :املخيـف) ي ّ
حجمه و لونه العجيب و الصعوبات و اإليذاءات الّيت حيتويها ،خاصة إذا كان السجن صهيونيا.
يؤدي ــان إل ــی ا دي ــاد الش ــعور
فاالس ــم املتش ــكل م ــن البع ــد و اخل ــوا و حقيق ــة الس ــجن املخي ــفّ ،
بال ــغر يف مواجه ــة ه ــذا املوج ــود الغري ــب ،و ه ــذه اخلصوص ــيات ه ــي الّــيت ُختي ــف س ــعيداً ف ــريب
الســجن يف أقــبح الصــور .يالحــظ أ ّن الكاتــب اليــدخل يف تفاصــيل شــعور ســعيد جتــاه الســجن و
لكنه يوحي هبا من خالل رمزية اسم املكان الروائي و يدع التفاصيل للقارئ حتّی يشاركه يف خلق
العمل األديب.الش الذي يلفت نظرنا هو األلوان اليت يستخدمها يف سياق احلديث عن اخلوا و
املر .،يبدو أن تعبري «جدرانه الداخلية مطلية بالكلس األبيض هو رمـز اخلـوا و اخلـائف الـذي
يسـكن بــني اجلــدران الداخليــة ألن مــن خيــاا شــيئا يصــبح شــاحب اللــون حبيــث يشــبّه لــون وجهــه
بلون الكلس .كما ميكن أن يكون تعبري «حوله سور عال مطلي بالـدهان األصـفر» رمـزا للمـريض
و هــو خــار عــن الســجن ،و كالمهــا يظهــر يف الوجــه :وجــه خيــت بالســجني وآخــر خيــت بــاأل ّم
الصـفراء اللــون أي األر ،املصــابة اــر ،الســرطان .اعتمــد أميـل حبيــيب هنــا علــی حاســة البصــر إذ
نرب لأللوان دوراً بار ا يف رسم إحياءات املكان.
 .2المكان عند اآلخرين
و هــو املكــان الّــذي يشــبه األول يف ن ـواح كث ــرية لكنــين أخ ــع فيــه لســلطة الغ ــري (األمحــر:2010 ،

 .)128بعدما يدخل سعيد املدينة ،يسكن يف بيت مهجور من بيوت عر حيفا بّ يةيت اجلنود و
يطردونه من ذل البيت .نـرب هنـا أ ّن اإلسـرائيليني طـردوا العـر مـن مـوطنهم بالفعـل و أصـبحت
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بيو م (أو عدد منها) خالية من الس ّكان و هم اليسمحون للفلسطينني أن يسكنوا هذه البيـوت،
حت ــی يكتم ــل الط ــرد و اإلبع ــاد ويبق ــی اإلسـ ـرائيليون كالس ــكان األص ــليني هل ــذا املك ــان .كم ــا ن ــرب
انعكاس ق ية املقعـد و الفلسـطيين املطـرود مـن املقعـد بصـور ا احلقيقيـة يف بيـوت حيفـا .و حينمـا
يتح ّد الروائي عـن «الـذين يبيتـون يف خرائـب حيفـا» (حبيـيب )112 :1974 ،ميكـن اسـتنباط عـدة
ـدمرة نتيجــة تصــرفات الصــهاينة و هنــاك أنــاس
نكــات ،منهــا أ ّن حبيــيب يصـ ّـور حيفــا بة ّ ــا مدينــة مـ ّ
أش ــقياء الع ــدون يف ه ــذه املدين ــة مكانـ ـاً للبيتوت ــة ّإال هـ ـذه اخلرائ ــب و بطبيع ــة احل ــال ه ــم الع ــر
يبني حبييب تناق ـاً واضـحاً بـني حريـة احملتلّـني و ال ـغر الـذب
الفلسطينيون املطرودون من بيو مّ .
ُميارس علی الفلسـطيين .فحينمـا يقـول« :كانـت يُعـاد قـد جـاءت مـن الناصـرة إلـی حيفـا دون إذن
كل حلظة ،حبثاً عن هؤالء املتسلّلني»
السلطة ،فهي متسلّلة .و كانوا يدخلون البيوت من أبواهبا يف ّ
(حبيــيب .)74 :1974 ،فانتقــال الفلســطيين مــن مدينــة إلــی أخــرب داخــل بلــده حيتــا إلــی اإلذن مــن
جانــب الســلطة الــيت وصــلت إلــی احلكــم عــن طريــق االحــتالل ،فرحلــة الفلســطيين مــن مكــان إلــی
ـدو احملت ّـل يـرب
مكان آخر داخـل بـالده دون إذن السـلطة احملتلـة ،يُعتـرب نق ـاً للقـانون .و لكـن الع ّ
نفســه حم ّق ـاً يف دخــول بيــوت الفلســطينيني و دون أي إح ـرا  ،أل ّ ــم يــدخلون مــن األب ـوا  .فهــذا
التنــاقض يظهــر جلي ـاً بســبب احلقــوق الــيت يتمتّــع هبــا احملتلّــون و احلقــوق الــيت ُحيــرم منهــا أصــحا
األر،؛ فلهــذا نــرب مالمــح املدينــة أصــبحت غــري عربيــة أي ـاً و نــرب أمســاء الــدكاكني و الئحا ــا
أهم اخلصائ األخرب ،هو تغيري أمساء األمكنـة والشـوارع يف هـذه
تُكتب بلغات غري عربية ،ومن ّ
العدو لطمس الوجـه العـريب للمدينـة و جعلهـا
املدينة احملتلّة ،و ك ّل هذه األمور ّ
تدل علی حماوالت ّ
مدينة إسرائيلية ،ال مدينة حمتلّـة ،بـل إسـرائيلية حبتـة ،و «مـن يعتقـد أ ّن املدينـة حمتلّـة  -ناهيـ عـن
كو ــا عربيــة – فهــو مــتّهم باالنتمــاء إلــی احلرك ـة االنفصــالية و اليعــضا بالدولــة» (حبيــيب:1974 ،
 )158و علـی هـذا األسـاس يُعتـرب مـذنباً .فهـذا التعبـري إحيـاء بةنّـه علـی ك ّـل عـريب أن خي ـع لســلطة
كل مكان سواء كان عنده أو عند غريه .فبناءً علـی هـذه الظـروا الراهنـة يـرب الفلسـطيين
الغري يف ّ
أ ّن احليــاة داخــل الســجن الختتلــف عــن احليــاة خارجــه مادامــت هــذه الظــروا حتكــم عليــه ،فيصــبح
السجن و غري السجن سواء« ،ال فرق بـني مـا هـو مطلـو منّـا يف السـجن و مـا هـو مطلـو منّـا
خارجــه» (املصــدر نفسـه .)160 :بــل األس ـوأ منــه أن الفلســطيين يشــعر يف الســجن بالراحــة أكثــر ًــا
ـدي الص ــهيوين « :ــدم بي ــو م (الفلس ــطينيني) خ ــار
ك ــان يلتمس ــه خارج ــه ،عل ــی ح ـ ّد ق ــول اجلن ـ ّ
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الســجنّ ،أمــا يف داخلهــا فيعمــرون و ينشــئون» (املصــدر نفســه )163 :و علــی حـ ّد قــول ســعيد حــني
يسرد لنـا حتـت عنـوان« :كيـف مل ميـت سـعيد شـهيدا يف واد علـی احلـدود اللبنانيـة» (املصـدر نفسـه:
:)45
«فركبنا (هو و صديقاه) سيارة األجرة حتی قبيل رأس الناقورة ب احنرفنا ميينا سريا علی األقدام بني
كروم العنب ...أ كنا التعب و أهلبنا العطش فاستحثين اآلخران فبكيت ...ومل أحلق هبما ...فلم
ينتظراين ...فةرامها أ مامي علی طريق االسفلت حتير هبما مجاعة من شرطة احلـدود اللبنانيـة فقلـت
يف نفســي :ملــيح أنــين تــةخرت عنهمــا ...فرأيــت رجــال الشــرطة و هــم ينحرفــون هبمــا عــن طريــق
االسفلت ،يساراً و ينزلون هبما إلی معسكر علی الشـاط فيغيبـون فيـه .فسـرت يف الطريـق نفسـها
مبتعـدا عـنهم فلـم يلحظـوين .قلـت :جنـوت .و لكـن أيـن أسـري؟ ال مـال عنـدي و ال عنوان.فكيــف
أتدبر أمري يف بريوت؟ قلت يف نفسي :هذا أسوأ مـن احلبس.فعل ّـي أن أعـود اليهمـا ،فـاحلبس أق ّـل
سوءا( »...املصدر نفسه.)46 :
فيتب ّـني أن احليــاة داخـل الســجن ،املكـان الــذي يُعتـرب أسـوأ مكـان يف مجيــع أحنـاء العــامل ،أف ـل مــن
العــيش يف األراضــي احملتلّــة ،و هــذا لــيس بســبب الظــروا املناســبة للســجن ،بــل بســبب الظــروا
حتمل ظروا السجن و
القاسية والصعبة اليت يعاين منها الشعب الفلسطيين يف اجملتمع ،فقد ميكن ّ
لكن ظروا احلياة يف األراضي احملتلّة يف ذروة القساوة والصعوبة.
الش ـ ال ــذي ال يغف ــل عن ــه حبي ــيب يف رس ــم إحي ــاءات املك ــان و مجاليات ــه ه ــو اس ــتخدام « لغ ــة
العالقـات املكانيـة الـيت تصـبح مـن الوسـائل األساسـية للتع ّـرا علـة الواقـع .فمفـاهيم مثـل :األعلـة
/األســفل ،القريــب /البعيــد ،املنفــتح /املغلق،كلهــا تصــبح أداة لبنــاء النمــاذ الثقافيــة دون أن تظهــر
عليه ــا أيّــة ص ــفة مكاني ــة» (االمح ــر« .)128 :2011،ق ــال (احل ــاكم العسـ ـكري) :أن ــا أب ــو اس ــحاق
فاتبعين ،فتبعته إلی سيارة جيب أوقفوها بقر العتبة و محاري يـتمخر إلـی جانبهـا .قـال لنركـب.
فاعتلی سيارته و اعتليت جحشي.فزعق  ،فانتف نا ،اعتليـت جحشـي فوجـدتين بقربـه ،أي بقـر
احلاكم العسكري يف السيارة اليت توجهت بنا غربا يف طريق ترايب بني أعواد السمسم .فقلـت :إلـی
ـجل عليهـا ثقافتـه
أين؟ قال عكا و انكتم.فانكتمت» (حبييب .)24 :1974 ،فهو هبـذه املفـاهيم يس ّ
كل ما يتصل به،من ماضـيه ليورثـه إلـی املسـتقبل و مـن
 ،فكره  ،فنونه و فاوفه وآماله و أسراره و ّ
خـ ــالل األمـ ــاكن نسـ ــتطيع ق ـ ـراءة سـ ــايكولوجية سـ ــاكنيه .فهـ ــو وسـ ــيلة ال غايـ ــة ،وسـ ــيلة فاعلـ ــة يف
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احلد .حتی إنه حياول باستخدام بعض التعابري مثل «علی ظهر اجلحش» « ،اعتليت جحشي»
و ما يستخدمه يف الن ّ التايل من أمثال هذه التعابري« :واكضوا يل دابـة هبطـت علـی ظهرهـا إلـی
كفــر ياســيف..و ك ـان ذل ـ يف صــيف  .1948و علــی ظهــر اجلحــش مــن أبــو ســنان إلــی كفــر
ياســيف احتفلــت بصــيفي الرابــع و العشـرين .أرشــدوين إلــی مقــر احلــاكم العسـكري .فدخلتــه راكبــا
علی جحش بن أتان( »...حبييب .)21 :1974 ،أن يشري إلی التفاوت يف النماذ الثقافية اليت قـد
تعكس لنا الفروق االجتماعية و النفسية و االيدلوجية احلاكمة اليت يعيش الفلسطيين فيهـا ،و مـن
جانب آخر يدل علی صراع بينه و بني اآلخرين علی املكـان  ،و يشـري الكاتـب إلـی هـذه احلقيقـة
برمز املقعد الذي اليتّسـع لثالثـتهم .و سـعيد الـذب جلـس وسـر اإلسـرائيليني يشـعر بال ـغر كمـا
يشـعران « :فتحركـت و أنـا أحـاول أن أتوسـع يف مقعـدي فزجـرين فـانزجرت .فالصـراع الـدائر علـی
املكان ينتهي بإبعاد سعيد الفلسطيين الذي يقف علـی ظهـر السـيارة و اإلسـرائيليان علسـان بفـرا
البــال .فالص ـراع ينتهــی علــی حســا الفلســطيين ال ــعيف ،أل ّ ــم اليعتــربون مكان ـاً للفلســطيين يف
مولــده و منشــةه و حياتـه اليوميــة و العــد ســعيد مكانـاً للجلــوس ،هــذا يعنــی أن مكــان الفلســطيين
هو الالمكان يف احلقيقة،فيجعل السارد ظهر السيارة رمزا للتحقري ،حني «أوقـف السـيارة و طلـب
مــين االنتقــال إلــی ظهرهــا املفتــوح ،قــائال :كـ ّـل واحــد يقعــد يف مكانــه» (املصــدر نفســه« .)56 :کمــا
أکد العديد من الباحثني علی أن أمهية املکان تکمن يف تکوين حـاالت نفسـية خاصـة داخلنـا ،و
ذلک من خالل جعله ساحة لألحدا تتقدم من خالله الصور و الشخصـيات فيص ّـور الواقـع أو
اخليــال الفکــري بإنتــا فــين حي ّفــز القــارئ علــی مواصــلة القـراءة» (غيــدا أمحــد .)2011 :249 ،فحينمــا
ـب هــذا املكــان ،لــن يشــعر
يُطــرد مــن األر ،التــی ورثهــا مــن اآلبــاء واألجــداد و عــري يف دمــه حـ ّ
باهلــدوء واالنتمــاء يف أي مكــان آخــر و يبقــی مشـ ّـرداً و مغضبـاً أينمــا كــان ،كمــا كــان ظهــر الســيارة
مفتوحـاً و لكـن هـذا اإلنفتـاح ال يعطـي اإلنسـان احلريـة و االنتمـاء ،بـل يؤذيـه و ععلـه معلّقـاً ،كمـا
هو حال الفلسطيين يف البلدان األخرب.و مع أنه منفتح فيزيايا و لكنه منغلق روحيا و معنويا.
يزجــه
هـذا و ال ينســی الضکيــز علــی مجاليــة املكــان بتوظيــف حاســة الســمع .فحبيــيب يقحــم القــارئ و ّ
يف األمـاكن عـرب األصـوات و حيـاول أن ينقـل األحاســيس و املشـاعر أي ـاً عربهـا كمـا رأينـا يف الــن  .و
هذا يعين أن العدو يستخدم مجيع وسائل اإلرهـاق النفسـي منـه النـربات الصـوتية إلبـرا صـورة التحقـري و
اال دراء ،و كما يصور السارد صخب األشباح املسـاكني يف جـامع اجلـزار لريمـز إلـی انتظـار االخبـار عـن
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األهــل ليصــور شــدة املعانــاة و امل ـرارة الــيت حيملهــا الفلســطينيون بــاألمرا ،اجلســدية و الروحيــة :قلــت إين
عائد من لبنان .فإذا هبر و ار  .فصاح املعلم :هذا ولدنا يا مجاعة...قلت إن لوالدي ،الـذي أعطـاكم
عمـره ،صـديقا مـن كبـارهم (اإلسـرائيليني) ،امســه األدون.فعـاد الصـخب .و عـاد املعلـم يطمئـنهم :إن هــو
إّال صــيب مل يبلــب احللم.مــع أن الليلــة هــي ليلــة مــيالدي الرابــع و العشـرين ...فعاجلــت ضــحكيت قبــل أن
تنطلق ،لوال صوت امرأة جاء من وراء املزولة غربا:
 البنــت ليســت نائمــة يــا شـكرية البنــت ميتــة يــا شـكرية (حبيــيب .)32 :1974 ،هــذا النــوع مــناملكان ميكن تسـميته باملكـان النفسـي النـه يكتمـل باملشـاعر واحلـاالت النفسـية و«يصـور لجـات
النفس و جتليا ا» (النابلسي )16 :1994 ،من الفرح و احلزن و اخلوا و األسی.
ختلتــف رؤيــة احملتلّــون عمــا يف ّكــر بــه و يزعمــه الفلســطينيون مــن البنــاء و اإلعمــار ،كمــا أش ـرنا
ـدو يف األراضــي احملتلّــة و بــالرغم مــن اخلـرا الّــذي أحلقــه بــةر ،فلســطني ،يــرب هــذه
ســابقا إ ّن العـ ّ
التغي ـريات بصــورة إعابيــة (أو يتظ ـاهر هكــذا) ،إذ يقــول الرجــل الكبــري (رمــز الق ـوات اإلس ـرائيلية):
كل مكان ،أحيينا املوات و أمتنا احليّات (و كان
اخل رة ،اخل رة علی ميين و علی يسارك و يف ّ
يعــين األفــاعي) (املصــدر نفســه .)165 :يـ ّدعي الرجــل الكبــري بــة ّن االحــتالل قــام دمــة الــبالد و قــام
بإعمارها و لذل أطلقوا علـی حـدود إسـرائيل القدميـة اسـم «اخلـر األخ ـر» .و يـ ّدعي أ ّن هنـاك
بون ـاً شاســعاً بــني األمــاكن الّــيت خ ــعت حلكــم إس ـرائيل و بــني املنــاطق الّــيت مل خت ــع ،و يُظهــر
جشعه يف إحلاق البلدان األخرب لألراضي احملتلة بكالمه هذا« :فما بعـدها (بعـد حـدود إسـرائيل)
جبال جرداء و سهول صحراء و أر ،قفـراء تُنادينـا أن أقبلـي يـا ج ّـرارات املدنيّـة» (حبيـيب:1974 ،
 .)165فاحملتـ ّـل يـ ّدعي أ ّن االحــتالل ســيعمر األراضــي الباقيــة غــري احملتلّــة و يــرب مــن ح ّقــه اغتصــا
األراضي األخرب و تغيريها حسب وجهة نظـره ،و بسـبب جنونـه يف االحـتالل و تـدمري األراضـي،
يتوهم أ ّن املناطق األخرب تدعوه إلی املبادرة بالسيطرة عليها و تقدمي املدنيّة املزعومة إليها بالطريقة
ّ
اخلاصة الّيت ميارسها الصهاينة مع األمكنة .و الخيتفي يف كالمه االعضاا غري املباشر بالتخريب و
التـدمري مـن خـالل تركيــب «ج ّـرارات املدنيـة» الـذي حيمــل يف طياتـه إحيـاءات اإلطاحـة باألمكنــة و
يتبني أ ّن هـذه احل ـارة ال تتبنّـی ّإال بواسـطة الق ـاء علـی احل ـارات األخـرب .و
تدمريها و هكذا ّ
من املمکن أن يکون املوات رمزاً للفلسطيين الّذي احتمل اهلوان خاضعاً للحکم االسرائيلي و کما
ميکــن أن تکــون احليــات رم ـزاً إلــی الفلســطيين الّــذي ينفــث السـ ّـم علــی الدولــة.و هنــا نــرب «أمهيــة
31

العدد الـ  ،36خريف 1394

مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية محكمة

املکــان بوصــفه ملموســا؛ إذ باس ـتطاعة االديــب أن يوظّفــه لتجســيد األفکــار و الرمــو و احلق ــائق
اجملردة ،و بالتايل تقريبها من الواقع» (غيدا أمحد.)2011 :249 ،
احملتل اختلف الطرق أن يغري مالمح املكان العربية إلی مالمح يهودية حتی
حياول الصهيوين ّ
يفو يف املعركة الدائرة علی املكان يف األراضی احملتلّة و للوصول إلی هذا اهلدا يتشبّث باألدوات
املتع ّددة .إحـدب هـذه األدوات هـو تغيـري اسـم املكـان لتقريبـه مـن الثقافـة اليهوديـة و إشـعار اليهـود
باالنتمــاء إلــی هــذه األر ،و إبعــاد الفلســطيين مــن أرضــه املوروثــة .أل ّن «املكــان بشــكله و مالحمــه
ـتقالً لسنسـان.
املادية و املعنوية يعطي طابعاً للهوية الذاتية القوميـة و احل ـارية و يشـكل كيانـاً مس ّ
و هلــذا كــان حــرص اإلنســان علــی مكانــه حرص ـاً يف ذات الوقــت علــی هويّتــه و كيانــه» (الرشــيدي،
 .)36 :2011قد انعكست ظاهرة تغيري أمساء األمكنة يف رواية «املتشائل» و ذكر الكاتب قـائال:
غريوا أمساء األمكنة مثل تغيري اسم «عني جالوت» إلی «عني حارود» و «نابلس» إلی
إ ّن اليهود ّ
«ش ــخيم» ،و لك ــن ه ــم «أبقـ ـوا حيف ــا عل ــی امسه ــا ألنّــه ت ــورايت» (حبي ــيب .)57 :1974 ،فيح ــاول
االحتالل من خالل تغيري اسـم املكـان ،نفـي الفلسـطيين مـن مكانـه و يسـتم ّد مـن أداة اللغـة أي ـاً
مؤشـرات الثقافـة و اهلويـة و نـرب بةنّـه يسـتخدم اللغـة العربيـة و اإلجنليزيـة يف البيئـة احملتلّـة:
كإحدب ّ
فةخذت أقرأ أمساء الدكاكني باإلجنليزية ،فةقارن احلرا اإلجنليزي بقرينه العربي علی لوحـة
(سعيد)
ُ
الــدكاكني (املصــدر نفســه )64 :و هبــذه الطريقــة يةخــذ املكــان صــورة غــري عربيــة ،يســيطر عليــه الوجــه
ـطر امل ـواطن العــريب أن يــتعلّم العربيــة حتّــی يــتمكن مــن مواصــلة احليــاة.
الصــهيوين اإلس ـرائيلي .في ـ ّ
فبتغيري اللغة يستدر الصهاينة األجيال العربية التالية حنو إبعادها و إخالئها عـن إحـدب مؤشـرات
األم ،هلذا قيل يف علم االجتماع« :وصف املرء لألماکن و انتقاله عربهـا يسـمح
هويتها و هي لغة ّ
لــه بــالتعبري عــن القــيم الفرديــة و اجلماعيــة لقــاطين تلــک األمــاکن و وصــف حــالتهم االجتماعيــة»
(أمحد.)245 :2011 ،

النتيجة
 إميل حبييب يلتقر صور الشيء متجانسة کانت أو متباينة يف آن واحد :كلمـة املتشـائل تصـور
لنا صورتني متباينة :املتفائل واملتشائم.
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 جنــد يف هــذين النــوعني مــن املکــان جدليــة بــني األنــا و اآلخــر ضــمن مــا يوصــف و يتمظهــر يف
األمكن ــة :أح ــدمها مي ــارس طم ــس الص ــورة العربي ــة املوروث ــة للمك ــان ألج ــل تغي ــري هويته ــا العربي ــة و
اقتالعها من خالل السلطة علی املكان ،کما يقـوم بتغيـري نوعيـة اسـتخدام األمكنـة يف غـري مـا بـين
لــه .و اآلخــر ميــارس ختليــد الصــورة العربيــة املوروثــة بالســرد و احلکايــة ألجــل االحتفــاظ علــی اهلويــة
العربية.
 نـرب يف هــذه الروايــة سلسـلة مــن حلقــات متصـلة قــد تتغــري بـل تســتبدل واحــدة بـةخرب :أي إن
"املكـان عنـدي" قــد يتغـري طوابعـه و يتبــدل إلـی "املكــان عنـد اآلخرين".بعبـارة أخــرب نـرب األمکنــة
األربعة متداخلة.
 املكان األليف ،كالبيت كناية عن الذات ويس ّـمة باملكـان الرمحـي و لکنّنـا ال نالحـظ أبـداً أي
جربــه ســعيد أبــو الــنحس يف البيــت الــذي عــاش فيــه بــل نــرب احلــديث عــن البيــوت
حــديث عمــا ّ
عر سوب التشريد.
املسلوبة املنهوبة املدمرة له و لآلخرين؛ ألن الكاتب يف هذه الرواية مل ّ
 نرب يف ضمري «نا» امل اا إلی «البيت» ،و يف تكراره سيميائية تؤّکد علی ملكية املكان.
 البيت الذي كانت حقيقته الـداء و الـدعم العـاطفي و األلفـة و كـان بـذل رمـزاً للـذات ،قـد
تغــريت مالحمــه إلــی الــربودة و فقــد الــدعم و األلفــة و يــوحي بـاخلوا و الرعــب وأصــبح بــذل رمـزا
لآلخر.
 نرى يف تعبري :دعوة العر املهـزومني إلـی رفـع األعـالم البي ـاء فـوق أسـطحة منا هلم...فينـاموا
يف بيو م آمنني»سىيميائية تدل علة أ ّن كل فلسطيين إذا نام آمنا فهذا يعين اهلزمية.
" املكان عندي" يف هذه الرواية فقد هويته و طابعه و فلسفته اليت بين ألجلها :املدرسـة حت ّولـت
إلی مقر احلاكم فتغري الرمز من التثقيف إلی السلطة و اإلرهاقات النفسية ،کما حتول املسجد إلی
سجن مؤقت للمشردين فتغري الرمز من السكون و اهلدوء إلی القلق واالكتئا .
 يـ ــرب الفلسـ ــطيين أ ّن املكـ ــان هـ ــي األ ّم ،أصـ ــبحت مري ـ ــة و األبنيـ ــة االس ـ ـرائيلية تشـ ــبه الـ ــدمل
السرطاين ،الذي أصاهبا.
 يص ّـور السـارد «سـجن شـطة الرهيـب» يف صـورة غـول ذات وجهـني رمـزيني يوحيـان إلـی الثقافــة
بالتلون.
الفكرية العربية :وجه يرمز الی التهييب يف صورة قبيحة و وجه يوحي ّ
33

العدد الـ  ،36خريف 1394

مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية محكمة

 يربر اليمني و اليسار بالتفاؤل و التشاؤم ،فالسارد يستخدمهما موحيا الی احلالتني :التفاؤل و
قوي يف الثقافة الفكرية العربية.
التشاؤم التني کان هلما ح ور ّ
 تتبدل القرية رمزاً لفلسطني اليت أصـبحت مفتوحـة للصـهاينة ويـدخلون أراضـيها ويتص ّـرفون فيهـا
كيفما يشاؤون.
دمـرت؛ لکـي المتّحـي صـور القـرب مـن ذاکـرة الفلسـطينيني و
 يصنع لنا نصباً تذكارياً لك ّـل قريـة ّ
حيرص علی ذكر أمساء القرب حرصـاً بالغـاً بـدل اسـتخدم ال ـمري حتـی تنطبـع صـورة حيـة يف ذهـن
املتل ّقي.
المصادر
الكتب
األمحر ،فيصل ،)2010( ،معجم السيميائيات ،بريوت :الدار العربية للعلوم ناشرون.
شرا ،ثابت بن جابر )1984( ،ديوان تأبط شرا و أخباره؛ علي ذوالفقار شاکر ،بريوت :دار الغر االسالمي،
تةبّر ّ
الطبعة االولی.
حبييب ،إميل ،)1974( ،الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبی النحس المتشائل ،بريوت :دار ابن خلدون ،الطبعة الثانية.
حبيلة ،الشريف ،)2010( ،بنية الخطاب الروائي ،دراسة في روايات نجيب الكيالني ،إربد :عامل الكتب احلديث.
عزيز املاضي ،شكري ،)2008( ،أنماط الرواية العربية الجديدة ،الكويت :عامل املعرفة
كحلوش ،فتحية ،)2008( ،بالغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري ،بريوت :مؤسسة اإلنتشار العريب.
مرتا ،،عبداملل  ،)1998( ،في نظرية الرواية ،الكويت :عامل املعرفة.
املزين ،کعب بن هري ،)1989( ،الديوان :مفيد حممد قميحة ،الريا :،دارالشواا ،الطبعة االولی.
النابلسي ،شاكر ،)1992( ،مباهج الحرية في الرواية العربية ،بريوت :املوسسة العربية للدراسات.
حييی ،أحالم ،)2007( ،صب الغمام ،دمشق :دار نينوب للدراسات والنشر.

الرسائل الجامعية
الرشيدي ،بدر نايف ،)2011( ،صورة المكان الفنية في شعر أحمد السقاف ،رسالة ماجستري،جامعة الشرق األوسر.
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کبری روشنفکر ،عليرضا محمدرضايی ،مسعود شکری

رمزية المکان الروائی فی رواية «المتشائل»

سعودي ،آمال ،)2009( ،حداثة السرد و البناء في رواية ذاكرة الماء لواسيني األعرج ،اجلزائر :جامعة حممد
بوضياا.
نصرية ،و ة ،)2010( ،إشكالية الفضاء و المكان في الخطاب النقدی العربی المعاصر ،اجلزائر :جامعة حممد خ ري.

المقاالت
أمحد سعدون شالش،غيداء« ،)2011( ،املکان و املصطلحات املقاربة له :دراسة مفهومية» ،مجلة األبحاث کلية التربية

األساسية ،مج ،11العدد ،2من 241الی .262

حافظ ،صربي« ،)1996( ،إميل حبييب و سرد إحياء الذاكرة الفلسطينية» ،الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،27من 110
إلی .134
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جنبههای نمادین مکان در رمان «المتشائل»
(براساس مکانِ من و مکان دیگران)
کبری روشنفکر ،1علیرضا محمدرضایی ،2مسعود

شکری3

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ،پردیس فارابی
 .3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
یکی از رمانهایی که رنج و مشقت مردم فلسطین را بهخوبی نشان داده ،رمان «الوقـائع الغريبـة يف
اختفاء سعيد ابو النحس املتشائل» اثر «امیل حبیبی» است .این رمان با تصویر کردن دگرگونیها و

آسیبهای واردشده بر «مکان» نقش پررنگی در نمایش این رنج ایفا کردهاست .در این مقاله با
استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی نقش مکان و جنبههای نمادین آن بررسی شدده ،و بدر ایدن
اساس از میان انواع چهارگانة مکان (مکدان مدن ،مکدان دیگدران ،مکدانهدای عمدومی ،مکدان
نامحدود) که «یوری لوتمن» تقسیمبندی کردهاست ،دو نوع مکان من و مکان دیگدران بررسدی
خواهد شد .همچنین در این مقاله به دلیل وسعت کار ،بررسی گزینشی مکان به جدای بررسدی
کلی مدنظر قرار گرفتهاست .نتایج به این نکتة مهم اشاره دارد که در این دو نوع مکدان ،ندوعی
رابطه خود و دیگری مشاهده میشود که در مکدان نمایدان مدیشدود :ید

ردرا ایدن رابطده

میکوشد تا جنبة موروثی عرب بودن مکان را از آن بزداید و با تسلط بر آن هویت عربی آن را
دگرگون سازد و نیز نوع استفاده از مکان را تغییر دهد؛ ررا دیگر رابطه نیز میکوشد تا جنبده
موروثی عرب بودن مکان را با استفاده از روایت و داستان جاودانه کند تا هویت عربی خود را
حفظ نماید.
کلیدواژهها :امیل حبیبی؛ المتشائل؛ مکان در رمان؛ مکان من؛ مکان دیگران.
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