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    إهداء

  

 إىل كل هؤالء الذين عِشقتُهم األسئلة.. 

 حوارٌ ذايت

 سا أذكُر أحداً وسا أقداُس أحد!...

 أنسُج منفاَي يفي 

 ينابيع من عدن  

 ونرجسا وأقحوان.

 وأذري التفاصيَل كأين أفك عن جديلتها صنم اسانتظاْر،

 فال أحد إّيي يعربه الفراغ ممتلئاً لالصور

 وسا أحد مثلي حيصد الغياب مبتهجاً.

 أنسج منفاي من خيط  مضى

 ومن ضوء آت  ، وأمكُث يف نفسي!

 فريوز شحرور                                                                             
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 ُشكر وامِتنان..

بدايًة سا بد من شكر  أقدمه ملن يبثون يف روح اجلسد، احلياة.. مع يقيين أن الشكر سا يكفيهم، لكنها شهادة حق  
 تُقال.

، ورمحتك لاملنفيني قلوهبم يةأشكرك على كل عطاء فكله يل خري، وإين ما زلُت أحبك سرًا وعالن -عز جالله -إىل هللا 
 هي رجائي..

شكرًا على كل مجيل ودعم قدمتموه يل، جعلتم هذا القلب إىل أيب وأمي وإخويت، عمودي الفقري يف هذه احلياة، 
 واسابتسامة أررى وأقل وجًعا.

جم عطاءه، لكين لن إىل د. عبد الرحيم الشيخ، حارث األدمغة لاألسئلة وحنات الوعي، ليتين أستطيع أن أقدم شكرًا حب
أستطيع، فهو مل مينحين وعًيا أكرب، بل جعل يل سبًبا ألقوم حنو هذا العامل لاستشعار معىن الوجود ومعىن املقاومة 

 والقيام..

إىل مجيع األساتذة الكرام يف جامعة بريزيت وإىل فايزة العظيمة، أشكر هذا الصرح الذي عمارُت فيه بسببكم أحالمي 
 فخورة أنين ابنة هذه اجلامعة ولطاملا سأبقى سعيدة وأمحل رسالة من ذهبوا حىت نذهب حنن أيًضا..اجلميلة، دائما 

 إىل صديقايت، اللوايت يسندن ظهري عند التقوس، فال أيس معهن: لوزية بزار، وفا رلايعة، قسم احلاج...

 وشكرًا للحياة، شكرًا لتلك الدورس الصعبة!
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 يطري"وانزعوا ظلكم عن مساء  
 إىل رعنة يف أقاصي الكآبة

 وامنحوين فضاءً                                                                                                                
 ألرسم منفًى يليُق هبذا العذاب"

 ر هللا. ديوان نعمان يسرتد لونه()إبراهيم نص

 
 ملخص الدراسة:

على الروائي والشاعر  Liminal Intellectualعلى فحص انطباق مفهوم "املثقف البيين"  الدراسةقوم هذا ت     
 هذه الرسالةطمح تالفلسطيين إبراهيم نصر هللا يف مسريته الثقافية، من حيث: نتاجاته، وممارساته، وسياساته. وإذ 

 ضمن إرار نظري أيضاً، إىل سرب املسرية األدبية لنصر هللا ة هذا املفهوم فلسطينياً، ليتطلعأسيس لدراسة جادة لتبيئللت
 حىت اللحظة، من دراسات حوله اكتفت لالوصفية يف غالبها.  ولإلشارة إىل جذور هذا املفهوم، سا بدي  مغاير عما أجنز

اليت ُروَج عنها أبن املنفى كفيل بعزل عن فكرة املنفى  صور املثقفيف مؤلفه الذي حتديث دوارد سعيد إمن اإلحالة إىل 
من  اً كثري   ني إ، إذ يست مطلقة لالضرورةج هلا لاملرء عن ورنه على حنو ميؤوس منه، إسا أن هذا الفكرة اليت مت الرتوي

املنفاي   يظل  ولالتايل . املاضي واحلاضرالتأرجح ما بني ما يعين، صليركون أهنم ليسوا يف ورنهم األيد ااملنفيني ما زالو 
 ولعلاحلنني. عبء املاضي ومأزق  مع احلاضر وسا يتخلص من اسا ينسجم متامً  حيث ،"وسطية/بينية"يعيش حالة 

الذي يشداه املاضي للحياة ضمن  Liminal Intellectual صورة املثقف البيين ،يف هذا السياق ،براهيم نصر هللا ميثلإ
 عياين يفأنه يتجاوز وجوده المن ، على الرغم ستعماريةن قضيته أمام اهليمنة اساسطيين والكتابة عنه والدفاع عالزمن الفل

بني  صافنتجتعله يعيش حالة اسا/ بينية، يعيش ضمن وسطيةلكنه  ،فلسطيين-حيث يقبع يف املكان الال ،لزمنا
 .املكاين املنفىو  احلضور الزمين

بنية مفهوم املثقف  يف حماولة للوصول إىل كأداة منهجية  -حتليل اخلطاب النقدي-على اعتمدت وعليه فإن الدراسة،
إدوارد و عبد اجلان حممد حىت و البيين وسياقه التارخيي واملعريف، من خالل حتليل ما ُكتب عنه منذ أورلاخ وجيل دولوز 

، كما سيتم حتليل أعمال إبراهيم نصر هللا سعيد وغريهم، لاإلضافة إىل أهم ما ُكتب عن حالة املنفى، واملثقف واملنفى
يف مسريته الشعرية والروائية وسريته الذاتية، وممارساته وموقفه منها وحوهلا، إضافة ملا ُكتب عن أعماله، من املنشورات 

فهوم هذا املشروع البحثي أتسيس تبيئة م حاولومبوجب تلك املعطيات،  ىل املقاسات واملقابالت املتلفزة.األكادميية إ
 فلسطينًيا، عرب اختاذ إبراهيم نصر هللا منوذًجا للدراسة. املثقف البيين
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 يت هذه الدراسة حمتوّيهتا يف أربعة فصول:وقد بُن
 ة اليت ستسري عليها الدراسة.يؤسس القاعدة والبنيو ، على هيكلية نظرية ومنهجيةالفصل األول: يقوم 

ملفهوم املثقف البيين والنظرية الرتحالية واملثقف واملنفى، منقًبا عن  لتارخيياإلرار النظري والسياق االفصل الثاين: تناول 
مفهوم املنفى واساغرتاب وعالقة ذلك لاحلالة البينية اليت تناوهلا إدوارد سعيد وجيل دولوز، مث تبيئة هذا املفهوم 

 فلسطينًيا.
املنفاي، كظاهرة املثقف البيين عرب الوقوف على  عمل على تقدمي وحتليل إبراهيم نصر هللا الفلسطيينيالفصل الثالث: 

 سريته الذاتية وأعماله األدبية الشعرية والروائية وممارساته ضمن السياق التارخيي ملفهوم املثقف البيين والنظرية الرتحالية.
صول فالفصل الرابع: يشتمل هذا الفصل على أهم ما جاءت به الدراسة والباحث، واملالحظات اخلتامية حول 

 الدراسة.
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The Liminal Intellectual in the Palestinian Context:" 
Ibrahim Nasrallah as a Model" 

 
This study examines the applicability of the category of Liminal 
Intellectualon the Palestinian novelist, poet and activist Ibrahim Nasrallah. 
The thesis covers the entirety of his literary journey: in terms of 
production, practice and politics. It lays forth the basis for providing a 
critical account on Nasrallah’s work without falling into the traps of 
dogma, informative re-ordering, or generalizations of the earlier studies. 

  
To uncover the origins of this concept, I explore a larger theoretical 
framework on exile and literally production, with a special emphasis on the 
works of Edward Said and Abdel-Jan Mohammad which entertain the idea 
of exile as both a comfort zone and isolation from homeland. Employing a 
modified version of critical discourse analysis, this study describes Nasrallah 
as as Liminal Intellectual through providing a critical reading of his literary 
productions and political activism. 

  
Exile is not an absolute idea, for many exiles still live the (ab) normality of 
their realities between “here” and “there,” “past” and “present.” Living 
this kind of liminality, and often loving it, allows exiles to produce liminal 
literature testifying to the presence of absence of their homeland, its 
doomed realities, and aborted dreams. In this context, Nasrallah (living in 
his non-Palestine, space and time) represents the liminal intellectual par-



ز  

 

excellencewhose writings are haunted by the great absence of its main 
motif— Palestine: past, present, and future.  
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 الفصل األول
 براهيم نصر هللا منوذجاً إلسطينية: ة الفاملثقف البيين يف احلال

 
 

 متهيد 1.1
 اتشخصيات ذ تفرض علىيف القرن العشرين، فبعد أن كانت عقوبة عليه عماا كانت اآلن اختلفت صورة املنفى 

سباب كولونيالية ومصاحل مُتارس على عامة الناس، أل تمكاانت سياسية واجتماعية، ألسباب سلطوياة وغريها، أصبح
، برتحيلهم قسرًا عن عانت بسبب رغبة وتوسع استعماري. وعليه فإن العديد من الشعوب ار الرأمسايلاساستعمختدم 

قتعلوا من حيث ا ،1212بيوهتم وأرضهم وحكايتهم وانسهم وهويتهم، مثلما حصل مع الفلسطينيني يف نكبة عام 
 هويتهم لاملنفاي أو الالجئ. لتتحددت الصهيونية، على أيدي العصالا ومت ترحيلهمأرضهم، 

 وعلى الرغم من قسوة حالة املنفى، إسا أن هناك من املنفيني الذين انتموا حلالة املنفى، وقدموا مناذج عن التكيف
ب: ما يسمى  تنتمي، هي احلالة اليت تسعى الدراسة للبحث فيها، حيث أوجدمُ  ي الالن حالة املنفا ، إسا أواساندماج

واليت تعود أبسباهبا لعدم التكيف مع املنفى، ألسباب عداة، أمهها: احلنني إىل الورن، ولالتايل خيتار  املثقف البيين،
ذكره أبنه يف منطقة وسطى، فال هو يف ورنه مكانًيا وزمانًيا، املنفاي، أن يظل خارج التيار الرئيسي، فهو يعيش كل ما يُ 

، وسرتتكز الدراسة يف إرارها النظري على عدد من املفكرين الذي حتدثوا عن ننيوسا هو يف حترر ّتام من مأزق احل
 أورلاخ، وما ُكتب عن املنفى واملثقف بشكل عام.إريك املوضوع، أبرزهم: إدوارد سعيد، وجيل دولوز، و 

إىل ذًجا للدراسة، فهو الدراسة يف حماولتها لتبيئة هذا املفهوم فلسطينًيا، إىل اختاذ إبراهيم نصر هللا منو  عمدتكما 
هو فلسطيين من الشعراء والروائيني الكبار، الذين يتمتعون بغزارة اإلنتاج شعرًّي وروائًيا ويف جمال السينما، ه جانب أني 

عاانه لكونه ساجئًا  ملا، ونتيجة 1948قضاء القدس يف نكبة عام  -عاىن من التهجري القسري وعائلته من قريتهم الربيج
اوده نصر هللا على اجناز أهم املشاريع الروائية للقضية الفلسطينية، حينما ر  يستطيع العودة إىل ورنه، انكبي ومنفًيا سا 

 .، إضافة لدوره كمثقف فلسطيين يف سياق عريبسؤال: كيف ضاعت فلسطني؟!
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  أمهية الدراسة 1.2
ميثله  وما، كاية الفلسطينية سياسياً واجتماعيًا وثقافياً يت أمهية الدراسة، انطالقاً من أمهية متثيالت املثقف البيين يف احلأت

. وعلى ذلك، فإن أمهية الدراسة تستند إىل أمرين أساسيني: األول، استدخال مفهوم املثقف البيين كبنية نظرية نتاجهم
الفرنسي جيل  جنزاه من حتويرات على عمل املنظاِّروارد سعيد وعبد اجلان حممد، وما أ)تعود يف جذورها إىل كل من إد

عتيد عليه من تغليب للسياسي على ف الفلسطيين من منظور مغاير ملا أُ ميكن تبيئتها فلسطينيًا لدراسة املثق ،دولوز(
التقسيمات الثقايف، أو أني لالثقايف هنائيًا عن السياسي؛ واآلخر؛ هو قراءة نتاجات نصر هللا بشكل مشويل سا حتكمه 

شعر، رواية، مسرح..(، بل دور كل من هذه التجارب الكتابية يف تشكيل بنية "مثقفية" دبية )الكالسيكية لألنواع األ
 لدى نصر هللا استطاع من خالهلا جعل املمارسة الثقافية ممارسة سياسية لامتياز.  

 
 شكالية الدراسةإ 1.3

كلات جدسًا ضمن أوساط النقاد املقالة، مادة أدبية شلروائية والشعرية والسينيمائية و تشكل نصوص نصر هللا األدبية ا
الفلسطينية )مبستوّيهتا املتعددة: أرضاً، وانساً، وحكاية ّترخيية(، كما تشكاِّل لاهلوية منها ، خصوصاً ما يتعلق والدارسني

رم من اجلغرافيا الفلسطيين ضمن الذي عاش الزمن الفلسطيين وحُ  ،مسريته الشخصية منوذجًا للمثقف البيين
املثقف البيين والنظرية تسعى هذه الدراسة إىل توظيف مفاهيم نظرية، كـفقد وعليه،  يد من نوعه.انفصام/انسجام فر 

يف إضافة فصول من التاريخ اساجتماعي والسياسي لفلسطني ، كأدوات يف النقد الثقايف املستخدم كوسيلة الرتحالية
تتمحور حول السؤال التايل: كيف ميكن تبيئة مفاهيم  املعاصرة. واستناداً إىل ذلك، فإن اإلشكالية املركزية هلذه الدراسة

لاختاذ إبراهيم نصر هللا، من حيث ممارساته  ،يف السياق الثقايف الفلسطيين من شاكلة املثقف البيين والنظرية الرتحالية
ة الفرعية، ألسئلالثقافية، ونتاجاته، وسياساته، منوذجًا هلذه العملية البحثية؟ وينبثق عن هذه اإلشكالية جمموعة من ا

للمثقف، نظرّيً، من املركز الغريب حنو احلواضر العربية؟ ما هي احلقول )على  وهي: كيف ميكن توسيع البيئة البينية
مستوى املمارسات والنتاجات( اليت جعلت من إبراهيم نصر هللا مثقفًا بينياً؟ كيف ميكن قراءة نتاجات املثقف البيين 

 السياسي؟   -الثقايف-واثئق" يف التاريخ الفلسطيين اساجتماعينقدّيً بطريقة جتعل منها "
 
 

 حدود مصطلحات الدراسة 1.4
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 من اهتتوخا  ملا سياقها يف وُتصاغ البحث، مبوضوع الصلة ذات واملصطلحات املفاهيم لبعض اإرارً  الدراسة هذه حُتدد
 :معىن

واليت تتيح التنكر لكافة أشكال  لينتج معرفة ترحالية، هو املثقف الذي يتخذ املنهج الرتحايل املثقف الرتحايل:أواًل؛ 
واليت سا يتوازن  وأهم ما مييز معرفتهم، أهنا معرفة مولعة لاملنفى واهلجرة اسالتصاق لاألرض، فهو مثقًفا عابرًا وترحالًيا،

 .1تثل لامتيازموارن غري ممفيها الداخل واخلارج وسا تكتمل فيها اهلوية، األمر الذي جيعل املثقف الرتحايل 
تصاف ما ثل توأمة ّتمة مع املكان اجلديد، حيث يظل يف حالة انهو املثقف املنفاي، الذي سا ميُ  :املثقف البيين ؛اثنًيا

وحُيمله ذلك، العديد من املمارسات اسانفصالية الوسطية، إلحساسة الدفني لورنه،  بني احلضور الزمين واملنفى املكاين
 البيئة النافية واليت تتسم لالسلبية بنظر املنفاي وتساعد .2في عنهه األصالين هو للمكان الذي نُ انتمائ وأن أبنه منبوذ،
ولالتايل إن هذا الغياب يوَلد للفرد أو ، غيابه عن ورنه كان غيالًا قسرًّي، عكس املهاجر الذي يغيب إبرادتهذلك أن 

  3ماسها يف البلد املستضيف.وانغ نني للماضي والقلق من انداثر هويتهاحل املثقف البيين
وهو املثقف الذي يُقاسم األنبياء صفاهتم كما يعرب سعيد، حيث يدافع عن قيم أزلية اثبتة  ؛ املثقف الرسويل:اثلثًا

ن أن ينتظر أجراً )العدالة، واحلرية، واملساواة، واحرتام حقوق اآلخر، بغض النظر عن هويته، ودينه وجنسه ولونه..( دو 
 4ب.أو يطمح مبكس

 
 منهجية الدراسةإشارات حول  1.5
إلجناز إجالات  كأداة منهجية  (Critical Discourse Analysis) حتليل اخلطاب النقدي آليةهذه الدراسة على  تعتمد

 على إشكالية الدراسة املركزية وأسئلتها الفرعية، وهذه بعض اإلضاءات األولية حول املنهجية:
ثت الكثري من التحو سات على حتليل النصوص، إذ مل يعد اجلانب حدي  ،ت القرن املاضيمنذ ستينيا: املنهج كاجتاه حبثي

الكمي الذي يستهدفه منهج حتليل املضمون كافيًا لدراسة نصوص ذات صبغة متعددة اإلحاسات سياسيًا واجتماعياً 
ظهور أقسام البالغة، واللغوّيت ، انهيك عن تعدد النصوص املدروسة. ومع نشوء مدارس الدراسات الثقافية، و وثقافًيا

                                                           
 .2007كانون اآلول/   24"إدوارد سعيد: مقوسات نقدية على ما بعد احلداثة"، جريدة األّيم،   1

 .21ص (1221، ادوارد. املثقف والسلطة. ترمجة حممد عناين )القاهرة: رؤّي للنشر والتوزيع، سعيد  2
3  Worldliness-without-World, Homelessness-as-Home: Toward a Definition of the Specular Border 
Intellectual, in Edward Said: A Critical Reader, ed., Michael Sprinker (Oxford, Basil Blackwell, 1992) 
pp. 96-120. 

 .11(: ص 1222حممد عيسى صاحلية وآخرون. مشاعل عربياة على دروب التنوير. )عمان: مؤسسة عبد احلميد شومان،   4
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اجلديدة يف املؤسسات األكادميية )الغربية على وجه اخلصوص(، بدا منهج جديد لالتبلور، وهو منهج حتليل اخلطاب 
بشكل  ستخدمه هذه الدراسة(. ولعل أهم ميزات هذا املنهج، الذي تCritical Discourse Analysisالنقدي )

من تناول نصوص متعددة، ومن منظورات متعددة احلقول كذلك. كما أن من ميزاته مركزي كخيار منهجي، هو متكنه 
منح الباحث القدرة على مقاربة النصوص بشكل يتناول احلساسيات اساجتماعية والثقافية والسياسية املتغرية من حني 

احلديثة، واألجندات احلديثة يف من اإلشارة إىل أن هذه الدراسة ستفيد من جمموعة من الدراسات  وهنا سا بدي  إىل آخر.
 Ruth Wodak and Paul Chilton5، Deborah schiffrin and :وخاصةمنهج حتليل اخلطاب النقدي، 

6Deborah tannen  ،Toolan, Michael J 7، 8 Paul Chilton، Young, L., & Harrison 9. 
 

الكتابية إلبراهيم نصر هللا )بغض النظر صوص بعد مجع املادة البحثية املتمثلة لالن: أدوات املنهج التحليلية . أ
املواد الثانوية املتعلقة هبا واسانتهاء من مراجعة ية أو مقالة أو دراما...(، عن نوعها األديب، شعراً كانت أو روا

أو أية حقول أخرى بينية، يتم حتديد حماور حتليل اسية، أو الثقافة، أو اساجتماع، سواء كانت يف حقل السي
 ملثقف البيينا)األرض والناس واحلكاية(، وموقف حماور اهلوية الفلسطينية النقدي على مستويي اخلطاب 

القريب من فلسطني  -)كما يظهر يف سياساته وممارساته ونتاجاته( من هذه األقانيم ومن موقعه يف املنفى
طالات ضمن منظومة /اخل. ويف خطورة منهجية اثلثة، ستتم قراءة التقارعات بني هذه النصوصكمثقف بيين

 . من دولوز وحىت سعيد النظرية الرتحالية

                                                           
5 Ruth Wodak and Paul Chilton. (2004) A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, 
Methodology and Interdisciplinarity. Philadelphia: John Benjamins. 
6 Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. (Eds.). (2001). Handbook of Discourse Analysis. 
Oxford: Blackwell. 
7 Toolan, M. J. (Ed.). (2002). Critical discourse analysis. Critical concepts in linguistics. New York: 
Routledge 

8 Chilton, P. (2004). Analysing political discourse. London: Routledge. Lemke, J. L. (1995). Textual 
politics. Discourse and social dynamics. London: Taylor & Francis. 
9 Young, L., & Harrison, C. (Eds.). (2004). Systemic functional linguistics and critical discourse 
 analysis. Studies in social change. London: Continuum.  
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(، واملقاسات والكتب ..بداية مت مجع النصوص األدبية إلبراهيم نصر هللا )الشعرية والروائيةخطوات املنهج:  . ب
اله، والدراسات األكادميية البحثية اليت حبثت حوله، لاإلضافة إىل املقابالت املتلفزة واليت تناولت آرائه وأعم

لتتبع التحول الفكري واساجتماعي والسياسي واألديب، ضمن الرتتيب الزمين، ومراجعتها حتليلًيا ومت قرائتها 
واإلشارة إىل أهم احملطات اليت برز فيها إبراهيم نصر هللا مثقًفا بينًيا يعاين من املنفى، ويتخذ من ذلك هدفًا 

ممارسته ومسريته. واعتمدت الدراسة بذلك على مجع املواد رسولًيا هلويته الفلسطينية ومكانه الغائب، عرب 
 الفكرية عن املثقف واملنفى وحماور اهلوية، وحتليل مضموهنا، وتقارعها مع "البينية/ الوسطياة".

ميثل هذا البحث، رسالة علمية هدفها إستكمال متطلبات درجة املاجستري املرتتبة على : ةموقع الباحث . ت
إىل إضافة جديدة  سعتحيث  جامعة بريزيت( -برانمج الدراسات العربية املعاصرة يف ةرالب ة )وهيالباحث

هنائًيا للمفاهيم املستخدمة يف سياق  يف حقل الدراسات العربية املعاصرة، علًما أن الدراسة سا تطرح معىنً 
 الدراسة، بقدر ما تفتح اجملال لتناول أحباث أخرى يف ذات املوضوع.

 
 األولية()الدراسة   بنية 1.6

تشتمل ، يقوم على هيكلية نظرية ومنهجيةاهلدف )املخطط التفصيلي للدراسة(، و : مقدمات يف املنهج و ولالفصل األ
أمهية الدراسة وإشكالية الدراسة وحدود املصطلحات وإشارات حول منهجية الدراسة، لاإلضافة إىل مراجعة  على

 أدبيات ذات عالقة جبوانب الدراسة.
م هذا الفصل ديق ية يف تبيئة املفهوم )إرار نظري(،املثقف البيين والنظرية الرتحالية: حنو مقاربة فلسطين الفصل الثاين:

حماولة للوصول إىل بنية مفهوم املثقف البيين وسياقه التارخيي، من خالل أهم ما ُكتَب عن املثقف واملنَفى وحالة املنَفى، 
اقش هذا الفصل ينان حممد وجيل دولوز وحممد الشحاات وغريهم، و من خالل حتليل كتالات إدوارد سعيد وعبد اجل

جتربة املنفى وما هلا من مآسي ينعكس أثرها على اهلُوياة واللغة والشعور لاحلالة البينية ما بني املكان اجلديد واملكان 
لسطينية أمنوذًجا لشعب األصالين وخمارر اساستسعاد لاملنفى. ومن خالل هذه املعطيات يتم اختاذ خصوصية احلالة الف

 .فلسطينًيا تبيئة مفهوم املثقف البيينعاىن املنفاى القسري، ولالتايل حماولة 
يقوم هذا الفصل على فحص انطباق مفهوم املثقف البيين  مارسات.املنتاجات و الإبراهيم نصر هللا: : الفصل الثالث

نفى على إبراهيم نصر هللا، وظهوره كمثقف منفاي بيين على أعمال إبراهيم نصر هللا، حيث يتم حتليلها وتبيان أثر امل
 يعاين احلنني إىل الورن وعدم القدرة على ألفة املكان اجلديد.
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اليت قادت إليها  يشتمل هذا القسم على أهم النتائج واملالحظات اخلتامية والنقديةخالصات ومالحظات نقدية؛ 
 الدراسة.

 
 تدبيااألمراجعة  1.7

 ،تناولت لالبحث ابراهيم نصر هللا وأعماله األدبية ذات الصلة لاملوضوع اليت األكادميية األدبياتقلة من  رغمعلى ال   
فيما يلي و  املختلفة، الدراسة جبوانب عالقةال ذات واملصادر، واملراجع األدبيات من جمموعة على ستعتمد أن الدراسة إسا

 ثالثة املقاسات، وتتمحور األدبيات يفو  الكتب من جزئي أو مباشر بشكل مبوضوعها يتصل ما أهم بعض نعرض
حيث يتم سرد دور األدب وفنونه املختلفة يف املناحي السياسية  األدب فن يف قول احلق: حماور، احملور األول

 : يتم احلديث عن األدبيات والدراسات اليت تناولت أعمال إبراهيم نصر هللا. وأخرياً لثاينواإلجتماعية. أما يف احملور ا
: حيث يتم احلديث عن سرية إبراهيم نصر هللا وحتوساته الثقافية والسياسية واألدبية، وموجز عن إجنازاته ثالثاحملور ال

 األدبية يف حقل الشعر والراوية.

 

 األدب فن يف قول احلق: أوالً 

؛ الفرق بني املؤرخ والروائي ربيةالرواية وأتويل التاريخ: نظرية الرواية والرواية العاول فيصل دراج يف كتابه بعنوان: تن
التاريخ، حيث أن مقتضى التاريخ هو مقتضى احلق القدمي الذي يقول لالصراع وسا يتوقف لاألمور  يساءلالذي 

حتديد شرراً سازمًا وخمتزسًا يف السببية التارخيية املتعددة، يف حني  احملددة. ويبدأ املؤرخ لاليقني وينتهي به متخذاً من الال
  روائي يفرض أسئلة ورمبا دساسات حول معىن التاريخ يتوزع على الراوي والقارئ والضحية واملتهم مثل مجلة غسانأن ال

 راملا أن اساحتمالوهنا أيوي الروائي إىل فضاء  ملاذا مل يقرعوا جدران اخلزان؟!كنفايف يف روايته رجال يف الشمس: 
ألنظمة املغلقة يكتبون ّتريخ مشرتك سا تباين فيه بني احلاكم أضف أن مؤرخو ا درب الفلسطيين ختتلط بدروب أخرى،

واحملكوم ويوحدون احلاضر واملاضي بتاريخ سا يعرف اسانفصال، إن هذا التأريخ يشبه الكتابة السلطوية والفعل 
سا السلطوي لالسيطرة على ما فات من املاضي ليخرتع احلاضر الذي جيعل فيه جتانس احلاكم مع احملكومني الذي 

وجود له، وخيرتع زمنًا متواصاًل جيانس فيه ماضيه مع حاضره، إن هذا النوع من التجانس ينهي بكل بسارة معىن 
ري التاريخ! حيث تساوي بني كتابة التاريخ وتزويره، وميحى لالتايل ّتريخ احملكومني فإىل جانب الرقابة على األرشيف وغ
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الذي يرى يف املعرفة درلاً إىل السلطة ويف املعرفة  ،ي" بلغة فالتري بنيامنياملعرفة األمنية يقف "الكاتب الطقوسذلك من 
 ك وتستبدل الوقائع ببطوسات ومهية.السلطوية مدخالً إىل اسامتياز اساجتماعي، كتابة تبشر لاملشرت 

خلاص عن حكايتهم " أرشيفهم اني"املقموعلإن مقابل هذا الكاتب الطقوسي أو املؤرخ املــرُاَقب، يقف الروائي لينجز  
أكان بلغة أدبية روائية أو شفاهية، ففي سلطة احلياة ما يقوض حياة السلطة ويف الكتابة الطليقة ما يزعج الكتابة 

الذي يقبل  اإلنسايناملقيدة، ومن هنا تكون الرواية كتابة نوعية تقتفي آاثر األرشيف الشعيب وهي تعرتف لاملتعدد 
، وبذلك تنزع الرواية إىل كتابة ّتريخ الذين مل يكتب عنهم أحد، وقد دأبت الرواية توهملنحرف والسوي واحلكيم واملعا

الفلسطينية يف هذا السياق على توثيق اجلرائم الصهيونية واإلشارة أن املنفى هو تقييد للحرية واهلوية اليت يتغىن هبا 
فلسطينية واحلفاظ على الصلة مع الزمن لفلسطيين املثقفني الفلسطينيني البينيني من أجل اساستمرار يف قول احلكاية ال

 10وصالبة األرض أو املكان جمازاً.

ة العالمة الرواية والتاريخ دراسة يف العالقات النصية: روايلفها وهي رسالة ماجستري بعنوان: ي يف مؤ سليمة عذراو 
اليت متيز حركة اإلنسان يف الزمن  استعرضت علم التاريخ الذي خيتص بدراسة وتتبع األحداث ،لنب سامل محيش منوذجاً 

على البقاء  خ يهتم لاألحداث اليت ترتك حضورًا قوّيً ورصد تغرياهتا واجتاهاهتا، وفكرة التمييز ها هنا تقصد أن التاري
والتأثري، وهنا يكون عمل املؤرخ هو احلديث عما جرى يف املاضي، ويتحمل املؤرخ قطب مهم يف عملية التأريخ حيث 

املؤرخني مع املادة التارخيية ليست واحدة وقابلة للتعميم على الرغم من متسكهم أبمهية املوضوعية مع أن تعامل 
املعطيات ولذلك من املهم اسارالع على وقائع العهد الذي يعيشه املؤرخ ذاته إلمكانية ربط تعليالهتم. وفيما خيص 

اريخ هو الوقائع أما واقع الرواية فهي متخيل أساسي وقبل أن الرواية العربية ومرجعية التاريخ، فإن املوضوع األساسي للت
للواقع املتخيل لسرد التاريخ يتم ررح التساؤل عن إمكانية وجود متخيل حمض وهذا ما  نحنا الرواية التارخيية اندماًجامت

العكس صحيح عند املؤرخ. أن  جتيب عنه الدراسة بقوهلا أن اخليال عند الروائي مقدس واحلقيقة جمال لالنتهاك، وسا بدي 
ا الروائي يشتغل على مساحات اخليال اليت حتدد مضموهنا مبدلوهلا املرتبط بفكرة ذلك أن التاريخ حيتمي لاحلقيقة أمي 

، رواية اليت تبقي هذا التاريخ حًيااملتَخيل. وعالقة الرواية لالتاريخ عالقة وريدة، فقد أنتج الزمن األورويب التاريخ وأنتج ال

                                                           
 .111-127ص (:2004)الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب،  .دراج، فيصل. الرواية وأتويل التاريخ: نظرية الرواية والرواية العربية  10
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صوص املنطقة العربية فإن اساهتمام لالرواية من حيث الكتابة أو اساهتمام النقدي كما عرب جورج زيدان هو بسبب وخب
 11.اج املتخيل كالقصص العارفية مثاًل احلفاظ على الذاكرة اجلمعية إبلباس احلقيقة على الرواية وإدم

 

 ابراهيم نصر هللا مثقف فلسطيين يف سياق عريب: نًيااث

للمؤلف مرشد أمحد، استعرض الكاتب جدلية العالقة بني  ،البنية والداللة يف رواايت ابراهيم نصر هللايف كتاب 
أن الشكل واملضمون إلنتاج الدسالة وقد اختار الشخصية واملكان والزمان حيث أهنا تشكل وحدة بنائية واحدة، حيث 

من تُنجز احلدث وهي من تعيش لشخصية هي بنية احلدث الروائي، ذلك أن ا دراسة بنية الشخصية توضح ضمًنا
املكان الذي مُيكن الشخصية من الوجود، أما بنية الزمان فهي ضرورية من حيث كشفها خلصائص املرحلة  ضمن بنية

اساجتماعية التارخيية اليت عاشتها الشخصية الروائية، ولالتايل فإن املؤلف يسعى إىل من خالل تلك البنيات إىل اسانتقال 
بعد الوصفي إىل البعد الوظيفي )دسالة البنية( من خالل إدراك املؤشرات النصية. ويظهر أن املؤلف هنا ركز على من ال

البناء الداخلي للنص الروائي ودسالة املضامني اليت حيويها. لكن أمحد مل يتطرق يف مؤلفه إىل احلالة البينية اليت تتسم يف 
 12املثقف ودسالة ذلك يف مؤلفات نصر هللا.

ونة اإلبداعية سحر النص من أجنحة الشعر إىل أفق السرد قراءات يف املدمد صابر عبيد يف كتابه بعنوان: حم
وفيها يعاين لالتايل لغة اخلطاب  ،تقنيات السينما يف إبداعات نصر هللا الشعرية والروائية استعرض، إلبراهيم نصر هللا

وأيضًا يف دواوينه  ال لكتاب نصر هللا: السرية الطائرة وهزائم املنتصرين.على سبيل املثالسينمائي واألديب كما يف حتليله 
الشعرية اليت حفلت على حنو واسع إنشاء وبناء صور متعددة تتعقبها صور أخرى من اللقطات الشعرية املفلمنة )من 

 تابة وإدخاله أجناس أخرىهذه الدراسة مهمة لفهم أسلوب نصر هللا يف الك فلم( كما يف قراءته لقصيدة "حفل". وتعد  
تتقارع مع الفن الروائي والشعري، بيد أن هذه الدراسة مل تتناول احلالة اليت يعيشها نصر هللا كمثقف بيين يعيش ما بني 

 13صورة املكان يف ساوعيه والزمان الفلسطيين يف وعيه.

                                                           
العالقات النصية: رواية العالمة لنب سامل محيش منوذجاً". )اجلزائر: جامعة يوسف بن خدة: رسالة ماجستري،  عذاروي، سليمة. "الرواية والتاريخ دراسة يف  11

 .11-11( ص:1221
 (.2005أمحد، مرشد. البنية والدسالة يف رواّيت ابراهيم نصر هللا. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر   12
 (.2008)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .حة الشعر إىل أفق السردعبيد، حممد صابر. سحر النص من أجن  13
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فني سوسن للمؤل ،ية إلبراهيم نصر هللاالكون الروائي: قراءة يف امللحمة الروائية امللهاة الفلسطين :أما يف كتاب
فإن الكتاب استعرض يف فصوله األداة والدسالة بدًء من عتبة العنوان وإشكالية العالقة لاملنت  بياتين وحممد صابر عبيد؛

ي. وصورة اآلخر يف املنظور الروائي،كما مت معاجلة املشهد السينمائالروائي وإشكالية الذات وفاعلية الذاكرة الروائية 
وحياول املؤلفان هبذه الدراسة الكشف عن اآلليات السردية املختلفة اليت اتبعها نصر هللا يف مشروعه امللهاة الفلسطينية 
وإبراز التقنيات املختلفة على أساس أن الفن الروائي هو فن سردي يرتكز على العديد من التقنيات كما يف أسئلة نصر 

وهي أسئلة حتتشد يف الذاكرة الروائية  حتمل مسات الثبات والصدق والغربة،  سؤال الورن واحلب واجلنسهللا حول: 
واليت بدورها تعتمد على الذاكرة. وارتكزت هذه الدراسة لالتايل فقط على  ،والتمرد وتعتمد على تقنية اساسرتجاع

وارع، أعراس آمنة، حتت مشس ريور احلذر، رفل املمحاة، زيتون الشفلسطينية الذي ضام مثان رواّيت: مشروع امللهاة ال
وعلى الرغم من أمهية املواضيع اليت ررحت يف الكتاب، إسا أن هذه خليول البيضاء، قناديل ملك اجلليل. الضحى، زمن ا

الدراسة سرتكز على احلالة البينية يف أدب نصر هللا وعالقاهتا يف اإلشكاليات اليت ررحت والتقنيات واآلليات يف 
 14ذلك.

قام حملمد عبد القادر،  ء التجاوز قراءات تطبيقية يف إبداعات شعرية وروائية إلبراهيم نصر هللافضاويف كتاب 
رصد مالمح التجربة الشعرية لدى ابراهيم نصر هللا واهتمام األخري لالرتاث اإلنساين من خالل استخدامه املؤلف ب

ن نصر هللا جتاوز فكرة توظيف تلك الرموز  للرموز واألسارري يف العديد من قصائده، ويوضح الكاتب خبصوص ذلك أ
كما استخدمها رواد احلركة الشعرية احلديثة، بل دأب على استخدامها لالتجاور مع رموز ذات امتداد مع الثقافة العربية 

قدميها وحديثها، ولالتايل فإن صفة الشاعر اإلنساين الذي يطلق على نصر هللا كما عرب الكاتب، بسبب  واإلسالمية
مع القضية الفلسطينية. وخبصوص ليا جعلته يرتبط ارتبارًا وثيقًا القه من منطلقات إنسانية وأخالقية وقيمية عانط

السمات الروائية واألدوات الفنية والبنية الداخلية من  ف تناوهلا يف القسم الثاين حملاًل إبداعات نصر هللا الروائية فإن املؤل
وة إىل احلب والعدالة والسخرية من الواقع العريب املرتدي وضد املنايف حيث املضمون والذي حيقق نتائج كالدع

واساغرتاب، وقد تناول املؤلف يف القسم األول والثاين دواوين نصر هللا الشعرية والروائية. إسا أن هذه الدراسة لن تعمد 

                                                           
بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) بياتين، سوسن وحممد صابر عبيد. الكون الروائي: قراءة يف امللحمة الروائية امللهاة الفلسطينية سابراهيم نصر هللا.  14

2007) 
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وقوف عند الرموز اليت جعلت نصر هللا ما بني إىل حتليل البنية الروائية بقدر حتليل املضامني الفكرية والشعرية والروائية وال
 15املنفى جسدّيً والورن روحياً ووجودّيً.

 ،احلداثة السردية يف رواايت ابراهيم نصر هللاوعن بنية الرواية احلديثة عند نصر هللا استعرض مرشد أمحد يف كتابه 
ي متيز ببنية روائية كشفت مهارة عالية يف استخدام رواية احلرية، ويرى املؤلف نصر هللا روائي حداث أبهنا الرواية احلديثة

وفق إسرتاتيجية زمكانية واشتغالية،  ةآليات صياغية ومضامني حكائية ذات أبعاد ّترخيية وجغرافية ومصريية مؤسس
 وعليه فإن املؤلف يصب اهتمامه آبليات اساشتغال السردي بدًء من: العنوان الروائي وعالقته لالنص الروائي وعملية

التلقي، والنزوع إىل الغرائبية وفيه مت التمييز بني املادة احلكائية يف النص الروائي التقليدي والنص الروائي احلداثي، 
والتهجني األجناسي وفيه حدد مفهوم القصد السردي وتبيان دوره، مثل حضور القصيدة الشعرية يف النص الروائي 

اسة ركزت على البنية السردية من زاوية احلداثة السردية فيها واآلليات وكيفية اشتغاهلا سردّيً. يتبني أن هذه الدر 
 16اساشتغالية فيها.

السرد الروائي يف أعمال ا فيما خيص السرد الروائي يف رواّيت نصر هللا، فقد استعرضت هيام شعبان يف مؤلفها أما 
والتقريرية، و شعرياة الرواية والبناء اللغوي،   ريةحيث تناولت يف الفصل األول اللغة ومستوّيهتا التصوي ؛إبراهيم نصر هللا

أما يف الفصل الثاين فتناولت الراوي وموقعه وأمهيته يف السرد الروائي، فليس لالضرورة أن يكون صوت الساارد هو 
ويف عنه يف مترير خطابه األيديولوجي،  املؤلف أو الشخصيات، بل من املمكن أن يستعني بشخصيات متخيلة لتنوب

لفصل الثالث تناولت شعبان الشخصيات ومناذجها وإن كانت مستمدة من الواقع أو اخليال أو تعكس قضاّي ومعاين ا
رواّيت نصر هللا منها: فإنسانية عاماة، وذكرت أن الراوي الناجح هو من يشكل شخصياته من صميم احلياة والبيئة، 

فقط، وريور احلذر وأخريًا رواية حارس املدينة الضائعة،  1وجمرد  رواية براري احلمى، ورواية األمواج الربية، ورواية عو،
جمموعة من قضاّي الواقع ومهومه، وتعاجل قضية اساغرتاب من خالل تركيزها على بعدين مها: البعد  تعرض هم أعمال

لروائي: كاخلطاب ا يف الفصل اخلامس، عرضت الدراسة التقنيات الفنية يف بناء العمل ااساجتماعي والبعد النفسي. أما 
السردي واحلوار واملونتاج والتزامن، ويف الفصل السادس واألخري، مت تناول جتليات املكان وإيقاع الزمن وأمهية ذلك يف 
العمل الروائي حيث أنه اإلرار الذي تدور فيه األحداث والشخصيات، إضافة إىل زمن والذي ميثل احلركة اليت حتوي 

                                                           
 (.2012التجاوز قراءات تطبيقية يف إبداعات شعرية وروائية سابراهيم نصر هللا. )رام هللا: دار الشروق،  عبد القادر، حممد. فضاء  15
 (.2010احلداثة السردية يف رواّيت ابراهيم نصر هللا. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون،  أمحد، مرشد.  16
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عامل نصر  على. وبناًء على ذلك فالدراسة قامت على تسليط الضوء 17ألديب الثراء والدسالةاملكان ومتنح عقدة العمل ا
لتحليل مضمون تلك الرواّيت  تسعَ هللا الروائي ومضمون تلك الرواّيت بشكل عام واألسلوب الروائي املتبع، لكنها مل 

 .ينيْ من انحية موقع الرواي للعمل على أنه بَـ 

 

 ةس طريق العود   وتلمُ إبراهيم نصر هللارابًعا: 

ال بد من سرد السرية الذاتية إلبراهيم نصر هللا، فأن الدراسة تناولت إبراهيم نصر هللا منوذجًا للمثقف البيين،  مبا
 البينية يف إنتاجاته: هذه وتلم س ..()الشعر، والرواية، واملقالة املختلفة يفاجاته ونت

رت عائلته من قريتهم الربيج . ُهجا 1954األردن عام  -من مواليد عمانشاعر وروائي فلسطيين،  براهيم نصر هللا؛إ 
وانتقلت على إثره إىل خميم الوحدات يف األردن، حيث ُولد وعاش هناك ودرس يف مدرسة  1948قضاء القدس عام 

، 1976ّتبعة لوكالة الغوث، مث حصل على دبلوم تربية وعلم نفس من مركز تدريب عمان إلعداد املعلمني عام 
، وقد أثرت عليه هذه التجربة القاسية يف  1976-1978وانتقل فيما بعد للعمل يف السعودية  معلمًا ما بني عام 

. عاد نصر هللا فيما بعد إىل عمان وعمل صحافيًا يف الصحف األردنية  كتالاته وأصدر أوىل رواّيته "براري احلمى"
 مؤسسة عبد ، كما عمل يف1978-1996عام  كالدستور وصحيفة صوت الشعب وصحيفة األفق.. وذلك من

، وكانت هذه 1996-2006للمؤسسة، ومديرًا للنشارات الثقافية ما بني عامي  ااحلميد شومان مستشارًا ثقافيً 
احملطة األخرية له يف اجملال املهين، وتفرغ فيما بعد إىل الكتابة. نصر هللا عضو يف رابطة الكتاب األردنيني، واساحتاد العام 

 ابطة األدلاء والكتاب العرب.لر 

، وهي سرية ذاتية ومشاهدات حياتية، سجل إبراهيم نصر هللا حواراته حول القضاّي العربية السرية الطائرةويف كتابه 
والفلسطينية خاصاة، حيث بدا نصر هللا يف كتابه كأنه سفري عن ورنه عرب العامل، ينثر اجلمال والسالم ويُطالب لالعدالة 

من حريته وأحالمه، وذلك عرب الندوات واألمسيات الشعرية اليت أحياها يف عديد من الدول العربية  لشعب ُحرمَ 
واألوروبية، ومن أهم احملطاات اليت سردها نصر هللا يف كتابه، وأظهرت البينية، وحتوساته الثقافية والسياسية واإلجتماعية: 

حينما فوجئ بقاعة ليس فيها  ،والسياسي ه الشعرييف حتول كانت هلذه التجربة األثر  فقد ،1991عام رحلة ليبيا 

                                                           
 (.1221. )عمان: دار الكندي للنشر والتوزيع، شعبان، هيام. السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر هللا  17
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سوى نساء متشحات لالسواد وأرفال على مالحمهم الرعب، وقد أدرَك فيما بعد أن هؤساء فلسطينيون مقتلعون من  
 دي الكويت. إن هذا املشهد أاثر يف نصر هللا مشهد الشتات الفلسطيين، وكأن حىت املنفى كثري على الفلسطيين، على ح

سطيين أن يعود، وسا أحد يريد للفلسطيين أن يبقى! وهذا ما دفع نصر هللا للكتابة يف جو لقوله! فال أحد يريد للف
 .18فقط، وقصيدته هم: 2حمموم من احلنني والغضب روايته جمرد 

 .. وأُقتُل يف حالة  من عناق

!!  وأُقتُل يف حالة  من عراك 

 :ويف آخر األمر يندفعون إىل جسدي رعنةً 

 خذ هواك.

 أسا أيها املبتلى بدماك

 سا تكن ها هنا.. سا تكن ههناك!

 وكن أيي شيء سواان

 وكن أي شيء سواك!!!

عرب نصر هللا أن فكرة السفر لديه كانت الفكرة األكثر  حيث يف حتوله الثقايف، التجربة األهم هلوس السفر كما كان
األفالم السينمائية اليت حضرها يف صباه، مما دفعه لتقدمي أوراقه سحراً، حيث أن أسفاره األوىل كانت يف العتمة عرب 

تعليمه يف معهد  ، مما دفعه للبقاء يف عمان حىت أمتي  الكويت إساا أنه مل يتلَق جوالاً لألكادميية أو الكلية البحرية يف
د ركوبه بع وىل خارج املكان حملًقاللمرة األ املعلمني التابع لوكالة الغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، وبعدها انطلق

حلَقة أن اجلهة الوحيدة اليت تفتح  22إىل السعودية يف عمر  الطائرة ألول مرة مسافرًا
ُ
عاماً، وقد اكتشف بعد جتربته امل

ذراعيها لواحد مثله، بعد تلك األحالم اليت كانت تضج منامه، هي الصحراء. فالعزلة اليت أحارت نصر هللا والشقاء 
لذلك اندفَع نصر هللا حنو الكتابة حول احلب  .قرار الكبري، بقوله: سأكون كاتًبابلغ منتهاه، جعله يتخذ ذلك الالذي 

                                                           
 .57-64(: ص2010نصر هللا، إبراهيم. السرية الطائرة. )بريوت: الدار العربية للعلوم والنشر،   18



13 

 

يرى أن الوقوف مع  والفلسطيين اإلنسان واحلامل، متجاهاًل احلديث عن السياسية بشكلها اخلطايب التقليدي حيث
يومي لضمري، وهنا يتضح دور املثقف العضوي الذي لعبه فلسطني ليس ألننا فلسطينيون أو عرب، بل ألهنا امتحان 

 .19 نصر هللا، سياسًيا وثقافًيا من أجل قضية فلسطني

أمسية يف  ففي ،لالبينيةر يف حياة إبراهيم نصر هللا كمثقف بيين هي زّيرة الذاكرة والشعو أيًضا ولعل من أهم احملطات
ام أربعة يقو ، وأحداثها تدور ما بني عسقالن ورفح، بل مقتل العصفوردينة عمان، قرأ نصر هللا قصيدته احلوار األخري قم

لاساستيالء على حافلة صهيونية، للمطالبة إبرالق سراح زمالء هلم يف السجون الصهيونية، ووصف  1984شبان عام 
هتم وعن هنايتهم وحبيباغزة وشارئها وأسواق اخلَضر والسمك، وعن هؤساء الشبان األربعة وأحالمهم وأمهاهتم نصر هللا 
، حيث مت اقتالع أعني اثنان منهم مث حطموا مجامجهم، لقد محَل أتثري القصيدة على احلضور على اساعتقاد املأساوية

أبن نصر هللا قد زار غزة، وذلك لدقة التفاصيل اليت ذكرها يف قصيدته، كما عرب نصر هللا بقوله: "سا أظن أن هنالك 
 .20سطيين حمروم من ورنه أمجل من هذه العبارة:كأنك تعيُش بيننا"إرراء ميكن أن يسمعه كاتب فل

عات والطائرات واجلنود وحرس احلدود، مل تطرد روحه من املكان، لكن هذا األمر الذي ويستطرد القول، أبن املدري  
ه يعيش يف مكانني خمتلفني يبدو اكتشافًا لالكتابة، هو أمر مألوف متاماً يف احلياة اليومية للفلسطيين املنفِّي، إذ يبدو أن

يف الوقت نفسه، يوزع كيانه بني جسد حيتاجه كي يعيش يف منفاه كإنسان واقعي حي، وبني روح تتطلع إىل ورنها رغم 
املنفى والسنوات، لذلك فإن زّيرة فلسطني ختتلف عن كل الزّيرات واألسفار حول العامل، ألن زّيرة فلسطني تعين زّيرة 

نصر هللا الذاكرة، أي ورنه يقول: وحني أتذكر، أجلس على حافة السرير روياًل وأان أكاد أن  الذاكرة، وكلما زار
حيث وجه الشبه بني الشعر الفلسطيين والصهيوين، أن الشاعر ؛ عرب نصر هللا عن مأساة قول احلقكما . 21أبكي!

كتب شعره عن بيته الذي سيعود الصهيوين يكتب شعره عن البيت الذي أخذه من الفلسطيين، والشاعر الفلسطيين ي
 22إليه.

إن كتاب السرية الطائرة، كتاب زاخر لاملشاهدات اإلنسانية والسياسية اليت التقاها نصر هللا يف أسفاره الكثرية، ومن 
قرائته يتضح إصرار نصر هللا على احلب واجلمال واخلري والسالم والقيام بدور الفلسطيين اإلنسان يف معظم أمسياته يف 
                                                           

 .70-77(: ص2010نصر هللا، إبراهيم. السرية الطائرة. )بريوت: الدار العربية للعلوم والنشر،   19
 .147املرجع السابق؛ ص  20

 .150صالسابق؛ املرجع  21
 .192-200ص (: 1221األعمال الشعرية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، . نصر هللا. إبراهيم  22
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 أنْ  عرب واإلسالم، وبذلك حياول جاهًدادول العربية واألوروبية على وجه اخلصوص، حيث الفكرة املشوهة عن الال
 يستعيد ورنه وبيته الذي ُهجرت عائلته منه بزّيرته للذاكرة، وبتعرية الوحشية األمريكية والغربية يف السيطرة على العامل. 

منغلقة على ذاهتا بفعل سياسية احلكومة والصحافة املتوارئة، ولالتايل  وتوضيح احلقيقة الغائبة، حيث أن تلك الدول
فإن الصورة اليت تصلهم، هي الصورة النمطية اليت رمستها سياسات تلك الدول الرأمسالية اساستعمارية. ولذلك حياول 

اإلنساين، علي وعسى  -نصر هللا وزمالئه األدلاء والرسامني وغريهم، سد هذه الفجوة، وتقريب رومانسية اإلنساين
 ينقلب السحُر على الساحر.

بروح النقد والسخرياة، وتدشني الثقافة  فقد اتسمت، حقل الشعر أما عن األعمال األدبية إلبراهيم نصر هللا يف
اخليول ديوان  همة يف كرامة اإلنسان قبل كل شيء، وأعماله يف هذا احلقل:ة معي وأمهية النضال واملقاومة، كسمَ والو 

عام )ديوان نعمان يسرتُد لونه ، 24(1982عام ) املطر يف الداخل، 23(1980عام )لى مشارف املدينة ع
عام )عواصف القلب ، 27(1987عام )الفىت والنهر واجلنرال ، 26(1984عام ) أانشيد الصباح، 25(1984
 اساتقصائد: مراّي ومقاعد واحتم، 30(1993عام )فضيحة الثعلب ، 29(1991عام ) حطب أخضر، 28(1989

عام )سم األم واسابن لا، 33(1996عام )املوت واملوتى ، 32(1997عام )شرفات اخلريف ، 31(1993)عام 
عام )لو أنين كنُت مايسرتو ، 36(2007عام )حجرة الناي  ،35(2001عام )مراّي املالئكة ، 34(1999
 .38(2012عام )على خيط نور هنا بني ليلني ، 37(2009

                                                           
 .1ص  املرجع السابق؛  23
 .21ص املرجع السابق؛  24
 .111ص املرجع السابق؛  25
 .111املرجع السابق؛ ص 26
 .121ص املرجع السابق؛   27
 429املرجع السابق؛ ص  28
 . 429املرجع السابق؛ص:   29
 .539املرجع السابق؛   30
 .645املرجع السابق؛   31
 .7ص(:1221األعمال الشعرية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، . نصر هللا. إبراهيم  32
 .(2011، نصر هللا، ابراهيم. عودة اليامسني إيل أهله ساملاً..خمتارات. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون  33
 .(1999نصر هللا، ابراهيم. بسم اسام واسابن. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   34
 .( 2001نصر هللا، ابراهيم. مراّي املالئكة. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   35
 .(2011ار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، ابراهيم. عودة اليامسني إيل أهله ساملاً..خمتارات. )بريوت: الد  36
 .(2009نصر هللا، ابراهيم. لو أنين كنت مايسرتو. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون،   37
  .(2012. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، على خيط نور هنا بني ليلنينصر هللا، ابراهيم.   38
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يت تناول فيها القضية مشروعيه: امللهاة الفلسطينية وال قدم نصر هللا أهم ،يةاألعمال األدبية الروائويف حقل 
 يهتم لالقضاّي ، ومشروع الشرفات الذي بدا فيه نصر هللا ليس مثقف فلسطيين فقط، بل أيًضا مثقف عريبالفلسطينية

عام ) َعـــوْ  ،40(1988عام ) يةاألمواج الرب ، 39(1985عام ) براري احلمى رواية واهليم اجلمعي، ومن أعماله الروائية:
 )عام ريور احلذر، 43(1998عام )حارس املدينة الضائعة ، 42(1992 )عام فقط 2جمرد ، 41(1990
ت حت، 47(2004)عامأعراس آمنة ، 46(2002عام ) زيتون الشوارع، 45(2000 عام)رفل املمحاة ، 44(1996

شرفة ، 50( 2012)عام اديل ملك اجلليلقن، 49(2007عام )زمن اخليول البيضاء ، 48( 2004)عام مشس الضحى
 شرفة اهلاوية ،53(2010عام ) شرفة العار، 52(2009)عامشرفة رجل الثلج ، 51(2005عام) اهلذّين

 .54(2013عام)

، مثقًفا ترحالًيا اخليول على مشارف املدينةوعن تطور مفهوم املثقف البيين يف أعمال نصر هللا، جند يف ديوانه األول 
، ولعل املكان األبرز الذي الذي هجر منهعن الورن الروحية والفكرية  تساؤساتهحيث يثري يف الديوان املؤقتية،  متيزه

البقعة املخصصة ملن سلبت هلم أوراهنم، وهي اهلوية اليت  ذلك أنههو املخيم، نغمس يف احلديث عنه متركز يف وعيه وا
 وية بل هو مرحلة انتقالية للعودة، ودون ذلك يعين انعدامحتدد األصالين من الوافد، وفيها دافع أن املخيم ليس هو اهل

فقد أبرز تصاعد الشعور لالبينية لدى نصر هللا، عرب سرده  املطر يف الداخل؛ ديوانه أما البينية واساستسعاد لاملنفى.
يف قصائده عن  حلالة الصراع واملطر الداخلي اليت يعيشها كفلسطيين منفي، من خالل مشاهداته الشعرية اليت يُدرجها

 الشهداء واألمل وعن اخُلضرة )رمز األرض( ووحشية البندقية اليت غطت األرض لالدماء.

                                                           
 .(2010الدار العربية للعلوم انشرون،  نصر هللا، إبراهيم. براري احلمى. )بريوت:  39
  .(1989نصر هللا، إبراهيم. األمواج الربية. )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،   40
 .(1222ار الشروق للنشر والتوزيع، نصر هللا، إبراهيم. عـَـو. )عمان: د  41
 .(1211، ار العربية للعلوم انشرونفقط. )بريوت: الد 1نصر هللا، إبراهيم. جمرد   42
 .(2006نصر هللا، إبراهيم. حارس املدينة الضائعة. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   43
 .(2012بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. ريور احلذر. )  44
 .(1211ار العربية للعلوم انشرون، بريوت: الدنصر هللا، إبراهيم. رفل املمحاة. )  45
 .(1222ار العربية للعلوم انشرون، بريوت: الدنصر هللا، إبراهيم. زيتون الشوارع. )  46
 .(1211ار العربية للعلوم انشرون، بريوت: الدنصر هللا، إبراهيم. أعراس آمنة. )  47
 .(1222ار العربية للعلوم انشرون، بريوت: الدنصر هللا، إبراهيم. حتت مشس الضحى. )  48
 (.1211دار العربية للعلوم انشرون، براهيم. زمن اخليول البيضاء. )بريوت: النصر هللا، إ  49
 .(1211ار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. قناديل ملك اجلليل. )بريوت: الد  50
 .(1221العربية للدراسات والنشر،  نصر هللا، إبراهيم. شرفة اهلذّين. )بريوت: املؤسسة  51
 .(1222ار العربية للعلوم انشرون، راهيم. شرفة رجل الثلج. )بريوت: الدنصر هللا، إب  52
  .(1211ار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. شرفة العار. )بريوت: الد  53
  .(1211نصر هللا، إبراهيم. شرفة اهلاوية. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون،   54
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بصورة املثقف الرسويل والبيين، الذي أرهقه املنفى ، والفىت والنهر واجلنرال أانشيد الصباحديوانيه  ويظهر نصر هللا يف
وتعرية املركزية األوروبية والصهيونية د اإلنساين ولوعة األمل واملنفى على البعاألكثر تركيزًا وسياقه الكولونيايل، لذا كان 

 ،عواصف القلبوديوان  حطب أخضر أما ديوانه ا التوسعي.جشعه على إرضاء تعمل ا وهيإنسانيته تفقد اليت
وذلك ط اجلديد، فإنه يربز حالة احلنني للزمن الفلسطيين واملكان، ولنصر هللا  كمنفاي ومثقف بيين مل ينخرط مع احملي

 برصده عذالات اساستذكار ملا تـُرك حبيفا، فيقول:
 سأذكُر يف كل يوم سأذكرُ 

 أين نسيُت خطاَي الطليقَة راكضًة عند شارئ حيفا
 ومن يومها سائراً أتعثرُ 

 .55ما بني منفًى ومنفًى.. ومنفى

، أهم مرحلة من مراحل تشكله كمثقف بيين وهي الرواية األوىل لنصر هللابراري احلمى، ويف حقل الرواية، ُتظهر رواية 
حيث كان يعمل يف السعودية، فيسرد جتربة اللجوء بسبب نكبة فلسطني، وأقسى املنافذ وحشيه يعاين املنفى والعزلة 

وهي الغربة واملنفى، ذلك أن هذا الشعور هو ما يـَُولد يف الشخصية الشعور بعدم املوارنة واسانتماء للمكان، فيقع يف 
، ابإلضافة إىل امللهاة فقط 2 وجمرد األمواج الربيةرواية أما  مع هويته واحلنني للعودة ومقته للوضع العام.صراع 

حيث تعددت مشاهد حياتية  كمثقف رسويلا عن قضيته وورنه املنفاي عنه،فيها  دوره  مارس نصر هللا فإني الفلسطينية، 
. حياة املخيماتعنها  نتجَ  واليت، يعيشه من مآسي ومذابح وما ضد اإلحتالل،حلركات نضال يومية تنوعت لالنضال 

أضف دوره كمثقف بيين عابر للحدود، حيث اشتغل نصر هللا بوعي املنفاي والالجئ، على سرد املكان الفلسطيين كأنه 
 يت سا تكتب تصبح ملًكا لألعداء. فيه! مربرًا ضرورة ذلك أبن الرواية ال

 الفصل الثاين: اإلطار النظري

 نفى واملثقف البيينامل

 متهيد  2.1

                                                           
 .429(: ص1994الشعرية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  األعمال. نصر هللا، إبراهيم  55
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حماولة للوصول إىل بنية مفهوم املثقف البيين وسياقه التارخيي، من خالل أهم ما ُكتَب عن املثقف  دم هذا الفصليق
واملنَفى وحالة املنَفى، من خالل حتليل كتالات إدوارد سعيد وعبد اجلان حممد وجيل دولوز وحممد الشحاات وغريهم،  

 رى.مفهوم املنفى واساغرتاب والفرق بني املثقف املنفاي واملثقف املغرتب لاإلضافة إىل تصنيفات أخ كما يتم تناول
ويناقش هذا الفصل جتربة املنفى وما هلا من مآسي ينعكس أثرها على اهلُوياة واللغة والشعور لاحلالة البينية ما بني املكان 

ى. ومن خالل هذه املعطيات يتم اختاذ خصوصية احلالة الفلسطينية اجلديد واملكان األصالين وخمارر اساستسعاد لاملنف
 .فلسطينًيا تبيئة مفهوم املثقف البيينأمنوذًجا لشعب عاىن املنفاى القسري، ولالتايل حماولة 

 ، حيث سا يتخلى عن ثقافته األصلية وسا يندمجأي يقبع يف موقع احلدا هو املثقف العالق بني ثقافتني، فاملثقف البيين 
أما ارتباط وقعه ومكانه األصالين، حلنني إىل مأو سا يرغب يف اساخنراط مع الثقافة اجلديدة، بسب منفاه عن ورنه وا

هذا املفهوم لالنظرية الرتحالية، أتى من كون املثقف البيين هو مثقف فقد بيته أو ورنه وعاش بفكرته هلا، مما جيعله 
فهو متنكر لكافة أشكال اسالتصاق لاألرض، ويعمل لالتايل على إنتاج معرفة يتميز لاملؤقتية والرتحالية عرب احلدود، 

 عابرة للحدود، ذلك أن الفضاء الرتحايل هو فضاء بيين سا هو الواقع وسا هو املثال.

إن البينية اليت ختلق مثقفني مثل ذلك، أتيت يف األساس من أهنا مساحة مولعة لاملنفى وجتعل اهلوّيت غري منجزة، و 
أن النفاي القسري الذي يتعرض له املنفاي وإقصائه عن أرضه وانسه وحكايته، تُولد له حالة من الغربة واإلغرتاب،  حيث

احلالة اليت جتعل احلياة غري ممكنة، ذلك أن البيئة املستقبلة للمنفاي أكثر تعقيًدا وسلبية من بيئة املثقف املغرتب، فعلى 
ة واحلنني إسا أن األخري ملا مُيارس حبقه النفاي والتهجري القسري الذي يرتبط إبشكالية الرغم من تشارك اساثنني حبالة العزل

أساسية يف عملية الفراق، ويزداد األمر تعقيًدا لدى املنفاي خاصاة إذا اقرتن املنفى لاملنفى األلسين، األمر الذي يشكل 
بصلة، لذا فإن املوقع البيين والفضاء الرتحايل الذي  مناعة ومقاومة للزمن الراهن جتعله يرفض كل ما ميت للبلد اجلديد

 رؤية نقدية عن الثقافة واملكان اجلديد. حيمله املنفاي لعدم اندماجه، ميكنه من تكوين 

 

 املنف ى وحالة الف قد 2.2

ا إذا رردته. ونفيت الرجل وغريه أنفيه نفيً  : "نفى الشيُء ينفي نفًيا: تنَحى.أنهيف  املنف ى يوضح لسان العرب مصطلح
ويف احلديث املدنية كالكري تنفي خبثها أي خترجه عنها، وهو من النافي اإلبعاد عن البلد. يقال: نفيته أنفيتُه إذ 
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نفى احلاكُم/ املستعمُر فالاًن/ نفاه  ويف تعريف املنفى يف معجم اللغة العربية املعاصرة: " .56أخرجته من البلد ورردته"
: ، ُحكم عليه لالطردحناه وأبعدهمن بلده/ نفاه عن بلده:   خارج بالده واإلقامة اجلربية يف بلد آخر. ومنفى مجع مناف 

قضى املعارض السياسي سنوات يف  -مات يف املنفى -مكان إقامة املطرود من بالده، كان منفاه يف جزيرة انئية
 .57املنفى"

أبن املكان األصلي صار خالًيا من وجوده، األمر  حلالة اليت يشعر فيها املنفاي حينما جيدُ املنَفى: ب"ا كما يوصف
الذي يدفعه إىل العزلة، واستعادة املكان األصلي إستعادة رمزية عرب احلنني إىل الورن وعدم الطمأنينة إىل املكان أو 

 ، أياحمليط اجلديد، ويتولد عن هذا الشعور لاإلضافة إىل العزلة، الشعور لاساغرتاب واألسى على الرحم األول
أن املنفى غربة واغرتاب، وهو اغرتاب قبل أن يكون غربة، ألن املنفى سا يتحدد لاملكان، بل أبثر  كما. 58الورن"

أما الشخص املنفاي . 59املكان على روح اإلنسان، واملنفى حالة شعورية وجدانية، مرجعها نظر اإلنسان إىل الوجود
ىل املكان األول، وعدم القدرة على اختاذ قرار لالعودة إليه، وينتج اإلنسان املنشطر بني حال من احلنني اهلوسيا إ": فهو

 .60"راهنم، ومكثوا رويالً مبعدين عنهعن هذا الوضع إحساًسا مفررًا لالشقاء سا يدركه إساا املنفياون الذين فارقوا أو 

جمتمعات أبكملها نتيجة أصبحت عقوبة تطال  كانت عقوبة فرديةما  عشرين، فبعدصورة املنفى يف القرن ال وقد اختلفت
وبناًء عليه فإن اسافرتاض الذي يفيد ، 1212سطينيني يف نكبة عام الفل احلروب واجملاعات واألمراض مثلما حصَل مع

حسب  افرتاض خارئ، حيث ميكن تقسيم املنفيني معزوٌل متامًا عن مورنك األصلي، هو أبنك منفاي معناه أنك
الصنف األخري جيدوا أنفسهم يتحملون العيش مع أمور عديدة تذكرهم . حيث أن إدوارد سعيد إىل: منتمني وسا منتمني

ي حالة من الوسطية أو البينية حبيث يتعذر لق من املنفا مما خيأبهنم منفيون وأبن الورن ليس ببعيد رغم صعوبة الوصول، 
 .61اسانسجام بشكل كلي يف احمليط اجلديد والتحرر من عبء الورن

                                                           
 .336-337(: ص1994أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب"، اجمللد اخلامس عشر )بريوت: دار صادر،   56
 .2262( ص:2008أمحد خمتار عمر، "معجم اللغة العربية املعاصرة"، اجمللد األول )القاهرة: عامل الكتب،   57

58 Breytenbach,Breyten. Notes from the middle world.(Chicago,2009) pp. 196-299 
ات والنشر، فيصل دراج، "الكتابة الذاتية واملنفى". أدونيس وآخرون، الكتابة واملنفى. عبد هللا إبراهيم )حمرر(. )بريوت: املؤسسة العربية للدراس 59 

 .111-112(:ىص1211
 .11(: ص 1211بد هللا. السرد واساعرتاف واهلوية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، إبراهيم، ع60
  .121-11: ص(1221دوارد. املثقف والسلطة. ترمجة حممد عناين. )القاهرة: رؤّي للنشر والتوزيع، إسعيد، 61
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تظل  إليها نظرة البيئة الوافدومدته، فإنه يعترب مكاانً قاسًيا وموحشاً، ألنه مكان غريب عن املنفاي، وألن وأًّي كان املنفى 
ني وكأهنا نوع ، وأحياانً يعتربونه زائداً وثقياًل وسا مربر لوجوده، مما جيعل هناك مسافة بني الطرفوعابر أبنه مؤقتلاجتاهه 

اليت جعلت املنفاي يف حالة نفي، فإن املنفاي أكان للجهة اليت نفته أو اجلهة اليت وأًّي كانت الصفة  من العقوبة اخلفية.
استقبلته، يظل جمرد رقم قابل للمساومة والضغط واسابتزاز، خصوًصا يف ظل األنظمة القمعية اليت تعترب موارنيها 

فى تقتلع انية للمنفاي، حيث جتربة املنونتيجة لذلك حيطم املنَفى العالقات والروابط اإلنس. 62متهمون حىت تثبت براءهتم
ضمن  منفاه، بل يتحتم عليه العيش قسرًا، وتُلقي به يف عامل جمهول وغريب، فاملنفاي سا خيتاره املرء من مكانه الطبيعي

هو اإلنقطاع عن الورن أو  تشكل البينيةجمموعة وبيئة مغايرة مع عذاب اسانتظار وأمل العودة، وهلذا فإن أساس 
 ، وما يصاحبه من عدم اإلنتماء للُهنا وسا القدرة على العيش ُهناك.املكان

شحنة يف  ميلكجتربة املنفى أمر معقد و ، فإن على إرث إدوارد سعيدا  وذا رابع تنظريي بناءً من منظور أكثر مشوسًا و 
 أبرزها: ومستوّيهتا واليت أوجهها املختلفة وهلاالعقل والروح. 

 ثل: الشيزوفرينيا كحد أقصى، والتشظي والقلق والاليقني.نفي اإلنسان عن/ من نفسه، م -
نفي اإلنسان عن/ من القبيلة، أكان نفًيا داخلًيا ويتم داخل القبيلة دون فقدان املكان، أو نفيه خارجها  -

 وسلخه عن املكان والقبيلة.
مبعىن نفيه خارج نفي اإلنسان عن/ من املورن والدّير، أكان داخلًيا أي داخل حدود الورن، أو خارجًيا  -

 النطاق اجلغرايف للورن.
نفي اإلنسان عن/ من العامل، وهو األشد ندرة وعظمًة ومتارسها النفس املفردة رواعية، حيث تنبذ العامل  -

 .63بشكل إرادي
قطبان، األول: السكون إىل احلنني،  حيث ينتج عنه، أهنا تساعد املرء على اكتشاف ذاته، حالة املنفىمميزات ومن 

ليت تظهر مبعىن قطع الصرة مع املكان األول واسانغماس مع اللحظة. ولعل أبرز مساات املنفى ا اين: اسانسالخ التام.والث
ممن تعرضوا إىل التجربة اساستعمارية، التأرجح بني التجانس والال جتانس، حيث سا يكاد  يف نتاجات العصر احلديث

ُه وراءه يف الورن املنسلخ، بدءًا من الطعام حىت النساء حىت لون الرتبة املنفاي يرى شيئا حىت يبدأ مبقارنته مع ما خلافَ 

                                                           
 .121-21(: ص1221ار الفكر اجلديد، منيف، عبد الرمحن. الكاتب واملنفى مهوم وآفاق الرواية العربية. )بريوت: د62

 .132( ص2012كمال أبو أديب، "حنو شعرّيت لكتابة املنفى". الكتابة واملنفى. عبد هللا إبراهيم )حمرر(، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   63
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والطقس...، ويظل حمكوًما هبذه الرؤية املقارنية والتعارضية أبًدا، ويتحدد سلوكه يف املنفى مبعطياهتا. فاملنَفى هبذه احلالة 
، فيظل املنفاي يف حالة اغرتاب  نفسهحالة شجار داخلي بينه وبنيخيلق للمنفاي فضاءات جديدة ومركبة، جتعله يف 

 .64عنهكل شيء حىت عن املكان املنسَلخ يتجدد، يرافقه جتدد يف  

 

 املنف ى واإلغرتاب 2.3

ستعمار املنفى يف اجتاهني خمتلفني: منفى قسري وآخر اختياري، مميزين بني املنَفى يرى منظرو دراسات ما بعد اسا
ستطيع املرء نتيجته العودة إىل ورنه، واآلخر اختياري. وأًّي كان املنفى ومعناه واإلغرتاب، حيث أن األول مفروض وسا ي

املنفى: "فكرة اسانفصال واسابتعاد عن الورن األم أو عن ف .بداخله معنيي اهلجرة واإلغرتاب فإنه يستوعباملعقاد، 
د اساستمعار لالتمييز بني مفهومي . ومن هذه النقطة أي فكرة اإلنفصال، قام نقاد ما بع65األصل الثقايف أو العرقي"

ذلك، يف حني أن أراد املنفى واساغرتاب، على أساس أن املنفى مفروض وسا يستطيع املرء العودة إىل ورنه حىت لو 
 مغادرة ورنه ألي سبب من األسباب. اآلخر خمتار وينشأ نتيجة رغبة املرء يف

، ففي خصوصية احلالة الفلسطينية مثاًل، هناك العديد من ومع ذلك يظل التمييز بني املفهومني ليس دقيقًا متاماً  
الظروف السياسية واساجتماعية والثقافية اليت دفعت الفلسطينيني ألن يعانوا أنواع عداة من اسابتعاد القسري، والنفي 

، بل العنيف، واساغرتاب داخل الورن )منفيني يف الداخل(، حيث مل يقتصر األمر على هتجريهم من بالدهم فقط
حماربتهم يف املنفى وحماربة من ظل يف الورن، هبدف إفراغ الورن والفرد الفلسطيين من فلسطينيته. ولالتايل فإن اإلشارة 

من السمات الدالة على أدب املنفى، فال ميكن النظر إىل األدب  إىل املنفى، على أنه تقييد للهوية وحمو  هلا أصبحَ 
كما يف شعر حممود درويش وقصيدته ،غرتاب وحماولة للحفاظ على اهلوية املهددة الفلسطيين، إسا بوصفه أدب منفى وا

حيث وجوده على  "عاشق من فلسطني"، على الرغم من أنه كتبها داخل الورن، ولكن كانت بوعي املنفاي األبدي،
 .66ه من الشعور لاساقتالع والتشريد على أرضهأرض الورن مل يعف

                                                           
 .149(: ص2012رر(، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،كمال أبو أديب، "حنو شعرّيت لكتابة املنفى". الكتابة واملنفى. عبد هللا إبراهيم )حم   64

 .160ص: 2010أشكروفت، بيل وآخرين. دراسات ما بعد اإلستعمار: املفاهيم األساسية. ترمجة أمحد الرويب وآخرون. القاهرة: املركز القومي للرتمجة،   65

 .12-11(: ص 1222) 112ع صاحل، فخري. "أدب املنفى والتجربة الفلسطينية". جملة العريب، 66
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فاملغرتبون يشاركون املنفيون يف خاصياة الشعور لالعزلة، ، اب واملنَفى هو: فعل اإلزاحةني مفهومي اساغرت الفاصل بوأما 
إسا أهنم اختاروا رواعية العيش يف بلد غريب، ولذلك يسعون إىل إحداث نوع من التوازن مع اآلخر مبحض اساختيار، 

زاحة واسانتقال أكان روًعا أو قسرًا والقدرة على ، هو أتمل فِّعل اإلما يبدو حامسًا يف التفرقة بني املنفاي واملغرتب لذلك
التوأمة مع اآلخر. ومع ذلك، مثة عوامل مشرتكة، وهي أن كل منفى يتضمن اغرتالًا وغربة بشكل من األشكال، لكن 

 .67ليس لالضرورة أن يتضمن اساغرتاب أو الغربة درجة من درجات النفي

الغرُب، الذهاب والتنحي عن الناس، وقد غرَب عنا  ":أنه العرب، فقد ُعرَف يف معجم لسان وعن مفهوم اإلغرتاب
. ، والنزوح عن الورن واساغرتابُ والغْربُة والغْرُب: النوى والبعدُ  .، وَغرابُه، وأغربُه: حناهوغربابَ يغرُب غرلا، وغَرَب، 

 .68واساغرتاُب والتغر ب كذلك، تقول منه: تغريب، واغرتَب، وقد غربه الدهُر"

 .69ريب، أغراب  وغرلاء: بعيد عن ورنه"، فقد أتى تعريف اإلغرتاب، من: "غةمعجم اللغة العربية املعاصر أما يف 

وثقافية  مفهوم واسع، وَكثُر استعماله يف عداة جماسات واجتاهات اقتصادية واجتماعيةإضافة لذلك فإن مفهوم اساغرتاب 
وقد  كان وشعب ورائفة وعرق دون غريه.خر أو ممقتصرًا على عصر دون آ وهو ليس، وسياسية ودينية ونفسية

سا يستطيع  الذي لالظاهرة أو احلالة اليت يشعر فيها اإلنسان يقرتنوغالًبا  ،سبابه لتعدده وصعوبة حصرهُأختلف يف أ
لط فرق بني اساغرتب والغربة، حيث متا اخل اأيضً  هناكلذا  ،يبدو منعزساً التوأمة مع املكان أو احمليط الذي هو فيه ف

بينهما لسوء الرتمجة أو لعدم دقة املصطلح، فالغربة: تعين الشعور لاسابتعاد املكاين عن الورن، أي اإلحساس لالغربة 
أما اإلغرتاب: فهو فقدان القيم واملثل اإلنسانية واخلضوع  إلنسان عن بيئته وجمتمعه وثقافته،نتيجة املسافة اليت تفصل ا

عن اآلخرين وعن العامل ويسلخه عن ذاته، مما جيعل املرء يشعر لاسانفصال والعزلة لواقع اجتماعي يتحكم يف اإلنسان 
 .70وحىت ذاته

 

 التوتّر اهلواّييت واملنف ى 2.4
                                                           

 .12-2(: ص1221. )عمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 1211الشحاات، حممد. سردّيت املنفى الرواية العربية بعد عام 67
 .638-637(: ص1994أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب"، اجمللد األول )بريوت: دار صادر،  68

 .1603( ص:2008لعربية املعاصرة"، اجمللد األول )القاهرة: عامل الكتب، أمحد خمتار عمر، "معجم اللغة ا  69

 .112-21(: ص1211التمرد قلق املستقبل. )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،  -احلمداين، إقبال حممد. اساغرتاب70
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لذا عند ملكان. لا التواصل تنعكس حالة املنَفى وما يتبعها من إغرتاب وعزلة على املنفاي، بسبب أزمة اهلوية وفقدان
هوية اإلنسان تستيقظ حينما  أتمل وتقرير أمرين، األول مفاده أن: يستلزمها العام، احلديث عن موضوع اهلوية إبرار 

يشعر صاحبها بتهديد خارجي، فبدون هذا التهديد تظل اهلوية غافية، فال معىن هلا إسا مبقارنتها مع هوية أخرى 
قوته هي هويته، وحينما يصرح  خارجية ومهدداة، واألمر الثاين: أن الطرف القوي سا يلتفت غالًبا إىل هويته، ألن

فاألصل حُييل إىل ساحقه دائًما اهلوية إىل آخرها  .71هبويته، فهو سا يفعل ذلك إسا ليربهن عن قوته وقدرته على اسانتصار
. ومن هذا املنطلق تتشكل العالقة بني 72 الذي يؤسسها كهوية، بذا يكون اساختالف يف حقيقته إحالة إىل اآلخر

حيث التهديد لاساخنراط والقطع مع املكان األصالين، هو ما جيعل املنفاي يرتد لذاته وبينيته وخيلق له  املنَفى واهلوية،
 .ووجوده كمؤقت وعابر فضاًء ترحالًيا، ميارس فيه سلطته

األقل  على -إىل سفري لقضية شعبه حتولُه اليت يستشعرها املنفاي منذ أن يطأ البيئة الوافدة، اهلوّييت ولعل حالة التهديد
أو الورن يف وعي  ىل أزمة يف اهلوية، فتغري مفهوم البيتفحالة اإلرجاء اليت متثال وضع املنَفى، تقود إ -بنظر نفسه
كاملباين والشوارع واألهنار والبشر والذكرّيت وما إىل ذلك، يؤدي إىل تغريات يف املرجعية اليت   وعي،يف الالاملنفيني أو 

يت يف احمليط اجلديد، لاستدعائه تتشكل من خالهلا هوّيات املن فيني، وهذا ما يظهر حينما يُعرب املنفاي عن توتره اهلوّيا
الصور السردية والوصفية اليت حتيل إىل "اهلُناك"، حيث الورن والبيت، وهذا ما يُفسر تعريفات املنفاي واليت من بينها: 

 .73مكان آخر" "أنه ذلك الشخص الذي يقيم يف مكان ويتذكر الواقع ويتخياله من

كيف أن املنفى يقرتن لالقومية، فاملثقف الذي يعترب نفسه جزءًا من وضع أكثر عمومية ويؤثر على   وهذا ما يوضح
مثل:  بق على األقليات اليت ُهجرت قسرًااجلماعة القومية املشرداة، سيكون مصدرًا للتقلب سا الثبات، وهذا ينط

يتفالفلسطينيني، ومع ذلك   اليت يعاين منها املنفاى نتيجة هويته املنفياة خارج ورنه وحالة التقلب واسانشقاق التوتر اهلوّيا
أورلاخ  ومثال على ذلك إيريكأمرًا قاباًل للوجود،  يف احمليط اجلديد، جتعل ما يسمى لالقيمة التنفيذية للمنفىواملنفياة 

                                                           
 .2(: ص1222والثقافة يف م.ت.ف،  دراج، فيصل. قضاّي فلسطينية السياسة والثقافة واهلوية. )رام هللا: اجمللس األعلى للرتبية 71

 .11(: ص1222دريدا، جاك. الكتابة واإلختالف. ترمجة جهاد كاظم. )املغرب: دار توبقال للنشر،  72

 .122( ص1221. )عمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 1211الشحاات، حممد. سردّيت املنفى الرواية العربية بعد عام 73
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، وحواَل شعوره لالنقص والعزلة إىل عمل حملاكاةتاب اه يف املنَفى وهو كاليهودي املنفاي يف اسطنبول الذي أنتَج أهم كتب
 .74جمد  

 

 اللغة بني عاملني 2.5

تعكس اللغة  كانت السيطرة على اللغة أحد متطلبات القمع اسامربّييل، فنظام التعليم كان يُثبت نسخة منوذجية
ستعمارية، هي ة الكتابة ما بعد اسالك فإن مناقشوهتمش كل البدائل بصفتها بدائل غري صافية، ولذ اسامربّيلية معيارًا

 .75واليت أنشأت اغرتاب لغوي وثقايف عميقفيها والثقافة مناقشة للعملية اليت مت حتريف اللغة 

اهلوية تُثبت اآلخر قبل ف"اهلوية واللغة مرتبطتان، ويتفاعالن يف السلوك الفردي واساجتماعي داخل األوران،  كما أني  
، فاإلنسان هو الذي لديه اهلوية وليس الشيء، وتتحول اهلوية إىل اغرتاب معيشةإنسانية  تثبت األان، وهي جتربة أنْ 

فثمة منفى ُفرَض على اجلماعات الثقافية . 76"عندما تنقسم الذات على نفسها بني ما هو كائٌن وما جيب أن يكون
ي اإلدارات اساستعمارية وعائالهتم مما انتقلوا والعرقية إىل التخلي عن اللغة األم مثل: األفارقة يف فرنسا، ومثة منفى ملوظف

حيث هاجرت وعائلتها من بولندا وهي فتاة صغرية،  حكاية إيفا هوفمان، وعلى سبيل ذلك، 77للبالد املستعَمرة
افة وأصبحت مثقفة شهرية يف أمريكا، ويف مذكراهتا تذكر هوفمان عن صعولات املنفى املتمثلة يف اساندماج يف ثق

 كيُدرَ وإحساس لالفقد، فعند تعلم لغة أجنبية، ذلك أنه جمهود كبري لرتمجة الذات، ، م مصطلحات جديدةجديدة، وتعل
 .78شكالً من اساغرتاب يعد الذي سا تتماثل مع املرجعية للغة األم وهذا هو املنفى األلسينا و أن الكلمات جمرد متثيل 

و فقدان اساتصال التشكيلي لاللغة األم، حيث تظل الذات ى يف وضعها، هويف حالة هوفمان لالتايل، فإن معىن املنفَ  
غري مكتملة، وتشعر أهنا ليست لالورن داخل جلدها اخلاص، وأًّي كان أسلوب احلياة يف املنفى، فهو لالتأكيد أكثر 

                                                           
 .12-1(: ص2000. ترمجة عبد الكرمي حمفوض. )دمشق: احتاد الكتاب العرب، سعيد، ادوارد، العامل والنص والناقد74
 .11ص :(1221التوزيع، أشكروفت بيل وآخرون. اإلمربارورية ترد  لالكتابة آداب ما بعد اإلستعمار: النظرية والتطبيق. ترمجة خريي دومه )عمان: أزمنة للنشر و  75
 .12-2(: ص1211)صيف  1، عدد 1، جملدعريب". جملة تبني للدراسات الفكرية والثقافيةحنفي، حسن. "اهلوية واساغرتاب يف الوعي ال76

 .11(: ص 1222) 112صاحل، فخري. "أدب املنفى والتجربة الفلسطينية". جملة العريب، ع   77

 .21-21( ص:1221) 11، ع1فولكان، دفنا إيردانست. "اللفة واهلوية واملنفى". جملة قضاّي إسرائيلية، مج78
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واقرتاهنا مع القومية  ولالرجوع إىل غريزة عميقة للعيش يف جمتمع حملي،يف حالة الناس الذين ميلكون  اتعقيدًا وامتالءً 
املنفى، ذكر سعيد أن القومية أتكيد على اسانتماء إىل مكان وشعب وتراث تتقامسه مجاعة ما، وررح على ذلك مثال: 

إسا  قرب أصدقائه هناك هم الفلسطينيني،الشاعر الباكستاين فايز أمحد فايز والذي نُفي من ورنه إىل بريوت، ورأى أن أ
العودة فاي أيًضا، حيث مثاَل له األخري ماًل إسا حينما التقى إقبال أمحد الباكستاين املنأن الشعور لاسانسجام مل يكن مكت

للورن مما جعله يتغلب على إحساسه لالغربة ويستعيد لغته، ولالتايل فإن تفاعل القومية مع املنفى، هي أشبه 
 .79اآلخر وتشكيله بدّيلكتيك العبد والسياد عند هيغل، حيث يعمل كل من هذين الضداين على إمالء

وهذا ما يوضح بشكل أو آبخر أمهية اللغة  اهلوية وسا تعرف الثبات النهائي، ، تنزلقوالثقايف ومع اإلنزساق اللغوي
لغة أخرى غري  صلي واسارمتاء يف مكان آخر، وتبينلاملكان واملنفيني، فقضية اإلزاحة املكانية والوجودية عن املكان األ

، وهذا هو مضمون اساغرتاب الذات واملكان اجلديدلاهلوية ولاستعادة بناء عالقة ها، تُولاد أزمة ألم والتعبري عناللغة ا
واملنَفى واحلالة البينية )ينتمى/ سا ينتمي( اليت جتعل املنفاي عالًقا بني عاملني يتعذر عليه التواصل الكامل أبي منهما 

 . 80ضوا إىل تدمري لغتهم بشكل منتظم نتيجة فرض لغة املستعمِّربصورة صحياة وكاملة، ويتفاقم األمر أكثر حدًة ملن تعر 

 

 

 الكتابة املنفّية واملنفى املزدوج 2.6

يلجأ بعض املنفيني إىل البحث عن أساليب عبور حنو ورنهم، تعوض عنهم قسوة العزلة اليت يعيشوهنا يف احمليط اجلديد، 
حيدد كيف تذكره املرء من املاضي والكيفية اليت يتذكره هبا هو ما ، فما يسريان مًعاتاملنفى والذاكرة  أبنذكر سعيد فقد 

املهمة اليت ينبغي التغلب عليها هي إغراء التحول املعاكس، حيث الرغبة يف  أوضح أبن لذا يرى هذا املرء املستقبل.
املنفيا أن يظل  األمر الذي يتطلب من وساء آخر حيل حمل الوساء الضائع، إجياد منظومة أخرى أو منطقة جديدة أو

التجربة اساستعمارية سا تقر لاملساواة وسا تؤمن لالشراكة اإلنسانية، وأرادت متلك ف. 81على الدوام متشكًكا وحمرتًسا

                                                           
 .119ص(: 2007سعيد، ادوارد. أتمالت حول املنفى. ترمجة اثئر ديب. )بريوت: دار اآلداب للنشر والتوزيع، 79
ملؤسسة العربية للدراسات إبراهيم، عبد هللا. "تشريح حالة املنفى: مدونة إدوارد سعيد". أدونيس وآخرون، الكتابة واملنفى. عبد هللا إبراهيم )حمرر(، )بريوت: ا 80

 .112-111(: ص1211والنشر، 
 .111-111(: ص 2007سعيد، ادوارد.أتمالت حول املنفى. ترمجة اثئر ديب. )بريوت: دار اآلداب للنشر والتوزيع، 81
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اآلخر ببسط الثقافة البيضاء، وهذه املمارسات أفضت إىل بروز ظاهرة ثقافية هي تبينا لغة املستعمِّر كوسيلة للتعبري، 
أو الورنياة ومت ختريب الوعي واهلوية، كما يف قاريتا أمريكا اجلنوبية وإفريقيا وآسيا والورن  فاحنسرت اللغات القومية

تركت خلفها شعولًا مشوهة يف لغتها وهويتها وّترخيها ونوعني من الكتابة:  ار التجربة اساستعمارية املباشرة واحنس العريب.
متها بوصفها سجاًل لتجارب املنفيني واملهاجرين، فهي  كتابة أصلية معرتف هبا، وكتابة هجينة حيوم الشك حول قي

 .82كتابة مقتلعة مل تفلح يف اساندماج، وتنتسب أي كتابة حتت هذه الظاهرة إىل مسمى املنفى الثقايف

إحساس بعدم جدوى الذات، نتيجة التشويه  خبلقاإلبعاد الناتج عن اهلجرة أو جتربة العبودية أو الرتحيل،  وقد ساهم
أي القمع الواعي وغري الواعي للشخصية والثقافة الورنية لافرتاض أنه هناك منوذج عرقي متميز، وهذا ما دفَع  الثقايف،

األرراف واهلوامش ألن تردي بقوة الكتابة على املركز اإلمرباروري اساستعماري، يف حماولة ساسرتداد ما كان يستحوذ عليه 
 .83هذا املركز من سلطة متنوعة ومركبة

يف مفهوم اهلوية  ار أمام مأزق خطري، تكشف اختالسًا من كتاب الدول اليت خضعت لالستعم ع ذلك الكثريلقد وض
شقاق يف املوقف من الذات واآلخر، . فالكتابة املزدوجة حتُيل إىل إنوحماكاة لنماذج عليا من الكتابة اساستعمارية

وكان املكوان  بني الذات واملكان لتحديد اهلوية.فاقتضت جتربة آداب ما بعد اساستعمار إىل وجود عالقة فعاالة 
اسات ما بعد اساستعمار، واليت األساسي هو جتربة النزوح من املكان، فاإلبعاد عن املكان أمر مميز ألدب املنفى ودر 

وأن األدب املكتوب يف ظل التجربة الظاهرة اساستعمارية والثقافية،  ت على تنشيط الفكر النقدي يف تقليبعمل
نتج عنه مجاعة نقدية ولعل أبرز ما  ليس بسبب مزاّيه األدبية الرفيعة.ستعمارية اكتسب شرعيته بقوة السياسة و اسا

وتعتمد على تراث غرامشي وفرانز فانون لالستعمار وخطابه ، لادراسات التابع أمثال: سبيفاك وهومي لاب  تسمى
وهيدغر، وتتمثل هذه النظرية أبن ليس كل كالم حيمل وإدوارد سعيد، لاإلضافة إىل منهجية فوكو احلفرية ودريدا 

                                                           
ية للدراسات والنشر، سسة العربإبراهيم، عبد هللا. "التجربة اساستعمارية وكتابة املنفى". أدونيس وآخرون، عبد هللا إبراهيم )حمرر(. الكتابة واملنفى. )بريوت: املؤ   82

 .57-60( ص1211

 .1( ص 1221أشكروفت بيل وآخرون. اإلمربارورية ترد  لالكتابة آداب ما بعد اإلستعمار: النظرية والتطبيق. )عمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 83
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قادر على التعبري كما احلقيقة يف رياته، وحديث التابع حُماط بسياقات استعمارية ضاغطة على ثقافته، جتعله غري 
  .84ينبغي

سياق املثقف البيين لذا إذا أراد التابع أن يتكلم فإن عليه أن يزحزح بوعيه النقدي املعايري اساستعمارية، وهذا ما يطرح 
وتتجاوز البيئة اجلديدة، ذلك أهنا   حتافظ على منفاهاوانتاجه ملعرفة ترحالية، سا تتجاوز اإلرث اساستعماري فقط، بل 

 كتابة كاشفة ومؤثرة.

األخري ذكر النوستاجليا ذلك أن ، مليالن كونديرا اجلهل فكرة األوران املتخيلة، رُرحت رواية وفيما خيص
Nostalgia))  بوصفه منفًيا، وأشار كونديرا لالتايل إىل املسارات الدسالياة ملفهوم النوستاجليا، مبيًنا أن اجلذور األوىل

فالطرف األول حييل إىل العودة  ( أي الرجوع املقرتن لالشقاء.Algos( و )Nostosللكلمة يواننية، وهي مزيج من )
املنفاي على الرجوع إىل املكان األوال. حيث  سبب عدم املقدرةواسانكفاء، أما اآلخر فإىل احلنني والشوق املعذاب ب

وهذا ما احلنني.  ب احلقيقي ألدب املنفى وهويتشكل الل   ومن هناىل هناية حمدداة، حمكوم بعدم الثبات وسا الوصول إ
افات والكيفية اليت يالحظ يف الكتالات السردية للمنفيني، والذين وَصفوا تلك احلالة من اسارحتال بني األمكنة والثق

الدسالة  على تقتصر األخريةو عن كتابة املهجر،  ، فكتابة املنَفى ختتلفتيب موقعهم وذاهتم بوصفهم منفينييعيدوا فيها تر 
 .85اجلغرافية، بعكس املنَفي الذي انفتح على كافة القضاّي املتصلة مبوقع املنفيا والعامل الذي غادره

ية والشعر والقصة واملسرحية، بل ميتد إىل الشهادات واليوميات وأفالم تسجيلية ورسوم وسا يقتصر أدب املنفى على الروا
وبشكل عام ميكن . أدب املنفى ليس جنًسا أدبًيا، بقدر ما هو أدب يالزمه حدث هام وهو النفاي ذلك أن تشكيلية،

بشكل خاص -التعامل مع الفرد املنفي جه حنو القول أن األسس النظرية والثقافية ألدب املنفى يف الدراسات الغربية تت
ومن مث تنطلق للتعامل مع نفسية الفرد املنفاي ومشاكله يف الغربة، مبا يف  -ء الذين مت نفيهم ألسباب سياسيةمع األدلا

لدول اليت لأما األسس النظرية ألدب املنفى  د والكتابة بلغة سا يقرأها اآلخر،ذلك صعوبة اساخنراط مع احمليط اجلدي
من الرتكيز على اجلماعة املهجارة، مثل: النكبة واحلروب األهلية والفصل العنصري وتقسيم  تنطلقت لالستعمار، خضع

لذلك يظل التنظري يف أسس أدب املنفى يف العامل العريب مرتبطًا لالبعد السياسي، بينما جند  ،البالد على أسس رائفية

                                                           
رر(. الكتابة واملنفى. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، إبراهيم، عبد هللا. "التجربة اساستعمارية وكتابة املنفى". أدونيس وآخرون، عبد هللا إبراهيم )حم84

 .57-60( ص1211
 .11( ص 1211إبراهيم، عبد هللا. السرد واساعرتاف واهلوية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 85
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التقارع النظري يف أدبيات و زدواجية اساحالة  فقد مثالفكر إدوارد سعيد امل إسا أن رتكيز على البعد النفسي يف الغرب.ال
 .86املنفى بني البعدين السياسي والنفسي

يف حياة املنفيني،  فقد كانت أداة للتواصل واخلالص والسالح الذي سا حيتاج إىل رخصة، دورًا  لعبتيتضح أن اللغة 
يت ومفقودات الاة، ففي اللغة استعادة للموروث اللغوهذه الكتالات هي من حوالت الثرثرة إىل خطالات د وي واهلوّيا

فلغة لغة موَكل إليها اسرتداد ما ضاع،  على حتويل الورن املفقود إىل يعملون هؤساء املنفيونالذاكرة،، األمر الذي جيعل 
ن عامة واألرض لغسان كنفاين، بَدت من اإلرهاصات األوىل اليت وضعت اللغة يف مواجهة املكا رجال يف الشمس

خاصة، ولغة الكاتب املنفاي هي حماولة لتقليص املسافات بني الورن واملنَفى، وتشييد جغرافيتها النصياة حىت ولو كان 
 .87ووجود مؤقت عبور ثقايف

ند يف جزر اهل واألدلاءيف القرن العشرين  األفارقة لألدلاء زدوج والعبور الثقايف عرب اللغةوكمثال عن قضية املنفى امل
يف ّتريخ  وية واملكان وسجَل إسهاًما أصياًل أن الكاتب اإلفريقي واألمريكي الالتيين قد اهتم بقضاّي اهل يتضحالغربية، 
نفي املزدوج املذلك أن املنفى املزدوج وملا قدمه التعليم والنموذج اساستعماري، العاملي املعاصر من خالل إدراكه األدب 

للحراك يف اساجتاهني، بتعميق  توفري أدىن فهم مزدوج بني خمتلفني، وعليه لالنفكاك منهجعله حماصرًا بني ثقافتني وأد
انه وذاته الفردية واجلماعية، وأيًضا اكتشاف اآلخر وتعميق معرفته به. والفرق بني الكاتب اإلفريقي وجزر اهلند معرفته أب
ولغة موروثة وهوية ّترخيية للقارة اليت يقطنها، أما أن معاانة األخري أكثر عمًقا، فاألول لديه تراث حي  هوالغربية، 

الكاتب يف جزر اهلند الغربية والذي تعرض للعبودية أكثر من اساستعمار، سا ميلك سوى حقيقة وجوده املنفصل ولونه 
ك ليس من فهو ُحرم من شخصيته وجذوره وهويته الثقافية، لذل ة القيم اساستعمارية اليت ورثتها.وعاداته املميزة ملعارض

وأييت جلزر اهلند الغربية وأتكيد قيمه. املستغرب أن جند الكتابة احلقيقة لديهم، هي كفاح من أجل حتديد واقع منفصل 
املنفى املزدوج هلؤساء الكتااب، يف شعورهم أبن العامل الذي حييط هبم منذ الطفولة وصاعًدا هو حتصيل حاصل جمموعة 

تعليم املرء كيف حيتقر و اها نظام التعليم اساستعماري واليت مصممة إلدامة الوضع القائم، الصور الغريبة واملتخيلة اليت غذا 
، مل يكن الكربّيء الفردي يف اهلوية وما ضاع نتيجة هذا التحصيل احلاصلفسه وسا يرى تقدمه إسا ضمن اآلخر. ن

                                                           
راهيم )حمرر(. الكتابة واملنفى. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات ونيس وآخرون، عبد هللا إب"األسس النظرية والثقافية لكتابة املنفى". أد غزول، فرّيل.86

 .11-12( 1211والنشر،
-121( ص1211النشر، يوسف، أمحد. "اللغة وآداب املنفى". أدونيس وآخرون، عبد هللا إبراهيم )حمرر(. الكتابة واملنفى. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات و 87 

121. 
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ية، حيث بدون اإلحساس لاملكان واهلوية سا واإلحساس لاملكان، بل الوعي التارخيي مبا يعنيه كون املرء يف اهلند الغرب
األسس النظرية  وعن . 88ميكن أن يكون هناك تطور لإلرث الثقايف والعرقي، ولالتايل تزداد حالة اساغرتاب والعزلة

 :لكتابة املنفى فلها بعدين

 :يّ البعد النفس - أ

تسبب له صراًعا ذا بعد عارفيا، جتعله يتأرجح ما إهنا نتيجة املنفى ساألولوية املعنوية لدى املنفاي، ف ،اهلوياة حينما حتتل
خاصة حينما يرتافق املنَفى مع بني الوفاء لقيم املكان األول وهو الورن، أو اساستجابة لقيم ولغة املكان املستضيف. 

 .ييعيش حالة املوت الرمزا  األمر الذي جيعل املنفاي والثقافة األصالنية، املنفى األلسىن ويف القيم والعادات

رقوس الوداع الواقي، فالوادع فعل  رمان املنفاي منحبأوضاع سياسية،  إذا ترافقت مع خاصةاملنفى  وتنبع إشكالية 
 ام والفراق، وبني احلضور والغياب،حدود تفرق بني رريف اسالتئ" :حيث أن الرحيل هورقسي يهدف إىل محاية احلدود 

يتمكن من إجياد املفاتيح الضرورية لولوج أبواب العامل اجلديد كما يفعل  ى أو املهاجر شخًصا معاقًا، فهو لنفيبدو املنفا 
وكثريًا ما ينطوي املنفي حتت جواحنه الشعور لاحلسد للموارن األصلي، ذلك أن األخري سا يكابد  .89"إبن البلد األصلي
وألنه غري  قتحم غريبأو هامشي يف بيئة مؤسسية سا تعرتف بسهولة أبي م لاعتباره شخص وافد ما يكابده األول

لذا جند أن اهلجرة ليست جتربة حتمل رابع الصدمة  ،قادر على إعادة خلق ما كان يف املاضي حمورًا أو قطًبا حلياته
، فكل أزمة بصورة منعزلة، وإمنا تبدأ من حلظة الفراق ومغادرة مكان املنشأ للحظة الوصول إىل املكان اجملهول اجلديد

 jenseits des lustprinzip( 1920، والصدمة حسب تعريف فرويد يف كتابه )نتزاعتتضمن فكرة التصدع واسا
 .90: "فيض من احملفزات اخلارجية اليت تفجر احلواجز احلامية، وتنتج عنها إرلاكات دائمة لوظائف األان"

مة لشكل هي من حتدد إن كانت ستتحول الصدو ردود الفعل لدى املهاجر يف حلظة احلدث )الصدمة(،  وتتفاوت 
فاإلحساس لاهلجر يستند إىل تسمى الراثء أو احلزن اسانتقايل،  )ُكمون(مزمن أم سا، لكن بكل األحول هناك مرحلة 

دمة الوسادة وفقدان األم احلامية، واملنفى هبذه احلالة حباجة إىل املكان املمكن الذي خيدمه كمكان انتقايل وكزمان ص

                                                           
-21( ص 1221املزدوج الكتابة يف إفريقيا واهلند الغربية بني ثقافتتني. ترمجة سلمان الواسطي ،)بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، غريفش، غاريث، املنفى 88

121. 
 .185( ص2008ليون غرينربغ وربيكا غرينربغ. التحليل النفسي للمهجر واملنفى. ترمجة حترير السماوي ) بريوت: دار املدى للثقافة والنشر،   89

 .36( ص2008ليون غرينربغ وربيكا غرينربغ. التحليل النفسي للمهجر واملنفى. ترمجة حترير السماوي ) بريوت: دار املدى للثقافة والنشر،   90
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، وإذا انعدم وجود هذا املكان، حيدث التصدع يف عالقة اساستمرارية بني امل اخلارجيانتقايل من أدوات بلده األم إىل الع
لذا من املهم أثناء عملية التناقل مراعاة عالقات األدوات وميكانيزمات اهلوية، اليت تتفاعل وتؤثر يف  .احمليط والذات

 طابع الكآيب والعقايب وكثافة تلك املخاوفيكون انقال للمخاوف ذات ال يا العملية التحليلية، حيث أن املنفسيناريو 
 .91تعيق األان من عملية اساستقرار

يكمن أمهية احلديث عن الروابط الثالث األساس يف تشكل اإلحساس لاهلوية وهي: اساندماج املكاين والذي ومن هنا 
 الزمان وانعكاسها، وأخريًا يؤمن متاسك الفرد، واساندماج الزماين الذي يوفر استمرارية ضمنية تربط متثالت الذات يف

من املهم معرفة أن الذات سا تتمكن من اإلندماج الزماين  ولعلاهوتوفريه اإلحساس لاإلنتماء. اساندماج اساجتماعي 
وحيد من اضطراب اهلوية وإختالل  واكتماله دون اإلندماج املكاين، األمر الذي يسهل لالتايل اإلندماج اساجتماعي

، فإرلاك األان كما ذكر سابًقا يؤدي إىل اساغرتاب ويعطل اإلحساس الفردي بصلة ور لالشخصية(اإلنية )فقدان الشع
و حُتول املاضي إىل حاضر يتم استحضاره هبدف التمايز بينه وبني احمليط اجلديد، أي مبعىن آخر  ،اساندماج املكانية

تغري البيئي، ويف احمليط اجلديد تصبح الذات غري ذلك أن الرابط اساجتماعي واملكاين والزماين حيدث ضمن امل )البينية(
ك من عملوا على توريد لالنقطة حتديًدا هناهذه ومن  اسانشقاق واسارتباك والال إنتماء.معروفة، األمر الذي خيلق 

، ويطلق د األصلي مثل: الفنانني والكتاباساحساس لاهلوية وتعويض الُعطل اإلحساسي لالعمل على التواصل مع البل
التواصل يعمل على محاية اإلحساس لاهلوية وخيفف من ورأة  ني إحيث  ب املهاجرين من ذوي اسامتيازات،ليهم ع

 .92اخلوف ويقدم سبالً أفضل لتبين الوسط اجلديد

وإن أخطر ما ينتج عن املنفى وعدم القدرة على التواصل مع املكان اجلديد أو الرتحال للورن األصالين عرب الكتابة 
(، حيث تكون حياهتم يف واد Cultural ghettoخيلق املنفيون يف املكان اجلديد منعزسًا ثقافًيا ) هو أن، وغريها

فال أيخذون من املنَفى إسا ما يضمن استمرارية احلياة اليومية  ،، وتفاعلهم احليايت حمدودآخر وفضاءاهتم الفكرية يف واد
 .93، أي نفي من الورن ونفي يف املكان اجلديد سا غري، وهذه هي الوسطياة أو النفي والنفي املعاكس

                                                           
 .40ص املرجع السابق؛  91

 .151( ص2008للثقافة والنشر،  ليون غرينربغ وربيكا غرينربغ. التحليل النفسي للمهجر واملنفى. ترمجة حترير السماوي ) بريوت: دار املدى  92

( 1211للدراسات والنشر،أبو أديب، كمال. "حنو شعرّيت لكتابة املنفى". أدونيس وآخرون، عبد هللا إبراهيم )حمرر(. الكتابة واملنفى. )بريوت: املؤسسة العربية  93
 .162ص
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 البعد السياّسي: - ب

، عالقة السرداي لالتارخييأسس التنظري مرتكزة على اجلانب أو البعد السياسي، حيث  تعتربأدبيات العامل العريب، يف 
لاألحداث السياسية  التاريخ السياسي ميثل املكوان األساسي لتحوسات اجملتمع أو ذاك، وّتريخ اجملتمع العريب مشحونف

وسا يزال حىت اللحظة يعاين  ،1211، 1211، 1211، 1211، 1212اليت أثرت على جمرى حتوساته كاألعوام: 
لدسالة الكربى سانكسار ، ا1211ونكسة العام 1212نكبة العام كما كان ل  ورن العريب من أحداث سياسية عداة.ال

َعد األقسى، واتسمت الكتالات يف تلك احلقبة خبيال روائي سي يُـ اجملتمع العريب، وما أحدثه من شتات، ومنفى سيا
اية ك: رواية املنفى، ورواية الغربة واساغرتاب، ورو  1211عريب، أفرز قطاع عريض من قطاعات الرواية العربية بعد عام 

الزم الثقافة والرواية عن ت الثقافة واالمربايليةوهذا ما أكده إدوارد سعيد يف كتابه  اهلجرة، ورواية الشرق والغرب.
 .94واسامربّيلية

إذ يلجأ املنفاي تصبح مهنة خطرية،  والبعد السياسي فيه اقرتاهنا لاملنفىكانت الكتابة مهنة املتاعب، فهي عند  وإن 
األنظمة القمعية أو اساستعمارية حتاول  مما جيعلعلى إعادة إحياء للورن وتصدير نشارات أدبية وفكرية ورمبا سياسية، 

ن تُفرغ اجلبهة املقابلة رموزها الفكرية واألدبية والسياسية والفنية، سواء لالقتل أو اساختطاف أو اإلغراء، لذلك تبدأ أ
حالة خصام يف املنفى تكون األشد على األدلاء والفنانني عامَة والعرب خصوًصا، فالكاتب املنفاي جيد نفسه حباجة 

لي يف الورن أنه سا يزال قريًبا ه بكل حاساته وُيشعر من يف املنَفى أو من ظمعرفية أوسع عن ورنه، ليكتب عنه ويستعيد
إن هذا املرور العابر  للحدود مُيكن املثقف  .95وإسا فإن جدارته لالورن أو القضية تبدأ لالرتاجع واساهنيار .مهما ابتعد

عن اهلوية األصالنية واملوروث الثقايف واللغوي،  البيين على إعادة تشكيل هويته الذاتياة مع البيئة احمليطة، ذلك أن الدفاع
 يصبح قضية ورنية حتمل بعد سياسي، التخلي عنه يعين زوال اهلوية ولالتايل اجلغرافيا )الورن( ووجوده فيه.

نابر ساهَم العديد من املهاجرين من رلبة إفريقيا واهلند وأمريكا الالتينية إىل بريطانيا وفرنسا، إىل أتسيس جمالت وم وقد
ت الكثري إىل صفها ضد الثقافة اسامربّيلية، مما جعل النربة اه األوربيني إىل معاانهتم، وجنيدثقافية وجتمعات تلفت انتب

اسامربّيلية تتسم بنربة دفاعية وكأهنا أدركت الصعاب اليت تواجهها نتيجة اساحتكاكات اليت متت يف الفضاء واملركز 
وتتجه هلؤساء  تجت ضمن حقل معريف كان الغرب يسيطر على أدواته بدأت تنفجرالغريب ذاته، فاملعارف اليت أُن

                                                           
 .11-2( ص1221للنشر والتوزيع،  . )عمان: أزمنة1211الشحاات، حممد. سردّيت املنفى الرواية العربية بعد عام 94
 .21منيف، عبد الرمحن. الكاتب واملنفى مهوم وآفاق الرواية العربية. )بريوت: دار الفكر اجلديد، ( ص95
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مثل أعمال: حممود درويش والطيب صاحل وفايز أمحد ، ، والتأثري بدأ يظهر يف أدبيات عامل ما بعد اإلستعماراهلامشيني
 .96وسلمان رشدي وغريهم

 ياة متباينة:بطرائق سرد وتطرح رواية املنفى العربية، عدًدا من صور املنفى

: وفيه تعاين الذات الروائية ضغورًا سياسية، تدفعها إىل الرحيل بني املدن داخل البلد نفسه أو منفى داخلي -
حيدر ورواية ريور احلذر إلبراهيم  حليدرالعيش عند املدن احلدودية، ومن أمثال ذلك: رواية الزمن املوحش 

 نصر هللا.

ية ضغورًا سياسية، تدفعها إىل مغادرة الورن أو اللجوء ومنها: رواية : وفيه تعاين الذات الروائمنفى خارجي -
 رجال يف الشمس لغسان كنفاين ورواية شرق املتوسط لعبد الرمحن منيف.

: وفيه تعاين الذات الروائية ضغورًا سياسية، تدفعها إىل درجة من اساضطراب الذي يصبح املنفى املزدوج -
ن أو خارجه، مثل رواية املتشائل إلميل حبييب، حيث تشعر الذات معه العامل "منفى" أكان داخل الور

الروائية أبهنا يف موقع "بيين" "مزدوج" تنقسم على نفسها وتنسحب رؤيتها املزدوجة على كل شيء من: اللغة 
 واهلوية والثقافة والورن.

ري يلحا على الذاكرة : وفيه تعاين الذات الروائية أزمة وجودية، فالورن وما سواه منفى كبمنفى وجودي -
 واملخيلة، حيث تكون الذات منفية داخل ورنها وخارجه، مثل رواية ذاكرة املاء لواسيين األعرج.

املنفى املزدوج، حيث ازدواج اهلوية، مثل الكتاب العرب  هوهنا تعاين الذات بوضع أشبه بوضعي :منفى اللغة -
واّيهتم هذا اسازدواج، ويتضح هذا النوع من املنفى الذي حيملون وعي عريب ولسان أجنيب وتطرح كتالاهتم ور 

 97دوارد سعيد.رب العريب وأيضا الكاتب واملفكر إيف كتالات املغ

 

 النظرية املُرحتّلة 2.7
                                                           

 1،ع 1فكرية والثقافية، مج ات الاخلضراوي، إدريس. "السرد موضوًعا للدراسات الثقافية حنو فهم لعالقة الرواية جبدلية السيطرة واملقاومة الثقافية". جملة تبني للدراس96
 .11-1ص :(1211)شتاء 

 .12ص :(1221. )عمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 1211الشحاات، حممد. سردّيت املنفى الرواية العربية بعد عام 97
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األفكار والنظرّيت تنتقل وهُتاجر من مكان آلخر، ومن حال آلخر، ومن عصر  مبقولة مفادها أنتستند النظرية املرحتلة 
فاحلياة الفكرية تستمد قدرهتا على اسارتقاء والنمو من خالل  الناس واألشخاص واملدارس النقدية.آلخر، كما يُهاجر 

تبادل األفكار، ذلك أن هجرة األفكار والنظرّيت ما هي إسا حقيقة من حقائق احلياة، سواء اختذات تلك اهلجرة شكل 
لفكرية اخلالقة، أو شكل املصادرة. وبعيًدا عن املنهج التأثري املعريفا كالذي أيتيهم عن عفو خارر، أو شكل اساستعارة ا

تساؤسًا حول ما إذا كانت أي فكرة أو  لذا رُرحَ ، ألفكار شرط أساساي للنشاط الفكرياملتبع، فإن ارحتال النظرّيت وا
لنظرّيت نظرية مرحتلة، تتزايد قوة أم تتناقص جراء ارحتاهلا من زمان آلخر ومن مكان آلخر أيًضا، أو تتحول تلك ا

املرحتلة أثناء ارحتاهلا لنظرية خمتلفة عن مضموهنا قبيل اسارحتال. وأًّي كان شكل اسارحتال، فإنه من املهم التأمل والتفكري 
العميق يف بعض حاسات ارحتال النظرّيت، كما حدث يف مطلع القرن التاسع عشر عندما جاءت األفكار الشرقية إىل 

بية اليت انتقلت إىل اجملتمعات الشرقية التقليدية يف مؤخر القرن التاسع عشر. هناك أربعة أورولا، أو تلك األفكار األورو 
 أروار متر هبا أي نظرية مرحتلة وهي:

؛ واليت تتمثل يف جمموعة من الظروف األولية اليت صادف أن ُولدت فيها أو املوطن األصلي مرحلة نقطة األصلأوسًا: 
 الفكرة وأصبحت رائجة.

؛ وهي الظروف اليت تتعرض هلا النظرية أو الفكرة (distance transversedضة )رحلة املسافة املعرتِ ماثنًيا: 
 عند ارحتاهلا من مكاهنا األصلي إىل مكان وزمن آخر وتتأثر هبا.

مهما   ح تسهيل احتوائها؛ وهي جمموعة من الظروف اليت تواجه النظرية أو الفكرة، وتتيالتقبل أو االحتواءمرحلة اثلثًا: 
 كانت غريبة.

؛ وهي املرحلة اليت تتعرض هلا النظرية أو الفكرة بعد احتوائها كلًيا أو جزئًيا إىل شيء مرحلة التحوير أو التهجنيرابًعا: 
 من التهجني أو التحوير من خالل املوقع اجلديد الذي ارحتلت إليه النظرية.

التاريخ والوعي وكاش ل ترحال لكتابه على أني  بو األرضمعذكتاب فرانز فانون  حول ارحتال النظرية: ومن األمثلة
املستعَمر. فالقضية لالنسبة إىل لوكاش كانت أولوية  -املوضوع، بعالقة املستعمِّر -مستبدسًا عالقة الذات ،الطبقي

ت النامجة عن الوعي يف التاريخ، أما فانون فكانت أولوية اجلغرافيا يف التاريخ ومن مث أولوية التاريخ يف الوعي والذا
الكولونيالية. هذا يوضح معىن اسانتشار اجلغرايف الذي تقوم عليه ارحتال النظرّيت، ومع ذلك فإن النظر إىل فانون أو 
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لوسيان غولدمان ليست نظرة الشخصني التاليني للوكاش، بل بوصفهم يدفعان النظرية من عامل ونطاق معني إىل عامل 
فررة يف تعميمها. لذلك من مسؤولية الناقد الذي حيمل فكرة النقد على حممل ونطاق آخر دون سطحية أو مشولية م

اجلاد، أن سا يكتفي القول ببسارة أن التأويل ما هو إسا إساءة أتويل، بل من املمكن تقومي القراءات املغلورة أبهنا جزء 
فما من قراءة حيادية أو بريئة  .ن آلخرمن اسانتقال التارخيي الذي متاَ بسبب ارحتال األفكار والنظرّيت من مكان وزما

عوري. ولالتايل نتاج منطلق نظري مهما كان هذا املنطلق ضمين أو سا ش -ما إىل حدا   –وما من نص وسا قارئ إسا 
هو نوع من أنواع اإلحساس املكاين، والقدرة على حتديد موقع النظرية ومكاهنا، أي إدراك املكان  الوعي النقدي

بثق منه النظرية، ومن مث إمكانية إجراء مقارنة بني املكان األول واألمكنة األخرى اليت مت اسارحتال والزمان الذي تن
 .98إليها

النظرية كانت مرتبطة منذ زمن رويل لاملفاهيم ذكر أن وحول مالحظات جيمس كليفورد حول النظرية واسارحتال، 
غري ات والسبعينات، تعدات النظرّيت . ومنذ الستينبتلك املركزيةذا املنتج الثقايف حُمدد واملساحات اخلطابية الغربية، وه

غربية، النظرّيت الغربية وعملت بشكل معاكس على املصطلحات والثقافة املهيمنة التابعة هلا ويف قمعها للمواقع ال
الغربية يف مكاهنا، يف  تاب النسويني. لالتايل مل تعد النظريةواألماكن اهلامشية، مثل كتالات ونظرّيت فرانز فانون والكُ 

حيث سارحتال يُغين النظرية، مع حركة األشخاص. فااملكان الغين لاملعرفة والعلوم، بسبب ارحتال النظرّيت وانتقاهلا 
ومن أمههم: أدرّين ريتش  مرحلة ما بعد اساستعمار واسارحتال يف النظريةهناك العديد ممن حلل املواقع واألماكن يف 

، وإدوارد Notes Toward a Politics of Location (1984)و سياسية املوقع مالحظات حن وكتاهبا
دوارد سعيد مل يطلق على النظرية املرحتلة، أي وإ Travelling Theory (1983) .سعيد يف النظرية املرحتلة 

، دسالة على الشعور مسمياات أخرى مثل النظرية املشردة أو املتجولة أو املنتشرة، بل حافظ على فكرة اسارحتالية فيها
لاحلركة املخططة واليت تعرب عن نشاط مؤسسي وفيه نوع من التخصيص التارخيي، واقرتح أيًضا أسئلة مهمة حول 

لالضرورة أن يُثمر ارحتال  ذلك أنه ليس أماكن إنتاج النظرّيت ومواضع استقباهلا ومدى مقاومتها لنظرّيت أخرى،
هو وعي ثوري يف بلد من املمكن أن يكون مأساوي  يها يف بيئتها األصالنية، فماكانت علنظرية إىل ذات الفعالية اليت  

 .99يف بلد أخرى، وذلك ساختالف مواضع استقبال النظرية

                                                           
98Said, Edward.The world the text and the critic.(usa,1983) pp. 226-247. 
99"Notes On Travel And Theory”. Clifford, James. 
http://culturalstudies.ucsc.edu/PUBS/Inscriptions/vol_5/clifford.html (accessed jun. 29,2015) 

http://culturalstudies.ucsc.edu/PUBS/Inscriptions/vol_5/clifford.html
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حالة الفلسطينية من حيث أن الفلسطيين يعيش حالة منفى مناسبة للالنظرية الرتحالية  تعدويف اخلصوصية الفلسطينية، 
ا لاملشروع اساستعماري واملركزية ورنه جراء ارتباره بشرط استعماري صهيوين مرتبط أيضً  دائمة سواء يف ورنه أم خارج

السياق النظري ملفهوم الرتحالية والذي مت تكريسه من خالل املفكر الفرنسي جيل دولوز  يتبنيالغربية، وانطالقًا من هنا 
عمِّل دولوز حيث  مي الورنية واملوارنة،وخاصة مفهو  من خالل اشتباكه مع أفكار كارل مشيت يف مصطلح السياسي

وتبعا لدولوز فقد . ً أي بني األزيل واحلادث على إقامة تعريفه للرتحالية عرب التفريق بني مصطلحي "لوغوس" و "نوموس"
نشأ عن التضاد بني األزيل واحلادث ثالث ثنائيات حول: الفضاء )الورن( والسكان )املوارن( وأمناط املعرفة 

 .100)الورنية(

رتحايل هو فضاء مقرر ومقسام سلًفا وثبويت منذ األزل، وله حدود وخصائص واضحة، أما الغري فضاء أو الورن إن ال
املكان الرتحايل فهو مكان أملس، أي غري مقرر أو مقسم سلًفا، بل هو مكان متغري ومتحول وسا حدود له، وإن كان 

ع وسا املثال بل الربزخ، وفيه قابلية ضئيلة ألن يكن حيزًا ملمارسة له حدود فهي حدود غري اثبتة ومؤقتة، أي سا هو الواق
ا على املوارن الذي يقطن فيه يكون عصيً قرب إىل الفوضوية أو الال نظام، و . ويتمتع املكان الرتحايل خباصية أالسلطة

لعبور، وينتج لالتايل عن ذلك ، ذلك أنه يبقى على األرراف جواسًا وترحالًيا سا مييزه إسا  احلركة وااسامتثال ألي سلطة
 .101 من السعي لتطبيق التعاليم حول كيفية عيشهامعرفة وعلم ترحايل جراء اساشتباك مع احلياة وعيشها بدسًا 

 ا ما تضمنت حركة تنقالهتا حركة األشخاص، وسامهت يف ثقافات وأفكار جديدةوملا لالرحتال من أمهية خصوصً 
لتشكالت الفكرية والثقافية اليت نشأت فيها، مثل: الرحالت يف أواخر القرن الثامن وإلغائها للحدود والسوق الثقايف وا

 .عشر والتاسع عشر، إضافة إىل األنواع الكتابية النقدية واليت اختذت جتربة التهجري القسري والشتات نقطة انطالق هلا
إىل ّترخيها  رية شيء عقائدي دون النظراخلطورة تكمن يف حتول تلك القدرة اسارحتالية إىل فخ، جبعل النظ ضإسا أنا 

. لذا السؤال الذي يظل هو أمهية هذه النظرية وهي يف رور ترحاهلا إن كانت تعد مكسًبا أم 102اساشتقاقي واألصلي
 خسارة.

                                                           
كأفق حترري: حول التنمية وثقافة املقاومة يف فلسطني". جمموعة لاحثني، انجح شاهني )حمرر(. ملزيد من التفصيالت أنظر: الشيخ، عبد الرحيم. " التنمية امليثاقية    100

 .166( ص: 2012دراسات نقدية يف واقع التنمية يف فلسطني. )رام هللا: مركز بيسان للبحوث واإلمناء، 
اومة يف فلسطني". جمموعة لاحثني، انجح شاهني )حمرر(. دراسات نقدية يف واقع الشيخ، عبد الرحيم. " التنمية امليثاقية كأفق حترري: حول التنمية وثقافة املق  101

 .176ص:  (2012التنمية يف فلسطني. )رام هللا: مركز بيسان للبحوث واإلمناء، 
102“ Introduction Travelling Theory”. david Edgar 
http://www.amielandmelburn.org.uk/collections/newformations/03_03.pdf(accessed jun. 29,2015)  

http://www.amielandmelburn.org.uk/collections/newformations/03_03.pdf
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 أنواع مثقفي احلدود 2.8

لذا ، فضاًء اثلثًاجت وحضارات وأقليات متشظياة أنت والذي موضاَع قومياتيخ العامل اجلديد هو ّتريخ النفي، ن ّتر إ
لالا أن مصطلحات التشابك الثقايف سواء أكان هذا التشابك تناحرًّي أو اندماجًيا، هي مصطلحات تنتج هومي ذكر 

واإلفصاح   ينت مسبًقا.أدائًيا. فال ينبغي التسرع يف قراءة متثيل اساختالف على أنه انعكاس خلصائص إثنية أو عرقية عُ 
من منظور أقلاوي، هو تفاوض معقد ومتواصل يسعى إىل إقرار اهلجنة الثقافية اليت تظهر يف اساجتماعي عن اساختالف 

يد إخراج التحول التارخيي، والتقدير واساحرتام الذي مينحه الرتاث هو شكل جزئي من أشكال تعيني اهلوية، فهو إذ يع
هدين واألقليات واملهمشني، طاملهاجرين واملضفاملوقع احلقيقي للثقافة، هو الذي ينشأ بني  املاضي على مسرح احلاضر،

حيث أهنم ليسوا كتلة واحدة اثبتة، بل هم كتلة قابلة للتجاذلات، فهم يقطنون يف احلدود أي بني الالموقع و 
أما الثقافة الناشئة عن هؤساء احلدودين، فقد عملت على إحداث تصداع يف املركزية الغربية، عرب تفكيك  ،الالمكان

ستعمار وصياغة أسئلة حوهلا مثل: أسئلة احلقوق، وأسئلة موقع الطبقي والعرقي واحلداثوي، وما يلفت مقوسات اسا
اإلنتباه بشأن األممية اجلديدة، هي النقلة من اخلاص إىل العام ومن املادي إىل اساستعاري، فاحلدود اليت يقبع عندها 

 .103 وسط للعبودياة""املمر األ اهلامشيني، ليست ممراً انعًما وُيسهل جتاوزه، فشأنه شأن

مهمة احلد هو الفصل بني شيئني ملنع اساختالط، إسا أنه سا ميكن جتاهل أتثريها ف ،عن التوتر الكامن يف احلدود أما
السوسيولوجي والنفسي واملمارسايت والفكري فيمن خيصهم هذه احلاد، فال ميكن للمفصولني التواصل إسا بتجاوز 

 العالقة احلميمة مع املكان إىل عالقة مرتبكة واغرتابية ومتوترة. ويف احلالة الفلسطينية حتديًدا فإني احلدود، عدا عن حتول 
استخدام احلاد يف الوصل والفصل بني األمكنة ما هو إسا أداة استعمارية هبدف تشويه املكان وحتويل عالقة اسارتباط 

اهلوية وأشارت هنيدة إىل كتاب  .ارج أو املنفيني يف الداخليف اخل لاملكان إىل واقع مشطور أكان لدى وعي املنفيني
لرشيد اخلالدي، والذي حتدث فيه أن جتربة العبور يف احلدود حتدد للفلسطيين اختالف هويته عن  104الفلسطينية

واه، أكانت حدود رمسية أي بني دول أو غري رمسية كنقاط التفتيش املنتشرة يف فلسطني،   احلدود مشكلة حقيقةفسِّ

                                                           
 .49 -44: ص (1221لالا، هومي. موقع الثقافة. ترمجة اثئر ديب. )القاهرة: املشروع القومي للرتمجة،   103
ا لوعي الفلسطيين، أنظر: اخلالدي، رشيد. اهلوية الفلسطينية: بناء وعي قومي حديث. )نيويورك: جامعة  ملزيد من التفصيالت حول جتربة العبور وتشكيله  104

 (.1997كولومبيا، 
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من  للفلسطيين، ألن هويته ليست فقط موضوًعا خالفًيا لالنسبة إىل العديد من أصحاب القوة، بل ألهنا يف كثري
يف تشكيل وعي  ومن هذا املنطلق فإن جتارب العبور والعالقة معها تعترب حموراً  احلاسات متهمة مبجرد تعريفها.

ىل حتول القصص اليومية إىل جزء من التاريخ واملعاانة لقد أدى احلضور الكثيف للحواجز إ .105 الفلسطيين هبويته.
 الفلسطينية وجزء مؤسس لوعي اهلوية والعابر لألجيال األخرى أكانت يف الشتات أم يف األراضي احملتلة.

ومن سياسة اساستعمار يف احلدود واليت تتمثل يف اساقصاء والتطهري، السماح للمستورنني لالتوسع وحق اإلقامة والرتميم 
% من مساحة الضفة، 1حيث يقع حوايل  واحلصول على تراخيص بناء يف الوقت الذي مُينع فيه الفلسطيين من ذلك،

ألف من املستورنني اليهود املزروعني  112مستورنة، عدا  11إسرائيلي يف  1122% من قطاع غزة، ويقيم 12و
سياسة مصادرة األراضي لبناء ررق فة إىل يف القدس الشرقية وذلك لضمان أغلبية يهودية يف مدينة القدس، إضا

التفافية وأخرى عسكرية جتعل اساحتكاك مع الفلسطيين قليال جًدا ولالتايل حتويله إىل كينونة غري مرئية وتفتيت الضفة 
 قس العبوريالطا  ، لذا احلاجة ملمارسةا مكااًن للتفاعلإن احلدود أماكن للصراع واخلصومة، وأيضً  .106إىل كانتوانت

 معىن احلنني العميق جتاه الورن. ا سوى من عاىنسا يفهمه حاجةهو وإليها، من احلدود  رتحايل()ال

املعلم والكهنة واإلداريني، املثقف أمثال  :املثقف التقليدي وهو وعن التقسيمات ألدوار املثقف اليت ذكرها سعيد، هناك
قني  ريع اليت تستخدم املثقفني يف تنظيم مصاحلها مثل خبري مرتبطني مباشرة لالطبقات أو املشا :وهمواملثقفني املنساِّ

، والذي يرى 107خيانة املثقفنييف كتابه  العالقات العامة. أما املثقف الرسويل ذلك التعريف األشهر من جوليان بندا
أزلياة للحق  يتحلون بصفة الرسول، عرب دفاعهم عن قيام الذينأن املثقفني عصبة من الفالسفة وامللوك والكائنات النادرة 

(، اليت يتحلى هبا )الروح الطائفية والعدوان القومي واملصاحل الطبقية والعدالة، سا فقط يف تنظيم العوارف اجلماعية
املثقف العلماين احملتمي أبلقاب وميارس ثقافته حبرفياة ضمن منظومة "حرية الرأي" اليت منها جيد املربرات إلغفال رسالته 

 . 108احلقيقية

                                                           
( 1211)ربيع  121". جملة الدراسات الفلسطينية، ع 1211-1212غامن، هنيدة. "احلدود واحلياة السرياة للمقاومة اليومية: قرية املرجة الفلسطينية 105
   .111-111ص:
 .112-111( ص:1221)ربيع  11، ع جملة الكرملمغريب، فؤاد "الفلسطينيون واحلدود". 106

.The Betrayal of the Intellectuals: (La Trahison Banda, Jline ملزيد من التفصيالت حول جينالوجيا املثقف الرسويل، أنظر: 107 
Des Clercs). Beacon Press, 1955 

 .121-11ص (1221سلطة. ترمجة حممد عناين. )القاهرة: رؤّي للنشر والتوزيع، سعيد، ادوارد. املثقف وال108
  : هو ذك اجلزء من وسط األرلسي بني إفريقيا وأمريكا، وهو السبيل املعتاد الذي كان يسلكه جتار العبيد.the middle passage*املمر األوسط للعبودية 
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اجر والكولونيايل هم: املنفي واملهفاركسية املنظر الملثقف البيين أو أربعة أمناط من مثقفي احلدود من وجهة اع أنوا أما 
احلدود هي مواقع اختالف بني الداخلي واخلارجي، وهؤساء املثقفني احلدياني أو البينيني سا يتم  واألنثروبوجلي. حيث أن

لنظري والعملي، بقدر ما أهنم يضطرون جلعل أنفسهم على احلدود، أي بني وضعهم وإجبارهم على ثقافة بينية لاملعىن ا
 تلك احلدود عبارة عن موقع يُعرف اهلوية والتجانس، ومن أنواع املثقفني البينيني: ف الثقافتني،

سا يعاين هذان الصنفان من املثقفني إبشكالية أكانت فردية ذاتية أم  املثقف الكولونيايل واألنثربولوجي: - أ
اعية ذاتية تتمثل لالقطيعة مع الذات وإعادة تشكيلها بسبب املنَفى، وذلك بسبب تقاليدمها اخلاصة، أي مج

مربّيلية، فهم يقوموا ة ثقافة البلد املستعَمر ألهداف إمبعىن آخر بسبب سياستهم اساستعمارية اليت هتدف ملعرف
شراقي تدقيقي. ولذلك يتمتعان بكبت لاستعياب الثقافة اجلديدة ليس من منظور فردي بل من منظور است

عدائي من اساخنراط واخلضوع لثقافة البلد  املضيف، واألنثربولوجي ُملزم مهنًيا إبتقان لغة املستعَمر وثقافته، 
دون التطباع بطباع السكان األصالنيني للحفاظ على املكانة املهنية، فنظرة األنثربولوجي للمكان اجلديد نظرة 

 ونظرة املثقف الكولونيايل نظرة عسكرية وإدارية وإقتصادية.معرفية تنظيمية، 
 يف حالته ةبيئة املنَفى املستقبِّلإىل ورن آخر، وتتسم وهو املثقف الذي هاجر إبرادته  املثقف املهاجر: - ب

، حيث هو من اختار واقع الرتحال عن الورن ولذلك فهو يعمد إىل الرتاسل الفوري مع البيئة لاساجيابية
تماثل للالقدرة ضي، فنجاح املهاجر يعتمد على اجلديدة والتفاعل معها دون أن ميزقه احلنني للماواحلضارة 

"املثقف البيين التوفيقي"، حيث  وهم بذلك هلم مسمى ،بسرعة واإلندماج مع بنية الثقافة اجلديدة اجلمعية
يلجأون لدول أخرى ألسباب  وهم من .خيتار تبين الثقافة اجلديدة واأللفة دون أن تقلقه ثقافته السابقة

سياسية وغريها، وهلم حق اخليار، فهم ينقلون معهم فكرة "البيت" سعًيا إىل اساستقرار سا العودة، وهو ما سا 
 .109يُتاح للمنفاي، والذي هو دائًما يف حالة اغرتاب وحالة حنني إىل اساستقرار والعودة

على ذلك،  يب ألسباب شخصية واجتماعية ومل جيربمن قرر اختيار احلياة يف بلد غر  وهواملثقف املغرتب: - ت
نتيجه استعيابه  ، والذي يتم اكتسابهيف الشعور لالوحدة واساغرتاب أو املثقف البيين يلكنه قد يشارك املنفا 

يتشارك املثقف املهاجر واملغرتب ذات السماات، حيث أن البيئة اليت كما لوضعه املأساوي بعيًدا عن الورن.  
 بسبب "القدرة على األلفة" واساختيار الطوعيا للرتحال. م لاساجيابيةتستقلبهم تتسا 

                                                           
 .12( ص1221. )عمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 1211عد عام الشحاات، حممد. سردّيت املنفى الرواية العربية ب109
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يقبع يف موقع احلدا أو البينياة، حيث سا يتخلى عن ثقافته و  ،هو املثقف العالق بني ثقافتني املثقف البييّن: - ث
ىل موقعه األصلية وسا يندمج أو سا يرغب يف اساخنراط مع الثقافة اجلديدة، بسب منفاه عن ورنه واحلنني إ

قدية عن الثقافة واملكان اجلديد، ومكانه األصالين، ويساعده موقعه احلداي أو البيين على تكوين رؤية ن
الورن  عن غياب قسري نتيجة منفاه أتىبيئة استقبال املنفي لالسلبية عكس املهاجر، ذلك أن  وتتسم

يولد احلنني للماضي  األمر الذياسي، ومتزيقه عن هويته وانتمائه القومي للجماعة والرتاث الفكري والسي
 .ولالتايل عدم اسانسجام الكلي ،والقلق من انداثر هوية الذات وانغماسها يف البلد املستضيف

ومن منظور تلك األصناف األربعة ملثقفي احلدود، يرى عبد اجلان حممد، مسقطًا إدوارد سعيد ضمن تلك التصنيفات، 
"الشرق األوسط" أو املنطقة العربية وعنها، بقدر ما يكتب بصفة رئيسية للغرب أبن سعيد سا يكتب أساًسا لثقافات 

ومهاجر يف نفس الوقت،  يا ه البيين األكثر تعقيًدا، بل منفوعنه. وسعيد بنظره ليس منفًيا وسا مهاجرًا بسبب وضع
يكون لثقافة اجلديدة دون أن األصلية، لكنه مثل املهاجرين يعمل بفاعلية يف ا هحيث من انحية ُأجرَب على ترك ثقافت

موارًنا كامل العضوية فيها، وذلك لرغبة سعيد بعدم التهافت عماا يسميه املخالطة اساجتماعية غري النقدية، أي ألفة 
 .110الثقافة اجلديدة وتقبلها كمورن بديل

 املنفى وخصوصية احلالة الفلسطينية 2.9

ن شتات ومنفى جملتمع العريب والفلسطيين، وما أحدثه مالدسالة الكربى سانكسار ا، 1967و 1948عاماي كان ل
ففكرة اقتالع الفلسطينيني وترحيلهم قسرًا من ورنهم حنو البلدان العربية وغريها، كانت حتتل سياسي يَعد األقسى، 

 ىعلمقاًما لارزًا لدى القيادة الصهيونية وقيادة الييشوف يف الفكر والتخطيط، وعليه عملت اهلجرة الصهيونية 
 1212واليت برزت منذ سنة  ،ل أو الرتانسفريياساستيطان يف فلسطني، ونقل ملكيتهم إىل اليهود، ضمن فكرة الرتح

ومن خالل الضغوط املمارَسة على اللجنة امللكية لتبين هذا اساقرتاح عام ًدا من خالل خطة وايزمن للرتحيل وصاع

                                                           
110Worldiness- without- world, Homelessness-as-Home: Toward a Definition of the Specular Border 
Intellectual, in Edward Said: A Critical Reader, ed. Michael Sprinker. (Oxford, Basil Blackwell,1992) 
pp. 96-120. 
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ودينًيا ودميوغرافًيا خالل آلية ترحيل أكرب عدد من السكان فلسطني العربية إثنًيا  ا علىتغيريً  أحدثَ  مما.1211
 .111األصليني إىل خارج الدولة اليهودية املنشودة ضمن املخطط الصهيوين

ومل تقتصر حرب التهويد على الرتحيل فقط بل أيًضا اتباع سحق منهجي للفلسطينيني، فقد سعت القيادات  
وأن ينشئ الفلسطينيون فيما بعد هوّيت جديدة وشخصيات جديدة  الصهيونية إىل حمو الفلسطينيني كقوة سياسية

هلم، مثلما غري اساستعمار األمريكي هوّيت السكان املنحدرين من أصول أفريقية، ولالتايل رمس اهلوية واملاضي 
ه احلاضر استهداف األرفال الفلسطينيني، يدلل على نية إلادة مجاعية تسعى حملو أجيال املستقبل وتشويف، الفلسطيين

، فالصهيونية مل تقتصر طرد السكان الفلسطينيني أثر على معىن اهلوية املرتبطة بفكرة اساقتالعل ولقد كان .112واملاضي
على تشريد السكان األصليني فقط ورمس هويتهم، بل ما زالت تريد اساعرتاف بيهودية الدولة، ليس فقط على 

عربية اجملاورة، وذلك بتغيري شكل املنطقة إىل هوّيت ولغات حساب الفلسطينيني بل أيًضا على حساب الدول ال
وثقافات أخرى حتتلها دويالت رائفية عرقياة، حيث سا توجد حينها إسا هوية واحدة وهي اهلوية اليهودية، وسا قومية إىل 

 .113خرقومية إسرائيلية، وهنا اهلوية الصهيوينة سا تقوم على إثبات الذات فقط، بل على العدوان على اآل

ويف موضوع اهلوية، يُقيم معظم منظري اهلوية الفلسطينية، أن التجربة التارخيية وهي: النكبة، الشتات، الكفاح املسلح، 
قد سامهت وصبغت  النكسة، اللجوء الداخلي، اسانتفاضات، مشروع أوسلو، حتول منظمة التحرير لسلطة، واإلنقسام.

أن إحياء ذكرى النكبة هو الفعالية  إىل لذا من املهم اإلشارة، 114ية الفلسطينيةيف مفهوم وتشكل اهلوية التارخيية والثقاف
، حيث أن حدث النكبة لعب اجلمعية الوحيدة اليت مل تستطع اسانقسامات  والتقلبات السياسية من إعاقتها أو جتاوزها
، إضافة إىل إحداثها تغيريًا يف دورًا مهما يف بداية الكابوس الفلسطيين وقدرهتا على بناء احلكاية/ الناس/ األرض

 .115جعل هناك نفًيا متواصالً للذات الفلسطينيةوخلق احلدود، مما  اجلغرافيا

                                                           
 :(1221. )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1212-1221مصاحلة، نور الدين. ررد الفلسطينيني مفهوم الرتانسفري يف الفكر والتخطيط الصهيونيني 111
 .1-1ص 
 .112-112ص :(1221علي، رارق. عن اإلمربارورية واملقاومة. )بريوت: دار األداب، 112
 :(1221. )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1212-1221 مفهوم الرتانسفري يف الفكر والتخطيط الصهيونيني مصاحلة، نور الدين. ررد الفلسطينيني113
 .12-1ص 
ة ثالهتا ومستقبل القضيملزيد من التفصيالت أنظر: الشيخ، عبد الرحيم. "اهلوية الثقافية الفلسطينية.. املثال والتمثيل ووالتماثل". التجمعات الفلسطينية ومت  114

 .78(: ص2013ة. )رام هللا:املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات اساسرتاتيجية،.الفلسطيين
 .107املرجع السابق؛ ص  115
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بعكس الشعوب العربية واإلسالمية تطرح موضوع اهلوية، لاستقدام املاضي إىل احلاضر،  وحول موضوع اهلوية، فإن
فلسطيين يتحصن وراء اهلوية املوروثة، احتجاًجا على الظلم اجملتمع ال ذلك أناحلالة الفلسطيين وخصوصيتها املختلفة، 
، ولالتايل فالفلسطيين سا ينتمي وجتربته املوزعة على الشتات واملنفى والتضحية الذي وقع عليه نتيجة اساحتالل الصهيوين

ثقافية.  -ة سياسيةن حيث هي قضيفقط للهوية مبعناها اجلغرايف أو التارخيي فقط، بل ينتمي إىل القضية الفلسطينية م
 واليت تتألف من أربعة عناصر:  مكوانت اهلوية الفلسطينيةدراج  يطرحو 

واليت أتيت مبعىن إدارك جتربة اساقتالع الشامل وحتويلها إىل مقاتلة معنوية، ولعل هذا العنصر  الذاكرة الوطنية؛ -
إلنساين، حيث تلتف هالة من ما جيعل األرض يف املخيلة أشبه بفردوس مفقود. إضافة إىل نسبية العدل ا

القضية إىل قضية كونية، مما يفرض مما حول الصمت اإلنساين عند احلديث عن مأساة القضية الفلسطينية، 
ثل: الدميقرارية والعدل على الفلسطينيني التعامل مع البشر الذي يتفهمون قضيتهم، ضمن املعايري الكونية م

الذاكرة تتضمن بعًدا أخالقًيا، حيث أن صورة الورن املفقود، سا توَلد ف. ، واليت بدوهنا سا تتحرر اهلويةوالتحرر
يستدعي كتابة هذه التجربة وترمجتها من  األمر الذيمن مجاليته اليت كانت، بل من وحشية املنفى، الذي 

يش، ، مثل قصيدة "أمحد العريب" حملمود درو ، أكانت كتالات ّترخيية أو أدبيةعمق اجلراح وعذالات املنفى
 وهنا تتجلى الذاكرة بشكل كتايب وشفهي.

حيث سا هوية بال جتربة، إن التجربة املتوارثة من األجداد لألحفاد، جتعل لدى الضحية وعي  التجربة؛ -
ألسباب اضطهادها، مما يدفعها إىل اساجتاه التحرري، هلذا سا ميكن القول أبن مجيع الفلسطينيني حيملون 

يين سا ينتمي إىل أرض وشعب وّتريخ فقط، بل ينتمي إىل جتربة ويعرف أنه مل ذاكرة فلسطينية، ألن الفلسط
 يعشها غريه.

تستيقظ عند وجود هتديد خارجي، فاخلطالات العربية والصهيونية  اهلوية ؛صورة الفلسطيين عند اآلخر -
جعل الفلسطيين،  ، مماقردة والضباع واإلرهايب والزائدحتديداً أعطت الفلسطيين أوصاف سلبية، كتشبيههم لال

وليس موضوع  أنه ذاتيقاتل الصهاينة ليظل عربًيا، ويقاتل بعض العرب ليظل فلسطينًيا، وكل ذلك ليربهن 
وأنه إنسان حر وليس شيء، يُقذف من خميم آلخر، ومُينع من السفر واحلق يف احلياة والتعلم واملبادرات 

 إىل اهلزمية! ولذلك فرق دراج حىت بني الفلسطينيني على الفلسطيين السري السياسية والعمل أحيااًن، وكأني 
 أنفسهم، إىل:
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 الفلسطيين العارض: وهو الذي سا يشبه قضيته التحررية بشيء. -1

 الفلسطيين اجلوهري: الذي يعتقد أبن حياته النظرية والعملية امتداد حلياة قضيته. -1

وقيمه إىل  وسلوكهسارتقاء بعقله البطل الفلسطيين: الذي ينظر لقضيته كما جيب أن تكون، حماوسًا ا -1
 املستوى الذي جيب أن يكون. "بطولة البقاء".

حيث أن األمل هو الدافع ساحتفاظ الورن يف الذاكرة، لذلك جند املنفي أو الالجئ، حيمل يف  األمل؛ -
 ذاكرته ورًنا متخياًل عما كان وعما سيكون، كما هو موجود يف أعمال األدلاء الفلسطينيني من رواّيت

 .116وأشعار، ُتكرس صورة الورن وأمل العودة، فصورة الورن من صورة املنتمني إليه

لالتايل فإن اهلوية واملوروث العريب لن تشفع للفلسطيين يف التعويض عن اهلوية اليت ُسرقت منه، لذلك فإن العنصر 
وما اهلوّيات، وأتيت صفة اآلخر ، وهي اليت تفصل الفلسطيين عن غريه من ة هو التجربة الفلسطينيةاحلاسم يف اهلوي

 إليقاظ اهلوية والكفاح من أجلها.عاماًل ، يتزامن معها من فكرة التهديد

مهية للورن برتديدها: نريد ورًنا، ا تعطي الكثري من األفإهن )املشروع النقيض للوجود الفلسطيين( خبصوص الصهيونيةو 
أن يتفحص وعيه، من  قرتح سعيد على القارئ اإلسرائيليي لذا كن هل لذلك معىن بتشريد اآلخرين؟.! ولنريد ورًنا

خالل نظرة ابن القدس الذي سا يستطيع العودة إىل بيته أي من وجهة نظر ضحاّيها، وهي وسيلة مشرتكة لالنتماء سا 
لذلك أكد تعراف "كنفي املنفي" بل فكرة أننا كلنا منفيون، واألرض سا تنتمي ألحد بقدر ما أننا حنن من ينتمي إليها. 

ختريب سعيد أن املنفى هو املكان النهائي للمثقف، والشرط املــُسبق ملنظور نقدي يتحدى احلدود الثقافية ويعمل على 
وهلذا فإنه من املهم عدم وضع تصور مثايل ورومانسي عن املنفى، حىت يتم  .يز بني الورن واملنفىدائم للحدود اليت مت

نفى، والعمل على جعل جتربة املنفى نقطة انطالق للتفكري يف اهلوّيت القومية خلخلة أي خطاب يعمل على إنكار امل
 .117واملوارنة

 

                                                           
 .12-2( ص 1222دراج، فيصل. قضاّي فلسطينية السياسة والثقافة واهلوية. )رام هللا: اجمللس األعلى للرتبية والثقافة يف م.ت.ف، 116
ز. "على اجلانب الصحيح للمرتاس املنفى وثنائية القومية: من غريشوم شومل وحنة آرندت إىل إدوارد سعيد وحممود درويش". جملة الكرمل كركتسكني، أمنون را117

 .111-11ص :(1221)صيف 1/1اجلديد، ع
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 اهلوية عند الفلسطيين -معىن املكان 2.10

لذاته وهويته وحنينه إىل املكان األول، فلم تتوقف السياسية الصهيونية على  الفلسطيين تعريف أثرت خسارة املكان على
عليها فقط، بل امتدات لطمس هوياة املكان، وجعل الفلسطينيني يف خميمات اللجوء واليت  مصادرة األرض واساستالب

 ." أمرًا مفروًضا على الفلسطينينيسا سبيل لتغيريها إسا بقلع اساستعمار اساستيطاين الصهيوين، ولالتايل أصبح "الالمكان
. اإلنسانية ما يقال فيه الالمكان ك يف التجربةتساؤل حول ما هو املكان وما معىن خارج املكان، وإن كان هناوهناك 

هو: "ما عاشه اإلنسان فيه، واألمكنة أبهلها، وقد تكون يف املكان جتربة إنسانية قاسية، أثثها كما عرفه دراج املكان  و 
عليه،  ، وانزّيح املكاان عما كان118ته حني اجتاح الزمن املكان وأثثه لاألرالل"دالوعي السعيد لالذكرّيت، وفقد سعا

وانزّيح اإلنسان لالتايل من مكان إىل آخر مل يكن يرغب اسارحتال إليه، ينشئ ما يسمى لالالمكان، والذي تعرب عنه 
 خميمات اللجوء، اليت تكابد الكوابيس ويُفرض عليها أكثر من رحيل.

قرية للحيلولة  112فلسطيين من األرض، عمل الصهاينة على تدمري ما يقارب  222.222فبعد ررد ما يقارب  
ستبدلت قرى أخرى لالغالات، ويف املنارق اليت مل يتم تدمري القرى فيها، مت اساستيالء عليها ون عودة أصحاهبا، واد

واستيطاهنا، كما مت جتريد األبنية من وظائفها األصلية: فاملسجد أصبح مقهى، وبيت املختار مركزًا للنشارات 
اء املادية اليت جتسدها ضمن سياق جيري فيه تثبيت القومية الصيهوينية، فمن كما مت رمس األشي  .اساجتماعية وهكذا

، يف حني تنتشر األنصاب 1212النادر العثور على أنصاب تذكارية للشهداء الفلسطينيني الذين قضوا حتفهم عام 
الداخل ضمن قانون  ومت التعامل مع كثري من فلسطيين .التذكارية للمقتولني الصهيونيني لذات الفرتة يف كل مكان

حيث سا يسمح هلم املطالبة أبمالكهم أو أبراضيهم أو حىت ترميمها، فقرية عني حوض على سبيل  ،الغائبني احلاضرين
املثال حتولت إىل جتمع للفنانني لاسم عني هود، مما اضطر سكان القرية األصليني إنشاء قرية جبانب قريتهم، والعمل 

 .119تمكنوا من العناية حبدائق منازهلم وأرضهم اليت مت اساستيالء عليهاعند املستورنيني الصهاينة لي

الورن هو مركز  العامل، والذي سا بيت  حيث أنالبيت أو الدار يف خيال الفلسطيين يكثف كل قيم الواقع، إن مفهوم 
املكان الذي منه ميكن  له، سا يشعر أبنه كائًنا بال مأوى فقط، بل يشعر لالتيه ولالالوجود ولالالواقع، فالبيت هو

أتسيس العامل، لذلك تتضاح فلسطني للفلسطينيني املنفيني، مكان ُيكتب عنه وحُيلم به وخيطط ألجله، حيث حالة 

                                                           
 .12( ص11/21/1211) 11112رقم ع،  دراج، فيصل."معرض خارج املكان.. هتجري اإلنسان وما تكشفه الكامريا". جريدة احلياةـ118
 .111-112( ص1212اخلالدي، حممد علي )حمرر(. جتليات اهلويية الواقع املعاش لالجئني الفلسطينيني يف لبنان. )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  119
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املعطى الذي حيكم عالقة الفلسطينيني مبورنهم، وألجل ذلك عمل الفلسطينيني يف فرتة اخلمسينيات  تالفقد صار 
جودية والسياسية واساجتماعية والثقافية وإعادة بناء املكان األول، والذي كان مُينع على انتهاج اسرتاتيجيات البقاء الو 

 .120تداوله حىت كفكرة يف األعماق

الوعي لاألرض هو امتداد اإلنسان يف املكان والزمان، وهو ما يطغى ومييز النتاجات الفلسطينية األدبية  ولالتايل فإن
سياة، فاملكان هو ما ميثل صراع احلق لدى الفلسطينيني، وررح خوري قصيدة وتشحني النضال الفلسطيين أببعاده السيا

حممود درويش "بطاقة هوياة" واليت توضح مستوى العالقة مع اآلخر، ولالتايل فإن البحث الفلسطيين عن اهلوية أيخذ 
من هذا املنطلق يف  .121إراره من ثوابت العالقة لاألرض بوصفه عامل توحيد بني مجيع الفلسطينيني يف شىت األماكن

الوعي لاإلحساس لاملكان وضرورّيته اهلوّيتياة حتديًدا يف احلالة الفلسطينية، واليت ذُكر أن حالة الفقد هي اجلامعاة، فإن 
الكتابة تتحول إىل أداة مقاومة ظهرت معاملها منذ اسانتداب الربيطاين حىت اندساع اهلجرات الصهيونية ونكبة عام 

 .122والعامل املقاوماة تعمل بشكل أو آبخر على اسرتداد األمكنة وأتكيد اهلوية يف الذاكرة اجلمعيةالكتابة ف، 1212

وإن كان األدلاء والكتاب الفلسطينيني املنفيني يف ورنهم أم خارجه، قد عملوا على إنتهاج الكتابة كتأكيد على سياق 
لحظة أوسلو فهلوية وعلى صورة البطل الفلسطيين، فمن اجلدير ذكره كيف أثر تشظي املكان على االوجود واهلوية، 

فكرته متاًما والعمل على  تغيب 2003وتعديل امليثاق الورين يف غزة، قد أجهضا واقع البطل العسكري، وسنة 
تفكيك فكرة البطولة والقضية اليت تشَكل البطل العسكري ألجلها. وإذ عملت بعض التيارات السائدة على تفكيك 

إىل إنسان ربيعي، إسا أهنا مل تستطع جعل حياته حياة ربيعية، وذلك بسبب أن هؤساء األبطال مل  البطل وحتويله
فالوظيفة اجلمالية إلبطال البطل أو تفكيكه تفقد معناها كي تصبح شروط حياهتم ربيعية. يتمكنوا من إهناء اإلحتالل  

يبدو كبطل ذايت سا وجود له وخارج أجندة ن صورة البطل اجلديد الذي واها يف احلالة الفلسطينية، حيث إوجد
السياسات الثقافية اليت اختذت أوسلو سقًفا ثقافًيا وجغرافًيا ودميوغرافًيا، ولالتايل فإن صورة هذا البطل الذايت سا تتحقق 

 .123إسا ملن يتصورونه

                                                           
وزارة الثقافة الفلسطينية، قاومات احملبطة. )فلسطني: فرحات، حممد نعيم. أوراق متطايرة الفلسطينيون واملنفى دراسة يف بنية الوعي والثقافة: إنتاج اإلنكسارات أو امل120

 .12-11ص: (1211
 .111ص :(1221خوري، الياس.الذاكرة املفقودة.)بريوت: مؤسسة األحباث العربية،  121
 .11ص :(1221العيد، ميىن. الكتاباة: حتَول يف التحوال. )بريوت: دار اآلداب،122

 .104ص :(2014)شتاء  97خلطاب الثقايف  الفلسطيين". جملة الدراسات الفلسطينية، ع.الشيخ، عبد الرحيم. "حتوسات البطولة يف ا 123



44 

 

أبن اساجتاه السائد يف هناك تيارات تشري  الساحة الثقافية والسياسية، فإنا  وعند قراءة سجاسات تفكيك البطل يف
الثقافة الفلسطينية الرمسية والقريبة منها، توقفت عن النظر إىل احلركة الصهيونية كحركة استعمارية جيب تفكيكها، يف 

، األمر الذي فكك البطل الوقت الذي ما زالت فيه دولة اساستعمار اساستيطاين تنظر إىل الفلسطينيني كخطر دميوغرايف
من  اليت أدت إىل تفكيك البطل مل أتتِّ كرًّي ومجالًيا وظل البطل الصهيوين معاىف. وهذه الدعوات الفلسطيين نفسه عس

فراغ سياسي، بل جاءت ضمن مرحلة حتول حنو تفكري وإنتاج واستهالك نيوليربالية على كافة الصعد، تدعو إىل أنسنة 
سئلة مهمة حول أثر تشظي املكان يف الوعي ولعل ذلك ما يطرح أ .124البطل وجعله حمكوم بقيم الليربالية اجلديدة

يعيش على أثر املكان بتجاوز واقع املكان ومأساته،  خاضع للحدود( سا بطاًل واهلوية، وجعل البطل الفلسطيين )بطل 
 وعدم الوقوع يف فخ اساستسعاد. 

  خماطر االستسعاد ابملنفى 2.11

يالية إلحداث انفصام بني األرض وساكنيها لامتياز، وهو ما إن املنفى بكل قسوته، ما هو إسا عملية استعمارية كولون
ضياع اهلوياة واملكان واحلق هو لذا فإن اساندماج مع املنفى أو املكان احمليط بشكل أو آبخر  .يؤثر ويُربك اهلوية واملكان

ومنها: سعي املنفاي إلحراز  ،يف احلرية والتحرر، وما فيه من أبعاد سياسياة خصوًصا حينما يتعلق املنفى لالبعد السياسي
اعرتاف بوجوده، مما جيعله يقع يف فخ اللغة والثقافة اليت ليست من أصله، فال يصبح امتداد لثقافته وسا صورة لثقافة 
املنفى، إضافة ساخنراط املنفاي يف املنفى وتقدميه صورة عن ورنه تُرضي اآلخر، وأيضًا عدم ارالع املنفاي أبحوال ورنه 

حيث يكتب ويستعيد الورن املاضي أو احللم، سا الورن احلقيقي واملتغري تدرجيياً، مما جيعل هناك حالة من املتغرية، 
 .125اجلهل أو الرفض عن وضع الورن، ولالتايل يتحول إىل بُعد نفسي أو قرب موهوم، ضمن نسقني خمتلفني

ما بني لة املناجاة لالتعود على البقاء )او أو حم ،مثقف شعارايتبفكرة  البؤس وحتويل املثقف إىل اساستسعاد  كما أن
ى جيعل املثقف يف وضع اهلامشية الذي يفرضه املنفَ ذلك أن اليت من املمكن أن تتحول إىل موقف أيديولوجي، ( بني

ساندماج والتكيف والقرار لالتربع ا أماحالة مرنة لعدم اساستجابة ملنطق التمسك لاألعراف واحلفاظ على اهلوية، 

                                                           
 .111( ص:2014)شتاء  97الشيخ، عبد الرحيم. "حتوسات البطولة يف اخلطاب الثقايف  الفلسطيين". جملة الدراسات الفلسطينية، ع. 124
 .22( ص1221)بريوت: دار الفكر اجلديد،  منيف، عبد الرمحن. الكاتب واملنفى مهوم وآفاق الرواية العربية.125
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ن شأنه التخلي عن املاضي، واساجنرار حنو األفكار الليربالية مب الشخصية والفكرية للمورن غري األصلي لاملواه
 .126الضيقة

 فإن الفن ينقلب، أشكاله الفنياة كما ذكر سابًقا عالوة على ذلك ومن خالل تبيان الدور الذي لعبه أدب املنفى بكل
الفن والسياسة، فالفن يفقد خاصياته الرتحالية حينما يتمأسس  على نفسه عندما سا يكون هناك منطقة آمنة ما بني

خاصة يف احلالة الفلسطينية، األمر الذي جيعل الفن وأدب املنفى حينها وسيلة للتطبيع أو خليانة الذاكرة اجلمعية 
 .127طهدين من خالل اساستشراق احملليللمض

 

 اخلامتة 2.12

مجاعات ا يف العصر احلديث واليت اقرتن فيها النفي برتحيل بة، خصوصً أن املنفى من أكثر األقدار مدعاة للكآيتضح 
وشعوب كاملة ألهداف كولونيالية، ولالتايل فإن اجتثاث املرء من مورنه وجذوره وبيته وهويته وتفاصيله وذكرّيته 

 .ورفولته وأحالمه وغري ذلك، ونفيه إىل مكان آخر، هو من أكثر األمور قساوة على املنفاي

ذات املنفاي وشعوره بعدم الثبات، هي ما تعرب عن الوضع البيين أو الوسطي. ولعلي  ة الذاكرة أو احلنني اليت متتلئالفح 
أوضاع املنفيني يف البلدان البعيدة عن اإلرث الثقايف أو اللغوي للمنفاي، تكون أشد صعوبة وأشد انشقاقية عليه، وهذا 

عن املورن األصلي واساضطرار لتبين لغة غري لغة األم والتعبري عنها، تُولد أزمة ما يوضح أمهية اللغة لاملكان، فاإلزاحة 
بناء بني الذات واملكان وموقع املنفاي من العامل، ويعد هذا املنطلق النظري للحالة البينية والشعور لاساغرتاب والذي جيعل 

 املنفاي يف حالة انشقاقية ما بني )ينتمي/ سا ينتمي(.

الفاصل بني مفهومي اساغرتاب واملنَفى هو فعل اإلزاحة،  قف املغرتب واملثقف املنفاي، والفرق بينهما، فإنويف فكرة املث
فعلى الرغم من أن املغرتب يعاين ما يعانيه املنفاي من مس لالعزلة واحلنني، إسا أن املنفاي يعيش حالة الرتحالية بسبب 

يزيقية عن جغرافيته بشكل قسراي. وقد انعكست تلك البينية يف فقدانه لألرض واحلكاية والناس، بسبب إزاحته الف
معرفة ترحالية، عرب أدب املنفى، وما يسجله املنفيني من جتارهبم ومعرفتهم العابرة للحدود، حيث تتم قراءة املنَفى 
                                                           

  .50ص( 2006سعيد، ادوارد. املثقف والسلطة. ترمجة حممد عناين )القاهرة: رؤّي للنشر والتوزيع، 126
127  Al-shaikh, abdul- rahim.(2009 )"Palestine: The Nomadic Condition". Third text,23: 6, 778. 
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ه أدب منفى بنتاجاته. وينطبق األمر على األدب الفلسطيين، حيث سا ميكن النظر إىل األدب الفلسطيين، إسا بوصف
 واغرتاب وحماولة للحفاظ على اهلوية املهددة.

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

  مارساتاملنتاجات و الإبراهيم نصر هللا: 

 متهيد 3.1 

، وظهوره كمثقف منفاي بيين يعاين احلنني ونتاجاته وتبيان أثر املنفى على إبراهيم نصر هللاعلى حتليل  يعمل هذا الفصل
لاإلضــافة إىل تبيــان دور نصــر هللا كمثقــف عــريب ورســويل يف  فضــح  .علــى ألفــة املكــان اجلديــد إىل الــورن وعــدم القــدرة

العصـور املنصـرمة  منـذ فاعليـة األدب قـد اقرتنـت فـإني ، ككتابـة كاشـفة ومـؤثرةاملمارسات اساستعمارية. وعـن دور األدب  
الفنــون الفنــان ويــنغمس فيهــا، لــذلك سا تبــدو مبهــام وأهــداف اجتماعيــة متعــددة، فــاجملتمع هــو املــادة الــيت يتعامــل معهــا 

اسانـدماج مـع اجملتمـع سا يلغـي الـذات املبدعـة، بـل يفـتح هلـا اجملـال للظهـور والتعبـري والتطـور ف، بتعددها تتجـه حنـو الذاتيـة
الـــذي  يـــدفع الـــروح إىل األمـــام وممارســـة دورهـــا يف الوضـــعأو الروايـــة ولرمبـــا الشـــعر  .عـــل التجـــارب التارخييـــة واسانســـانيةبف

 تقلصت فيه القدرة على الفعل املادي، فكل قصيدة تعرب عن جتربة معينة صادفت الكاتـب أو متثلـت يف رؤاه أو آمالـه،
 .128يف فكرة اسالتزام الفين عرب ماثيو ارنولد فيأيت األدب على أنه نقد للحياة كما

                                                           
 .86-88(:2003فة اساجتماعية للشعر. )اربد: محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، رلايعة، موسى. النقد العريب والوظي128
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 إلبراهيم نصر هللاى معىن املنف ى 3.2

يـد فعلـى الـرغم مـن أنـه مـن موال ر هللا منـذ بـدأ وعيـه يتشـكال أبنـه خمتلـف عماـن حولـه،لدى إبراهيم نصـ أخذ املنفى معىًن 
مــن نتائجهــا  ه وجــد نفسـهإسا أنـي( مل يعــايش مـرارة اللجــوء املباشــرة وأحـداث النكبــة )أي أنـه 1211األردن عــام  ،عمـان

أت فكـرة البحـث عـن الـورن ، بـدحيـث أن فكـرة املخـيم هـي نتيجـة للمطـرودين عـن ورـنهمويعيش يف خمـيم الوحـدات، 
وجيـــد يف وعيـــه يتشـــكال  ،ي وسياســـي أراَق ذات إبـــراهيم نصـــر هللايـــه مـــن ســـياق ّترخيـــي واجتمـــاعي ونفســـاألم وكـــل مـــا ف

منظـر النسـوة : مثـلوإصراره احلنيين لرتابه األول،  حياتهوكان للعديد من األحداث الفلسطينية والعربية األثر يف  . رريقه
سـريته فكتـب عنهـا يف أاثر فيه منظر اهلجـرة الفلسـطينية  والذي ات من الكويت دون أدىن إهتمام،الفلسطينيات املقتلع

  .سرية طائرةالذاتية 
 
 

 لجوء:الطفولة  - أ
أبقل ، حيث عاش يف خميم الوحدات يف األردن (رفولة اللجوء)أمضى إبراهيم نصر هللا رفولة قاسياة أمساها ب 

متالك أمور أخرى حسياة غري امتالكه لألمنيات واألحالم اليت فاضت يف روحه، مقومات احلياة، فكان حلمه الدائم ا
فمن أمنياته الطفولية، اقتناء كتاب! فانعدام الكتب جعله يتمىن وحيلم لامتالك واحد، وهذا ما برره نصر هللا بتعلقه 

اء الشتاء، وكل أربع إىل مخس فكانت مدرسة املخيم عبارة عن تراب مبتل مب ،129لاملطالعة وبقصائد املنهج الدراساي
ت األبنية مل يكن من املسموح انشاء مكتبة داخل تلك املدارس، وكأمنا ئمث حينما أُنش .رتكون بكتاب واحدأرفال يش

العامل مصمم على جعل الفلسطينيني خارج الوعي وخارج املكان وخارج املاضي وبال مستقبل، فكانت لالتايل احلياة 
من ورنه، حيث سا رعام وسا مسكن وسا مالبس وسا حرية،  كما أن صعوبة احلياة حرمته من  صورة ّتمة لشعب مقموع

                                                           
"إبراهيم نصر هللا: جتربيت احلقيقية يف الشعر والرواية بدأت من السعودية". القصة العربية 129

icstory.net/forum/index.php?showtopic=12791http://www.arab  (.09/12/2014)أسرتجعت بتاريخ 

http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=12791
http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=12791
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حيث  1211إكمال دراسته اجلامعية، فالتحق مبعهد املعلمني وكان يكتب لاللغة العامية حىت حضَر إىل السعودية عام 
 .130كثرية  ا رواَر نفسه وعايَش آسامً 

املستبدين، الذين خلقوا من كذبتهم قسوة أملت بشعب كامل حنو اهلاوية،  هوية ، على أهنالذلك برزت هوية املخيم
دعاء تثقيف الشعوب غري إأن أي استعمار مهما كان شكله وتعددت ررقه قد بدأ بكذبه، ك نصر هللا ولالتايل يرى

خصي، لن يكون أبدًا ذكرى مهما حتسنت ظروف الشخص املعيشية على املستوى الش لذلك .وغري ذلك املتحضرة
ره سوى لاحللم، حلم العودة ، هذا التحول سا يذكُ تطور إىل بيت صفيح مث غرفة امسنتفحياته اليت بدأت حتت خيمة و 

من حيث ارتبارها ، هي جتربة خمتلفة ذلك، فإن جتربة النزوح عن املكان يف احلالة الفلسطينية إىلأضف  .إىل األرض
إسا أن  ذاهتا فكرة قاسية وليست حمددة لطائفة وعرق وشعب دون آخر، لاملخيم، فعلى الرغم من أن فكرة املنفى حبدي 

 حالة املخيم تنتج واقع يعيد سياق هوية املنفاي وجعله يشعر لاستمرار أبنه عابر ومؤقت.

 

 

 الكتابة كفعل اسرتجاعّي للر حم األّول: - ب

حيث املنفى أزمة نفسية  ة إلبراهيم نصر هللا،تشكيل اهلوية الثقافي، سامهت بيئة املخيام وقسوهتا وما ترافقها من أمنيات
أن الدافع األساسي لنصر هللا للكتابة، حيث  لذا كانت. مكان اساقتالع ومكان اساستضافة النافية جراء مراوحة املنفيني

حل جلوئه للتعبري أول مراوعرَب نصر هللا أن  .عرب الكتابة للوجود إساا  مل جيد رريقه التوتر اهلوّييت الذي كان ينتابه واحلنني
ه يف ، متثلت يف املرحلة اإلعدادية، حيث أول قصيدة كتبها كانت هجاء ملعلم اللغة العربية بسبب قسوته، إسا أني عن ذاته

 أني  يدة راثء، وكان هذا درس قد تعلمهحرب أيلول األسود سقطت قذيفة على بيته فاستشهد، فعاد وكتَب له قص
أن يوجه للناس الطيبني سا ضدهم، وكانت القصائد اليت حتدثت عن فلسطني قبل القصائد واألدب بشكل عام جيب 

 . ةيف إهلامه للكتابا جزءً  النكبة وشغفه إببراهيم روقان

                                                           
)أسرتجعت  http://24.ae/Article.aspx?ArticleId=37751. 24"إبراهيم نصر هللا: كل سفر يف حياة الفلسطيين فيه لسعة املنفى". موقع 130 
 .(11/11/1211اريخ بت

http://24.ae/Article.aspx?ArticleId=37751
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 جتربة سفره للعمل يف تهالكاتب فيما بعد، بل أيًضا حفز  ومل تقتصر جتربة احلياة يف املخيم على حتفيز نصر هللا
ساعدته  أو البقاء على اهلامش، أاثرت لديه أزمة هوية قلق بشأن اساحنالل لالزمحةوال هفالعزلة اليت أحارت ،السعودية

يتخذ ذلك القرار الكبري، بقوله: سأكون كاتباً! تعويضها، األمر الذي جعله ل لالتايلعلى اكتشاف ذاته واحلاجة 
شجار داخلي بينه وبني نفسه، لاستدعائه الصور جتعله يف حالة اليت ، رؤية املقارنية والتعارضيةفاملنفى حيُكم املنفيني لال

الكتب  وقراءةم نفسه بتعليتدأ نصر هللا اب . وألجل ذلك،السردية والوصفية اليت حتيل إىل "اهلُناك"، حيث الورن والبيت
صيدة  وهي أرول ق ،أحالم قرية حياة قصيدة، ومن نتاجاته يف ذلك احلنيالدينية والشعر والرتاث والتاريخ واحلكاّيت، 

 .131كتبها يف ذلك الوقت ورواية براري احلمى

فإنه يف  وإن كان واقع املخيم الذي عاشه نصر هللا يف بداية حياته مث جتربة السفر والعزلة أثرت على تشكله ككاتب،
مرحلة ساحقة من ذلك القرار لاختاذ الكتابة منهًجا للتعبري وللوجود، نضجت فكرة املنفى واهلوية لديه، وأصبحت 

فالذات  .كما يف سلسلة امللهاة  للوجودوأتكيد  لكتابة تعبريًا تصاعدًّي ضد الرواية الصهيونية، هدفها تدوين الذاكرةا
الفلسطينية، مل تتعرض للنفاي اجلغرايف فقط، بل تعدات لاألساس إىل رمس اهلوية املعنوية وما حتمله من عناصر: الناس/ 

 ني حيث إآبخر كيف كتابة املنفى الفلسطيين اختذت البعد السياسي، احلكاية/ األرض، وهذا ما يوضح بشكل أو 
على رمس اجلغرافيا وتفريغ فلسطني من رموزها الورنية واألدبية ومالحقة من بقي يف  ممنهج اساستعمار اساستيطاين

جهه فإن التحداي الذي يوا لذلك .1221132كما يف اغتيال انجي العلي يف لندن عام األرض ومن ُهجر منها،  
 لاإلهنيار. بقضيته ووجوده يبدأوإسا فإن جدارته املنفي الال منتمي، هو حتدي احلفاظ على اهلوية والبقاء على اهلامش، 

، والكتابة عن فلسطينيني جيعل من فلسطني موجودةن أبمساء أدلاء الكتب الفلسطينية اليت تُعنوَ أني نصر هللا يرى لذا  
هي استعادة للذكرّيت وللتاريخ وللحلم، فهناك العديد من القراء جلؤوا للبحث عن هذه املدن والتعرف األماكن وبنائها 

والكتابة  ء.اكن اليت ُترتك تصبح ملك لألعداألما ني حيث إعليها وعلى ّترخيها بسبب ورودها يف الرواّيت واألشعار، 
بل تدوين  ،تارخيي كتأكيد وحيد على وجودية الفلسطيينعن فلسطني سا تقتصر لالكتابة عن اجلغرافية وعن التسلسل ال

الذي هو صاحب القضية وصاحب املكان، وكأي إنسان آخر، إنسانيته دليل وجودي أيًضا )أي الفلسطيين اإلنسان( 

                                                           
 .70-77(: 2010نصر هللا، إبراهيم. السرية الطائرة. )بريوت: الدار العربية للعلوم والنشر، 131

 .1221متوز/  11، 111"رصاصة جانية أصابت حنظلة يف لندن انجي العلي بني احلياة واملوت"، جريدة القبس، العدد   132
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 حُيب ويلِّد ويناضل، فال يوجد رواية تبدأ لاملقاومة وتنتهي لاملقاومة، دون أن يكون هناك اجلانب اإلنساين واآلمال
 .133، وهذه أساس القضية كما يرى نصر هللااليت ُتوسع الورين واألحالم والرغبات

 

 املنف ى يف أعمال إبراهيم نصر هللانكبة  3.3

. ويف هذا احملور يتم ل بني األمكنة يف احلاضر واملاضيمستخدًما اخليال للتنق يتيح األدب للمثقف إمكانية اسارحتال 
: املخيم  حيث يتم عرض مله من الشعور لالبينية وانعكاسه على أعمال نصر هللا، وما حت احلديث حول نكبة املنفى

مرحلة عدا أنه ، أو املنعطف األول الذي سباَب صدمة هوّيتية لنصر هللا ، ذلك أن املخيم هو املكانكمكان بيين
حول يتم احلديث  ور الثاين،أما يف احمل .حلة إعادة تعريف اهلوية وماهيتهامر و أساسية يف حياته وحياة كل فلسطيين، 

مثقف كبتصاعد حالة العزلة واحلنني وبقاءه   ،تتبع احلالة البينية لنصر هللا وتصاعدهاوذلك باملنفى والشعور البيين، 
 .هامشي وترحايل

 

 ان بييّن:كاملخيم كم - أ

حة املخصصة ملن سلبت ذلك أنه املسا، النافيةاألمكنة من أسئلة وجودية أكثر مقارنة مع غريه  ،يطرح املخيم كمكان
وهي اليت حتدد األصالين من الوافد، وهذا السبب الذي جعل املخيم حيتل مساحة يف أعمال نصر هللا، حيث أوراهنم، 

 تعترب احملطة األوىل يف تشكل هوية نصر هللا كمثقف بيين، ومن تلك األعمال:

التجاذلات الروحية والفكرية مع  ،ضع الشعريةيظهر يف كثري من املواو ، (1980) اخليول على مشارف املدينةديوان 
 الورن، حيث يعيد ذكراه وآسامه إىل ورنه الذي هجر منه، ففي قصيدته "بني املاء واملاء..هذا حلمي" يقول:

 ومنر  على لاب خيمتها

 وهي تسأُل عن خيمة  خليفتها

                                                           
)أسرتجعت بتاريخ  http://www.alquds.co.uk/?p=44149ر األنظمة املستبدة". القدس العريب "ابراهيم نصر هللا: الرواية حتمي كاتبها من خط133

18/12/2014.) 

http://www.alquds.co.uk/?p=44149
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 ويف الباب كان اجلواُد عالمه

 ياموما كان لالباب غري اخليام..اخليام..اخل

 .134فقالت: احلرُب...!

 :أربع صور من املخيم ،ومن إحدى الصور اليت نقلها ،منقل جتربة احلياة يف املخي كما قام الديوان، على

 ترتدي ثوهبا املدرسياِّ املمزقَ 

 تسرت عورته لاحلقيبة 

 واحلقيبة ينخُرها الوقتُ 

 يشرُع عورهتا

 ترتمناُ يف درهبا لاألانشيدِّ 

 تبتاع "حمايًة" قلماً 

 -رويالً -تتوقف سامهًة قرب لائع حلوى

 مث تركض للصفاِّ انسيًة 

 135عورة الثوب يف شارع جانيبا 

ديوانه األول يضج  لذلك، وهوية املهمشنيسرد نصر هللا لصور املخيم وقصصه، هي سرد ّترخيي ملعاانة املخيم  إني 
 وفيها يقول:، يك أرض القصيدةتعال ألعطو  لالوجع واحلنني للعيش حبرية كما يف اسانتشار لاجتاه الورن

 سيدي حني تعرُب هذي املدينةَ 

                                                           
 .12ص(: 1221نصر هللا. إبراهيم. األعمال الشعرية.)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 134

 .12(: ص1221عمال الشعرية.)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، نصر هللا. إبراهيم. األ  135



52 

 

 ابسط جناحك يل أستظل به

 مجاعتنا اهلموم الصغرية والورن النازفُ 

 .136مجعتنا اجلبال القتيلُة واحللم العاصفُ 

صلي وبني السفر للمكان األ ،والتشظي بني الشمال والشرق ،ملعىن احلب والورن الدسالية والتعبريات إن التوظيفات
اليت  شعوريةالدفقة على ال توظيفات تدل   ،وحالة الفراغ واحلزن ،واجلندي واملقاومة، واحللم لالسفر، واملدينة واملخيم

شظي وتشرد عارفي حالة تيف  وُتظهره، يدور حول غياب اجلماعة عن الورن األصلي نصر هللا كمنفاي تكتسح روح
، عما فقده يف حالة دفاعية يصبح املنفاي، حيث يني القابعني على احلدودوهذا ما حُيدثه املنَفى يف املنف .عن مورنه

 . وذلك لاستدعاء الذاكرة وتوكيدها

ومن الرموز اليت تتكرر يف ديوان اخليول على مشارف املدينة: اخلبز واحللم والوجع والشمس والبحر والشمال واملدينة 
كما يف ،  وحنينهه، ل تلك املفردات حتمل قصًة يف وعيوكواملخيم والصحراء )حيث عمل نصر هللا يف السعودية( 

 :للبحر هيبته..واحنىنقصيدته 

ثتها السنوُن رويالً   حدي

 وعماُن أبعُد من حلمها العائليي/ وأقرب من وجهها الساحليي 

 وتضحك يف سراِّها:

 ليَس بني املخيم والعاصمة

 غرَي درب  ستعربُه ذاَت يوم  

 .137رفوف لقاءاتنا القادمة 

 فاملكان هو ما ميثل صراع احلق لدى الفلسطينيني

                                                           
 .11املرجع السابق؛ ص136
 .20ص(: 1221نصر هللا. إبراهيم. األعمال الشعرية.)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 137
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ة ضمن سلسة امللهاة الفلسطينية، يتناول نصر هللا فيها املخيمات وقيمتها فاملصنا ، 1996)) طيور احلذرويف روايته 
فيها األحداث  يسجل، حيث 1948-1967املأساوية لدى الفلسطينيني بشكل عام، وتغطي الرواية الفرتة ما بني 

من خالل  ،يركز على الثنائية ما بني اإلنسان واألرض. و واحلال الفلسطيين نتيجة التهجريلنكبة الفلسطينية ما بعد ا
 .يالده وتنتهي الرواية لاستشهادهإبراز عالقة رفل صغري يعي انتمائه ألرضه وهو جنني يف بطن أمه ويولد قبل موعد م

ري، واليت عامل الكبار وعالقته لالعصاف من خالل وعيه ملا يدور حولهبعد وسادته ووجوده، من  الصغري وتربز الرواية إنتماء
عنها النكبة  ونتجَ  ،على أمهية جتنبنا لألخطاء اليت وقعت فيها األمة العربية للدسالة .يصطادها ليعلمها احلذر

 :الفلسطينية

 مسعت أنَك األشطُر يف الصيد. قال األستاذ خالد. -" 

 لكنه مل يكن مطمئناً حىت اآلن.هزي الصغري رأسه موافقاً. 

 أصطادها وأررياِّها. قال بوجل. -

 ملاذا تصطادها ما دمت ُتطرياِّها؟ -

 .138"ألعلمها احلذر -

حنني إىل الورن واإلصرار على ما يرتافقها من ، و وصعوبة احلياة اتومن خالل روايته يسرد أيضًا احلياة يف املخيم 
اليت أحبها الصغري وهو جنني، واخنرارها يف كربها إىل فدائية ألجل  (نحنو )ة من أجل العودة، كما يف شخصياة املقاوم

نصر هللا  مَ وما بينهما رقا  ،شهادة: وايته وأهناها لافتتاحية أمساهاالورن. ويالحظ شكليًا وفنياً، أن نصر هللا بدأ ر 
 .1حىت رقم  11نازلياً بدًء برقم النصوص ت

- هو دليل على شقاء احلياة اليت عاشها الفلسطينيونف، دفعه للنضوج املبكريف روايته، و  لصغري كبطلااختياره  أما عن
عاشوا التشرد  وممنقضاّي املخيمات  وهو يعرض لالتايل، كبة وما آَل إليه من وقائع قاسيةبعد الن -وعاشها هو كالجئ

 :والظلم والقهر واجلوع والنوم يف الربد القارص واملوت من أجل البقاء على قيد احلياة

                                                           
 .122: ص (2012بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. ريور احلذر. )138
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 .139"كان الوضع قد بدأ لالتحس ن، أصبَح للناس خيام ميكن أن يندساوا فيها، ويناموا، دون أن يراهم أحد"

حادثة موت أبو خليل، حيث الصغري وحنون ينظران إىل الكيس الذي يندفع يعرب نصر هللا عن أمل العودة بتصويره و 
،  تغنيها أم خليل لزوجها املتويفواحتارا من األغنية اليت  رض، وقد أصاهبم اهللع من العويلمنه سائاًل أمحر ويغطي األ

 كحسرة على العودة:

 "موَتك إيل والناس ما بتتكليم 

 غصن الشاجر عليك راح يتأمل

 موتك إيل واملوت هواِّ بعاَدك

 ".140كيف بِّداي أاِّملك ّتعيَدك لبالَدك؟

د للمنفاي أبن األماكن النافية ما هي إسا مروٌر عابر، هو ما يؤك األملأن يرتبط احلنني لدى املنفيني أبمل العودة، ذلك 
إسا أن استعادة ذكرى النكبة يف كل مناسبة هلا،  وعلى الرغم من أن فلسطيين الشتات، ما زالوا يعيشون منفًى مستمرًا،

قضية بُعدها. ما هو إسا توكيد على رفض اهلزمية وحالة اليأس اليت تنتج عن رول األمل، ففقدان احلنني للورن يفقد ال
الذي نشأ فيه من خالل  خميم الوحدات -وجد الكتابة األدبية مالًذا لتعويض شعوره لالعزلة-ويصف نصر هللا كمنفاي 

 :ويطرحها الصغار تُعاش يف واقع املخيمات،حيث أاثَر أسئلة روايته، 

 غري أن يسأل أمه:"رويلة مرات اللحظات، وترامت األّيم بني يوم غياهبا وذلك اليوم الذي جترأ الص

 أألنين أغضبُتها رحلت؟ -

 سا، لكنهم ذهبوا ملخيام "الوحدات" أخذوا )وِّْحَدة( -

 قال: وهل سنذهب حنن أيضاً؟

 قالت: عندما جييء دوُران.
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 "141ومل يفهم الصغري مىت سيجيء دوُرهم.

لوعي اهلوّييت، األمر الذي يتضح أن نصر هللا، مل خيرج من أزمة املخيم، تلك األزمة الوجودية اليت شكلات بداخله ا
ءاته  امالحفزاه ساستدعاء صور املخيم أبعمال أدبية، فاملخيم مكان يتعذر فيه ممارسة احلياة. وهو بصوته السرداي و 

 ليفصح عن املخيم كمكان بيينا وحدودي يفتح الكثري من أزمة الوعي جتاه املنفى.يلجأ لتمرير رؤيته عرب شخوصه، 

 

 :البييناملنف ى والشعور  -ب

ففي ، بعد أن كان املخيم أول صدمة جغرافية له، زرة منفاه والشعور أبنه يف الورنالكتابة لديه وسيلة ملؤا نصر هللاوجد 
 كفلسطيين  وصراعهيتضح أن نصر هللا حياول سرد املطر الذي يهطل يف داخله،  (،1982) املطر يف الداخل ديوان
 حيث يقول: ،حلنني قصيدة حباملشاهد الشعرية اليت تضج لا . ومنمنفاي

 يف أقاصي اجلنوب"

 رجٌل وامرأةٌ 

 ويف األفق متتُد مشرعةٌ 

 غابٌة من عيون البنادق

 وبعض أحاديث مل تكتمل عن ترابِّ الورن

 عن شوارع تسرقهم حني ينتشُر البحُر يف الذاكرة

 رجٌل يطلق اآلَن أّيمُه..

 ويداعب رشاشهُ 

 وامرأة تبحُث اآلَن عن لاقةِّ حطب
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 .142"ن وردة  خلفاتها القذائف بني الرمادوع

، جنًبا إىل جنبوالذاكرة نصر هللا، إمنا يدل على الكيفية اليت يكن فيها املنفى  يف ذات إن انتشار البحر يف الذاكرة 
احلالة  يف حتديًداتمين العودة فوُتشعل يف املنفاي لالتايل احلاجة خللق ممر عابر للحدود، للتواصل مع ما ظال يف الورن، 

وكما  ،وتظل األماين والرغبات مؤجلة حلني العودة منذ اساقتالع يف التصاعد، يبدأ كيف أن احلنني، توضح  الفلسطينية
 :بقولهقصيدته  يف تأنفاس

 وتـُْودُعُه سريها"

 حنَي تنضج أزهار قهوهتا

 سيكون لنا زهرةٌ -

 شبٌل مجيلْ  -آه-يكون هلا

 وتنظُر صوَب احلدود

 .143"سيكون لنا ورنْ 

 حني يقول: ،ملكان الفلسطييناليت يشعرها جتاه اأتكيد حلالة احلنني  ،زهرة عدن أيضاً  يدتهولعل قص

 لو أنا انفذة أشرعت"

 ورمتين حبيفا

 وعنقود هذه اجلديلة؟

 هل كنُت أبكي

 لو أن املسافاتِّ أرلقت املوج من صدر حيفا
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 وهيبة هذي البالد السماوية العشب؟

 .144"!-واحلزن منفى-

ويعد هذا  فقد ُكتب يف العامني التاليني للخروج الفلسطيين من لبنان، (،1221) أانشيد الصباحالرابع  ديوانه أما يف
على البعد اسانساين والتفاصيل احلياتية لالنسان، ولوعة األمل واملنفى ففي قصيدته أانشيد  االديوان األكثر تركيزً 

 قال: ،الصباح

 حُر أييت أليكْ سنٌة.. واثنتان.. ثالثوَن.. والب"
 سنٌة.. واثنتان.. ثالثوَن.. والقيُد أفق يديك
 سنٌة.. واثنتان.. ثالثوَن.. كل املنايف عليك

 سنٌة.. واثنتان.. ثالثوَن.. ماذا تبقى لديك؟
 .145"ت تضحُك، ترفع كفيك للفجر، حتلمُ ما زل

، سئلة وحنني، ويُدرج يف حاضره، ماضيه، كيف أن املنفاي البيين يظل يف حالة أأغنياتناتشري قصيدة السياق ويف ذات 
 فيقول:

 وملن هذه األغنيات؟"
 حني تفتُح أبواب منزلنا
 وتعانقنا واحداً.. واحداً 

 وتعيد إلينا مواويلنا
 حني حتمل يف زمن العرس أجسادان

 وتسوداان ورناً رائعاً 
 مث تقطف أشهى الثمارِّ 

 وأعلى النجوم
 ختبئها عن عيون اجلنود
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 .146"لنا -مثل أمي–وحتملها 
على مواجهة األسئلة حول وجودهم والسبب يف نفيهم، خاصة يف احلالة الفلسطينية،  املنفيني  حيكم واملنفى بقسوته، 

من ضياع يف ذاته املنَفى  ا الغضب حول ما آلواليت يكون فيها املنفاي، يتملكه ليس فقط احللم لالعودة، بل أيضً 
  :بقوله، نصر هللاوشتات، ويتساءل 

 ذا تكوُن الطعناتملا"

 وأّيمنا اليت يتسلقها الرصاصُ 

 ودماؤان اليت هتز الشوارع

 ملاذا تكون اجلثُث، والقبورُ 

 وهذا الصليُب، وهؤساء املخربون

 فاحتة هناران

 كلما انتفضت أغانينا

 معلنة حبها هلذا الفراغ العريض

 هلذا اخلراب الشاهق..

 .147"فى، هلذا الورن!!نهلذا امل

مبحاولة نصر ، عن شعوره لاملنفى وقلق اسانشقاق للتعبري(، 1987) الفىت والنهر واجلنراليف ديوانه  يعود نصر هللاو 
شاهد الشعرية كما فعل يف ديوان نعمان امل لتجزئةدون أن يلتجأ ة الشعرية النثرية الطويلة هللا خوض التجربة امللحمي

بكل ( املرحلة)كمثقف منفاي وكمثقف رسويل لقضيته وورنه يسائل نصر هللا   ،يف قصيدته حوارية املرحلةو . يسرتد لونه
 ما حتمل من معاانة وينتقدها مؤكداً أبهنا مرحلة حتتاج للنهوض حنو العودة وحنو احلرية، حيث يقول:

                                                           
 .244املرجع السابق؛ ص  146
 .111( ص1221ة للدراسات والنشر، نصر هللا. إبراهيم. األعمال الشعرية. )بريوت: املؤسسة العربي147



59 

 

 وهذي األانشيُد تبقى كالماً "

 إىل أن يعمدها جرحنا

 وهذي املنايف سيوٌف على الكلاِّ 

 حىت يُقطاعها عنقنا

 بقى عليناوهذي السواحل ت

 تكون لنا نإىل أ

 .148"وتلَك فلسطني

فاملكان احلدودي الذي يتحصن به املنفاي، يشجعه على اسرتداد ما مضى واستحضاره، هنا أتيت فاعلية اللغة يف ومن 
، وتساعده على مقاومة املنفى ومقاومة من ظل مع الورن وترحتل فيه كل مكوانتهإنتاج معرفته الرتحالية، حيث يرحتل 

من بيارة الربتقال وشجر اللوز وغناء الطري، ويدافع  املكان ففي قصديته أغنية للحياة، يصف نصر هللا، رًا الورنمِّ مستع
 وعن ضرورة تذكره، ففقدان الذاكرة واحلنني هو فقدان للورن الذي شوهه اساستعمار: هعن

 وأستعري من جذوع النخل ساريه"

 وأستعري من غناء الطري يف الغالات وردةً 

 من سفوح الشمس مهرةً و 

 وساحاًل.. وبرتقاسًا.. قمماً.. وأوديه

 وأسأل الفضاء:

 ؟!!"هل كانت النجوم قبَل هذا الدم عالية
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يف البالد سيكون بطرد الغزاة  تواُلد احلياة أني و للحياة والبقاء، بدعوته  ،القصيدةعلى هذا التساؤل يف آخر  لكنه يرد  
 املستورنيني عنها، حني يقول:

 َن نستطيع أن نقوَل حينما جييئنا رصاُصهم:اآل"

 تفت ح األزهارِّ.. ضد هم

.. مواهُتم  غناُء رائر  على شباك عاشق 

 والنهُر عندما مييُل لاجتاه عشبه منسية .. ذبوهلم

 اآلَن نستطيع أن نقوَل للصغار

 .149"الساحاَت للدمار.. قوموا العبوا سا ترتكوا

 بشكل عام أكان نيالفلسطينيكفلسطيين منفاي، وعن أسى لى األمل الذي حيمله  هذا الديوان ع قصائده يفلقد عربت 
 :يف حوارية الغريبه، كما لذلك فإن املرارة تنتشر يف قصائداحللم لالورن ليَس حلماً عادّيً، فيف املنفى أو يف الورن، 

؟"  كم ورناً مري عليك بال أرض 

 .150"ورين

عذالات املنَفى كأهنا ندبة سا تزول، ففي ديوانه ، و ملكان الفلسطيينوصف انصر هللا ل تكميسويف ذات السياق 
ففي . مواضيع أو رزم معنونة يتميز أبنه عبارة عن مقطوعات شعرية نثرية، موزعة على (،1989) عواصف القلب

 برصده عذالات اساستذكار ملا تـُرك حبيفا، فيقول: ،قصيدته عواصف القلب يعرب يف مقطوعته إعتذار
 ُر يف كل يوم سأذكرُ سأذك"

 أين نسيُت خطاَي الطليقَة راكضًة عند شارئ حيفا
 ومن يومها سائراً أتعثرُ 

 .151"ما بني منفًى ومنفًى.. ومنفى
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لالنظر إىل تلك الصور الشعرية، وما حتمله من أثر املنفى، ذلك أن ما يظل يف املنفاي هي روح املكان الذي ُهجر منه، 
تصاعد ذلك األثر وحتولُه إىل أزمة اسانزاساق ما بني اهلنا واهلناك. ففي قصيدته رلقات الرمحة واحلالة البينية تتصاعد مع 

 :كاحلياة دون أكسجني ومقطوعته معجزة، يوضح نصر هللا التعثر الذي يعيشه دون ورن، والذي أشبه
 يوماً ما"

 سيدرُك أحفاُدان
 أننا كنا معجزًة!

 حنُن الذين عشنا عمراَن كله 
 "سجني!!دوَن أوك

 :ر أمنيته حول العودة يف مقطوعته توحدتكرا ود، يعامرارة املنفىلالرغم من  إسا أنه
 يوماً ما "

 سنجلُس على شارئ حيفا
 ونلقي بصناراتنا إىل األعماق

 لن نصطاَد شيئاً 
 ولكننا 

 .152"سنكون فرحني!!
يصفه فسياسي، وعن املنفى حتديًدا بني الشقني اساجتماعي والنصر هللا  ميازج (، 1991) حطب أخضرويف ديوانه 

  :يقول قصيدته منفىيف دسالة على املوت الصامت الذي يعيشه املنفي  خارج ورنه، و لل ،أبنه: صمٌت يف العظم يتكلسُ 
 البحُر بعيدٌ "

 واألوقات نعوشُ 

 والعرُي جرائد

 وأان منذ ثالث وثالثني سنة
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 أحفُر أنفاقاً 

 153كي أخرَج من هذا الرحمِّ البارد!.

 :ما على الرتاب، وذلك عرب قصيدته أول األّيم يكمُل نشيده لاجتاه ورنه ليؤكد على اهلوية وكل مث

 هذا الرتاُب ثوبنا وجسمنا وروحنا"

 وكل زهرة  هنا شهيدان

 قصيدان ق  وكل رفل  لا

 وكل برتقالة مشمسة  عيوننا

 وهذه بالدان 

 وهذه بالدان

 .154"بالدان

 صر هللا حيفا حبرقة املنفياِّ وحلم العودة، فيقول:يذكر ن ، إشاراتويف آخر قصائده 

 نا األرضُ ودارت ب"

 جاء لنا املوتُ 

 قلنا لنا أيَن حيفا؟!

 155ومل يُك هذا سؤاٌل، وأصبحت األرُض منفى.
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لاملكان والزمان والواقع اجلديد،  يصعب فيها التوازن ما بني رجةلدوما مييز احلالة البينية، هو عدم اساستسعاد لاملنفى، 
وهذا ما ُيستدل عليه من خالل ديوانه هذا ودواوينه السابقة، واليت برز فيها الزمن واملكان الفلسطيين من حيفا لعكا 
لرموز الشهداء من دسال املغريب إىل إميان حجو والفدائيني، كأمنا نصر هللا مل خيرج من دائرة املكان الفلسطيين بكل 

 .جتلياته احلياة واملعاشة يومياً 
 براري احلمىبل جلأ أيًضا إىل األسلوب الروائي، كما يف روايته  ،شعرًا عزلته واحلننيمل يلجأ للتعبري عن لك هو بذو 
ة اساغرتاب اليت وحاليف السعودية غطت مرحلة مهمة من مراحل حياة نصر هللا وهي مرحلة العمل حيث  (،1985)

، ضيتني شرق حمافظة القنفذةر ببلدة سبت مشران لالعقة القنفذة وتدور أحداث الرواية يف منطبدأت تكتسي حياته. 
تعاين من الوحدة واسانكسار وحالة من ، اليت وهي حممد محاد، الشخصية املركبة وحياور فيها الشخصية الرئيسية

 الضياع، خاصاة وأن حممد محاد عاش جتربة اللجوء بسبب نكبة فلسطني، ويعاين نتيجة انزساقه حنو لقمة اخلرب إىل منافذ
أكثر وحشيه وهي الغربة واملنفى، إن هذا الشعور هو ما يـَُولد يف الشخصية الرئيسية الشعور بعدم املوارنة واسانتماء 

 :ساخرًا من مضمون الصحف اليائسة ويقول ،للمكان، فيقع يف صراع مع هويته واحلنني للعودة ومقته للوضع العام

 نوب لبنان.جل غزوة"يقف األستاذ حمدقاً يف اجلريدة: هنالك 

 وكيف تسري املعارك؟

 لقد انتهت!

 كيف ميكن أن تكون انتهت، وأنَت تقول إن هنالك غزواً جلنوب لبنان؟

 ّتريخ صدور الصحيفة يقول إهنا انتهت، لقد مرات ثالثة أسابيع على صدورها.

 سا يهم، اقرأ التفاصيل.

 ويقرأ أستاذ حممد.
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يف ليل  حرارهتاتذبل، وتصل الرسائل ولكن بعد أن تكون فقدت  هكذا كل شيء هناك، تصل الوردة، ولكن بعد أن
 ".156الصحراء، تصل اجلثث، ولكن بعد أن تكون قد تعفنت، تصل األخبار، ولكن بعد أن تكون احلرب قد انتهت

ويوضح نصر هللا أبن روايته هي حكاية مكررة لكل ما حيدث للعامل العريب، ليس الفلسطيين فقط، حيث يتحدث عن 
، الغربة والعزلة، اخليال جدران األسئلة الوجودية قرع فهو حياولولالتايل  ،ريب أصبح فيه الفصام حالة ربيعيةع واقع

وما من منفى إىل منفى أشد قسوة، ذلك أنه خرج   تلك األسئلة اليت راودته يف الصحراء، .واليقظة، املقاومة والسكون
ت وشبه الثبات يف اهلوية، فحالة اهلرب يف األمكنة اليت اكتست نصر تفعله بيئة املنَفى، هي أهنا تكشف عناصر الثبا

هللا مع تعذر اإلندماج، إمنا تشري حلالة القلق اليت تعيشها هويته، حيث إبمكانه اللجوء إىل أي مكان، لكن ليس 
من منفى آلخر، إمنا ، ولالتايل فإن اساضطراب الذي تعيشه شخصيته أبن يتعثر إبمكانه اختاذ القرار لالعودة إىل ورنه

 هو يف رياته سخط على حالة املنفى وما يسببه من ضياع.

 تدوين الذاكرة كفعل ُمقاوم ضد الذاكرة اجلاهزة مساءلة االستعمار واملنف ى: 3.4

وهذا ما حفز نصر هللا لتدوين األثر ، معىن لوجوده عن للهوية، خاصة إذا عربت اهلوية للمنفاي، احتالساً يعد املنفى، 
وهنا يبحث احملور، عن  كما ذكر يف احملاور السابقة.  لنفسي الذي خلفه املخيم يف ذاته وعدم التأقلم مع املكان اجلديدا

النفسي، إىل كتابة هتدف  بعدهعلى جتاوز أثر املنفى والكتابة عن  حيث عمل ر هللا لاختاذ الكتابة وجوًدا له،قرار نص
الفلسطيين حتديًدا يعيش اساستعمار اساستيطاين الذي يهدف  يا ى، ذلك أن املنفنفملقارعة املنَفى ذاته، ومن تسبب لامل

وجود الفلسطيين وجذوره عن األرض. وذلك عرب: أتمل املوت الفلسطيين وتدوينه قصص املوت على أرضه بفعل ملسح 
 اساستعمار، وصورة الفلسطيين املقاوم واإلنسان

ثقف الرسويل والرتحايل الذي يعرب احلدود من منفاه إىل جغرافية ورنه ومن هذا املنطلق، يتمظهر نصر هللا بدور امل
وزمانه، ويتخذ من الكتابة أسلولًا للعودة واملقاومة عن املكان املقصى عنه وعن التفاصيل اليت يعيشها الفلسطينيون أمام 

، ألهنا وحاهتا عما تقوله أمي وجديلف أرر معجباً لاألعمال األدبية والفنية اليت سا ختت" مل أكن حيث يقول: ،اساحتالل
.. كل ما نكتبه هو مقاومة لفكرة تسعى إىل تنميطنا وحتويلنا إىل متاثيل اكاة فقرية سا تضيف شيئًا للقارئأشبه مبح

متتشق السيوف أو احلجارة يف أيديها امللوحة، وإذا كان من مهمة لألدب الفلسطيين فهي أن يقول أن الفلسطيين كائن 

                                                           
 .60-61( ص2010إبراهيم. براري احلمى. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا،  156
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يقول أن األم اليت تزغرد يف جنازة ابنها الشهيد هي األم اليت تبكيه بكاء سا يتصوره العقل حني يغادر بشري.. أن 
، لذلك دأب على كتابة احلكاية الفلسطينية بذاكرة مشتقة عن الذاكرة اجلماعية، تشبه الروح الفلسطينية 157"الناس

 سا يعرفها حقاً.لكنها ختتلف عنها، وأراد بذلك أن يفاجئ من يعرف فلسطني أنه 

املخيمات، فالورن  يعتقد أنه سا يوجد فلسطيين غادَر ورنه، أكان مقيم لاملنفى أو الشتات أو وهو بذات السياق 
على كل كاتب أن يتجدد، فاملهمة ليست تذكر فلسطني، بل الكتابة والتذكر عن  األمر الذي يتطلبيبقى يف الروح، 

فالنص برأيه له أمهيته الزمنية، أي أن يُقال يف  ،يستفيد منها األعداءكن أن من املم أي ثغرةففلسطني بصورة جيدة، 
 .158وقته وخيدم هدفه

 

 أتمل املوت الفلسطيين: - أ

 األسئلة املوجهَ  وسرد التفاصيل اإلنسانية بتأمل ومقارعة املنفى بتذكريه حول، الكتابة املوت واملوتى على عمل نصر هللا 
  . واليت أتتفقط 2ورواية أعراس آمنة وجمرد  ّي املالئكةمرااملوت واملوتى و  كما يف ديواينا   مة اساستعمارية،للكون وللمنظو 

املـوت بشـكل  على رؤية اشتغل نصر هللا (،1996) املوت واملوتىففي ديوان أتريخ شفوي للمعاانة اإلنسانية،  كأهنا
وحشــية  وحييــل وحشــيته إىل ،فته الوحشــيةمــن صــاملــوت وقصــيدته أمســاء، والــيت خُيــرج فيهــا  قصــيدته عــادات، :مثــلر آخــ

 :احلرب، فيشتعل املوت عماًل، لذلك أرلق على املوت أمساءه احلقيقية كما يراها الذين يشعلون واملستعمر اجلنرال
 أّيَم جدي كانوا يسمونه: تركيا"

 أّيَم أيب كان يسمونه: بريطانيا
 وأّيمنا حننُ 

 .159"يسمونه: أمريكا
 

                                                           
الشعر قصة حب رويلة والرواية زواج راسخ واحلرية سا ميكن اختصارها بكلمة". ديوان العرب "157

1874http://diwanalarab.com/spip.php?article1 (28/12/2014سرتجعت بتاريخ )ا. 
)أسرتجعت بتاريخ  https://www.youtube.com/watch?v=UlAa_cJ1xbcشاعر وروائي". قناة الفلسطينية  -"ابراهيم نصر هللا158
11/11/1211). 
 .119(: ص 2011له ساملاً..خمتارات. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، ابراهيم. عودة اليامسني إيل أه159

http://diwanalarab.com/spip.php?article11874
http://diwanalarab.com/spip.php?article11874
https://www.youtube.com/watch?v=UlAa_cJ1xbc
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لة املوت وعالقته لاإلنسان، داعياً ملساحة أتمل وتفكار مباهية املوت من جانب اإلرادة، اءسمُ  وهكذا يذهب عميقاً حنو
وهذا إشارة للحلم الذي  بقدر رحيل اإلرادة والرغبة والقدرة والفعل والنضال واملقاومة ،فاملوضوع ليس رحيل اجلسد

هو  أمام وحش املوتإعالن  يصبح من السهل اومةوبدون تلك اإلرادة واملق، جتسد يف الثمانينات وضاع يف التسعينات
 اساستعمار مهما كان امسه.

 
جتربة منفردة بتدوين سرية الشهيدة إميان حجو واليت استشهدت يف  أنه متيز (، 2001) مرااي املالئكةأما يف ديوانه  

تتعدد  وجندغزة. يف  عن عمر أربع شهور، نتيجة قذيفة استهدفت منزل جدها من أمها 2001التاسع من أّير عام 
، من جتربة بشرية وحياتية فعلية على الرغم من جتردها الشهيدة إىل الطفلة الشهيدة، واليتاألصوات يف الديوان من أم 

وقد بدأ ديوانه أبول قصيدة هي: رؤى كربت وعاشت كما أرفال األعداء.   فيما لوتسرد حياهتا وأمنياهتا وتصوراهتا 
 فيصف مشهد الرعب والدم املتناثر وصوت املوت القادم:الشهيدة، عن والدة  األم الصغرية،

 امرأة رفلةٌ "
 وعلى غصن هذا الذراعِّ الطرياِّ هنا رفلةٌ 

 نصَف خائفة  تتسمُع للموجِّ 
 .160"هل قتَل البحُر؟

 كيف لاغتتها املقاتلة فاقتادهتا حيث األفق عارّيً:  مث يصف مشهد موت الصغرية، يف قصيدته، رؤّي الصغرية،
 :أين متضني؟!"

 كان السؤاُل جيوُب بال سائل  
 حنَي مرت مقاتلٌة يف السماءِّ 

 لمها قنبلةوألقت على حُ 
... 

 الصغرية من فرطِّ خفتها
 .161"ارتفعت كالفراشةِّ 

                                                           
 .9( ص 2001نصر هللا، ابراهيم. مراّي املالئكة. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   160
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شهد املوت، كما هي أمام م ناجاةامل فظاعة اهلامشيني يف ورنهم، ويصفمث يكمل وصف حالة املوت اليت تباغت 
 :للشهيدة حىت تنام مناجاة األم يف أغنية

 افتحي اآلن عينيكِّ ّي مهجيت"
 لن يراكِّ أحد

 اجلنود بعيدون
 .162"والطائرات اختفت لألبد

من صوته السرداي ككاتب،  بتحلله ذلكويف آخر الديوان، يربز نصر هللا كمثقف رسويل لقضيته وملن ظل يف الورن، 
مع الزمن واجلغرافيا الفلسطينية، بكونه حاضرًا للمأسآة  وكأنه بذلك يتحد هلل،ويضم صوته ألم الشهيدة عرب املناجاة 

 :يف قوله نشيد الوداع األخري ومشارًكا يف نبذها،
 هلي اجمليد الودود الوهاب الرزاق الرشيد"إ

 الشهيُد الصبور
 أما كاَن ميكن أن ترتفق
 ترزقها مثل كل الطيور؟

 ومتنحها فسحًة كي تسري مبفردها
 .163"ر هذا الزمان.. شهور!!كان يلزمها ّي اهلي من عم

 

 يسرد نصر هللااسانتفاضة الثانية، حيث  أّيمتتناول منطقة غزة (، 2004) أعراس آمنةرواية  فإن أما يف اجملال الروائي
والرواية بذلك تطفح ، املأساة الفلسطينية من قصف ودمار وتشريد وأشالء يومية وترقاب للموتو احلياة حتت اساحتالل 

العرس  ن الواقع املؤمل، من مبدأ التمسك لاحلياة والفرح، فحىت الشهادة هي عرس سا يقل عن فرحةمبشاهد ساخرة م
 وتنطلق آمنة إىل تزويج ابنها والفرح به، على الرغم من أحزاهنا، اليت تتقامسها مع غزة:احلقيقي املتمثل لالزواج، 

نيا بني احلياة واملوت، وقد "ابين كرب، كرب مبا فيه الكفاية، وأختكِّ صبية ما شاء هللا، مت ! وكما ترين، الدا لي العني، مثلكِّ
. صحيح أن وجود أبيكِّ يف السجن جيعل األمَر ب ألزواِّجه، وأريدك أن تقنعي أمي فكرُت أبن هذا الوقت هو األنس كِّ

                                                           
 .109املرجع السابق؛ ص 162
 .153ص (: 2001سة العربية للدراسات والنشر، نصر هللا، ابراهيم. مراّي املالئكة. )بريوت: املؤس163
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، وتتحر غري مناسب يف نظرِّ بعض الناس، ولكن ذلك سا بد منه، فلو انتظران حىت تتحسن أحوالنا ويرحل اساحتالل
 .164"وسا أحد تزويج، وسا أحد َخليف فلسطني، ويعود جزؤها الذي احتلوه قبل هذا اجلزء، لكان األمر مصيبة،

ردن ومصر وسورّي والسويد من غزة إىل األ املنفيني واهلاربني، كمثقف بيين، وعن مواجهة املوت لاهلرب، يواجه نصر هللا
فاملنفيني  ،ااهلرب من املوت هو سا حمالة سيكون لاجتاه املوت أيضً  ني إ ، أبن ذلك اهلرب لن جيدي، حيثوغريها

واملشردين الذين حتصنوا وراء هويتهم املوروثة، عاشوا شقاء اهلامش والعيش على احلاد، ذلك ألهنم هربوا بدافع احلفاظ 
ينما يطؤون البلد النايف،  األمر الذي جيعل الورن يف حالة استحضار ّتمة ح ،على احلياة، سا بدافع التحلل من الورن

 :يف الرواية شخصية مصطفى شقيق رندة كما توضح

منكم،  هلم: أعرف أن كل جهة تنادي واحًدا"هل تذكُر، حني راحوا يتطلاعون للجهات، ويتسميعون صوهَتا، قلَت 
َت هلم، كأنك وسيسمع صوهتا وحده، من دون بقية أصواتِّ اجلهة األخرى، ويتبع الصوَت حىت خيتفي فيه. هكذا قل

فيلسوف وهللا، وحني قالوا لك ساخرين، وأنت ّي أستاذ مصطفى: ما هي اجلهة اليت تناديك وسا تسمع صوهتا؟ أشرَت 
 لألرض.

 قالوا لك: األرض ليست جهة، األرض مكان، أما اجلهات ففوقها.

 .165"، ومن ميلكها ميلك اجلهات مجيعهاقلَت هلم: كل  اجلهات تلتقي هنا، فيها

فالفلسطيين املنفاي حباجة للتسلح بكل ما يتضح ميل نصر هللا للكتابة، هو ألجل احلفاظ على ذاكرة حاضرة،  لذلك
تدون   واليتشخصية رندة وعكس ميله هذا يف  ،هويته من أدوات اساستعمار يدعم حقه يف العودة ووالوجود وحتصني

عادة التدوين، فاستمراراها لالتدوين هو بسبب التخلص من ترجو  وبذات الوقتكل ما تسمعه من حكم ومن وقائع، 
 :استمرار اساحتالل

"منذ ذلك الشجار التارخيي! قررُت أن أكتب ما أراه، وقد ألقي به ذات يوم بني يدي كاتب، أو أفتش عن قرب غسان  
 نكتبها، حكايتنا كنفاين وأقول له ُقم واكتب هذه احلكاّيت، احلكاّيت اليتيمة اليت سا يكتبها أحد. فاحلكاية اليت سا

 .166"ا تصبح ُملكاً ألعدائناا؟... إهني اليت سا نكتبها، أتعرف ما الذي يكون مصريه

                                                           
 .7ص ( 2012بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. أعراس آمنة. )164
 .11( ص 2012بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. أعراس آمنة.)165
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تدور يف أربعة أزمنة: زمن الطفولة البعيد، زمن املذحبة، زمن السفر للعمل يف (، 1992) فقط 2جمرد أما روايته 
ة وهي تطحن الشعوب وتقمعهم. ويالحظ يف الرواية غياب الصحراء، وزمن الدولة العربية اليت تدعي الثورية والدميقراري

أما املكان الذي يعنيه هو املكان  ،واآلخر الراويالزمن واملكان وأمساء الشخصيات، حيث أبرز شخصيتان مها: 
ومن خالل هاّتن الشخصيتان، تنتج عداة مضامني حبة ترتكب فيه من قبل الصهاينة، الفلسطيين الذي يشهد على مذ

من الوضع السياسي لى الواقع املأساوي للفلسطينيني والعريب على حد سواء، فتعمد الرواية على السخرية دالة ع
 .ومفهوم الشجاعة

ويعمل املثقف البيين، على اسارحتال من منفاه إىل ورنه جمازًّي، حيث يوثق املآسي اليت مل يعايشها بسبب املنفى، 
 ضح فيه رعب املنفى ورعب من ظلوا يف الورن بسبب اساستعمار، فمن مشاهدوحياول لالتايل أن يكون مثقًفا رسوسًا يو 

ساخرتاق أحد اآللاء احلصار مع أبنائه الثالث،  هيمرًة بواقعية سردية أليمة، ومرًة بفنتازّي عجائبية، وصفها اجملازر اليت 
 واليت انتهت مبأساوية:

 نقتلهم."أمسكوه، وصوبوا رشاشاهتم لاجتاه األوساد. قالوا له: س

 يل واحداً، واحداً فقط! اهنار، وقال: أبقو اهم أصغر منهم، فوكان قد رآهم يقتلون من 

 فقالوا: سا نستطيع إساا أبمر!

 واخرت واحًدا منهم! اذهبفذهَب إىل ضابطهم املسؤول: قال سا عليك! وأعطاه ورقة، وقال: 

 : أسرع!فوقف أمامهم، وكانوا حيداقون به فزعني، ولكزه أحد املهامجني

فاختار أصغرهم. عندها أرلقوا النار، وقتلوا رفليه اآلخرين! شدي صغريه ومضى دون أن يلتفت خلفه، سار خطوات، 
ابتعد، أوقفوه: إىل أين؟! ارتبك أكثر، قال معي ورقة، أنظروا! نظروا. قالوا: مسحوا لواحد من أبنائك أن يبقى على قيد 

 167."احلياة، لكنهم مل يسمحوا لك! وقتلوه

                                                                                                                                                                      
 .63ص املرجع السابق؛ 166
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على مقاومة الرعب النفسي  تؤكد أن أضعف اإلميان يف املقاومة هو إجناب املزيد من األرفال، كردا  إسا أنه كمنفاي
 للمجازر ونفي الفلسطيين عن أرضه، كما وضحت الرواية احلوار الدائر بني شاب ووالدته عشية زواجه:

هل ختاف عليهم من املذابح، آه؟! هل تريد أن تقول "أمي مل تكن تقول ذلك، كانت تصرخ يب: ملا سا تنجبان، آه؟! 
يل أنكم قادرون على أن حتبوا أوسادكم أكثر مما حنب أوسادان، آه؟ شوف، إنا أفضل ما ميكن أن يفعله الفلسطيين 

 .168"أحيااًن، أن ينجب، فاهم!

 الفلسطيين املـُــقاوم واإلنسان:  - ب
وهو بذلك ، حكاّي كونيةحلكاّي الفلسطينية واإلنسان، وجعل ا يهدف نصر هللا إىل تدوين صورة الفلسطيين املقاوم

 نعمان يسرتُد لونهففي ديوانه . يلتفت إىل اإلنساين الذي يوسع الورين، وليس الورين اجملراد الذي ُيضيق اإلنساين
لفلسطيين الذي خياف شخصية ا على تقدمي عملَ  ،1984عام  وصدرَ 1981-1980والذي ُكتب ما بني عام 

يبتدئ ففي اجلزء األول من ملحتمه ، مع املقاومني ومقاومة اساحتالل م ويقاوم، ووصف األثر النفسي لاساخنراطوحيل
 بقصيدة فاحتة:

 ّي أيها البشُر الداخلون إىل دمهم"

 من غبار الطريق

 اخلعوا جلودكم

 وارتدوها

 وأحزانكم واسكنوها

 واعملوا أن تظلي لكم حنطًة 

 .169"وأسا تغيب
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، وهذه إشارة نصر هللا بعنونته لقصيدته ب صورة املنتمني إليه هو منصورة الورن وأمل العودة، كيف أن وهذا يوضح  
فالتحدي الذي يواجهه املنفاي، ، ، واساحتفاظ لالذاكرةلاحلق والدفاع عنههي لاإلميان املقاومة  ، ذلك أن فاحتة"الفاحتة"

رموزًا وصورًا تكرس صورة الورن، كما يف رمز احلنطة اليت وظفها  ونحيمل األمر الذي جيعل املنفينيهو حتدي الذاكرة، 
 نصر هللا.

يف ورنه واملوارن يف أرض الغريب، والفرق بني املوارن حداة الصراع الذي عاشه، نصر هللا  يصف، نكبة املنفى فيهوعن 
 :الطلقة الثانيةيف قصيدته  وذلك

 نعمان.. هذي يداَك وعمانُ "

 .170"ماهل تلمُح الفرَق بينه

يتضح كيف أن نصر هللا يتعامل مع املكان على أنه  -أي بني عمان والورن-من هذا التساؤل حول الفرق بينهما 
فهو لاستذكاره واستحضاره للمكان والزمن  موقع احلدا أو البينياة، يف اعالقً  امثقفً  مكان عابر، وأن احلنني للورن جعله،

 ومل ينخرطعن ثقافته األصلية  الم وغري ذلك، معناه أنه مل يستطع التخليالفلسطيين، وما فيه من أحداث وجمازر وأح
العبورية تعرب عن حالة وقصيدته: ممَر، أو لاملكان اجلديد، ذلك أن نصر هللا مل يكابد املنفى األلسين،  مع الثقافة اجلديدة

 :واسارحتالية اليت يعاين منها، بقوله

 وانزعوا ظلكم"

 عن مساء  يطري

 يف أقاصي الكآبة إىل رعنة

 وامنحوين فضاءً 

 .171"يليُق هبذا العذاب ألرسم منفىً 
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وصورة  ة سا حتاكي التاريخ الفلسطيين بقدر حماكاهتا للحدث الفلسطيينملحمة وجدانية نفسيا  ،إن نعمان يسرتد  لونه
نتيجة اساستشهاد، مث انتعاش  ، حيث احللم لاستعادة الورن، واألمل بفقدان األحبةاملقاوم واإلنسان واملنفاِّي الفلسطيين

ن، وقد أشار إىل أخرى مثل: بريوت وعماا أماكناحللم من جديد واإلميان لاملقاومة لنيل احلق، وقد أاثر الديوان عداة 
 املكانيني ومؤازهتم للذاكرة الفلسطينية. التعب وحبه لِّكال

ات نضال يومية تنوعت لالنضال املباشر ضد تعددت مشاهد حياتية حلرك فقد (،1988) األمواج الربية أما يف رواية
اإلحتالل، والنضال اإلقتصادي لاإلضراب، والنضال لاإلجناب، والنضال لالغناء واحللم والرقص وزراعة احملاصيل 

يف أن اجليش الصهيوين ويوضح نصر هللا كستهزاء هبا من الطفل حىت الكبري!، التحدي لكل األوامر العسكرية واساو 
 .إسا أنه يعاين من شبح الفلسطيين، بكل أسلحته

 البندقية ساسرتداد البيت، إىل أمهيةشري ت ،، تعددت مشاهد نضالية يف روايتهالعودةومن منطلق احلق واساصرار على 
سحابة يف فصل  ت الروايةكما أوضحورنه،   للكيفية حول اسرتدادلوعي الثوري الذي حيمله املنفاي ويتضح لالتايل ا

 :ففةالظل اجمل

 ّي ألا حممد: قلنا لك.. ليس املهم أن ترى البيت.. املهم كيف تراه."

أبو حممد: حاولت أن أراه كما ينبغي أربعني سنة.. نعم حاولت.. ومل أستطع.. ولكن "البحري" أكد يل بثقة يف ليلة 
 .172ما، أنه رأى عسقالن بعيين.. وبعني بندقيته أيضاً"

 املقاوم، هو مقاوم بفكرته قبل جسده، وهذا ما جيعل صور املقاومة يف ذات السياق، يتبني كيف أن الفلسطيينويف 
تعدد، فاشتغال املنفيني على أتكيد وجودهم، رغم نفيهم عن اجلغرافيا، يوضح فشل اساستعمار لانتهاج املنفى كأسلوب 

على  كما أوضح ،"انغميً  "عصياانً لقتل الصوت، فريى نصر هللا أن املقاومني أكانوا يف الورن أم خارجه سيظلون 
 لسان احملقق:

" سا تستطيع النغمات أن تبقى روياًل يف الداخل.. من املمكن أن أقتحم لاهبا وأخرجها كلها.. مث.. أصلبها هنا يف 
مواجهة احلائط رافعة يديها.. تصور ال "مي" واقفة هنا ورافعة يديها وال "ري" ترجتف بسبب التعب والصقيع الذي 
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يف آخر الليل.. أوه.. ليس هذا فقط، إن ما ينعشين أكثر.. تصوري ساصطكاك أسنان ال "دو" من ميأل ساحة املقر 
 الربد.. ستصبح دودات "دو..دو..دو".

 ينفجر ضاحكاً. منظر عجيب أليس كذلك؟!

 البحري:...

أية حلظة.. أو احملقق: ولكنين ممتعض جدًا من "سا".. أهنا سا تعجبين لذلك من املمكن أن أرلق عليها الناصر يف 
 .173ال "سا" حتب اسانطالق.." .. فأنت تعرف أني أقول أن ل "سا" ماتت قضاًء وقدرًاأدخل أفعى إىل صدرها و 

 

 الكتابة عن املكان الفلسطيين - ت

 شعب بال أرض فلسطني" هي مقولة:لقرار بتدوين املكان الفلسطيين، الدافع الذي حفز نصر هللا على اختاذ ا يظهر
اليهود  فلسطني هي أرض امليعاد واألرض املقدسة، وأني  ، وهي شعار للرؤية اساجنيلية القائلة أبني 174"أرض بال لشعب

البحث ومجع املصادر  عرب حنو حفظ الذاكرة الفلسطينية سعى لذلك هم الشعب املقدس وعليهم العودة لتلك األرض.
ليؤرشفها يف رواية واحدة ضمن أدب القضية  1948حىت عام  1917التارخيية الشفوية والورقية عن الفرتة ما بني 

عن  ر هللا يدشن مشروع امللهاة عوًضا ، مما جعل نصتحياًل للكم اهلائل من املعلوماتالفلسطينية، إسا أن ذلك بدا مس
ة، من املأسا فقد اختار امللهاة بدسًا  وألن مشروعه هو السعي للقول )أننا مل نزل على قيد احلياة(،  .كتابة رواية واحدة

أن املأساة حمكومة بنهاّيهتا املروعة، ومبا أننا نتوالد على احلب واحلرية والشجاعة واألمل والعودة، فإن امللهاة لن  ذلك
تكون حمكومة بنهاية حمددة، بل ستظل تلك البيئة النشطة للصراع، حيث منوت وحنيا ونعشق وهَنجر ونضحك 

  . 175ونبكي
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حيث سم اسابن، م واآلخر لاسم األلقسمني: لا هقصائد وقسم (،1999) االبنبسم األم و  عمل يف ديوانه وهبذا فقد
ففي القسم األول  وحتديًدا والدته، وما حتمله من أسرار البالد وأمثاهلا،األم الفلسطينية  احلديث عن حياول لاألساس

 :قصيدة، يف حديثها عن غربتهايف بسم اسام، 

 يف الطريق إىل غور منرين"
 حية األهل يف كل شيء  نراهكناا نفتش عن ر 

 وعن كلمة  كلمتني إذا ما التقينا هبم
 لنباِّل الشفاه

 .176"وعن خرب  عن بالد
مث ينتقل نصر هللا ليقص عن األب بلسان األم، كجزء كبري من ذاكرهتا وحلمها وعمرها اليت قضته معه، فتقص عن 

يت واألهل والرتاب، ويؤكد أن العودة أمل وكيف كان يؤنسها ويواسيها بسبب البعد عن الب -حلم زوجها–حلمه 
 :سيتحقق سا حمالة، كما يف قصيدته، يف حديثها عن حلمه

 كاَن يهمُس يل"
 : إن هذي املنايف
 كما احلزن متضي

 وكان يقولُ 
 : إهنا غيمٌة وتزول

 ويهمسُ 
 : إنكِّ أمجُل من أن تعيشي بعيداً 

 .177"بال ورن  ريب  وبال خيول
بقوهلا متعجبة، يف األم عن وهي حتاور زوجها  يصف نصر هللا حديث، بعد جتربة املنفى اهلماويف حديثها عن تربية أرف

 :حديثها مع زوجها
 أن تربيه من دون خبز  "

                                                           
 .15-19( ص 1999نصر هللا، ابراهيم. بسم اسام واسابن. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 176
 .26(  ص 1999نصر هللا، ابراهيم. بسم اسام واسابن. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 177



75 

 

 ومن دون زيت  وزيتونة
 وتعلمُه أن يعيشَ 

 ليحرس أحالمه كلها وصهيله
 "إهنا مستحيلة.

والنفي اليت عاشها وعاشها غريه من ن حالة اساقصاء أب ،كما يعرتف نصر هللايف هناية احلوار، تعرتف األم   لكنه
سا  أمرًا واجًبا ألن يكونو بشرًا ، وتربيتهم بعيدًا عن الزيت والزيتون والبالد، جعلت يف املقابل مهمة تريتهماألرفال

 يف هناية قوهلا: كما،  ألجل البقاءالذاكرة على  وحيافظون خيضعون لذل املنفى
 غرَي أنَك ربيتهم بشراً "

 وقطعَت هبم دون أن ينحنوا، حلظةً 
 .178"أرَض هذي املنايف الذليلة

إن القيمة التنفيذية للمنفى، هي التعلم من قسوة املنفى ما جيعل املنفاي يتمسك أكثر لاهلامشية، ذلك أن تلك القسوة 
ا لامتياز، غري خاضع لسلطة منفيً  يا ثقافة األصلية، هي ما جتعل املنفاليت جتعله يتأرجح ما بني بني، وتعزز فيه احلنني لل

املكان النايف، فمهما عمل على استحضار ورنه عرب رموز وصور، أو كما يذكر نصر هللا يف قصيدته يف حديثهما عن 
إسا أثر املكان األصالين تبقى يف  حقلهما، لاللجوء إىل زراعة التني والزيتون والسرو والدوايل وكل ما له نكهة الورن،

 حالة شعورية وجدانية: روح اسانسان، فهو
 ها كل شيء  ههنا يف حقل منفاان متاماً "

 مثلما يف أرضنا األوىل..
 ومل يدُر الزمن
 لنحسي دقيقة  

 .179"أني املنايف كالورن
تها واحدة ونذر وحيد، وهي العودة إىل بي ةينهي نصر هللا جتربة األم اليت قصتها أبمني سم األم،ويف هناية قسم لا
 :ينما تقول، يف حديثها عن نذرهاوورنها، وذلك ح

 إذا كاَن يل يف حيايت نصيبٌ "
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 حراً وصايف -كروحكِّ –ألحيا هنالَك يوماً 
 سأغفرُ 

 كلي 
 .180"خطاّي املنايف

د ن احلكم العثماين واسانتداب الربيطاين وتوافحقبة فلسطني إلاا تناولت  (، فقد2007) زمن اخليول البيضاء رواية أما
واستند العمل على مجع الشهادات الشفوية للذين عايشوا تلك املرحلة  ،1948عام م النكبة اهلجرة اليهودية وقيا

يف هناية الرواية واهلوامش، مثل: يوميات أكرم زعيرت ىل املذكرات والكتب واليت أدرجت لاإلضافة إ .واقتلعوا إىل املنايف
على رواية زمن اخليول البيضاء  تركز، ومل احلهاية الفلسطينية يف خمتلف مر القض ةومذكرات حممد عزت الدروزة وكتاب

احلياة اساجتماعية والسياسية واساقتصادية بشكل سلس مع تصاعد  تعدت لتصف، بل اجلانب التارخيي والسياسي فقط
ذلك عمل على تقسيم الرواية  وألجلاة كاملة منذ النشأة إىل املمات. شخصيات الرواية زمنيًا وكأمنا القارئ يتتبع حي

إىل ثالثة أبواب: الباب األول وهو الريح: ويسرد فيه احلياة يف أواخر العهد العثماين وربيعة األوضاع آنذاك وتفاعل  ًيافن
الناس معها ومدى الرتهل الذي أصاب اإلمربارورية العثمانية، أما الباب الثاين وهو الرتاب: وفيه يصف تغلغل اساجنليز 

لات اليت حلقت  وحال األوضاع اساجتماعية والسياسية وقتها، والعذايف فلسطني ونشوء اسانتداب الربيطاين
من تعذيب وقتل وضرائب ومصادرة أراضي وأتهيل األرض للهجرة اليهودية، كما وصفت اخليانة  لالفلسطينيني أيًضا

حاب الربيطاين العربية والفلسطينية والتذبذب لكسب سياسية اساجنليز. أما الباب األخري وهو البشر: فقد وصف اسانس
 كهذا، ممكناً.  جعلت أمرًا وحشًيا وتسليم األرض إىل العصالات الصهبونية واألسباب املأساوية اليت

، منها: األصمعي، اجملالت والصحفحيث  أّيم األتراك،وعن  األماكن الفلسطينية، تربز مدينة حيفا، مركزًا ثقافًيا 
زواج، عية يف ذلك الوقت، هي هتشيم الصحون إلعالن الرغبة لالومن العادات اساجتما  181.والقدس وجريدة الكرمل

، ومن األمثلة على ذلك خالد ابن احلاج يهشم الصحون، فتدرك العائلة رلبهحيث وهي عادة يلجأ إليها الشاب، 
 حممود والذي هشم صحون والدته، وقد أدرجت الرواية أغان  وأمثلة شعبية قدمية ملثل هذه املناسبات وغريها:

 أمه هتش م الصحن، قالت: انكسَر الشير!! -مبجرد عودته للبيت أمسك أبحد الصحون وكَسره. مسعت منرية"
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فقالت أمه: انكسَر الشير كمان مراة!! والتفتت إليه تسأله: ما بَك هذا اليوم؟ وقبَل أن تتمي سؤاهلا   أمسك لالثاين وكسره.
رتاها احلاج حممود من َدركيا تركيا، يتناثر على األرض. رأته يرفع كان واحٌد آخَر من عدة صحون صينية موريدة، اش

ر بنا البيت!! هبي احلاج حممود راكضاً. وقد أدرَك أن الشاوق  الصحون فصرخت: احلق ّي حاج إبنك قبل أن يكساِّ
 .182سامرأة قد ضجي يف عروق ولده!"

فرتة هناّيت القرن السابع عشر  اليت تناولتو ؛ يف وصف املكان (2012) قناديل ملك اجلليل واستكمل يف روايته
ايب سا ينطبق على الزمن الروائي. وسردت ( ولالتايل فإن الزمن الكت1775 -1689والقرن الثامن عشر أبكمله )

وقائع تلك املرحلة التارخيية، وقيامه على إنشاء أول كيان سياسي واجتماعي و ظاهر العمر الزيداين،  سرية الرواية
ومي مستقل عن اإلمربارورية العثمانية امتدت يف الساحل الشمايل الفلسطيين كله وكثري من املنارق  واقتصادي وق

خارجها مثل: إربد وعجلون وصيدا، حىت ُلقب ب "ملك اجلليل". ويف الرواية تنعكس عالقات إنسانية عداة وأسئلة 
والعدالة واحلق لاحلياة بكرامة، كما وظفت  ضرورة التسامح الديين واألخالق والتحررو حول املوت واحلياة واحلب، 

 . القناديل وعادات البدو ورربّيالرواية الرتاث والعادات والتقاليد واملعتقدات الشعبية السائدة آنذاك:كقصة 

وتطرح الرواية أمثلة عداة عن التسامح الديين، كما يف اتفاق الصلح واألمان الذي عقده الشيخ ظاهر العمر مع األمري 
ف، أمري املتاولة، مقابل تنازله ع البصاة وّيرون واملتاولة كلَها، وتكفل ظاهر العمر بدفع مال املريي لباشا صيدا، انصي

وقد عارض سعد العمر شقيق ظاهر العمر األكرب على هذا اساتفاق بسبب اختالف املذهب، حيث أن ذلك أمر سا 
 يقبله أهل السناة: 

 ذه البالد وخارجها، وتطعنهم يف إمياهنم!"إنَك تعادي أهل السناة كلهم يف ه

لن أمسح لك أبن تقول كلمة واحدة أكثر مما قلت ّي سعد! أي إميان هذا الذي تؤمله الرمحة وحقن الدماء  -
وصون كرامة الناس؟! ّي سعد، أان سا يعنيين ما تؤمن به، يعنيين ما الذي ميكن أن تفعله هبذا اإلميان: تبين أم 

، ختلص أم ختون، تسلب أم متنح، حتب أم تكره، تصدق أم تكذب، حترر أم هتدم، تظلم أم تعدل
 183تستعبد.."

                                                           
 .13املرجع السابق؛ىص 182
 .254(: ص2012نصر هللا، إبراهيم. قناديل ملك اجلليل. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون،183
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 أصبحت يفبعدما شاعت أن البالد  أنهظاهر العمر،  حول األمان والكرامة وضمان احلرّيت اليت أوجدهاومن األمثلة 
هرات، جتوب اجلليل ألربعة أّيم إبرسال أمجل فتاة حمملاة بكل احللي واجملو قام أمان وسا أحد جيرؤ على أذية أحد، 

ا اعرتاض رجال الصقر ها أحٌد، وكان اجلواب لالنفي، عدوحدها، وحينما أهنت مهمتها، سأهلا ظاهر إن اعرتض رريق
 هلا بسؤاهلم هلا حول مكان ذهاهبا، فكان جزاءهم الشنق!

جون دون أن يفهموا شيًئا، وبعد صالة "يف صبيحة اليوم التايل، ُعلقت مشنقتان بباب عكا، أتمالهما الداخلون واخلار 
ر الرجالن ومت شنقهما. وأعلن ظاهر:   الظهر ُأحضِّ

 184فليعلم اجلميع: سيكون هذا جزاء كل من يعرتض رريق امرأة أو رجل أو قافلة يف هذه البالد!" -
طني، يف فلسبسط نفوذه ب ، وذلككيان مستقل عن اإلمربارورية العثمانية  لشكيله أو تومن إجنازات ظاهر العمر، 

كربى حلفاء عرب عالقاته التجارية والسياسية معها، ومل تعد هناك دولة واحدة هلا وإنشاء جيش كبري، وكسب دول  
 قنصل يف بريوت أو صيدا أو دمشق، إسا وهلا قنصل يف عكا.

 

 

 مساءلة الضياع الفلسطيين والورثة اجلُدد: 3.5

شرفات ففي ديوانه  الفلسطينية والورثة اجلدد، على نقد احلالة كمثقف رسويلا وكمثقف عضوي منفاينصر هللا  عمَل 
عربية يف حرب اخلليج واملسار الدميقراري ال األملركود الفعل اسانتفاضي الفلسطيين، وخيبة  وصف ،(1997) اخلريف

عمل على نصر هللا ي ففي فم البئر وقصيدته الورثة،األردين، وبذلك حياول لاحلفاظ على إرث الذاكرة، ومساءلة التاريخ، 
 عية والرتاب، أم أنه سيظل مسكوانً مساءلة الورثة اجلدد للقضية، عماا إذا كانوا أجدر لاحلفاظ على الذاكرة اجلم

 لاخلوف والرتقب، حيث يقول:
 ملن سيؤول ذراعي أخرياً "

 ملن ستؤول ضلوعي وقليب

                                                           
 .111ص (: 2012نصر هللا، إبراهيم. قناديل ملك اجلليل. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون،184
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 ملن ستؤول خطاي.. روايف
 .185"ملن ستؤول دمي.. ضفايف

لذاكرة، لضمان اوزون ذلك لقتل اجسا يستهدفون فقط اجلسد بل يت قتلة دائًماال ، ذلك أنمهية الذاكرةأ إىليلفت  كما
 :وحدة رة الدفاع عن الذاكرة فيقول يف، وهلذا حيث نصر هللا بضرو نفي احلقيقة متاًما

 كأني الرصاصة اليت عربت الرأس"
 مل تكن تبحث عن شيء

 186."غري تلَك الذكرّيت
واملراهنة على أن املنفيني سينسون الورن، بوصوهلم إىل حالة  يفكر بتحويل تراب الورن إىل غبار، ملنكما يساءل 

مؤكًدا حول صورة الورن الذي  ، يصفاكتمالففي قصيدته  اليأس من الوضع السياسي وعدم الكفاح ألجل الورن،
 حيث يقول:محله املنفيني معهم يف هتجريهم القسري، 

 كاملًة دون نقصان"
 لوا بالدهم معهممح

 أولئك الذين انسابوا
 مطراً 

 .187"يف الرتاب
 

ررح نصر هللا العديد من األسئلة اسانسانية والورنية وما ميوج  (،2012) على خيط نور هنا بني ليلني ويف ديوانه
سا  الذيداخل الروح البشرية من مآسي ومشاهدات، ومن الصور اليت يطرحها بسخرية هي صورة الطاغية املستبد، 

ثورة  يتعامل مع الورن على أنه انتماء فقط، بل كملكية، فكل ما يف الورن ملٌك له ولذريته، فيطرح صورة ساخرة أبني 
 :كري جلو صفوهم، وذلك عرب قصيدته رغاةالشعوب هي ضجيج هلؤساء الطغاة وتع

 تفسُد زرقة أحالمهم"

                                                           
 7(: ص 1997نصر هللا، إبراهيم. شرفات اخلريف. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  185

 .60(: ص1997نصر هللا، إبراهيم. شرفات اخلريف. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  186
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 حبهم لبنيهم وأحفادهم
 :الشعوُب اللئيمة تلَك اليت نسيت فجأةً 

 أن أوراهنم هي أوراهُنم
 .188"أَن أوراهنم هي ملٌك هلم!

الصمت و  ومن أشد املآسي على املنفيني، هي سطوة اسانتظار، خاصة إن كانت سا ترتافق مع األمل لالتحرير، فاملواساة
 يف قصيدته انجون: كما سا تسرتد الورن،العريب والدويل، 

 قد بكينا رويالً "
 رواَل الظالمِّ على من بكى 
 وعلى من قُتِّل وكنا على ثقة :

 .189"ليَس أقسى علينا من اليأسِّ إسا األمل! 
 

تتناول حقبة الضفة ما بعد أوسلو واسانتفاضة الثانية، وتتحدث  (، فهي2004) حتت مشس الضحىأما يف روايته 
" A,B,C" الرواية عن اسانقسام السياسي وحال األراضي الفلسطينية بعد اساتفاقية، حيث قسمت املنارق إىل

وانتشرت احلواجز الفلسطينية وأصبح هناك موجة آراء متضاربة ومتناقضة واختالف يف الواقع النضايل واملقاومة. تعمل 
هذه الرواية على جتسيد الواقع الفلسطيين األليم من مآسي ومن آمال، كما جتسد حالة الفاسدين يف البلد واليت حولت 

احلواجز لاتفاقية أوسلو، حيث  لف فيها صورة البطل، وتبدلت اجلغرافياواختقصص األبطال إسا قصص للتمويل، 
 ، كما  يف حاجز عيون احلرامية مع شخصية نعيم:ية اليت يقرتفها اجلنود مىت شاؤواالعسكرية املدامهات البيت

اجلندي، ألقى نظرة "على بعد خطوة واحدة من الفتاة احملجيبة وقف اجلندي، وخلفه متاًما، كان نعيم يقابلها. استدار 
 على الشااب، مث ألقى نظرة على الفتاة، وسأله: بِّديك ميشي الباص؟!

 هز نعيم رأسه موافًقا.

 .190إذا بديك الباص ميشي، سازم تبوسها! قال اجلندي مشرياً للفتاة" -

                                                           
 .91( :ص 2012. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، على خيط نور هنا بني ليلنينصر هللا، ابراهيم. 188
 .133(:ص 2012. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، على خيط نور هنا بني ليلنينصر هللا، ابراهيم. 189
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فكرته عن النضال واقع فلسطني بعد أوسلو وحالة اسانقسام اليت حلات يف اجملتمع الفلسطيين و  ينتقد نصر هللا،كما 
والكفاح، حيث برزت فئة احنرفت عن أمهية النضال واملقاومة من أجل التحرير، واجتهت إىل الفئوية والسلطوية 

 ليت سا متت لشعب يقاوم اساستعمار:والواسطة واحلياة ا

 ... قل يل، هل تعرفه شخصياً؟ -"

 من؟ -

 رئيس التحرير، ّي َعم خليك معاي؟! -

 معك! سا. سا أعرفه. -

 .191جو أسا تكون من أصحاب الواسطات الكبرية اليت لات حجمها اليوم أكرب من حجم البلد!"أر  -

 

 :ضمن سياق عريب إبراهيم نصر هللا كمثقف رسويّل  3.6

ه على الرغم من أن نصر هللا كرس معظم كتالاته حول القضية الفلسطينية، وعن شعوره كمنفاي يف بلد غريب، إسا أني 
فإصراره على إصدار رواية شرفة العار، هو  قف البيين والرتحايل، لريحتل ضمن مواضيع كونية، أيًضا، تعدى دور املث

لصورة اجملتمع العريب عند تعرية تلك  ساساءته اليت وجهت إليه ذلك، على الرغم من اسانتقاداتساختاذه موقًفا من 
والكفاح ضده،  للمواجهة، سا ى للنسيانسياسي مؤمل، يسعحدث كل  فإن العامل عند ويف الشق السياسي، 192اجلرائم،

حب األوران سا يكون لاسامتداح فقط، بل لانتقاد السيئات وإظهارها ف ما حصل وحيصل للقضية الفلسطينية. وهذا
له احلق  سا ينظر إىل الُقطرية وأني  كمثقف رسويل توضح دوره ملعاجلتها، فتناوله مواضيع هلا عالقة لاجملتمع العريب ككل،

 تابة عن أي بلد عريب. يف الك

                                                                                                                                                                      
 .11ص ( 1222بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، إبراهيم. حتت مشس الضحى.) 190
 .11( ص1222بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، مشس الضحى.) نصر هللا، إبراهيم. حتت191
                            " ابراهيم نصر هللا حتدث عن روايته قناديل ملك اجلليل". قناة رؤّي 192

https://www.youtube.com/watch?v=Dy2onMYmkAM (27/12/2014سرتجعت بتاريخ )أ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy2onMYmkAM
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عكــس جتربتــه الفعليــة حينمــا زار الــوساّيت املتحــدة األمريكيــة، ي، يتميــز الــديوان (1993) فضــيحة الثعلــبففــي ديوانــه 
 ، حيث قال معرباً عن صورة املدينة األمريكية:ات والوعي ورداءة احللم األمريكيفدون اسانطباع

 سا أحٌد يتكئ فيكِّ على أحد"
 القتلةِّ لالبتعاد عنوالطوابق سباُق 

 األرض املشبعةِّ لالصرخاتِّ والدم.
 الباحُث عنكِّ لن جيد روحهُ 

 واحلامل إليكِّ وردُه..
 .193"لن جيد سوى شاهدة القرب

يشعر لاأللفة مع الزنوج الذي اهلامشيني مثل ورنه، و يكمل تعريتها ليلتفت حنو  هوللخروج من مأساة دهشة املدينة، فإن
 وة له يف العذاب" الذي تعرضوا له ليتوج الرجل األبيض، حيث يصف معاانهتم:يرى فيهم نصر هللا "أخ

 وأقوُل له: أخي الزجني"
 بني النارحات الذي مل يزل مطارًدا

 كما كان مطارداً يف الغابة
 وأبوُح بسراي كل

 وجبرحي كلاه
ق النهم  بدي الذي يتطلاُع اليه ذلك الشاِّ

 .194"لبوابة املسلخ
دين العصري ، لذلك انسال من مجالية الطبيعة والتصميم املأن خيرج من ورأة املدينةحياول  يتضح أن نصر هللا كان

جنو جراحه وجراح اآلخرين ممن يشبهونه، حىت ينأى بنفسه اساستلذاذ لاملكان الذي أخرج القتلة  ورفاهية العيش، ليتكئ
لشعورية العميقة داخله واملتدفقة حنو مآسية حنو بالده وحنو املعذبني يف األرض، لذلك حاول أن يعري هذه احلالة ا
 ليفضح ممارسات املدينة ويتحول إىل مقاوم يف أزقتها، حيث يعلن صرخته:

                                                           
 .593( ص 1221نصر هللا، إبراهيم. األعمال الشعرية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 193
 .596املرجع السابق؛ ص   194
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 لن تتقدمي يف حلمنا"
 أيتها النصل

 لن تتقدمي يف ُحلمنا
 أيتها الكابوس

 ولن ختدعي
 جراحنا

 هبذا اهلدوء املثايل..
 ملبىن هيئة األمم

 195."اواتكِّ يف جملس الشيوخلن تبتلعي صرختنا حبنكة ببغ
 

دعاة، ( يعمد إىل أتمل الذات والوجود، كما 2009) لو أنين كنُت مايسرتو ويف ديوانه
ُ
يسخر من القيم اسانسانية امل

 :ب اسانسانية حيث يقول يف قصيدته الغياباألنظمة العربية وغيا ومنوالداعية إىل النبل واألخالق والبطولة، 
 بلغُت جماهَل روحي"

 رجعتُ  وحني
 رأيُت النذالة قد ُعلقت يف الشوارعِّ مشساً مطرزًة والنبالة خفاةَ 

 .196وجهال"عقل  
وهو بذلك يعيد مساءلة املنَفى، حيث يالحظ يف دواوينه الشعرية وأعماله الروائية، مدى التكرار يف وصف عزلته، 

واملنفى ، الذاكرة، ذلك أن فعل النسيان قتل ومقته على السياق العريب والدويل، فيعود يف ديوانه هذا للتأكيد عن ضرورة
 :يقول يف املـُولحيث والتحلل مما مضى،  تنتهي قسوته لانتفاء الذاكرة،

 ذات يوم"
 مل تكن األرُض للبيعِّ 

 أو هذه الريُح فوق تالل الصنوبر
 أو ساحُل البحرِّ، والبحُر أيضاً 

                                                           
 .620( 1221نصر هللا، إبراهيم. األعمال الشعرية. )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،195
 .44( ص2009 كنت مايسرتو. )بريوت: الدار العربية للعلوم انشرون، نصر هللا، ابراهيم. لو أنين196
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 ومل تكن الذكرّيتُ 
"  .197احلكاّيُت للبيعِّ

 ع املنفى، حيث يبدو كأهنم شعب بال ورن، حيث يقول:لتكرار وجمث يعود 
 املنفى"

 مل يكن أكثَر من مرآة،
 ُصوران فيها أجل

 ولكن، سا وجوَد لنا خارجها.
 .198منلك ورناً ذات يوم"منفيون كما لو أننا مل 

 
الصراع بني املثقف  العربية متخذةً  مهوم اإلنسان العريب واحلالة تسرد(، 1990) ع ـــوفإن رواية ويف اجملال الروائي 

كتم احلرّيت وتكريس اخلنوع وال "نعم"، ولالتايل يصف األساليب القمعية اليت تتخذها تلك السلطة جتاه والسلطة، و 
لسلطة سا فامعارضيها للحفاظ على هيبتها السلطوياة، ودأهبا لاستمرار على مالحقتهم وجعلهم يف حالة اهنزامية، 

بل تتعدى ذلك إلحكام القبضة على الصحافة واملؤسسات التابعة للدولة، واألماين  تالحق املعارضة السياسية فقط،
الشخصية والطموحات من قمع الفنون والكتب ومصادرهتا، والتنوع يف ابتكار أساليب التخويف والرتويض والتدجني 

على التأثري وقدرته العضوي  بذلك تُبطل مفعول املثقف ودورههي جتاه كل ما يتشكل لاجتاه احلرية واجلمال الكوين، و 
 و الكرامة واحلب واجلمال والسالم.لاجلماهري حن

كما يلقبه ثالث شخصيات مركزية وهم: اجلنرال، والصحفي القاص أمحد الصايف أو أمحد العكر   وْ يتبني يف رواية عَ 
يف  يعملالصايف الذي  . ويصف نصر يف روايته الصراع الكائن ما بني الصحفي والقاص أمحداجلنرال، وسعد الفدائي

تنال مساحة كبرية من القراء، وما بني اجلنرال الذي يستشعر اخلطر من كتالات الصايف  ورنية قصًصا ويكتبالصحيفة 
والذي يلقبه اجلنرال روال الرواية "لالعكر"، حيث أن كتالاته وآرائه تؤثر على قاعدة واسعة من اجلماهري، ولالتايل فهي 

أحد الفدائيني الذين مت إلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بعملية فدائية ضد إسرائيل عرب احلدود، تعكر اجلو العام، ف
 يتبني أنه أتثر بقصص أمحد الصايف وأمهها قصة "رفل الليلة الطويلة" واليت تسخر من سلطة اجلنراسات كما يقول:
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 .199دة.. بكامل جراحها"" ففي اللحظة اليت زعق فيها اجلنرال بصوته البشع: أقدم لكم الشهي

ونتيجة ذلك فإن اساستبداد السياسي واساجتماعي الذي ميارسه اجلنرال، جيعله يقوم برتويض أمحد الصايف والذي هو 
اخلطابية السلطوية، رمزية أيضًا جلميع املثقفني يف اجملتمع، حيث يتم تدجينهم وترويضهم ساكتساب املواقف السياسية و 

 عن الكتابة الورنية واساعرتاضية لكل ملكفاه ميارس على املثقفنينفسي والسلطوي الذي حجم الضغط اللذلك يتضح 
كما يف احلديث الذي وجهه اجلنرال للقاص أمحد الصايف ساصراره على الكتابة وممارسة العبث   ما حيدث من مأساة،

 الذي حيبه:

ر اليت نريد.. وكلا ما علينا: أن ندفع أكثر.. " سا شك أنك تعرف أننا نستطيع شراء الصحيفة أو اجمللة أو دار النش
 .200وكل ما له سعر فهو رخيص.. أليس كذلك؟! مث.. مث.. ما الذي ميكن أن حتققه قصصك يف عامل عريب.. سا يقرأ"

اساعتقال إبصدار أوامر  وهذا ما يدفع السلطة على خلق أساليب رادعة، للمثقفني الذين من الصعب ترويضهم،
ويف  جناعة من إنشاء مئة مكتبة، أكثر هو فإنشاء سجن جديد يعزز األمان ويفيد اجملتمعل )سا(، جتاه ك والتعذيب

ك التميز يف الوجود، أي اذات السياق، فإن من دور املثقف الرسويل واملثقف البيين، هو اساستمرارية يف الدفاع عن ذ
ن غري املمتثل لامتياز.. فاهنيار املثقف هو اهنيار مبعىن آخر احلفاظ على الفضاء الرتحايل الذي ميكنه من وضع املوار

إبراز  وليس فقطوعمل نصر هللا يف ذات السياق، إىل وصف خضوع املثقف،  املنظومة اليت يتحصن هبا ولالتايل اهنياره.
قف سلطة سلطة السلطة سا غري، فاملثقف يف الرواية يفقد براعته يف الرتحال، مبجرد جترده من ترحاليته وحتوله إىل مث

 يفكر لاسامتيازات املمنوحة، ويسخر من ذلك بقوله: 

 .201. أهنم سا يستطيعون حتطيم، إسا ذلك الذي حيمل بذرة احلطام يف داخله أصالً""تعلمت شيًئا كبريًا

من سعد  حيث أييت احملقق ساخرًاإسا أنه أيًضا يوضح هشاشة السلطة أمام كل مجال وارتعاهبا من كل فكر حر، 
يعرض عليه ترويض غسان كما مت ترويض أمحد الصايف، وكأمنا سلطة الذي أصبح يقرأ لغسان كنفاين، و و الفدائي 

اجلنرال متأهبة إلسقاط كل منوذج مجاهريي للحرية والكرامة، إسا أن سعد يقع يف موجة ضحك هائجة جتاه ذلك 
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على تفاهة احملقق وسذاجته:  "غسان  اته وكرامة احملقق، مث جييب ساخرً العرض، مما يعرضه لضربة قاسية زلزلت معد
 .202استشهد من  "ستعشر" سنة"!

 أي، السلطة )حرية حمسوبة(هي بنظر ف وندوات وغري ذلك، من حواراتحول مساحة احلرية املمنوحة من السلطة و 
هي والكرامة  زين هبا الواجهات العريضة والربملاانت واسانتخالات، هي حرّيت شكلية، أما حرية الورنتاحلرّيت اليت ت

حرّيت خطرية جيب درء اجلماهري والعقول عنها، حيث يتبني يف الرواية شخصية سعد الفدائي وأصدقائه الذين حاولوا 
خوفًا من السلطة أن يعربوا احلدود ألجل عملية فدائية يف دولة الكيان الصهيوين، إسا أن قوة اجلنرال أمسكت هبم، 

 :األكرب وهي سلطة أمريكا واسرائيل

"كان يبحث عن خمرج وحني اهتدى إليه.. قام من فوره لتنفيذه.. كان املخرج يتلخص يف كتابة اعتذار عن العملية 
عرب أراضيه.. خلطورة املسألة اليت ميكن أن ينتج عنها حرب، سا يريدها، وسا يستطيع إسا أن ينهزم فيها.. حدد اجلنرال 

حسن اجلوار واإللتزام لاهلدنة، واإلشارة إىل أن حالة السالم ستخدم ما سيقوله، حصره بني دفيت دماغه: التأكيد على 
 .203شعوب املنطقة كلها"

الوضع السياسي واساقتصادي واساجتماعي  (، اشتغلت الرواية على تلخيص1998) حارس املدينة الضائعة ويف
ة رمزي وتتناولاألردن. للموارن العريب بشكل عام واملوارن األردين بشكل خاص، حيث تدور أحداث الرواية يف 

داث الرواية بشخصية الصحفي سعيد أح . وتدوراحلقيقي للقيم واإلنسانية والنبل والشجاعة والكفاح والنضالالضياع 
الذي يعمل مدققًا يف صحيفة يومية، حيث يصحو للذهاب إىل العمل إسا أنه يفاجأ بعمان خالية من سكاهنا 

مفهوم احلراسة  والقصد منوره كحارس بعدما اكتشف اختفاء أهل عمان، يكرس د لالتايل يضطر ألنوحيواانهتا، 
ما فيبشكل ساخر يتحدث عن عالقة الشعب واحلكومة و من الشعب واحلكومة، أن يكون تكاملًيا مضمونيًا ودسالياً، 

 خيص احلقوق السياسية واحلرّيت:

م احلكومة، أيا حكومة ، يتمثُل يف أن متنح : "نعم هنالك أشياء ممنوحة لنا، ولكن سا جيوز أن نتصرف فيها. فكر 
الناس الدميقرارية، وُتسهَل وصوهلا. هذا األمر سا جدال فيه؛ ولكني كرَم الناس جتاه احلكومة يتمثُل يف أسا يستغلوا هذه 
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دميقرارية كي ، حنَي أشرعت الباب للاذا؟ ألهنا هي منحتنا ثقتها أوسًا الدميقرارية ملناكفة احلكومة ونزع الثقة عنها. مل
 .204تدخل حياتنا"

سخر من هرب الشعب  ، حيث تاملنهارة بشكل ساخر أيًضا أحوال الشعب ترصد الروايةوعلى املستوى اساقتصادي، 
، أما على الصعيد 205وقراراته املتسرعة كما يقول: "ليَس مثة أسباب كافية جتعل الناس يهربون ّتركني البلد للحكومة"

زينة واملتحسرة على الواقع الراهن املتمثل لاخلذسان وعدم اسرتداد الكرامة من العدو، وذلك العريب، يالحظ النربة احل
حينما قرر هو وصديقه وزوج أخته بذات الوقت "أمريكي" وأخته والوالدّتن الذهاب بسيارة "أمريكي" البالميوث، يف 

سعيد ووالدة "أمريكي" حيث نظرّت صوب أرحيا  رحلة إىل البحر امليت، حيث يشري إىل أمهية الرحلة هلم، لالذات والدة
 أبعني شبه دامعة:

 " ولو، كل هاجليوش مش عارفة تصل هلناك، أي وهللا أان اخلتيارة لو تركوين ألصلها يف نص ساعة".

حيث يدل على خيبة الشعب من اجليوش العربية، اليت مل حتاول أن تصل وحترر ذاهتا من اهلزمية وسا أن أتخذ قرار 
ي دون الرجوع إىل معيار السياسية األمريكية اخلارجية وما متليه يف املنطقة، على الرغم من قصر املسافة، ولذلك سياس

 فهناك مشاعر لائسة من سياسية احلكومة احلاكمة، مما خلق هوة بني الشعب واحلكام، ولتظل هذه اهلوة هادئة، فإني 
السكان فإن نصر هللا عمَد إلرالق الضياع على املدينة وإفراغها سياسة احلكومة تفرض عليها ممارسة سلطتها، ولذلك 

، وذلك للدسالة أبن الشعب منفي وُمغيب عن وجوده اإلنساين وحقه يف ممارسة حريته ورأيه يف من املكان اجلغرايف متاًما
 دولته.

ن انشغلت آباثر حرب اخلليج ، فشرفة اهلذّيتعرية البنية العربية والثورات عمل نصر هللا على، الشرفاتوعن مشروعه 
واحتالل بغداد، وشرفة رجل الثلج حول التمادي املفرط يف سحق اإلنسان العريب، وشرفة العار حول اجلرائم اليت 

، ولذا لاتت كل تلك ة فتحدثت عن الفساد احملمي رمسًياترتكب ضد املرأة ويف مقدمتها جرائم الشرف، أما شرفة اهلاوي
 .شرفة على حد قولهمعات على ررف الاجملت

 ها النظام العاملي اجلديد، مرورًاتتحدث الرواية عن اللحظة اليت بدأ يتشكل في (2005) شرفة اهلذاينرواية  ويف 
ا سبتمرب يف الوساّيت املتحدة األمريكية، وسقوط العراق. والرواية سا تنحصر يف سرد مكان معني، وإمني  11أبحداث 
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ألمكنة العربية، حيث تتجه الرواية للحديث عن الصراع احلضاري العريب مع الغرب، وما تسقط يف دساساهتا على مجيع ا
أنتجه هذا الصراع من إفرازات ثقافية وسياسياة ومن نظرية األمن اليت من خالهلا ُقمعت احلرّيت، وجعلت الورن العريب 

كرمز على   على رموز مثل: الشرري،ر هللا يف روايته يعيش ضمن ثقافة اخلوف وثقافة السجن واخلضوع. واتكأ نص
عن النظام العاملي املعاصر، ودارت الرواية  النظام العريب وفكرِّه اهليمين، والعصفور عن شخصية املوارن العريب، والصقر

تدور أحداث حول رشيد النمر، والذي يستلم عمله و  ساخرة من هذه األنظمة ومن الواقع العريب ضمن النظام العاملي. 
ز اإلعالمي، بدسًا عن املوظف القدمي/ العجوز، حيث ينصحه العجوز لالسماح ألي صحفي صعود املبىن يف املرك

 :صر هللا هذا الفصل من الرواية ب األمر املهموالتصوير إسا يف جهة الغرب! ويعنون ن

أذنيه ترصدان  لًقاومل تفقد ذاكرتك بعد. وصمت قلياًل مط"_: ما نسيت قوله، وعليك أن تتذكيره جيداً، فأنت شاب 
 األصوات يف املكان وعينيه تبحثان عن ظالل.

ه الكامريا إىل الشيمال وُيصواِّر، إىل اجلنوب  : ما نسيُت قوله أن إبمكان الذي جييء سالتقاط الص ور، إبمكانه أن يوجاِّ
ه بذلك. فهذا ممنوع.. ممنوع ويصوار، إىل الشارق ويصوار، إىل السماء ويصوار! أما إىل الغرب فإّيك مث إّيك أن تسمح ل

 206."، أعين متاًما متاًمامتاماً 

وعند استالم رشيد النمر لعمله، حيث يف رريقه إىل املركز وقعت قطرات سائلة على كتفه، تبني أنه قطرات دم لعصفور 
لرغبتها يف  مت اصطياده، وتتطور األحداث ليقرر رشيد النمر شراء عصفور، يف الوقت الذي ترفض ذلك العائلة وتنهاه

 207شراء كلب، ويتجاوز ذلك ليقوم صغريه بتحذيره:"ولكينا أحذرك فلقد رأيت صقرًا يتجوال يف مساء املنطقة".
أبسط القرارات اليت تُتخذ عليها أن تتوافق والنظام األمريكي، كما يكمل  وتسخر الرواية من موقف كهذا، موضحة أني 

 وضحاً له توابع قراره بشراء العصفور:الصغري حتذيره لوالده، وثنيه عن قراره، م

"ممكن أسب على أمريكا، وممكن ما أسب على أمريكا، إذا ما سبايت على أمريكا ما يف مشكلة، بس إذا سبيت على 
أمريكا يف مشكلتني!! ممكن تسمعين أمريكا، وممكن ما تسمعين أمريكا، إذا ما مسعتين أمريكا ما يف مشكلة، بس إذا 
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 مشكلتني!!... وصمت الصغري أخريًا حماوسًا التقاط أنفاسه مث قال: وليش حتطنا هبيك موقف؟! مسعتين أمريكا يف
 .208اشرتي لنا كلب وراِّحينا!!!!"

أيكله الصقر! واستخدم نصر هللا القفص،  ، كان، ويف كل مرة يشرتي فيها عصفورًارشيد النمر اشرتى عصفوراً  إسا أني 
ن العريب وغياب احلرّيت، حيث أن الشرري املمثل عن النظام، كان حيرص على للدسالة على الوضع القمعي يف الور

قتل العصافري أو دعوة اجلميع لوضعها داخل أقفاص، وصورت الرواية ذلك مبالمح احلرية املعاصرة وشكلها أو شكل 
 اإلنسان املطلوب:

 :قال الشرري وقد سرح بعيداً  : لقد قلُت دائما إن على احلكومة أن حتظر دخول الببغاوات إىل البلد؟-" 

 ملاذا؟  

 209: أمل تفهم بعد؟ ألهنا رويلة اللسان وقد يؤدي ذلك إىل أن تتطاول ألسنة عصافريان علينا."  

املوارن العريب، سا يعيش فقط قفص أزمة احلرية، بل  أني  على وجود العصافري يف القفص واإلشكالية مع ذلك، تدل إني 
إذ ، ثقافًيا تأخرتقواليت واألوضاع السياسياة والتدهور العلمي والتهديد الذي يطال اهلوية العربية، أزمة العادات والتقاليد 

 أصبحت مرجعية املوارن هي أمريكا.

يف الدولة وآاثره النفسياة تصف الرواية حالة املوارن املرعوب من النظام القائم ف (،2009) شرفة رجل الثلج أما رواية
ه سا يعمل يف جمال ختصصه لعدم توفر هبجت حبيب الذي يكمل يف معهد حماسبة، إسا أني  عليه، من خالل شخصية

ذلك، وميضي هناك حيث يعني مندولًا العمل، فيشري له لائع صحف لالعمل مندوب ملؤسسة صحفية حلاجتها ل
 صابه لاهللع:أ الذي األمرية والتعليم ومديرية األمن العام، األشغال العامة والرتب يف وزاريتْ  صحفًيا

، ولو ُذبح ملا نزلت منه للحظة أدرك أنا هبجت قد جف متاًما"سبقه زميله وأشرَع الباب ودعاه للدخول، ويف تلك ا
ته الرمسية، اسابتسامة املعزيزة بعناق كما يقال. حني رأى هبجت ابتسامة مسؤول العالقات العامة ببزي   -قطرة دم واحدة
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يه، ترحيًبا، أدرك أن الوضع أفضل مما تصوار، وأنا عليه أن يكون أكثر شجاعة، ألناه شديد لزميله وبقبلتني على خدا 
 .210منذ هذه اللحظة سيكون يف خدمة الشررة، كما كانت الشررة وستبقى، دائماً، يف خدمة الشعب!"

وضرورة  التحقيق مع هبجب حبيب، مشهد من خاللتوضح الرواية، سطوة السلطة وعن صورة املوارن لدى السالطة، 
 :موجود لتأدية خدمات الدولة وإراعتهااملوارن أن 

 امرأتك حامل كما علمت؟ -"  

 نعم سيدي. -

 ولد أم بنت؟ -

 الطبيبة قالت إنه ولد. -

 وماذا ستسميه؟ -

 حليم. سيدي. -

 ن على الداوام، فريد األررشن كاان متناحريْ حليم؟ تقصد عبد احلليم؟ تريد أن جتمع يف عائلتك املطربـَنْي اللذيْ  -
 وعبد احلليم حافظ إذن؟

 نعم سيدي، لكننا سندلاِّعه ونناديه "حليم". -

 .211هكذا إذن، وحنن سندلاِّعه ونناديه "عبد"!!!" -

وتظهر الرواية حجم اساستهتار والفساد املوجود يف البىن العربية، والتعامل مع الثقافة كأمر سا قيمة له يف صنع 
ني يف ، جبعل عبد اللطيف يستقبل وفد الشعراء العرب املشاركاحلضارات، حيث يقوم عارف غنام، املسؤول الكبري

من عبد  قت كل أولئك الذين هم أعلى منصًبامة، األمر الذي شكل مفاجأة صعمهرجان كبري احتضنته العاص
 :لتحرير، رئيس القسم الدويلمن: رئيس التحرير، مدير التحرير، سكرتري ا االلطيف، بدءً 
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اء بال بطيخ! لسُت مبزاج جياد لكي أستقبل كلا هؤساء العصافري يف وقت واحد. استقبْلهم "قال السياد غنام: بال شعر 
 أنت.

 وما الذي أقوله هلم؟ -

عر والثقافة يف حضارات األمم! وأكاِّد هلم أنا أماة بال ثقافة أمة مياتة. وميكن أن تداعبهم  - حداِّثهم عن أمهية الشاِّ
ا حياة مثل أمتنا واحلمد هلل. ملاذا؟ ألناكم، كشعراء، ومنذ أهني  قلياًل فتقول هلم: وليَس هنالك أماة أثبتت

 212اجلاهلياة، كنتم دليل حياهتا"!

األردن، وحتمل الرواية إدانة  يف  حتديًداجرائم الشارف يف الثقافة العربية،  عن، تتحدث (2010) شرفة العاررواية و 
 اليت ختفف عقولات القاتل على خلفية ؤ من قبل القواننيتلة كهذة، وتوارع الذي حيمل ثقافة متخلفة وقامكبرية للمجت

رف، بل مت اختاذها كذريعة لدوافع ليس له عالقة أساًسا لالشالشرف، مما جعل العديد من الشباب يرتكبون جرائمهم 
 هبدف ختفيف احلكم.

يف مصنع العامل -ها وتدور أحداث الرواية، حول منار األخت الوحيدة بني ثالثة أشقاء، الفتاة اليت حارَب أبو 
عمها سامل  ها، مما جعل إخوته يكرهونه خصوًصاأخوته من أجل إمتام تعليم -على تكسي لإلمسنت ساحًقا مث سائًقا

  تكشف، والرواية 213املرتبص ألقل هفوة جتلب العار، حبجة أن "من سا يرفع رأسه أبوساده لن يستطيع  أن يرفعها ببناته"
الكذب واساحتيال على اعتبارها صفات سا متت للشرف، وكيف يتم التساهل مع كيف يتم التغاضي عن السرقة و 

تزوج من ابنة خالته ولديه رفلة، ويضطر للزواج أبخرى مطلقة املأمني  مثل شخصيةالذكر ذو عالقات نسائية متعددة، 
 :تزوجها ليسرت على فضيحتهف، عالقته هبا زوجته األوىل اكتشفت بعدمايف حارته، 

س لاهًتا كاألغاين اجملروحة اليت ترتداد فيه. أبو األمني أغلق الباب على نفسه، يف حني مل تستطع نبيلة إسا أن "كان العر 
ترقص أمام العروسني مثل أي رائر ذبيح، كما لو أهنا تريد أن تقول: هذا العرس ما كان ميكن أن يكون لوسا موافقيت 

 .214عليه"
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منار، مثل الطالبة تغريد، واليت أسرات ملنار هناية، أهنا تعرضت لإلغتصاب كما تقص الرواية قصًصا عداة، تشبه قصة 
من قِّبل أخيها )سفاح القرىب(، مما جعل منار تنصحها بقول احلقيقة لوالدهتا دون أن هتدد أخيها، فما كان من تلك 

ريد بتسع رعنات وهي حتاول أن القصة، إسا أن تنتهي مبأساوية، تكون فيها األم عاجزة عن الدفاع عن ابنتها، فُتقتل تغ
تستنجد لاجلريان واحلاي، مث يلتجأ أخيها بتسليم نفسه للشررة، مدعًيا أهنا جرمية على خلفية الشراف، إسا أن تقارير 

 .215، تثبت أن القاتل هو والد اجلنني"الطاب الشرعي

عن األنثى، وللقانون والشررة وعدم محايتها  نة للعائلة وللثقافة العربية املتخلفة اليت تُبدي الذكرايف هذه الرواية، إد
ين، سا لاإلنسانية بني الفخذت، كما أهنا إدانة ملفهوم الشرف الذي يُقتصر على ما بشكل آمن ملثل تلك احلاسا

 ب، بل جمتمعاً يكره!ل بسبب احلب، لن يبين جمتمعاً حيُ يقت . فمجتمعحرتام واحلبولاألخالق واسا

انقدة للواقع اساجتماعي والسياسي ضمن مناذج وأصوات عداة يف الرواية،  فُتعد رواية (،2013) شرفة اهلاوية روايةأما 
أبرزها: سليمان بيك وهو احملور الرئيسي، واحملامية دّيان زوجة سليمان بيك، ودكتور اجلامعة الكرمي. من خالل هذه 

لتحوسات اليت تطرأ على كل شخصية، وعالقتها الشخصيات املرموقة يف جمال العمل واملكانة املهنية، ترصد الرواية ا
وصناعة النخب، كما تتغلغل عميًقا مبحيطها وواقعها، وتعري رونقها، وتعطي مناذج تتساقط، وقيم ختتل أمام املصاحل 

انًيا، على الرغم من أن الرواية ذكرت األردن مكنية والذات املـــُسيَطر عليها، فحنو الذات الفردية وهشاشتها، الذات األان
إسا أهنا مل تغرق يف وحل ختصيص املكان، حيث اكتفت الرواية بوصف الشوارع واملطاعم سا غري، وجعلت لالتايل 

 ة تطبق على كل اجملتمعات العربية.احلكاّيت اإلنساني

بنصيحة وتسخر الرواية من قناع اخلداع الذي يرمسه الفاسدين، بتبنيهم قضاّي ورنية ورعايتها، لتلميع صورهتم، حيث 
يُعني له "أمحد" سائقاً، ألنه ابن شهيد  -والذي يصر على تلقيبه ب: سليمان "بيك"!-من مدير مكتب سلميان 

 سقَط والده يف أرض فلسطني، فيبدو بذلك أنه يراعي الفئات املهمشة يف اجملتمع، وجيعل لألمور الورنية وزاًن:

 ن شهيد!إنه إنسان ممتاز ّي بيك! وأكثر من هذا، إنه اب–".. 

 ماذا؟ أتريد أن خترب بييت؟؟! -
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216بل أعماِّره ّي بيك! أنَت تعرف أن العيون كثرية، وخطوة مثل هذه ستخدمك كثرياً ّي بيك؟" -
 

وعن شخصية دكتور كرمي، وهو خريج فرنسا فرع العلوم اساجتماعية، املطرود من اجلامعة سابًقا، بسبب حترشه 
غوية إليقاع النساء حببه وإدهاشهن، فال شيء ميكن أن يفنت املرأة مثل رجل لالفتيات، حيث يوظف قدراته الفكرية والل

استطاعت أن توقَع به وتلقنه  ه هنى بفصاحتها ودهائهافصيح، كما عربت دّيان زوجة سليمان بيك، إسا أن رالبتُ 
ليمان، حينما قرر سقط يف فخ س ُتظهر الرواية، كيف أن كرمي أيًضادرًسا، بكذهبا عليه أن سليمان بيك خاهلا! و 

األخري أن يكتمل حظاه بثالوث املال والسلطة والنساء، فسليمان كان أجنب من تدشني عالقة مع أي امرأة، لذا عمَل 
على إعادة كرمي للجامعة، واليت هي ملٌك له لاألساس، مقابل أن يبيعه حكاّيته مع النساء، ويتفاخر هبا، على أهنا 

 جتاربه اخلاصاة!

هي أرروحة د. كرمي، وهي: فردية اجملتمع واجتماعية الفرد. حيث يوضح كرمي أن اجملتمع أانين ة فكرًا مهًما وتطرح الرواي
ودة إىل حميطه وفرداي، وإبمكانه العيش وجتاوز فكرة أن فرد مات! عكس الفرد الذي خيرتع الوسيلة تلو األخرى للع

أما هنى  .ة لالفرد سا لاجملتمعقصفة اساجتماعي لصي ني "، ولالتايل فإcast awayذلك بفلم " اساجتماعي، مستدسًا 
الطالبة اليت قررت أن حتشَر األستاذ يف الزاوية احملرجة أمام الطلبة، وتوضح أن العالمات اليت يوزعها هي دليل ملدى 

إبثباهتا، استجابة الفرد للتحرش! لذا عملت على مبارزته يف أرروحته، ودحض نظريته أبن الفرد فائض جمتمع، وذلك 
أن اجملتمع يكون للفرد، حينما يكون الفرد للمجتمع، وأن هناك قيم كربى جتمع البشرية وهي: العدالة، والكرامة، واحلق 
يف احلياة.. وأن العديد رحلوا عن اجملتمع، إسا أن اجملتمع مل يقلل من إجنازاهتم يف حياهتم، مثل: الشعراء واألدلاء 

 ان الفرد ما زال يقتل ويضطهد، فذلك ألنه هناك مصاحل فردياة جتمعهم على تدمري اجملتمع:ك  واملوسيقيني وغريهم. وإنْ 

 ما الذي تريدين أن تصلي إليه؟! –" 

ر كلا أفكارك لشيء واحد، هو أنْ  - نتمراد ونقداِّس  كنت أريد أن أقول لك إنك تفعل كل ما لديك، وتسخاِّ
 اللذة لالتحديد!فرداِّيتنا وكل ما ميكن أن جيلب هلا السعادة، بل 

 وما اخلطأ يف هذا؟! ما اخلطأ يف أن تتمردي وتتمتاعي؟! -

 سا خطأ يف هذا أبداً. اخلطأ الوحيد هو أن تشجيعنا على التمرد كي نستمتع بوجودان يف مكان واحد سا غري. -
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 وما هو؟ -

 .217حضنك! حضنك دكتور!" -

وضح أن املثقف سا ينزلق لاملواضيع الُقطرية على ا تإن مشروع الشرفات والرواّيت والدواوين يف ذات السياق، إمني 
ا يعمل على تعرية كل األسباب اليت جعلت حساب اإلنساين، أو اإلنساين والعاملي على حساب قضيته وورنه، وإمني 

نصر هللا مثقف فلسطيين عريب منفاي، عاىن من ورأة املنفى نتيجة  هذا العامل على هذا الشكل اخلرائيب، خصوًصا أني 
 ساستعمار الكولونيايل ويعاين من الثقافة العربية بشقها اساجتماعي والسياسي واليت تؤثر على مسرية النهضة.ا

 

 اخلامتة 3.7

حالة الذاكرة أو احلنني اليت متتلئ ذات إبراهيم نصر هللا كمثقف منفاي وشعوره بعدم الثبات، هي ما تعرب عن  من خالل
عن املورن األصلي، تُولد أزمة بناء بني الذات واملكان وموقع املنفاي من العامل، مما الوضع البيين أو الوسطي. فاإلزاحة 

الة انشقاقية البينياة ما بني )ينتمي/ سا ينتمي(، خصوًصا ما عرب عنه يف دواوينه الشعرية عل املنفاي يشعر لاساغرتاب وحبجي
ربية وبراري احلمى. واليت أوضح  يف مقابالته وسريته مثل ديوان أانشيد الصباح وعواصف القلب، والروائية كاألمواج ال

للحنني والقلق الذي يعيشه نصر هللا، وهي تشبه إىل حد ما تساؤل حممود  اا جاءت انعكاسً الذاتية سرية رائرة، أبهني 
وز فتجاوز املنَفى سا يعين جتاوز عقبة نفسية فقط، بل جتا، 218: من أان دون منفى؟!يف قصيدته درويش حينما قال

 ذاكرة وإرث كامل ومورن بكل تفاصيله، خصوًصا إذا تعلَق األمر لالفلسطيين وخصوصية قضيته.

ه من خالل ، إسا أني از، ألنه مقصى عن جغرافيتهوعلى الرغم من أن إبراهيم نصر هللا يتابع ورنه عرب شاشات التلف
خمارر اساستسعاد لاملنفى عدم ارالع املنفاي على   مراحله، فمندواوينه وكتبه الروائية، واكب الوضع الفلسطيين يف شىتا 

، مما جيعل الورن احلقيقي واملتغري تدرجيًيا أحوال ورنه املتغرية، حيث يكتب ويستعيد الورن "املاضي" أو احللم، سا
أو قرب موهوم، ضمن نسقني هناك حالة من اجلهل أو الرفض عن وضع الورن، ولالتايل يتحول إىل بُعد نفسي 
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ولعل ذلك واضًحا من خالل ديوانه مراّي املالئكة والذي كان مبثابة سرية ذاتية للشهيدة الطفلة إميان حجو،  .خمتلفني
نصر هللا مل يتوقف شعوره  كما أني   ية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو.ورواية حتت مشس الضحى واليت اقرتبت من اجلغراف

عن ذلك فقط، بل مارَس دور الفلسطيين الرسويلا لورنه وقضيته عرب اجتة إىل وصف احلنني واآلسام الن لاملنفى وعذالاته
كتبه وممارساته يف الندوات واملؤمترات واألمسيات الشعرية، واليت كان يقتنصها فرصة لتعرية اساستبداد الصهيوين والغريب، 

 .واَل شعوره لالنقص والعزلة إىل عمل جمد  وهذا ما حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رابعالفصل ال

 صات ومالحظات نقديةخال
 

عد فيما حتوسًا يف مفهوم املنَفى، ذلك أن اإلبعاد أو النفي كان يً  وب اساستعمارية يف القرن العشرينلقد أحدثت احلر 
اهليمنة اساستعمارية  ه منبوذ دون عائلة ودون ورن. إسا أني مضى عقوبة فردية، جترب املرء على الرحيل وإشعاره بذلك أنا 
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فرقًا يف مفهوم املنفى حينما أجربت مجاعات وقبائل وأفراد على اهلجرة القسرية والرحيل، ألهداف  التوسعية، أحدثت
ا أوجدته من أزمة للهوية املنفيني وحياهتم وم، ولعلي التحول يكمن يف ما تركه هذا الفعل اساستعماري يف رأمسالية توسعية

ل تعريف األان مقرتن لتهديد، مما جيع تعرضهاشكالنية، حلني معىن اهلوية أو فاعلية وجودها تظل  والوجود، ذلك أني 
من أكثر املنايف خطرًا وقساوة، بسبب  بوجود اآلخر. واملنفى هبذه احلالة، أي حينما يتضمن بُعًدا سياسًيا، يصبح 

 سياسته حنو رمس اهلوية املتعمد، كما يف احلالة الفلسطينية.

، سا يستشعر ذلك اخلطر واحلاجة إىل الدفاع أو املغرتب نفي املنتمي أو املهاجرومن منظور أزمة اهلوية والوجود، فإن امل
يطأ البلد النايف، حىت تتشكل لديه خلخلة يف  عن حقه وحتصني هويته، كما هي حالة املنفي الالمنتمي، والذي ما إنْ 

املقارنية لالتايل على خلق مفهوم وتعمل تلك  نية عما وجده وعما خلفاه يف ورنه.املرجعية، ويبدأ يف الرؤية املقار 
وما جيدر ذكره، أنه  النايف والورن املنفاي عنه.اهلامشي، أو ما يسمى ب املثقف البيين، الذي يظل عالًقا ما بني البلد 

 فما مييز البينية، هو فعل اإلزاحة عن سا ميكن فهم سياق املثقف البيين، دون العودة إىل القاعدة األساسية وهي: املنفى.
املكان، والذي يتم بفعل قسري، ينتج عنه مثقف هامشي يتحصن لاهلوية املوروثة ولاستحضار رموز الورن للحفاظ 

حيث سا ميكن التمسك لاحلنني ، ومع ذلك حالة احلنني والعزلة ليست كفيلة وحدها إبنتاج املثقف البيين، على الوجود
دون حلالة احلسياة ملفهوم الفقد والعزلة واحلنني للمكان األول، على حساب الذاكرة اجلمعية، أي مبعىن آخر، التشبث لا

 . فيهال حمصورة لاللحظة اليت ُرحي  وتبقى لالتايل معرفة املنفايتوسيع املعرفة عن الورن ومتابعته، 

 اهلامشية اليتتبع املثقف البيين املسار الرتحايل، ليصبح مثقًفا بينًيا ترحالًيا، وذلك لاحلفاظ على يومن هذا املنطلق، 
 ويساعد الفضاء الرتحايل املثقف البيين، على أن يكون مثقًفا غري خاضع ألي سلطة وجد نفسه فيها منذ ورأ املنَفى.

وسا لسلطة املنفى، األمر الذي جيعله قادرًا على الرتحال بني احلدود والتواصل مع مفقودات الورن، أكان لاستحضار 
كن املثقف البيين من ختفيف هذه الرتحالية العبورية، متُ  إني  كة الفعالة يف إحدى قضاّيه.املشار رموزه أو الكتابة عنه أو 

يربط املنفاي لاملكان أزمة املنفى داخله وليست أزمة اهلوية، ذلك أن األخرية هي من دفعت لاجتاه تبين الرتحالية فضاًء 
 والزمان املقصى عنه.

ذلك عائد كون الفلسطينني عانوا جتربة اإلزاحة القسرية  لة الفلسطينية، فإني وعن استدخال مفهوم املثقف البيين يف احلا
على املنفيني  وحياة معاشة،عن املكان، ومتت مطاردهتم حىت لاملنايف، وقد أثرت خسارة املكان وما حيتويه من ذكرّيت 

حىن هوّييت خمتلف عما لاختاذ منالذين تركوا كل ما ميلكون ألجل البدء من الصفر، والذي من اساستحالة البدء فيه 
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فعمل على رمس األرض وتغيريه  املشروع الصهيوين استهدف يف استعماره، األرض والناس واحلكاية، ني تُرك، حيث إ
دميغرافًيا، وترحيل الناس، وحتوير احلكاية لتصبح حكايتهم عرب اإلدعاء وخلق األسارري التارخيية والدينية. ولالتايل، 

بات احلق لالوجود داخل الورن لانتهاج املقاومة لإلث وجودي وهوّييت، أكان لفلسطينية نفسها أمام حتد  هلوية اوجدت ا
. وألجل حتصني اهلوية، جيد املنفاي وررد املستعمر، أو خارج الورن عرب حتصني اهلوية واحلكاية من النسيان واسانداثر

الذي يساعده على تكوين رؤية نقديه عنه وعن ما تُرك ورائه،  الفلسطيين ذاته يف املنَفى، على موقع احلد، ذلك املوقع
ويشعر لاحلنني ة، جتعله يستحضر رموز الورن ونتيجة لتلك الرؤية، يصبح املنفاي الفلسطيين يف حال انشطار وبينيا 

 ويطالب لالعودة.

ا بة منهًجا للمقاومة وأتكيدً وجدوا الطريق للتخفيف من ورأة املنفى، وذلك لاختاذ الكتاوبعض املنفيني الفلسطينني 
، حيث ترحتل اللغة ويرحتل وعدم الوفاء للمحيط اجلديد ترحاليته املنفاي البيين يف تساعدوالكتابة هبذه احلالة  للهوية.

شعر ية اليت يصدرها للعامل أيًضا، فيمعها املنفاي ويزور الورن ويتابع أخباره، ويستعيده ويكتب عنه، وينتج معرفته الرتحال
 نه سا زال يف ورنه.أبن لاملنفى ومن لاملكان النايف، م

ه عاىن من وبتتبع مسار منفاه، فإني  إبراهيم نصر هللا كمثقف فلسطيين منفاي، وتعقيًبا على الفصول السابقة، فقد مت اختاذ
وّيت مكتملة كما الذي حيدث لكل منفاي وهو املخيم، ويف املخيم سا يتم إنتاج هأزمة اهلوية منذ احتكاكه يف املكان 

يف الورن، بل تتشكل هوّيت تنتظر اكتماهلا لاسرتجاع الورن، األمر الذي جيعل املنفيني ممن خاضوا جتربة املخيمات، 
تولدت  ونصر هللا هبذه احلالة، اعتبار تلك البقعة مكااًن رارًًئ وحلظًيا ينتهي حالة العودة إىل الورن واستئناف احلياة.

مع احمليط اجلديد، وتعززت لديه األسئلة حول هويته وورنه والعزلة اليت يعيشها واحلنني الذي سا لديه أزمة اساندماج 
وقد وجد ضالته عرب الكتابة كوسيلة للتواصل من موقعه املنفي والورن، أكان عرب تدوين سريته الذاتية، أو  ينتهي،

طر يف حقيقة األمر ما بني املكان النايف والورن،  وألن املثقف البيين هو مثقف منش .نتاجاته يف حقل الشعر والرواية
فإنه يتضح عدم استسعاد نصر هللا لاملنَفى ولالتايل تعزيز البينية داخله، فهو يرحتل حنو جغرافية ورنه ويتابع ما يستجد 

ل األمسيات فيه من جمازر وقصص إنسانية ويعكسها يف كتبه، مث ميارس دور املثقف الرسويل لقضيته عرب العامل من خال
عدم  الشعرية والندوات، للحديث حول مأساة املنَفى وما أحدثه اساستعمار اساستيطاين من تشويه للحق وللوجود. إني 

نسيان القضية  يف نتاجات نصر هللا وممارساته، تدل على البينية اليت يعيشها واليت جتعله يف حالة استنفار دائم جتاه 
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 اساستسعاد، ويعين اساندماج، الذي يهدد بنية وسياق مفهوم املثقف البيين والرتحايل، الورن وموجوداته، فالنسيان يعين
 اساندماج الكلي. دونللمنفاي من انداثر هويته، هو ما حيول ذلك أن القلق املصاحب 
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