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د .وافية بن مسعود

امللخص:
يقدم املقال املوسوم بـــ" تشكّل اهلوية الرسدية يف رواية باب الشمس إللياس

خوري" ،إشكالية تعد حمور جدل يف أغلب أعامل الفيلسوف الفرنيس "بول

ريكور" وهي مسألة اهلوية الرسدية؛ حيث يعرض هذا املصطلح جرسا رابطا بني
التاريخ ،الرسد والزمن ،تم حتديد وجوده داخل النصوص الرسدية انطالقا من

معاينة األشكال الرسدية.

لقد اخرتنا رواية باب الشمس للروائي إلياس خوري لنخترب إمكانية حتقق هذه
الرؤية االنقالبية ملفهوم الرسدية ،موضحني كيف يمكن أن تبني هوية القصة – من

خالل حبك األحداث -اهلوية الرسدية للذوات املوجودة بداخل النص الرسدي،
ثم حددنا اهلوية الفردية واجلامعية يف الرواية املدروسة.

الكلامت املفتاحية :اهلوية الرسدية– احلبكة -التاريخ.

477

تشكل اهلوية السردية يف رواية باب الشمس إللياس خوري

Abstract

The article , Narrative Identity Formation in Bab Alshams
of Al-Yass Al-Khuri , presents a problematic issue considered as
controversial in most works of the French philosopher Paul Ricoeur
. This term is considered as a bridge between history, narrative
and time. It was identified with the narrative texts in light of the
narrative forms.
We choose Bab Alshams , the door of the sun" by novelist
Elias Khoury to test the possibility of achieving such a marvelous
novel that changes the concept of narrativity , explaining how the
identity of the story can be erected , that is to say , the identity of
the characters , through the plots , then the individual and collective
identity of the novel in focus.
Kewords : Narrative identity, plot, history

478

د .وافية بن مسعود

مقدمة
قدّ م الفيلسوف الفرنيس «بول ريكور» ()Paul Ricœur( )2004-1913

طوال رحلة فكرية ومعرفية دامت أكثر من تسعني سنة ،أطروحة فلسفية متكاملة
حول عالقة التاريخ بالزمن ،وعالقة هذين االثنني بالرسد ،ولعل أبزر ما أنتجته
جدلية (التاريخ والزمن) هو مفهوم «اهلوية الرسدية» ()l’identité narrative؛

حيث يعد انتصارا للذات بوصفها فاعال يف الزمن ومنتجا للتاريخ .وجعل من

اهلوية الرسدية جرسا رابطا بني الزمن والوعي اإلنساين به من خالل جتاربه.

يعيد الوعي إنتاج التجربة اإلنسانية ،والتعبري عنها بأشكال خمتلفة يف الفنون،

خصوصا تلك التي يظهر فيها الرسد نمطا تعبرييا يميزها عن غريها ،وتقدم

بوضوح أدلة عىل أطروحة اهلوية الرسدية املقدمة من طرف هذا الفيلسوف ،ألن
تسلسل األحداث وتطورها يف القصة أو الرواية مثال يتشكل داخل الزمن وبه،
وبذلك تتطور داخل سريورة الرسد هوية الشخصيات الفاعلة فيه .فالرواية فن

خت ّييل ،مما حييل إىل أن األحداث التارخيية التي حتملها ختضع إلكراهات التخييل،
وإعادة التشكيل التي يامرسها الذهن ،لكن ذلك ال يمنعها من تشكيل هوية الذات

الورقية التي تتحرك فيها ،وتنجز أفعاهلا وتعرب عن قضاياها .خصوصا إذا كان

النص يؤسس لروابط واضحة بينه وبني التاريخ الفردي (سرية ذاتية) أو اجلمعي

(سرية شعب بأكمله).

وإذا كان الرسد طريق اإلنسانية لفهم وجودها يف الزمن ،وفهم جتربتها فهو

بالرضورة منتج للتاريخ ،ومن أجل ذلك ّبرر «بول ريكور» هذه العالقة من خالل
مقابلة الرسود التارخيية بالرسود املتخيلة ،وبرهن عىل وجود هوية رسدية للتاريخ
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من خالل اهلوية الرسدية التي تنتجها الرسود املتخيلة؛ فقد ناقش يف اجلزء الثاين
من كتابه «الزمان والرسد» ( ،)∗1( )Temps et récitالذي جاء بعنوان فرعي

موسوم بـ« :التصوير يف الرسد القصيص» هذه املسألة متناوال ثالث روايات هي:
السيدة داالوي لفريجينيا وولف ،واجلبل السحري لتوماس مان ،والبحث عن

الزمن املفقود ملارسيل بروست ،ثم أعاد طرح قضية اهلوية الرسدية يف آخر اجلزء

الثالث من الكتاب نفسه.

تتحدد فكرتنا انطالقا من هذا املدخل ،يف اختبار تَشكُّل مقولة اهلوية الرسدية داخل

نص روائي حمدد من أجل حتديد كيفية عملها داخل الرسود املتخيلة ،وقد اخرتنا
جتسيدا لفكرتنا رواية «باب الشمس» للروائي إلياس خوري .ومل يكن اختيارنا هلذه
املدونة عبثا ،وإنام لكوهنا تستجيب إىل عدد من املعطيات نجملها فيام ييل:

تركيز الرواية عىل تتابع أحداث واسعة ،تقع بني املحكي اإلطار واملحكياتالصغرى التي يتحكم فيها ،منتجة حبكة معقدة ومتشابكة ،مما يرفع مستوى معاجلة
قضية عالقة احلبكة بتأسيس اهلوية الرسدية إىل أعىل درجاته.

-تركيز الرواية عىل بناء الشخصية ،من خالل جعل كل املحكيات تدور حول

شخصيات بعينها ،مما سيسمح لنا بتتبع بناء هوية الشخصية وكيفية تطورها ،سواء

أكان ذلك خيص الشخصية الفردية (يونس -خليل -أم حسن...إلخ) أم خيص
الشخصية اجلامعية (الشعب الفلسطيني).

إن إشكالية هذا املقال تنحرص يف البحث عن كيفية متثيل الرسد التخ ّييل للعامل،

وإعادة بنائه للتاريخ ،أو بعبارة أخرى كيفية إنتاج اهلوية الرسدية للذوات داخل

النصوص.
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إن السؤال األساس الذي حياول البحث اإلجابة عنه هو :ماهي اآلليات التي

تظهر اهلوية الرسدية داخل رواية باب الشمس؟ وكيف تم بناء دالالهتا وتأويلها؟
وسيكون اهلدف منها هو التأكيد عىل أن النصوص التي حتمل التاريخ يف متوهنا،
وتعيد رسده من جديد ،إنام تقدم هوية رسدية خاصة هبا يف كليتها ،كام تقدم هوية

الشخصيات الفاعلة واملنفعلة داخل مسار الرسد نفسه ،واختذنا من أجل حتقيق

هدفنا عنارص نتبعها؛ حيث سنقوم مبدئيا بتحديد مفهوم اهلوية الرسدية ،وخمتلف
املفاهيم النظرية املحيطة به ،ثم ننتقل ملناقشة أبعاده داخل الرواية ،لنكتشف النتائج
التي يمكن أن يؤول إليها التحليل يف األخري.

مفهوم اهلوية الرسدية بني التاريخ والرسود املتخيلة
نبدأ هذا العمل العلمي من الفرضية التي قدمها «بول ريكور» يف هناية اجلزء

الثالث من كتابه «الزمان والرسد» حني قال « :تساوي فرضية العمل التي ننطلق
منها يف شكلها التخطيطي اعتبار الرسد حارسا للزمان ،مادام الزمان ال يمكن
التفكري فيه من دون زمان مروي» ( ،)2وبذلك يصبح الرسد تعبريا عن جتربتنا يف

الزمن ،بل عن ذواتنا وهي ختوض هذه التجربة-مما يقدم التباس العالقة املوجودة

بينهام.

وانطالقا من هذه املقولة تظهر أمام أذهاننا مقابلة زمنية شائكة؛ حيث إن الزمن

ذاته له تصورات عديدة وخمتلفة ،فحني نتعرف مجيعا عىل الزمن الطبيعي بالساعات
والدقائق ،نجد يف املقابل أن كل فرد منا يتفاعل مع زمن نفيس داخيل يتفرد به دون

غريه .يقرتح «بول ريكور» من أجل جتاوز هذه املعضلة مفهوم الزمن املروي-أي
املرسود-الذي « يشبه جرسا يمتد فوق هوة التأمل التي تنفتح باستمرار بني الزمان
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الظاهرايت والزمان الكوين»

()3

يعود هذا التصور يف أصله إىل الدراسات البنيوية الرسدية التي تفرتض أن

النصوص الرسدية متتلك مفارقات زمنية بني زمن القصة وزمن املحكي ،ويسميه
«جريار جينيت»( )G.Genetteزمنا كاذبا زائفا؛ يقوم مقام الزمن احلقيقي (،)4
وهكذا يستعري الباحث هذا املفهوم – بوصفه زمنا ثالثا-لرأب الفجوة بني الزمن

الطبيعي املوضوعي والزمن الوجودي الذي خيص تفاعل كل ذات مع العامل
وطريقة فهمها له ،ويصري التاريخ رسدا لألحداث مثلام هي القصص والروايات

منتجة لرسد متخيل.

إن حديثنا عن جدل التاريخ والقصص يف عالقتهام بالزمن هو ما سيوصلنا إىل

مفهوم اهلوية الرسدية؛ ألنه «الفرع اهلش الصادر عن وحدة التاريخ والقصص.
وهو ختصيص هوية حمددة لفرد أو مجاعة ،نستطيع أن نطلق عليها هويتهم الرسدية».

()5؛ مما يعني أن هذا املفهوم الطموح الذي يبني عالقة بني القصص والتاريخ ليس
واضحا كفاية ،وال يمتلك نظرية حمددة وقائمة بعينها ،وإنام هو جمرد توفيق لتصورات
عديدة ،بعضها خيص التاريخ وبعضها اآلخر خيص النصوص املتخيلة .فهو يمنح

مربرا للتاريخ كي يصبح رسدا .ويتحول بذلك إىل منتج هلوية األفراد واملجتمعات.
ولكي يأخذ التاريخ كامل مربرات هذا التحول ،وجب أن نعود إىل خصوصية

الرسود التخ ّيلية وما يمكن أن يستعار منها :من سارد وشخصيات وزمن وأحداث
ووجهات نظر وغريها .لذلك قبل أن يقوم «بول ريكور» ببناء اهلوية الرسدية داخل
التاريخ ،فقد استنبطها من الرسود التي أنتجها اخليال األديب.

جيمل الباحث مفهومه اجلديد بام ذكره يف قوله« :استنادا إىل أطروحتي ،يؤلف
482

د .وافية بن مسعود

الرسد اخلواص الدائمة لشخصية ما ،هي ما يمكن أن يسميها املرء هويته الرسدية،

ببناء نوع من اهلوية الدينامية املتحركة املوجودة يف احلبكة التي ختلق هوية الشخصية.
وجدوى هذا االلتفاف من خالل احلبكة ،هي كونه يقدم نموذج التوافق املتضارب

الذي يمكن فيه بناء اهلوية الرسدية للشخصية .وال تتقابل اهلوية الرسدية للشخصية
إال مع التوافق املتضارب يف القصة نفسها» ( ،)6مما يعني أن اهلوية الرسدية تقوم

عىل حمورين إثنني :أوهلام هو الشخصية والدور الذي تؤديه يف النص ،وثانيهام هو
احلبكة وكيفية تنظيم األحداث بني توازن ورصاع ،وذلك ألن هوية الشخصية ال

تُقدّ م دفعة واحدة داخل النص الرسدي ،وإنام ختضع للحاالت والتحوالت التي
حتدث داخل احلبكة .تتجاذب الشخصية طيلة مسار األحداث رصاعات كثرية كام
تعقد حتالفات أيضا ،وداخل هذه التجربة بتقلباهتا التي تستمر إىل هناية النص تظهر

هويتها الرسدية.

أرص «بول ريكور» عىل الدور الذي تؤديه الشخصية واحلبكة يف تكوين اهلوية
ّ

بشكل مفصل؛ حيث «إن الرواية تبني هوية الشخصية التي نستطيع أن نسميها

هويتها الرسدية ،وذلك حني تبني هوية القصة املحكية .إن هوية القصة هي التي
تصنع هوية الشخصية» ( ،)7مما جيعل من املستحيل احلديث عن هوية الشخصية بعيدا

عن القصة املحكية وكيفية بنائها وتطورها ،أو بعبارة موجزة ال يمكن أن تتشكل
هوية رسدية دون هوية للحبكة .فرتتكز اهلوية الرسدية حسب هذه املعطيات عىل
الطريقة التي يقدم هبا الرسد الشخصية والتحوالت التي متر هبا ،مما يسمح للقارئ

باستنباط سامت خاصة هبا ،جتعلها خمتلفة عن باقي الشخصيات .إن هذا املفهوم
يأخذ جوهره حتديدا من مفهوم الذات الفاعلة ووظيفتها يف املسار الرسدي واآلثار

التي تظهر عليها.
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وهو األمر الذي استعان فيه «ريكور» بمنجزات السيميائية الرسدية عند « غريامس»

( )A.Julien.Greimasومن تبعه ،الذي يرى أن املستوى الرسدي قار وثابت

يف كل النصوص .يتشكل من سلسلة من «الربامج الرسدية» (Programmes
 )narratifsيقوم كل واحد منها عىل جمموعة من ملفوظات احلالة والتحول التي

ال يمكن أن تكون إال بوجود ذات فاعلة ( .)Sujetهذه الذات تقوم بنقل النص

الرسدي من حالة إىل أخرى عرب سلسلة من التحوالت ( .)8فتتخذ بذلك دورا
حموريا يف إنجاز تطورات الرسد داخل النص من خالل عالقتها مع باقي الذوات
األخرى املتفاعلة معها بني مساعد ومعارض ملسارها .فإذا كانت اهلوية الرسدية

تقوم عىل هوية الشخصية ،فإن هوية الشخصية ذاهتا متصلة بالتحوالت التي تطرأ
عليها داخل هوية القصة املروية ،فيمكن أن تنسجم أحداثها وتتشابك ،كام يمكن أن
تتفكك بنيتها ويصعب مجع شتاهتا ،ويف كلتا احلالتني يتأثر بناء اهلوية داخل النص.

ال يتوقف «بول ريكور» عند هذا احلد ،بل يرى أن اهلوية الرسدية ال تعرب عن

هوية الشخصية الفردية داخل النص فحسب ،إنام يمكن أن تتعدى ذلك إىل هوية
اجلامعة ،فـام «يدل عىل فائدة فكرة اهلوية الرسدية أهنا يمكن أن تنطبق عىل اجلامعة كام
تنطبق عىل الفرد .ونحن نستطيع أن نتحدث عن بقاء ذات مجاعية ،متاما كام حتدثنا

عنها مطبقة عىل ذات فردية .إذ يتشكل الفرد واجلامعة معا يف هويتهام من خالل

االستغراق يف الرسود واحلكايات التي تصري بالنسبة هلام تارخيهام الفعيل «

()9

يمنحنا النص الرسدي هوية الذات املفردة ،وهوية الذات اجلامعية التي تقدم

مالمح مشرتكة ،فالفرد ليس بمعزل عن اجلامعة ،ألنه أثناء تفاعله معها يشكل

هويته ،وينجز جانبا من اهلوية اجلامعية كذلك ،سواء أكانت هوية اجلامعة التي ينتمي
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إليها أم هوية اجلامعات األخرى .يشري ذلك إىل أن ما تنجزه الشخصية داخل النص

يؤثر يف هويتها الفردية بالطريقة نفسها التي يؤثر هبا عىل هوية اجلامعة .فالشخصية
ال تتحرك يف النص بمفردها دون اصطدامات ،بل تتجاذهبا تقلبات احلبكة ،فكلام

ظهر بطل يظهر مقابله بطل ضديد ،وكلام ظهر برنامج رسدي يظهر برنامج رسدي

معاكس له.

إن مرور القصة املروية بتقلبات حمكومة بالتوافق والتنافر هو ما وصفه «بول

ريكور» هبوية احلبكة ،ألننا «نميزها بعبارات دينامية عىل أهنا تنافس بني مطلب
تعرض هذه اهلوية للخطر ،وذلك حتى هناية
توافق والتسليم بوجود تنافرات ّ
القصة .بكلمة توافق أنا أقصد مبدأ النظام الذي يرتأس ما يدعوه أرسطو «تنسيق

الوقائع» ،وبكلمة تنافر أعني تقلبات الدهر واحلظ التي جتعل من احلبكة تغيريا
مضبوطا انطالقا من وضع أويل ووصوال إىل وضع هنائي )10( ».فتتكون احلبكة
إذن من وقائع وأحداث ،غري أن هذه الوقائع ال تقوم عىل نسق أفقي متتابع بخط

توافقي ،وإنام تقوم يف األساس عىل التشابك والتفاعل؛ حيث تظهر بعض األحداث
انسجامها وتوافقها ،وتظهر أحداث أخرى تنافرها مع ما يسبقها أو يلحقها .وهذا
االختالف داخل تركيبة احلبكة هو ما يصنع الرصاع والتصادم بني عنارصها،

ويكفل متايز الشخصيات بعضها عن بعض.

يتدخل التنافر والتوافق بشكل واضح يف التصورات التي يبنيها اخليال األديب

للشخصية ،ألهنا تستمر يف مواجهة التقلبات داخل مسار الرسد ،وختضع لتحوالت
مستمرة ال حتسمها إال هناية القصة املروية .فإذا كان توافق حركة الشخصية مع
األحداث يشري إىل االنسجام ،وحيدد مالمح الثبات يف هوية الشخصية ،فإن هذا
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الثابت خيضع الختبارات متكررة من خالل احتكاكه بمظاهر التنافر عىل مستوى
األحداث ،يمكن أن تصل إىل تشتت هذه اهلوية وحموها .تنشأ من خالل هذين

القطبني توليفة ،ال جيمعها إال التأليف الرسدي الذي يتوسط التنافر والتوافق،
ويسمح باحلفاظ عىل اهلوية الرسدية داخل النص .وهذه ليست اجلدلية الوحيدة

التي حتكم مفهوم اهلوية الرسدية ،ألننا سنواجه بعدها مسألة غاية يف األمهية عند»

بول ريكور» ،تتصل بام تسميه الفلسفة بجدلية «العينية والذاتية» (.)∗11
اهلوية الرسدية بني العينية والذاتية:

سبق أن ذكرنا أن اهلوية الرسدية متصلة هبوية الشخصية التي تكشفها من خالل

حضورها يف الزمن ورسدها لتجارهبا .ومع ذلك يرى الباحث أن « الطبيعة احلقيقية

للهوية الرسدية ال تتكشف ،يف نظره ،إال يف ديالكتيك الذاتية والعينية .وهبذا املعنى،
فإن هذه األخرية مت ّثل املسامهة األكرب للنظرية الرسدية يف تكوين الذات» ( ،)12ويقصد

بذلك أن الشخصية تُعرف بوصفها كال متكامال ،لكن ال تفهم إال باجلدل القائم بني

«العني» ( )le mêmeوالذات ( .)le soiذلك أن هذا التنافر بني القطبني ال يتم
إال عرب اجلرس الذي ترسمه اهلوية الرسدية ومتنعه من االهنيار .وهو تركيبة معقدة
حتتاج إىل تبسيط لنعرف ما املقصود من هذين املفهومني؟

يلخص ريكور هذه الثالثية بقوله« :إن وظيفة الوسيط التي متارسها اهلوية الرسدية

للشخصية بني قطبي اهلوية العينية واهلوية الذاتية ،تشهد هلا وتؤكدها بشكل جوهري
املتغريات املتخيلة التي جترب القصة هذه اهلوية الرسدية أن ختضع هلا .ويف واقع األمر

فإن القصة ال تقبل فقط هذه املتغريات ،بل هي تؤ ِّلدها وتبحث عنها .وهبذا املعنى
فإن األدب يصبح عبارة عن خمترب واسع للتجارب الفكرية ،ويف هذا املخترب نجد
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مجيع إمكانيات تغيري اهلوية الرسدية وقد خضعت المتحان القصة» (.)13
تنشأ هوية الشخصية بني هويتني :ختتص األوىل بعينية الطبع ،ونقصد هبا اجلوهر

الثابت والكامن يف الشخصية وال يشوبه التغيري ،أما الثانية فتختص هبوية الذاتية
التي تنشأ من استمرار التحول؛ حيث تبنى عىل مسار تاريخ من التجارب التي تقع
داخل ديمومة الزمن .تتقدم الشخصية داخل النصوص األدبية املتخيلة حمكومة

هبذين القطبني ،فالطبع خيص االستعدادات الفطرية للشخصية التي يستحيل

حتويلها من حيث كوهنا جوهرا ،أما الذاتية فمتغرية ،وتظهر عندما تبدأ الشخصية
رحلتها عرب مسار الرسد ،ويدخل طبعها يف تفاعل مع حقل االختبارات الرسدية.
فتتعرف عىل ذاهتا ،وختترب املتغريات والتجارب التي تعدِّ ل نظرهتا إىل وجودها

ونظرهتا للعامل معا.

وهكذا يشكل الطبع هوية ثابتة للشخصية ،لكن هوية الذات ال تتشكل إال

باكتامل جتربتها يف العامل احلكائي ،فال تتضح إال عند هناية القصة املروية .وتكون
نتيجة ذلك أن النصوص الرسدية ال تروي سامت الشخصية املعروفة فحسب ،وإنام

تروي التغريات التي تطرأ عىل الذات يف خمترب احلياة وداخل بعدها الزمني .وهذه
التغريات هي التي ستنجز هويتها الرسدية يف األخري ،التي جتمع بني « ديمومة الزمن
يف الطبع ،وديمومة املحافظة عىل الذات «

()14

يمكننا قبل ولوج قراءة الرواية والتفاعل مع معطياهتا أن نجمل ما سبق ذكره يف

النقاط التالية:

اهلوية الرسدية نتيجة لتفاعل الرسد مع الزمن ،وإعادة بنائه.
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ال تظهر اهلوية الرسدية إال يف هوية الشخصية داخل النصوص األدبية.
تعرف هوية الشخصية من خالل هوية احلبكة وال يمكن أن تتشكل منفصلة عنها.
تبنى اهلوية الرسدية باجلدل القائم بني هوية الطبع يف ثباته ،وهوية الذاتية يف حتوالهتا
املستمرة.
اهلوية الرسدية يف رواية باب الشمس إللياس خوري
ترتبع رواية باب الشمس عىل ( )530صفحة ،مقسمة إىل جزأين اثنني :األول

موسوم بـمستشفى اجلليل والثاين عنوانه» موت هنيلة» .وأهم ما يميزها التداخل بني
إضفاء اخليال عىل التاريخ ،وإضفاء التاريخ عىل األحداث املتخيلة .وهذا التقاطع
بني االثنني ينتج آثارا واضحة وضمنية عىل املسارات الرسدية داخل الرواية.

إن احلديث عن هوية الشخصية يوجب حتديد الكيفية التي تقدمت هبا ،فهل

سنجد خطاهبا مبارشا أو سينقل عرب وسيط ،ففي احلالة األوىل تتكفل الشخصية
برسد حمكيها اخلاص سواء أتعلقت القصة بحياهتا أم بحياة غريها ،أما احلالة الثانية
فسيتكفل سارد معني بنقل الوقائع واألحداث اخلاصة بالشخصية ،حيث يصبح

وسيطا بني القصة املروية واملتلقي ،لذلك ستعمل الصفحات القليلة القادمة عىل
حتديد تفاعل هوية احلبكة يف ترتيب أحداثها ،ونظامها الزمني مع اهليئات الرسدية
املوجودة داخل النص؛ أي السارد والشخصيات.
هوية احلبكة يف رواية باب الشمس
يتشكل هذا النص الرسدي من حمكي إطاري يرويه سارد شاهد أو مشارك يف

األحداث .ويتمثل هذا السارد يف شخصية «الدكتور خليل» ،فهو من تكفل بتقديم
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هذا العامل احلكائي ،ومع ذلك يسمح بني احلني واآلخر لشخصيات عديدة بتقديم

حمكيات جزئية ،فيعمل عىل تقديم حمكياهتا بوصفه وسيطا يف غالب األحيان ،لكنه

يف أحيان أخرى يسمح لصوهتا باملرور ومتثيل جتربته.

انطالقا من هذه املالحظة نجد أن السارد األول « الدكتور خليل» يقوم برسد

األحداث املرتبطة حرصا بشخصية البطل «يونس» ،فإن كانت هذه الرواية قد

قسمت إىل قسمني ،فإن حبكتها تبدأ من املوت وتعود إليه ،منتجة دائرة مغلقة،
محلت الكثري من أخبار احلياة كام محلت أخبار املوت أيضا .يستهل السارد النص

بقوله « :ماتت أم حسن .رأيت الناس يرتاكضون يف أزقة املخيم ،وسمعت أصوات

البكاء .كان الناس خيرجون من بيوهتم ،ينحنون كي يلتقطوا دموعهم ،ويركضون»
()15

وينهي السارد مروياته قائال« :خرجت من بيتي حافيا وركضت إىل قربك ،أقف

هنا والليل يغطيني ،ومطر آذار يغسلني ،وأقول لك ال يا سيدي ،احلكايات ال

تنتهي هكذا ،ال .)16(».وما بني موت أم حسن وموت يونس ،تتناسل حمكيات كثرية

بعضها من بعض ،وتتداخل وتستمر تدرجييا من أجل إنجاز الصورة الكاملة حلياة
البطل يونس وحياة الكثريين معه.

إن هذه احلبكة ال يمكنك أن ترتك مساراهتا قبل أن تصل إىل هناية الرسد يف آخر

الرواية .ذلك ألهنا ال تتبع مسلكا واحدا يف تنظيم األحداث ،وإنام تعتمد أكثر من

هنج ،فنجد تتابع األحداث يتخذ منطقا زمنيا غري مربر ،فال يتصل الحقه بسابقه

بشكل منطقي ،بقدر ما تسري األحداث أحيانا وفق منطق التتابع وأحيانا وفق
ضمن السارد حدثا داخل حدث آخر.
التناوب وأحيانا أخرى ُي ِّ
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نالحظ التتابع يف بعض املحكيات الصغرى التي يدرجها السارد أو تنقلها إحدى

الشخصيات ،لتربير حدث سابق أو توضيح مالبساته ،كام هي احلال بالنسبة إىل

املحكي الذي قرر فيه «الدكتور خليل» رسد يومه مع «يونس» يف املستشفى؛ حيث
يروي تفاصيل اعتنائه بمريضه التي تبدأ منذ الساعة السابعة صباحا إىل أن تنتهي

عند منتصف الليل.

فصل
يقدم السارد أفعاله وفق اللحظات الزمنية املتتابعة ساعة بعد ساعة ،وأحيانا ُي ّ

أكثر من ذلك ،فنجده مثال يورد »:التاسعة ليال ،أفرك لك جسمك بالسبريتو ،ثم
ّ
أرش عليه البودرة .وحني أشعر ببداية قروح يف مكان ما من جسمك ،أتوقف عن

وأمحمك من جديد .لكن احلامم املسائي ليس إجباريا كل يوم .التاسعة
الفرك،
ّ
والنصف ليال ،تتعشى ،)17( »...ومع ذلك ال حيكم التتابع فرتات طويلة من الرسد

يف احلبكة ،وإنام يظهر يف ومضات رسدية حمددة ،يقرر فيها السارد أن يضع نقطة
نظام لتداخل األحداث ،ويمنح القارئ فرصة لرتتيبها والتقاط أنفاسه.

أما التضمني فهو الظاهرة األكثر شيوعا يف حبكة هذا النص ،ألن السارد يعتمد

عىل الذاكرة التي تستدعي حدثا بعينه فيقدمه للقارئ ،لكنه ما يلبث أن يتذكر حدثا
فيضمنه داخله ،كأن ذاكرة تستدعي أحداثا بعينها،
آخر يرتبط بمسار احلدث األول
ِّ

لكنها هتمل شظايا منها فتعود إليها يف كل مرة .كام أن املسار الكيل حلياة البطل ليس
مسارا منفصال عن احليوات األخرى التي تقاطعت معه ورافقته .نجد يف هذه

املرحلة حتديدا أن السارد يرجع إىل مسألة التضمني والتناوب بني ما يذكره ،وما
ُيذكَر من طرف غريه من الشخصيات املشاركة يف املحكي.

وهذا النوع من التأليف الرسدي يعد أكثر تعقيدا من سابقه ،ألنه يمثل إسقاطا
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دقيقا لعالقتني تركيبيتني مها العطف والتبعية؛ حيث يعني ذلك أن هناك حمكيا إطاريا

املؤطرة ( .)18وهي كلها تعد حمكيات مرحلية،
يتوسع ليقبل الكثري من املحكيات
َ

تؤدي وظائف متعددة حسب السياق النيص الذي تقع فيه ،فترتاوح وظيفتها بني
توضيح األحداث أو ترسيخ وجهة نظر حمددة أو غريها من الوظائف.

يمكننا أن ندرج الرواية بأكملها حتت هذا النمط من التأليف ،ألن السارد-

الشخصية «خليل أيوب « ملتزم برسد املحكي اإلطاري ،الذي يتعلق بحياة «البطل

يونس» بكل تفاصيلها .انطالقا من البداية وتدرجا نحو النهاية احلتمية وهي املوت.
يغطي هذا املحكي األساس ما يقارب السبعة أشهر .تتحدد بدخول شخصية يونس
ملستشفى خميم شاتيال ،إثر إصابته بجلطة دماغية؛ حيث قرر األطباء أن موت يونس
حمتوم ،لكن الدكتور خليل مل يرضخ لألمر .وبدأ معاجلته من خالل احلديث إليه.
وهكذا انطلقت رحلة رسد املرويات الكثرية لرجل ممدد عىل رسير يصارع املوت

يف صمت .األمر الذي رصح به السارد أكثر من مرة يف النص ،قائال »:أنا مجعت
احلكاية ورتبت مجلك املشتتة وصارت حكاية» (.)19

وهذا ما يسمح لنا بالقول إن خمتلف املحكيات الصغرى كلها حتوم حول حياة

يونس وجتربته ،تغذهيا وتعمل عىل تطوير احلبكة وتوجهيها نحو النهاية .يقدم

السارد إذن مرويات مصغرة وكثرية يتناسل بعضها من بعض ،يترصف فيها أحيانا
وأحيانا أخرى يمنح بعض الشخصيات فرصة الترصف .وهذه الطريقة تسمح له

بأن يتحرك عرب الزمن بمرونة قصوى .يكون يف حلظة ما يف حارض املحكي ،لكنه

يف اللحظة املوالية ينزلق إىل املايض البعيد أو القريب ،كام يمكنه أن يسافر يف أحالم
الشخصيات املحيطة به ومروياهتا.
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تقوم هذه املحكيات املصغرة بأدوار عديدة ،فهي أحيانا توضح مراحل أو

أحداثا تارخيية ،وأحيانا تدرج شخصيات جديدة ،حمددة عالقتها بالبطل» يونس».
يذكّر السارد مريضه مثال بصديقه عدنان « :أنت تتمرجل اآلن ألنك تنسى .هل

نسيت عدنان؟» ( )20وانطالقا من هذا السؤال الذي يقع يف حارض املحكي يسمح

السارد لنفسه بتضمني قصة عودة عدنان ويقوم برسدها« :عاد عدنان بن عودة
إىل خميم برج الرباجنة بعد أن أمىض عرشين سنة يف السجون اإلرسائيلية .عاد

كاألبطال» ( ،)21ثم ما يبلث أن يضمن قطعة أخرى من أرسار القصة نفسها ،من
خالل العودة إىل املايض البعيد» كان ذلك يف عام  1965كنتم مخسة مقاتلني تقومون
بإحدى عملياتكم األوىل داخل اجلليل .سقط عدنان يف األرس .مات ثالثة .وأنت

نجوت.)22( ».

أدرجت هذه القصة الستفزاز املريض النائم ،بذكر ما حدث لصديقه الذي دخل

السجون اإلرسائيلية بطال وخرج منها جمنونا .مما يوضح التغريات التي عصفت
بأحالم البطل وانكسار قيم كثرية بقي متشبثا هبا إىل النهاية.

تستمر املحكيات اجلزئية بالتداخل والتشابك؛ حيث ال يمكنك أن تدرك حدثا

واحدا من منظور حمدد ،وإنام يعتمد السارد طريقة ترقيع حمكياته يف كل مرة ،بإضافة

ممرات رسدية جديدة إليها ،تكملها مرة ،وتقلب منظورها متاما مرات أخرى ،فيصري
للمحكي الواحد أوجها عديدة ،وكل وجه منها يمنحنا حقيقته اخلاصة.

نورد مثال قصة موت ابن يونس «إبراهيم» التي تم رسدها من قبل زوجته

«هنيلة» يف مغارة «باب الشمس» ،بطريقتني خمتلفتني :أما القصة األوىل أكدت فيها

أن الطفل مات ألهنا مل تستطع إسعافه بعد أن «كان يأكل حني سقط رأسه ،قال
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إن رأسه يط ّن باألمل .ربطت جبينه بقطعة قامش ،دهنت عنقه بالزيت ،والوجع ال

يتوقف ،يمسك صدغيه بيديه كأنه حيضن نفسه ويتوجع ،فقررت نقله إىل مستشفى

عكا» ( ،)23لكنهم يف مقر احلاكم العسكري مل يمنحوها ترصحيا من أجل العبور إىل

وجهتها ،فامت الولد.

ابتكرت هنيلة هذه القصة ،ظنّا منها أهنا ستلجم غضب زوجها ومتنعه من الترصف

بطيش .لكنها بعد أن رأت انفعاله ،وتأكدت أن قصتها املفتعلة لن تنجح ،عادت

لرسد قصة وفاة ابنهام الفعلية ،قائلة »:األوالد .أنت تعرف األوالد ،كانوا يلعبون
قرب األسالك ،ويتكلمون مع املهاجرين اليمن ّيني بالعربية[ ]...كان إبراهيم يلعب

معهم ،ثم جاؤوا به .يا ولدي ،كان يرجتف من املوت .قالوا إن حجرا ضخام سقط

عليه .كان ،كيف أصفه لك ،كان رأسه ممعوسا والدم يتساقط منه .تركته يف البيت

وركضت كي أطلب ترصحيا لنقله إىل مستشفى عكا»....

()24

وهكذا تأيت احلكاية الثانية ملحو األوىل ،لكنها ال تعدِّ ل مزاج «يونس» بل تفتح

يف ذهنه كثريا من األسئلة «كنت تريد أن تعرف هل قتلوه أم مات قضاء وقدرا»

()25

 ،ومع أن البطل مل جيد إجابة عند زوجته إال أن غضبه الذي ناضلت من أجل إيقافه
خرج بنتيجة واحدة »:قلت إنك ستقتل أوالدهم كام قتلوا ابنك» ( ،)26ويبقى القصد

من استثامر القصتني معا يأخذ وجهني أيضا؛ حيث يقع التأثري األول عىل مستوى
الشكل الذي ُبني بتكرار حدث بعينه يف القصتني ،وهو رفض إعطاء ترصيح لنقل

الطفل من طرف احلاكم العسكري .وهذا احلدث املتكرر نفسه هو ما سيؤثر يف

داللة النص وتأويله؛ فيسمح بتوجيه القارئ إىل احلدث اجلوهري الذي قتل الطفل؛
أي منع نقله إىل املستشفى ،وليس احلادثة التي أملت به يف ذاهتا.
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يستمر تضمني املحكيات بعضها داخل بعض طيلة مسار الرواية ،بشكل سلس

مهام كانت االنتقاالت الزمنية التي يشري إليها السارد واسعة ،والقفزات داخل
مر هبا الشعب الفلسطيني منذ رحيله عن أرضه إىل غاية
األحداث التارخيية التي ّ

توقف الرسد عند إغالق خميم شاتيال .تتضافر إذن املؤرشات التارخيية مع العملية
الرسدية التخ ّيلية التي يقوم هبا السارد ،لينتجا لنا نصا مزجيا بني التارخيي واألديب،

ذلك أن «شكلهام املشرتك هو الرسد ،هو وظيفة ملحتوامها املشرتك .ال يشء أكثر
واقعية بالنسبة إىل البرش من جتربة زمنية ،وال أكثر حتمية ،سواء بالنسبة إىل األفراد
أم احلضارات بمجملها»

()27

إن االعتامد عىل املرويات الشفوية التي تتناقلها الشخصيات فيام بينها ،وعمل

السارد عىل تنسيقها هو ما جعل النص يبدو وكأنه لوحة للغز يف كل مرة تضاف

إليه قطعة لتكتمل األحجية؛ حيث ينوه الكاتب يف آخر روايته إىل كونه قد مجع

عددا هائال من املرويات عىل لسان أصحاهبا واعتامدا عىل ذاكرهتم ،فيقول »:مل تكن
هذه الرواية ممكنة لوال عرشات النساء والرجال ،يف خميامت برج الرباجنة وشاتيال
ومار إلياس وعني احللوة ،الذين فتحوا يل أبواب حكاياهتم ،وأخذوين يف رحلة
إىل ذاكرهتم وأحالمهم» ()28وهو األمر الذي جيعلنا نذكر بأن اهلوية الرسدية لتاريخ

مجاعة ما ،ال تتجسد إال من خالل مروياهتم حول جتارهبم ووعيهم هبا ،ألهنا «

تنبع من تصويب ال هناية له لرسد سابق يقوم به رسد الحق ،ومن سلسلة إعادة
التصويبات التي تنشأ عنه»

()29

إذا كانت حبكة هذا النص تشري إىل كوهنا شبكة مرتابطة من مرويات أفراد

فلسطينيني ،باإلضافة إىل أحداث تارخيية أعاد اخليال نسج خيوطها ،فجعل هويتها
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تتشكل عرب اإلضافة والتضمني حسب ما رآه السارد مناسبا ،فإن هذه احلبكة تعيش
بداخلها وبفضلها هوية األفراد واجلامعة ،مما يبني لكل شخصية تتحرك عىل الورق

هويتها اخلاصة التي تتفرد هبا أو تُشاركها مع اجلامعة.
هوية الشخصية يف رواية باب الشمس

تظهر شخصيات عديدة داخل هذه الرواية ،بعضها فاعل عىل نحو مستمر داخل

النص ،وبعضها اآلخر يدخل النص لييضء جانبا من املسار الرسدي ثم يرحل بال

رجعة ليرتك حمله لغريه من الشخصيات .ونظرا لكون النص الذي بني أيدينا طويل
ويعج بالشخصيات -منها التارخيية ومنها املتخيلة -التي ال يمكننا تتبع هويتها

الشخصية عرب النص بكامله .اخرتنا الرتكيز عىل مدارسة شخصيتني فحسب مها:
البطل يونس األسدي ،والدكتور خليل أيوب.

يمكننا الوصول إىل اهلوية الرسدية للشخصيتني من خالل العالقة القائمة بني

القارئ والنص؛ ذلك أن القارئ يعيد قراءة الذات داخل النص؛ بحيث يعتمد عىل

سلسلة من الرموز لتشكيل هويتها من خالل متابعة مسار الرسد وحتوالته ،كام
يمكن للنص انطالقا من هذه الرموز توجيه القارئ ليس إىل قراءة النص فحسب و
إنام إىل قراءة ذاته؛ أي يصبح النص مفتاحا لقراءة أنفسنا ،ألن « إعادة التصوير التي

يقوم هبا الرسد تؤكد هذا اجلانب من املعرفة الذاتية التي تتخطى ميدان الرسد ،أعني

أن الذات ال تعرف ذاهتا مبارشة ،بل بطريقة غري مبارشة فقط من خالل انعطاف
العالمات الثقافية بجميع أنواعها ،التي يتم إنتاجها استنادا إىل وساطات رمزية تنتج
دائام وأساسا الفعل ،ومن ضمن هذه مرويات احلياة اليومية»

()30
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يعتمد حتليل اهلوية الرسدية يف رواية «باب الشمس» عىل األخذ بعني االعتبار

أمهية قراءة املسار الرسدي للبطل والشخصيات األخرى ،سواء أتعلق األمر بفهم
الشخصيات لذاهتا أم فهم الشخصيات للتغريات التي يمر هبا حميطها وعاملها .وهذا

التقيص يقوم بتفكيك العالمات الثقافية التي ينتجها الفرد داخل املجتمع أو تلك
العالمات التي ُي ِ
اص هبا املجتمع الفرد ويفرضها عليه .وانطالقا من اجلمع بني
اإلرادة الفاعلة للذات واإلكراهات التي تظهر مع االختبارات التي جتتازها ،يمكننا

التعرف عىل أبعاد هويتها.

نالحظ من خالل قراءة الرواية االرتباط الوثيق بني شخصيتي « يونس األسدي»

و» خليل أيوب»؛ حيث تعتمد أغلب أحداثها عىل حديث خليل إىل يونس الذي

دخل حالة غيبوبة ملدة سبعة أشهر قبل أن يفارق احلياة .وكانت وسيلة خليل يف
مقاومة املوت هي قص املرويات عىل مسامع خليل ،املمدد عىل رسير يف مستشفى.

وهو األمر الذي جيعلنا نفرتض أن اهلوية الشخصية خلليل ال تُفهم إال يف عالقتها

باهلوية الشخصية ليونس .وهذا االرتباط الذي يشري إليه السارد (خليل) أو البطل

(يونس) يف كثري من مواضع الرواية هو ما جعلناه مدخال للتحليل ،ثم نتبعه بتقديم

سامت اهلوية الشخصية عند يونس ،ونحدد بعد ذلك سامت اهلوية الرسدية للجامعة.
 .1.2.3روابط اهلوية بني شخصيتي خليل أيوب ويونس األسدي
إن الرابط األول الذي جيمع الشخصيتني يف النص ،قديم يعود إىل بدايات

تعبري البرشية عن جتارهبا .إنه الرسد ،ذلك السحر الذي أغوت به شهرزاد شهريار
وماطلته مانعة موهتا يف كل ليلة .قوة الرسد هي ما راهن عليها «الدكتور خليل»

ليمنع املوت عن «يونس»؛ مما جيعل كل املحكيات التي يروهيا السارد بنفسه أو عىل
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لسانه الشخصيات موجهة يف جوهرها إىل يونس ،ثم إىل املتلقي بعده.
يقدّ م السارد هذه الصلة أول مرة مع حتديد زمني »:منذ ثالثة أشهر وأنا عاجز عن

االنفعال .فقط هذا الرجل املعلق فوق رسيره يف مستشفى اجلليل حيث أعمل طبيبا،
أو حيث أ ّدعي أنني طبيب أجلس إىل جانبه وأحاول .أميت هو أم حي؟ ال أدري،

أأساعده أم أعذبه؟ أأحبه أم أكرهه؟ أأروي له أم أستمع إليه؟ «

()31

لقد اختار خليل طريقه ،وقرر الوقوف يف وجه موت يونس بالكلامت .وهو يعيد

تكرار هذا التحدي يف حمطات كثرية من املحكي ،بأشكال أسلوبية متعددة ،يكون
واثقا من خطوته حينا ومرتددا أحيانا أخرى ،واملقطع أعاله يمنحنا جانبا من حرية

«الدكتور خليل» ألنه ال يستطيع ضبط انفعاالته بشأن حالة يونس ،فبينام يرى من
حوله أن يونس ميت يعتقد أنه حي ،ويمكن أن تأيت قيامته يف أي حلظة من حلظات

حوارمها .ال يدري خليل أكان يروي قصة يونس أم أن يونس النائم عىل رسيره هو

من يروي قصص حياته .ال يعلم خليل إذا كانت استامتته يف مقاتلة موت يونس

مراوغة تعذبه أم طريقة ملساعدته عىل العودة.

تقدم لنا هذه الرؤية التيه الذي يعاين منه خليل يف احلكم عىل أفعاله ،باإلضافة

إىل أنه يتحمل مسؤولية الرسد األوىل التي تتجسد يف انتقاء مروياته وتقاسمها مع

مريضه ،فريوي له حكايته التي يعرفها ،ولكن تتسلل مع حكايات يونس حكايات
أخرى ،بعضها يعود خلليل نفسه ،وبعضها اآلخر يقدم رحلة الشتات التي عاشها

الفلسطيني منذ أن خرج من أرضه نحو املجهول.

يلعب الرسد لعبة ازدواجية يف هذا النص ،فإىل جانب الكشف عن قصص
497

تشكل اهلوية السردية يف رواية باب الشمس إللياس خوري

يونس وجتاربه ،يكشف لنا أيضا عن جانب من هوية السارد نفسه؛ أي «خليل»
الذي يرى أن احلديث إىل يونس فتح عينيه عىل أشياء كثرية خفية يف شخصه؛ ويورد

هذه الرؤية بوضوح يف كالمه قائال« :الناس يعتقدون أنني أكلم نفيس كاملجانني.

معك اكتشفت يف نفيس نفوسا كثرية ،أستطيع إقامة حوار أبدي معها» ( ،)32وهذا
ما سيقودنا إىل الروابط املشرتكة التي ينسجها الرسد بني الشخصيتني ،فتتداخل

هويتهام معا.

نصل إذن إىل الرابط الثاين الذي يتمتع بخصوصية فضائية ،وهو انتامء الشخصيتني

لبلد واحد هو فلسطني ،وخميم واحد هو شاتيال ،مع اختالف مهم هو كون يونس
ولد عىل أرضه قبل أن يفر منها متجها إىل لبنان ،أما خليل فقد ولد داخل املخيم
وال يعرف فسطني إال من مرويات اآلخرين« :لقد أخربتني أم حسن كل يشء عن

فلسطني» ( ،)33مما جيعل انتامءه إليها يعيش عىل ذاكرة مستعارة ،هي ذاكرة اآلخرين

وتصوره لبالده ال يعدو أن يكون تصور غريه ،ومع ذلك تظهر املحكيات التي يروهيا
قدرته الكبرية عىل االحتفاظ بأدق تفاصيل القرى الفلسطينية ،مع تواريخ سقوطها
يف يد اإلرسائيليني .كام حيفظ عادات الفلسطينيني يف سلوكهم اليومي واملناسبايت.

َيظهر لنا رابط فضائي آخر هو املستشفى ،فيونس وخليل جمربان عىل املكوث

داخله واملوت البطيء كل بطريقته :يبقى يونس طريح الفراش بسبب اجللطة

الدماغية التي أصابته ،لكن خليل حمتجز معه خوفا من املوت عىل يدي الثائرين

ملوت حبيبته شمس ،فيقول »:كلهم يعتقدون أنني أنام هنا ألنني خائف وهربان..

مسمر يف هذا املستشفى وعاجز عن مغادرته»
احلقيقة أنني خائف[ ]...أنا َّ

()34

كام نجد روابط ذات طبيعة نفسية تساهم يف فهم هوية الشخصيتني ،يتسلل هبا
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الرسد إىل ذهن القارئ شيئا فشيئا ،كذلك الذي تضمنه كالم يونس إىل خليل»:قلت
وكنت يف التاسعة ،وأحببتك ،وطلبت منهم
يل يا دكتور أنت مثل ابني ،التقطتك
َ

يف خم ّيم األشبال االهتامم بك ،ورصت ابني ،أنت يتيم األبوين وأنا يتيم األوالد.

تعال وكن ابنا يل» ( .)35تتشارك الشخصيتان الفضاء الواحد وهو املخيم ،لكن هذا

الفضاء الذي يضغط عىل خليل بمقتل أبيه مو ِّلدا يتام حقيقيا ،يضغط عىل يونس
أيضا من خالل يتم افرتايض ،فقد ُر ِزق البنني والبنات عىل األرايض الفلسطينية،
ومع ذلك يبقى يتيام داخل املخيم بعيدا عن عائلته.

إذا فتشنا أكثر يف األبعاد النفسية املشرتكة بني الشخصيتني ،ومنها اخلوف واملوت.

نجد أن اخلوف يتحول عرب مسار النص ،خصوصا ما يتعلق بتحديد هوية خليل،
ذلك ألن يونس النائم ُذ ِكر خوفه مرة واحدة يف النص ،عندما تويف ابنه وذهب
منتقام ملوته بتفجري مرقد أطفال هيود ،ثم عدل عن فكرته يف آخر حلظة ،وهذه القصة
يوردها خليل برؤية أخرى قائال« :اآلن يا سيدي صار حيق يل أن أخاف .أما يونس

فال ،يونس مل خيف أو يرجتف قلبه .يونس انسحب ألنه بطل ،أما أنا فأختبئ يف غرفته

ألنني جبان .أرأيت معي كيف تتغري معاين األشياء ،تلك األيام كانت للبطولة،
وهذه األيام لالبطولة .يونس خاف فصار بطال ،وأنا أخاف فأصبح جبانا»

()36

يقارن خليل بني خوف يونس وخوفه من خالل وضع احلالتني يف زمنني خمتلفني،

فخوف يونس كان زمن تسلله إىل اجلليل من أجل عائلته أوال ،ثم من أجل حربه
مع اإلرسائيليني ،وفكرة تفجري املرقد كانت عن غضب بسبب موت ابنه ،لكنه مل
يفعل ذلك بعد أن واجه رؤية األطفال مبارشة .مل يعترب يونس هذا خوفا أو جبنا ،أما

خليل فعدّ ه خوفا ،ليربر هلعه من املوت انتقاما ملوت حبيبته الذي ال دخل له به ،يف
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زمن غابت فيه البطولة ومل يعد هلا أثر .ال نستطيع جتاوز هذا املقطع دون أن نشري إىل
اجلانب األخالقي الذي رسمته احلبكة خلوف يونس ،فجبنه يف قتل أوالد من قتلوا

ابنه يتحول إىل بطولة فعلية ،تنترص عىل أقوى مشاعر البرشية هي االنتقام ملن نحب،

مما يضاف إىل هويته الشخصية ،فقد اختُرب يوم مقتل ابنه ،وهدمت احلياة كل أحالمه
بشأنه ،لكنه مع ذلك اختذ قرارا بعدم االنتقام من الضعفاء.

أما خوف خليل فتم التعامل معه وفق مراحل عديدة من املحكي ،اخرتنا التوقف

عند التحوالت الكربى التي عرفهاُ .يذكر أول مظهر خلوف خليل يف الصفحات
األوىل من الرواية -عىل لسانه -فيقول »:حتى أم حسن ال تفهم أنني أحاول إيقاف

موتك ال مويت .فأنا ال أخاف منهم ،ثم ما عالقتي بموت شمس ،ثم ال حيق هلذه
احلكاية أن تتداخل مع حكاياتك التي تشبه األساطري .أعلم أنك ستقول طز عىل

األساطري ،وأنا موافق ،لكن أرجوك ال متت من أجيل ،من أجلك ،من أجل أن ال
يعثروا عيل»

()37

نالحظ أن كالم السارد ينشطر إىل حاالت عديدة ،فاجلملة األوىل حياول فيها أن

يثبت لنفسه قبل يونس وأم حسن بأن هدفه من املكوث يف املستشفى هو منع املوت

من الوصول إىل مريضه ،وال يتصل بخوفه من املوت ،ثم يضيف ليؤكد ذلك أن
مسألة رسده للمرويات تتصل بحكاية يونس فحسب وال تتصل بحكايته ،لكنه يف
خمزنا خلف الكلامت،
اجلملة األخرية يقلب كالمه رأسا عىل عقب ،ليكشف خوفا ّ

يصل إىل حد استجداء يونس ليبقى حيا ،فحياته هي املفتاح الوحيد الذي يبقي
خليل خمتبئا يف املستشفى ،ويمنع املوت من العثور عليه.

سيختفي اخلوف تدرجييا من تفكري شخصية «خليل» ليحل حمله وعي به ،وحماولة
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قراءة وجوده يف املستشفى من منظور جديد ،يتجاوز اهللع إىل مناقشة هويته
وخصوصيتها ،فيقول خماطبا يونس« :ال أملك ما أقوله غري أنني سجني .أنا سجني
هذا املستشفى .أعيش يف الذكريات ،ككل السجناء ،السجن مدرسة احلكاية .فيه

نذهب إىل حيث نشاء ،ونلعب ذاكرتنا بالطريقة التي نريد .وأنا اآلن ألعب ذاكريت
وذاكرتك ،أنسى اخلطر عىل حيايت ،وأت َّلهى بحياتك ،وأحاول إيقاظك .احلقيقة

أنني مل أعد معنيا بإيقاظك ،مل تعد عودتك إىل احلياة تعني شيئا .لكني ال أريدك أن

مت ،فامذا سيحل يب؟ أعود ممرضا ،أم أنتظر املوت يف بيتي؟»
متوت .فلو َّ

()38

يتحول املستشفى من كونه خالصا إىل جمرد سجن يقبع فيه «خليل» .سجن

يفتح أبوابه عىل أشكال أخرى للسجون تعيش داخل الشخصية ،فيحارصها سجن

الذكريات ،كام يدق باهبا سجن احلكاية .مل يعد «خليل» خائفا من السجن الذي
وضع نفسه فيه ،ألنه منحه فرصة دخول ذاكرته وذاكرة يونس ،وفرصة البدء من

حيث يشاء .ويعيد ترتيب هذه الذاكرة وفهمها أيضا .لقد دخل خليل إىل سجن
املستشفى خوفا من املوت ،ومع ذلك تورط يف سجن أكرب بإرادته هو الذاكرة التي

سمحت له بتجاهل خوفه .مل يعد موت «يونس» مشكلة ،لكن حياته مهمة ،ألنه

سبب ابتعاد خليل عن عامل ميلء بالسلبية ودخوله عاملا فاعال.

إن آخر صورة لتعامل النص مع خماوف خليل ،تأيت يف ختامه؛ فيذكر وهو واقف

عىل قرب يونس« :جاء موتك لينقذين ،أعدتني طبيبا ،واسكنتني معك يف املستشفى،
وسمحت يل باستعادة رغبتي يف احلياة» ()39؛ حيث تويف «يونس» لكن رحلة خليل
يف النضال من أجله قادته إىل املصاحلة مع ذاته .حتولت مالمح شخصية خليل كثريا
داخل املحكيات التي رواها ليونس ،فامت البطل ومع ذلك أنقذ خليل ،وانتقل من
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كونه ممرضا إىل طبيب ،وحتول من شخص يائس إىل مقبل عىل احلياة ،وحينام نجمع
هذه التحوالت كلها يمكننا أن نصل إىل اهلوية اجلديدة التي أنتجها النص لشخصية

خليل ،هوية ولدت من رحم موت يونس فكانت الوريثة الرشعية له.
 .2.2.3اهلوية الرسدية ليونس األسدي

عرفنا سابقا أن اهلوية الرسدية لشخصية ما تقدم وتبنى من خالل اجلدلية

القائمة بني الطبع الثابت وأحوال الذات املتغرية ،وشخصية يونس داخل رواية باب

الشمس تقدّ م املحورين االثنني.

 1.2.2.3اهلوية العينية ليونس:
سنحاول أن نصل من خالل تتبعنا لإلشارات التي تظهرها الشخصية طيلة

املسار الرسدي إىل السامت الثابتة اخلاصة هبا ،وال يمكن أن نفصلها عىل عنارص

اهلوية األخرى إال من الناحية املنهجية والتحليلية؛ ذلك أن مظاهر اهلوية العينية ال
ينظر إليها عىل نحو مستقل عن مظاهر اهلوية الذاتية ،ألن األوىل ختضع الختبارات
الثانية ،ونذكر يف هذا املقام ما ييل:

األسامء يف اهلوية العينية
يعي به ويميزه عن الناس ،لكن ما يميز شخصية يونس
يوسم اإلنسان باسم ّ

ليس مسألة االسم الواحد املتفرد ،بل كثرة األسامء التي ُيعرف هبا؛ حيث نجد داخل

مسار الرسد تكرار اإلشارة إىل هذا اجلانب من شخصه ،فيطرح يف كل مرة سؤال

االسم الذي يشكل اهلوية العينية األوىل لكل شخصية « :ما اسمك؟ يف املخيم
يسمونك أبو سامل ،ويف عني الزيتون أبو إبراهيم ،ويف املهامت البعيدة أبو صالح ،ويف
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باب الشمس يونس ،ويف دير األسد الرجل ،ويف القطاع الغريب عز الدين .أسامؤك
كثرية ،وأنا ال أعرف ماذا أدعوك»

()40

إن هذا املقطع – وكثرية هي املقاطع التي تشبهه -يشري إىل ظاهر التعدد االسمي
للشخصية ،فحيثام حيل ويرحتل ينادى باسم خمتلف ،وهي كلها أسامء ُي ِق ُّر هبا .وال

يقوم بتصحيحها أو االعرتاض عليها .وهذا األمر له أثر كبري من الناحية التأويلية
اخلاصة بشخصه ،فقد نفكر أن يونس بتعدد أسامئه حيمل أوجها عديدة للفلسطيني

وليس واحدا فقط .كام نستطيع أن نوجه القراءة وجهة أخرى ،ألن الشخصية التي

تظهر هلا أسامء عديدة يسقطها الناس عليها تقدم بالرضورة حياة ال استقرار فيها.
وتلعب أدوارا متعددة ،فتتعدد بذلك مظاهر هويتها العينية وال تركن إىل الثبات؛
حيث يعيش يف احلياة الواحدة حيوات كثرية ،كل واحدة منها باسمها اخلاص.

لكن مسار النص ما يلبث أن يوجه قراءتنا إىل وجهة حمددة ،فقد اكتشف»

خليل» حقيقة تعدد أسامء يونس مصادفة ،فريوي »:قلت إن والدك أراد يف البداية

غي رأيه
أن يسميك أسد األسدي ،وتصبح مرهوبا من اجلميع .أسامك أسد ،لكنه ّ
بعد يومني خوفا من ابن عمه أسد األسدي الذي كان أحد وجهاء القرية ،وأبدى

امتعاضه من إطالق اسمه عىل ابن أفقر فقراء العائلة ،فأسامك يونس كي حيميك

من املوت يف بطن احلوت ،لكن أمك مل حتب اسم يونس ،فقالت عز الدين ،ووافق

أبوك ،ثم قرر الشيخ وضع حد للمسألة .وقال إن اسم عبد الواحد أفضل ،وصار
يدعوك عبد الواحد ،واختلطت األمور عليك وعىل اجلميع».

()41

إهنا أسامء يونس كلها .ختتلف نعم .ومع ذلك متثله مجيعها ،وال يعود األمر إليه يف

اختيارها ،لكن كام يسمي الوالد ابنه اسام واحدا ،فإن والد يونس اصطلح عليه أكثر
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من اسم ورأى أن هذه األسامء تليق به ،فهو أسد ألن والده كان يتمنى أن يكسب
مركزا مرموقا يف قريته ويرهبه أبناء عائلته الكربى .وهو يونس ألنه االبن الوحيد
الذي نجا من املوت كام نجا يونس عليه السالم من بطن احلوت .وكل اسم تم

اختياره له وذكر يف املحكي كان بينه وبني شخصه رابط ما .وهو ما برره والده حني

قال ملعلمه الذي استشكل عليه األمر »:أسامؤنا كلها مستعارة ،قال الشيخ للمعلم»:
ال قيمة هلا ،لذلك تستطيع تسمية ابني ما تشاء ،لكن اسمه واسمك وأسامء كل
سمه آدم إذا شئت ،أو يونس أو عز الذين أو عبد الواحد أو ذئب،
الناس واحدةّ .
ملاذا ال نسميه ذئبا ،واهلل هذا االسم له خيطر يف بايل» ( .)42وانطالقا من هذه الرؤية

تفيض شخصية يونس دالليا لتحتوي كل شخصيات النص ،وأكثر من ذلك ألهنا

حتتوي كل بني أرضه وكل البرشية ،متاما كام جيمع اسم آدم أسامءنا مجيعا.

ويستثمر النص هذه اهلوية العينية لشخصية يونس؛ حيث عاش يونس بأسامئه

كلها دون اسم مستعار ،ومل تتمكن اآللة األمنية للمستعمر أن متسك به ،فكلام دنت
من الوصول إليه ينفلت من بني يدهيا ،فاستفادت الشخصية من حكمة والدها يف

تعدد ما اصطلح عليها من أسامء.

كام أن االسم الذي مل يفكر فيه والده وغاب عن ذهنه سيكون هويته العينية

الثانية .إنه اسم «الذئب» الذي سيطلقه عليه الناس بعد ذلك ،وسيتكرر يف مواضع

عديدة من املحكي ،ويستدعي سياقات خمتلفة يف كل مرة ،ساحبا معه هوية عينية
جديدة ،توضح لنا عالقة يونس باألرض وميله للبعد عن االستقرار يف مكان حمدد،
ولتوضيح ذلك نورد هذا املقطع« :كنت تتابع رحالتك إىل هناك ،كأن األشياء مل

تنقطع ]...[ ،كنت تنتقل بني أحراش اجلليل وتالله ،وتتابع حياتك وتعود إىل
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املخيم .تظهر لتختفي .أعرف أنك تعرف بأن األمور مل تكن هبذه البساطة .أعرف
أنك كنت ذئبا ،وكالذئاب مل تكن تستقر يف مكان»(.)43

تقدم آخر مجلة من املقطع خواص الذئاب يف عدم االستقرار ،ومحل يونس

هذه السمة بوصفها طبعا له كام محل اسم الذئب بوصفه اصطالحا عليه ،فكل من

ُأخرجوا من قراهم وأراضيهم من فلسطني وعاشوا الجئني يف بريوت مل يستطيعوا

يوما العودة إىل األرض بعد احتالهلا إال بموافقة مستعمرها ،وكل من غامر متسلال
إىل قريته كان القتل هنايته إال يونس ،فقد ظل دائم التنقل بني اجلليل واملخيم يف

بريوت ،ال يعرتف بحدود وال خيشى قتله .فيذهب إىل أهله يف اجلليل كلام أراد ذلك.
إن سمة التنقل والتجوال عند هذه الشخصية مل تظهر بعد اللجوء فحسب ،ألهنا

ستعد بذلك هوية ذاتية ،بل هي طبع دائم وثابت؛ حيث الحظه والد يونس يف

طفولته وحاول أن يمنعه ،فـ»أرسله إىل مدرسة شعب االبتدائية ،وبدل أن يدرس
طفش مع الطافشني إىل اجلبال .محل البندقية ،وصار ينتقل بني القرى ويشارك يف
اهلجامت ضد دوريات اجليش الربيطاين» ( .)44فشل والده إذن يف جعل ابنه يأوي
إىل مكان حمدد ويستقر مع عائلته ،وسيفشل جمددا عندما فكر يف تزوجيه للحد من

مغامراته.

يوجه طبعه املتلقي إىل فهم طبع آخر يتعلق بثورية هذه الشخصية ،وعدم
ّ

رضوخها للقوانني أو إيامهنا باحلدود ،أو الدائم .إنه يقر بخسائره لكنه يعرف أهنا
خسائر مؤقتة ،وأن عدوه أخذ فلسطني لكن ذلك لن يستمر إىل األبد .هذا األبد

الذي يكرهه ويعرتف بنسبية األشياء يف احلياة ،فكل ما يوجد فيها مؤقت ،وهذا ما

يشري إليه خليل قائال« :أنت ال حتب كلمة أبد .كنت تقول « :ما أصغر عقل اليهود،
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ما هذا الشعار السخيف الذي يرفعونه ،القدس عاصمة أبدية لدولة إرسائيل .كل
واحد يتكلم عن األبد خيرج من التاريخ ،فاألبد ضد التاريخ)45( ».وهذه الطباع

مر هبا منذ انفصاله عن عائلته وأرضه ،ومقتل
ستظل ثابتة يف وجه كل التقلبات التي ّ
ابنه واخلسائر التي منيت هبا املقاومة الفلسطينية ،وأحالمه بالعودة إىل األرض التي

بدأت تنهار مع تطور عملية الرسد يف هذه الرواية.
الثابت يف عالقة يونس بنهيلة

ُصور الرواية عالقة البطل يونس ،بزوجته هنيلة عىل أهنا عالقة مقدسة ،فوق الزمن
ت ِّ

وفوق احلدود وفوق كل يشء ،وعىل الرغم من التحوالت الكثرية التي عاشتها

عالقتهام بقيت ماثلة ومقاومة لكل ما مرت به .لذلك لن نتطرق إىل التحوالت بقدر
ما سنتحدث عن ثوابت هذه العالقة وما صنعته يف الرواية.

لقد انفصل «يونس» عن» هنيلة» جمربا بعدما قررت البقاء رفقة عائلته داخل

األرايض الفلسطينية ،والتمسك باألرض رغم املضايقات التي كانت تعيشها من

وقرر يونس الذهاب إىل بريوت لينضم إىل صفوف املقاومة،
قبل العساكر اليهودّ ،
ليعيش نصفه الجئا ساعيا خلف حلم وقضية ،ونصفه الثاين متسلال إىل اجلليل
متصال بأصله واصال روابطه بزوجته» هنيلة» دون باقي أفراد أرسته .وصانعا معها

فضاءمها اخلاص «مغارة باب الشمس».

يشري السارد «خليل» إىل هذه العالقة الثالثية بقوله « :كنت تروي يل عن باب

الشمس .إن القصص كاخلمر تتعتق حني تروى .جرار القصص روايتها؟ كنت
تستعيد حكايات هنيلة ،وتلتمع عيناك بتلك الرغبة« .سحرتني تلك املرأة» تقول.
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وأنا أعرف أنك الساحر ،كيف أقنعت هنيلة باالكتفاء منك برائحة السفر.)46( ».
محلت هذه العالقة الكثري من السحر واحلب ،كام متت تغذيتها بالتضحية والتفاين.

استمرت هنيلة يف عالقتها بزوجها ،عىل الرغم من معاناة تشكيك اآلخرين يف أصول

أبنائها ،وواجه يونس املوت يف كل مرة تسلل فيها إىل اجلليل لرياها ،فاختارا مغارة
باب الشمس لتشهد عىل عالقتهام ،وتشهد عىل الروابط بني شقني لشعب مستعمر،
يعيش نصفه عىل األرض ونصفه اآلخر تم ترشيده خارج بالده.

رسك يا
ورسمها املميز ،يوضح ذلك السارد« :هذا ّ
لقد صنعا معا فضاءمها املشرتك ّ

رسك أسامؤك الكثرية ،وحيواتك الغامضة .أنت ذئب اجلليل،
رسك التباسكّ .
أيبّ .
فلامذا يكشف الذئب أرساره؟ أنت اخرتت لنفسك اسم الذئب .قلت يل إنك أردت

رسك ،أو
برسه ،ال أحد عرف ّ
أن تكون ذئبا كي ال يأكلك الذئب .كنت ذئبا حموطا ّ
دخل باب الشمس التي صنعتها بيتا وقرية وبالدا» ()47وهكذا جتتمع اهلوية العينية

ليونس ،بأسامئه املتعددة ومترده وعالقته بزوجته وأرضه ،فلطاملا حلم باستقالل
بلده وعودة شعبه .مل يستطع حتقيق ذلك ومات يف خميم ،لكنه استطاع أن حيافظ عىل

قطعة من أرضه» مغارة باب الشمس» ويبنيها حرة بعيدا عن أيدي اليهود ،وجتسيدا
لبيته وقريته وبالده وتعويضا عن ضياع كل ذلك .فصارت هوية بديلة عن اهلوية
الضائعة ،واستمرت ثابتة يف مسار الرسد إىل هنايته .وتم إغالق املغارة بعد وفاة
الزوجني لكيال يصل إليها أحد.

 .2.2.2.3اهلوية الذاتية وبناء اهلوية الرسدية للبطل» يونس»
تتجسد اهلوية الشخصية وما ينتج عنها من هوية رسدية من خالل تطور سامت

حمددة للشخصية عرب مسار الرسد والتقلبات التي عاشتها ،وسنتطرق إىل أهم سامت
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مر هبا جسده ،من
اهلوية الشخصية للبطل يونس .ونبدأ بمعاينة وتتبع املراحل التي ّ

الصحة إىل االعتالل ،حامال بصمته تاريخ الشخصية كله .وهو ما عدّ ه « بول
ريكور» حالة استثنائية يف الرسد التارخيي؛ بحيث يتم فهم هوية الشخصية الروائية
من خالل عمليات التحويل التي تطرأ عليها داخل حبك األحداث ،فتتحول

الشخصية نفسها إىل حبكة وتصاغ وتفهم عىل أهنا كذلك.

()48

ذلك أن يونس يف هذه الرواية يدخل إىل املستشفى وهو يف حالة غيبوبة ،لكن

خليل يستدعي وعيه التارخيي ،ويقوم يوميا بتوثيق حالته اجلسدية من جهة ،وتوثيق

حاالت وحتوالت حياته من جهة أخرى ،لكأنه أدخل يونس عيادة طبيب نفيس،
يعيد من خالل رسده حلياته إعادة ترتيبها وبنائها من جديد ،مما يعني أن رسدية الذات

داخل هذا النص تتم بجمع تفاصيلها ،وتشكل هويتها بفعل الرتاكم الرسدي.
اجلسد تاريخ الشخصية املضمر

تتشكل هوية شخصية «يونس» يف رواية «باب الشمس» تدرجييا من خالل رسد

مرويات جزئية عنه أو عن مرافقيه وعائلته ،باإلضافة إىل رصد أفعاله وتطورها
داخل حركة الرسد ،إال أن الرواية تركز أيضا عىل ثيمة اجلسد .وجتعل منه حامال

هلويته منذ أن ولد إىل حلظة وفاته .فهي تروي حياة بمجملها يف تفاصيل اجلسد
وانقالباته ،ألنه تاريخ صامت حيمل آثار ما يقوم به صاحبه؛ حيث يشري السارد
متحدثا إىل يونس« :اجلسد تارخينا يا سيدي .انظر إىل تارخيك يف جسدك املتاليش.

وقل يل أليس من األفضل أن تنهض وتنفض عنك املوت؟» ( ،)49يعرتف خليل أن

مر به ،وما
صمت يونس ودخوله يف غيوبة ،مل يمنع جسده املتهالك من إبراز ما ّ

عايشه من انقالبات يف حياته.
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ُيقدّ م جسد يونس يف بداية الرواية عليال ممددا عىل رسير يف مستشفى خميم شاتيال،

يف حالة غيبوبة و َّلدهتا جلطة يف الدماغ ،فيقول السارد» انفجار يف الدماغ ،نتج

عنه عطب دائم .رجل مرمي أمامي ،وأنا هنا ال أعرف ماذا جيب أن أفعل .فقط
أحاول أن ال أتركه يتعفن حيا .فأنا متأكد أنه نائم وليس ميتا» ( ،)50لكنه ما يلبث أن
يطلق العنان ملروياته حول جسد يونس وحتوالته ،فيذكر تفاصيله طفال هاربا من

أنياب املوت الذي اختطف كل من سبقه من إخوته ،مناضال ومرصا عىل احلياة:

«أرى ذلك الطفل وأرى رأسه الكبري ووجهه داخل فيض الضوء املنسكب عىل
الشفتني .أرى أمك تتلوى أملا ولذة وهي تشعر بشفتيك تنهشان حليبها .أكاد اسمع

تنهداهتا ،وأرى اللذة ختتمر يف عينيها الثقيلتني الناعستني .أراك وأرى موتك وأرى

النهاية»(.)51

إنه يمنح القارئ فرصة تصور حياة الطفل يونس منذ بدايتها وهي تصارع املوت،

لكن مقاومتها له ما هي إال إعالن عن تقدمه نحوها سلفا .فيكرب يونس ويصبح

ويمر جسده عرب مرآة الزمن ويلج به مغامرات عديدة ،بعضها
قويا واقفا بثبات،
ّ
يتجه إىل احلياة والعشق ،فهو رجل «حموط بالنساء ،وهناك يشء غريب يف وجهه
األبيض املدور ،يوحي باحلب .إنه وجه رجل معشوق ، )52(« .كام يتجه بعضها

اآلخر إىل احلياة يف قلب املوت واملعارك« :سوف تروي يل عن عالقة الفتى الذي

كنته يف» اجلهاد املقدس» مع عبد القادر رمحه اهلل ،بالشاب الذي رصته يف كتائب
الفداء العريب ،ثم يف حركة القوميني العرب .ستقول إن الرجل الذي رصته يف قيادة
إقليم لبنان يف حركة فتح ،وستحدثني عن الكهل الذي رصته ،والذي حيلم بخيانة
جديدة ،ألن شيئا ما جيب أن يبدأ» ( .)53هكذا عاش جسد يونس منتقال من مرحلة

إىل مرحلة كام انتقلت حياة البطل من مستوى إىل آخر ،بني احلب الذي عاشه مع
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هنيلة ،وحياة التمرد والثورة التي وصلت به إىل حركة فتح .وتوقفت فجأة بعد
اتفاق احلكم الذايت برعاية أمريكية ،ومصافحة يارس عرفات لرابني .يومها انتهى

اخلطاب الثوري الذي آمن به يونس ،وبدأ خطاب ال عالقة له به.

هوى جسد يونس بدون إنذار مسبق ،والزم الفراش ليعيش برزخه ،وعاش

معه « الدكتور خليل» متابعا حتوالته راويا إياها ليونس الذي بدأ ينحف ويعود إىل

طفولته ،وتتغري مالحمه؛ حيث يشري إىل ذلك قائال« :ملاذا تبدو هكذا كطفل صغري
مقمط بالرشاشف البيضاء .منذ ثالثة أشهر أراك تصغر»
َّ

()54

ظل «خليل» طيلة رسده ملحكياته يتبع تغريات جسد يونس ويربطها بتحوالت

حياته وآثارها عليه قبل أن يمرض ،وقد اتبع األسلوب نفسه يف تقيص انقالباته عىل
رسير املرض ،يف صمته وتقلصه وانتقاله شيئا فشيئا إىل عامل آخر ،وعىل الرغم من
رؤيته الهنيار جسده التدرجيي ،بقي إىل آخر حلظات حياة «يونس» يلعب لعبة الرسد

من أجل اسرتداده من املوت ووالدته من جديد .وعىل الرغم من علمه بتطورات

حركها خياله طيلة
مرضه وهنايته احلتمية إال أن أحالمه بقيت تنسج هناية جديدة ّ
سبعة أشهر كاملة؛ حيث يقول إن »:النهاية سوف تكون قيامتك من هذا الرسير
الذي يشبه التابوت .سوف تقوم ،وتكون طويال وعريض املنكبني ،حتمل عصا

يف يدك وتعود إىل بالدك .وهناك سوف تذهب أوال إىل مغارة باب الشمس ،لن
تذهب إىل قرب هنيلة حيث يتوقعك اجلميع ،سوف تذهب إىل باب الشمس ،وتدخل
مغارتك -قريتك وختتفي .هذه هي النهاية الوحيدة التي تليق بحكايتك»

()55

إن النهاية التي خطط هلا خليل عجائبية وتلتبس عىل ذهن القارئ ،أتستجيب

للحيثيات التي رواها يف النص من بدايته إىل آخره أم تستجيب ألحالم اليقظة التي
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عاشها منذ أن الزم يونس يف املستشفى ،أم أهنا النهاية الوحيدة التي تستحق سرية
حياة « يونس» البطل ،والعاشق الثوري .يونس الذي مل يستطع استعادة فلسطني،

لكنه استعاد قطعة منها مل ترها عني هيودي .إهنا مغارة باب الشمس ،املكان الوحيد
التي يستحق أن يعود إليه .قاوم خليل يوميا املوت الذي يزحف نحو يونس.
وحارصه بذكرياته ومروياته بتفاصيلها الدقيقة ،التي تعود أحيانا إىل يونس وأحيانا

أخرى إىل غريه من الشخصيات ،حتى خليل تسلل بحكاياته داخل حكايات

يونس ،وصارت حياته جزءا من حياة مريضه .لكن املوت نجح يف الوصول إليه،

ألن خليل ختلف يوما واحدا عن احلكاية .يوم واحد من الصمت كان كفيال بوضع

يونس يف قرب داخل خميم مهدد بالنسيان وطمره بذكرياته وحيواته.
الرسد و هوية الشخصية:

تعد سرية « يونس» مبثوثة بني تالفيف الرسد ،ومل تظهر صورهتا الكاملة إىل

يف هناية الرواية التي امتزجت بنهاية حياته ،فهي رسد حلياة البطل ظهر فيها كل

يشء :احلب والكره ،احلياة واملوت ،األمل واليأس ،الشجاعة واخلوف .حياة كاملة
تتفجر بني الكلامت والتفاصيل الدقيقة التي ال يمكننا دراستها كاملة ،لذلك نورد

مر هبا يونس يف حياته ،انطالقا من والدته يف
ما أوحت به بعض املقاطع من حتوالت ّ

فلسطني إىل موته عىل رسير بارد يف خميم.

مجع السارد من خالل توظيف تقنية التلخيص يف كثري من مراحل الرسد حياة

يونس وحماورها الكربى داخل مقاطع رسدية مكثفة ،ب ّينت لنا جانبا كبريا من هوية

شخصيته ،ونورد هذا النموذج عىل سبيل املثال ال احلرص؛ حيث يقول السارد« :
رأى يونس حياته كشظايا متناثرة .من فلسطني إىل لبنان ،ومن لبنان إىل سوريا ،ومن
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سجن إىل سجن إىل سجن آخر .عاش داخل رحالته الطويلة إىل اجلليل ،حيث
كان عليه اخرتاق األسالك الشائكة ،وجتاوز املخاطر وحرس احلدود ،والرشاشات
التي حصدت املتسللني .بنى اخلاليا السياسية والعسكرية ،التي تشكّلت من فلول

الرجال الباحثني عن طريق العودة إىل أرضهم»...

()56

تلك هي حياة يونس إذن ،عاشها بني طفولة يف فلسطني ،وشباب وكهولة فارا

من مكان إىل مكان ،ومن بلد إىل بلد ،ومن سجن إىل آخر .عاش يونس متمردا

عىل احلدود وعىل احلصار الذي فرض عليه ،فلم يمنعه واقعه ا ُمل ّر يف خميم شاتيال
أن يطارد حلمه بالعودة إىل أرضه وعائلته ،فكان يعود إىل اجلليل متسلال كلام أراد

ذلك ،ظل مطاردا لكن اجلهاز العسكري للمستعمر مل يستطع اإلمساك به إىل أن
رحل عن احلياة .تطوع فتى صغريا ليحارب اإلنجليز ،ومل يكن أمامه بعد استعامر

الصهاينة ألرضه إال أن يمنح حياته ملحاربتهم ،فكان جزءا من حرب جنّدت كل

احلاملني بالعودة إىل الوطن.

دخل «يونس» بذلك سرية من الرحيل إىل النضال ،ومن االنتصارات إىل اخليبة،

ومن املناورات الثورية وجتاوز احلدود إىل الركون عىل جانب واحد كان سببا يف

هنايته وعطبه الرسيع ،فيونس الذي كان يرى هنيلته كلام أراد ،ويعود إىل بيته يف مغارة
فرسعت
باب الشمس كلام ح ّن إىل الوطن ،أغلقت آلة املستعمر الباب دون أحالمه ّ
حتوال قاسيا يف حياته؛ حني «قال إنه مع االحتالل ،أغلقت أبواب
موته حيا ،مما أظهر ّ
التسلل يف وجهه ،وصار يتصل بأوالده وهنيلته تلفونيا)57(« .

حل اهلاتف حمل جوالته ّ
ّ
وحل املخيم حمل باب الشمس ،وبدأت احلكاية تقرتب

من هنايتها ،زحف اليأس نحو أحالم» يونس» بقسوة .مات والداه بعيدا عن أنظاره،
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ومات ابنه إبراهيم ،ومات الكثري من أصدقائه ،وأخريا ماتت زوجته «هنيلة»،

رشيكته يف احللم واحلب معا ،ورشيكته يف املعاناة والترشد أيضا ،هي عاشت مرشدة
غريبة يف أرضها ،وهو عاش مرشدا وغريبا عىل أرض ليست له .وحدها مغارة باب

الشمس الذي تشكّلت عىل ضفاف حبهام ما كان جيمعهام ،ويوم أغلقت بوفاة هنيلة

انتهى احللم رسيعا ،ووصل يونس إىل هناية الطريق ،فكانت بداية الولوج إىل غيبوبة
واحتالل رسير يف مستشفى.

وستكمل دورة احلياة قسوهتا ،لتجعل من «البطل يونس» مريضا ال حول له وال

قوة ،يموت ببطء داخل غرفة مفرغة ممن حيب إال من صورهم التي ع ّلقها « خليل»

لتتفاقم وحشة املشهد ،قائال« :تنتهي حياتك بالصور يا سيدي .وأنا ،ماذا سأفعل
هبا بعد موتك .بعيد الرش عنك ،وعن قلبك ،أنا ال أريدك أن متوت ،ولكن لنفرتض
أن اهلل اسرتد وديعته ،بعد عمر طويل ،ماذا تريدين أن أفعل بالصور .هل أعيدها إىل
أوالدك؟ هل أدفنها معك يف القرب؟ أم هل أتركها هكذا ،كي يأيت من سيسكن بيتك،
ويرميها مع املهمالت»

()58

هكذا تظهر هوية يونس معلنة عن نفسها بروية وسالسة ،وقد صهرهتا تضاريس

حياة عاشت بني أنياب املوت ،واختطفت منه عائلة وحبا وأرضا ،ثم عادت لتضع
أوزارها ورحاهلا ،فتتجه قصة يونس وحكاياته ومغامراته وكل تفصيل منها إىل
ويمر يونس من احلياة وضوضائها إىل املوت كأنه مل يكن جزءا منها،
االستكانة،
ّ
وهذا املحو الذي تعرضت له رحلة يونس مل يصادره إال « خليل» ،حني أشهر

سالحا غريبا هو سالح الرسد لكي يمنع عن يونس السقوط من الذاكرة.
 .3.2.2.3اهلوية الرسدية اجلامعية

513

تشكل اهلوية السردية يف رواية باب الشمس إللياس خوري

ختتلط سرية يونس مع سرية شعب كامل تم استعامر بالده ،وجعلته احلياة يسري

رحلة عسرية من التفكك والترشد يف بلدان اآلخرين أو يف بالده .فإذا كانت حياة
يونس تشكّل حياة الفلسطيني الطريد الذي يعيش فارا والجئا ،باحثا عن وسيلة

السرتداد ما ضاع منه ،يرى ما دون ذلك من الشقاء والتعب ومواجهة املوت ثمنا

ال بد من دفعه ،فإن من عاش داخل جحيم بالد تتحول أمامه أعينه إىل بالد أخرى
ليست له ،فقد عاش اجلحيم بأعمق معانيه ،وتلخص الرواية هذا اجلانب يف سرية
حياة موازية حلياة يونس .إهنا حياة زوجته هنيلة التي قررت البقاء مع عائلته يف

اجلليل املستعمر ،وتربية أوالدمها هناك واحلرص عليهم بشجاعة كبرية ودون تذمر.

انتظرت هنيلة عودة األرض لكنها ماتت دون أن ترى ذلك .روت ليونس ماذا
يعني أن تعيش يف أرض لك وليست لك يف الوقت نفسهُ ،م َق ِ
ارنة بني معاناته
ومعاناهتا« :أنتم مل تذوقوا سوى طعم الرصاص الذي تطاير فوق رؤوسكم ،والدم
الذي سال ،والشباب الذين حصدهم املوت .أما نحن ،فلم نعد نستطيع التحرك

من مكان إىل مكان .الذهاب من قرية إىل قرية ،كان حيتاج إىل ترصيح عسكري []...

كأهنم بنوا حيطانا ومهية بني القرى».

()59

قدّ مت سرية يونس التضحيات العسكرية ومواجهة الرصاص والقتل ،وقدّ مت

سرية هنيلة مواجهة ما هو أقسى من ذلك .إهنا مواجهة اخليبة واالنكسار الداخيل،

فحولتهم
مواجهة مرآة جعلهم املستعمر ينظرون إليها لريوا أنفسهم أذلة يف وطنهمّ ،
قسوة ذلك إىل شعب ال يعرف من يكون وال ماذا يفعل .ترصد هنيلة حتوالت

مشاعرها بجرأة وقسوة أيضا ،قائلة« :كرهتهم كلهم .كرهتهم يساقون إىل العمل
عند أعدائهم ،يبنون املستوطنات للمهاجرين اجلدد بأذرعهم .كنا كاهلبل ،نكره
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بعضنا بعضا دون سبب .نعم شعب أهبل وساذج ،دفنا أرضنا بأيدينا .بدل أن نحفر

من أجل إنبات الزرع وإطعام الرضع ،حفرنا األساسات لبيوت بنيت فوق أنقاض
بيوتنا .كنا نشتغل وال نجرؤ عىل النظر إىل عيون بعضنا بعضا ،كنا كأننا نستحي .ماذا

كنا نستطيع؟ ال يشء .اشتغلنا من أجل أن ال نموت».

()60

إنه اإلحساس بالذل واملهانة من جهة واإلحساس بالنفور من هذه املشاعر من

جهة ثانية ،لكن أمجل ما يف األمر أن هنيلة واجهت هذا اإلحساس واعرتفت به بكل

شجاعة ،عىل خالف يونس الذي مل يذكر عنه الرسد إال إرصاره عىل امليض نحو
هدفه مهام كان الثمن .لقد عاشت هنيلة ومعها جزء كبري من الشعب الفلسطيني عىل
املحك ،مذبوحة مرة بسيف الفقر واحلاجة ،ومرة بسيف اإلحساس بالقهر والذلة،

صورة أقسى ما يشكِّل هوية الفلسطيني املستعمر «شعب أهبل وساذج» ،ألنه
ُم ِّ
يبني املستعمرات بيده ليسكنها عدوه ،لكنها تعود يف األخري لتضعنا أمام اجلانب

اإلنساين الذي قاده إىل ذلك ،فهو شعب عىل حافة املوت ختىل عنه اجلميع ،فامذا

يمكن أن يفعل غري حماوالته ملواجهة املوت ،ودفع ثمن ذلك.

هنيلة ليست الوجه الوحيد هلوية الفلسطيني داخل رواية «باب الشمس»؛

حيث تعج بوجوه كثرية ال يسع املجال لذكرها كلها ،فنجد مثال «أم حسن» بكل

تفاصيل حياهتا داخل املخيم الذي عرفت فيه بوصفها «داية» وعرفت بانتامئها إىل
قرية الكويكات التي تركتها خلفها كام فعل الكثريون غريها .أم حسن التي ماتت
مبارشة بعد زيارهتا الثانية لقريتها ورؤية بيتها تسكنه هيودية لبنانية .ذهبت إىل بيتها
باحثة عن وجودها فيه وعن حنينها إىل ذكرياته ،لكنها عادت باكية وهي حتمل إبريق

ويصور السارد معاناهتا بنقل خطاهبا ،فقد «قالت أم
فخار ،منحته هلا اليهودية هدية،
ِّ
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حسن إهنا بكت عىل حاهلا « :اشرتت اليهودية سكويت بإبريق ّ
الفخار ،وحكايتها عن
طفولتها اخلرساء ،وأنا رجعت عىل الشحار والتعتري والفقر هباملخيم .هي أخذت

البيت وأنا هون .شو النفع»»

()61

ماتت أم حسن بحرسهتا ،حني عادت إىل خميم شاتيال حاملة رشيط كاسيت

وحتول ذلك الفيديو مع اإلبريق إىل
سجلت عليه رحلتها وحديثها إىل اليهوديةّ ،
تاريخ مصور للنكبة« :رصنا شعب الفيديو .أجيب أن أتفرج عىل الرشيط كل ليلة
وأبكي وأموت ،أم جيب أن أصورك أنت ،وأجعلك رشيط فيديو يدور يف البيوت؟»

( ،)62فتوريث أم حسن الفيديو خلليل ليس سوى توريث للذاكرة والقهر ،وتوريث
للشهادة عىل األحداث كذلك ،فتحول السارد إىل الوريث الرشعي حلياة شعب

بكامله ،انطالقا من كونه وريث يونس وأم حسن وشاهدا عىل حياهتام بكل حتوالهتا
وانقالباهتا.

هذا التاريخ الذي حيسب له خليل ألف حساب ،حيث يقول« :أنا أخاف تارخيا

ال يملك سوى رواية واحدة .التاريخ له عرشات الروايات املختلفة ،أما حني
جيمد يف رواية واحدة ،فإنه ال يقود إال إىل املوت .جيب أن ال نرى أنفسنا يف مرآهتم
فقط ،ألهنم سجناء حكاية واحدة ،كأن احلكاية ختترصهم وجتمدهم[ ]...أنت

لست جممدا يف حكاية واحدة .أنت متوت ولكنك حر .حر من كل يشء ،وحر من
حكايتك» ( ،)63مما يعني أن اسرتاتيجية «خليل» ليست توحيد احلكايات الفلسطينية

يف صيغة واحدة متكررة وموضوعة يف قالب ُم َعدّ سلفا ،فتلك هي الرواية
الصهيونية ،وتارخيها املزيف ،ألن التاريخ احلقيقي هو ذلك املبني عىل التعدد بتعدد

مالمح احلياة واختالف صانعيه .إن التجربة الفلسطينية يف تارخيها املديد ال يمكن
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إدراكها ومجع شظاياها إال حني يتم رسدها من جديد وتتحول إىل مرويات حية.
فهذه التجربة إذن ال يمكن مجعها وإعادهتا إىل احلياة إال بوساطة الرسد وداخله.

وتسمح لنا قراءة التاريخ عرب الرسد بإنجاز قراءة ثقافية لـ»سياسات التمثيل فيام

رواء احلكاية بام يسمح هلا بتفكيك بؤر إنتاج املعنى وزحزحة مراكز إنتاج الصور
والتمثيالت ،باستكشاف مضمراهتا الثقافية واإليديولوجية املبثوثة بشكل واعي

أو ال واعي؛ حيث يتم استحضار سياقات اهلوية واشتباكات املتخيل والقوة يف
التأويل» ( ،)64ألن قوة الرسد تكمن يف تصوير عامل بديل تنصهر فيه تصوراتنا عن

ذواتنا واألنساق الثقافية التي أنتجتها ،مع تصوراتنا عن اآلخر يف تفاعله معنا سواء

أكان ذلك نابعا من منطلق قوة أم منطلق ضعف.

يبقى أن نشري أن مهمة «خليل» كانت رسد األحداث نعم ،لكنها أيضا إثبات

ألمهية الرسد يف ذاته ،ملنع املوت عن املرويات الفلسطينية وبذلك منع املوت عن
الذاكرة والتاريخ الفلسطيني ،فنظرته إىل التاريخ واحلكاية كانت مميزة منذ البداية،

حني آمن أن الوسيلة الوحيدة السرتداد يونس من املوت هي الرسد ،فعىل الرغم من
إخفاقه يف اسرتداد بطله حيا ،استطاع إبقاءه كذلك يف بعده الرمزي ،وجعله ينتقل

من واقعيته إىل ذاكرة ال متوت.
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إعادة نظر:
أقدم السارد يف هذه الرواية عىل رسد حمكيات جزئية (صغرى) داخل املحكي

اإلطاري الذي جيمعها ،ثم أعاد تصويبها من خالل حتويلها أو اإلضافة إليها أو

تغيري جمراها متاما؛ بحيث أصبحت حياة يونس تدور حول حياة الشعب وحياة
الشعب الفلسطيني تتجسد يف حياة يونس ،فتحدد بذلك اهلوية الرسدية ليونس يف
اهلوية الرسدية للجامعة .إنه رسد ملرويات يصعب حتديد بدايتها وهنايتها ،بل رسد

ال حدود له ،يتصل سابقه بالحقه ويتصل تاريخ شخص فيه بتاريخ شعب بأكمله.

تتقدم اهلوية العينية داخل النص بوصفها نقطة ثبات الشخصية – كام رأينا ذلك

مع شخصية يونس -يف حني متنح اهلوية الذاتية للشخصية تطورها ،وقد يصل

إىل درجة التجاوز ،ذلك ألن كل مرحلة من مراحل الرسد قد تتعمد حمو املرحلة

السابقة ،والتصورات املقدمة عن الشخصية ،فإذا كانت بدايات يونس ثورية ،فإن

الرسد يف األخري أعادها إىل السكون جسدا ممددا عىل رسير ،أمنيته أن يتوقف الرسد
لكي يغادر إىل حياة أخرى بسالم.

الحظنا كذلك أن اهلوية الرسدية لشخصية ما يف هذه الرواية يمكن أن تعتمد

لتوضيح أبعادها عىل حمكيات الشخصيات األخرى ،كام حدث ذلك يف املقابلة
القائمة بني معاناة «يونس» ومعاناة زوجته هنيلة؛ بحيث م ّثل يونس بطريقة رمزية

املهجر من الشعب الفلسطيني ،وم ّثلت هنيلة الشعب ّ
املعذب يف بالده وداخل
الشق ّ
حدوده ،وهكذا يمكننا أن نعد َّاجتامع اهلوية الرسدية للشخصيتني املحدد اجلوهري

للهوية اجلامعية اخلاصة بالشعب الفلسطيني ،ذلك أن مغارة باب الشمس هي
الرس الصغري الذي نجح يف مجع الشقني معا ،وبتصدع هذا الفضاء يف آخر املسار
518

د .وافية بن مسعود

الرسدي وإغالقه ،فإن ذلك يؤول إىل االنقسام املفروض عىل الفرقاء الفلسطينيني،
واالنفالت من رابط األرض احتامل ممكن بقوة التغريات التي قدمتها الرواية.

نضيف إىل ما سبق أن الرواية تشري إمجاال إىل اهتامم كبري بالبطل يونس ،فكل

املحكيات تدور حوله ،إىل أن يعتقد القارئ أنه حمور الرواية وهدفها ،وهو كذلك

إال أنه ليس اهلدف األهم ،ألن أهم شخصية يف اعتقادنا هي «الدكتور خليل» ،ألن

الرسد أوكل إليه مهمة إعادة قراءة التاريخ ورسد املحكيات الصغرى التي وصلته

من منظوره ،جامعا خمتلف الرؤى ما انسجم منها وما تنافر ،وأعاد تشكيل هوية
الشخصيات كلها وهوية شعب بأكمله أيضا .إن أهم هوية قدمتها احلبكة يف هذه
الرواية هي هوية خليل ،الوريث الرشعي لتاريخ اإلنسان الفلسطيني.

ويمكننا أن نستخلص أن رواية باب الشمس قدمت شخصيات عديدة ،سواء

أكانت رئيسي ًة أم ثانوي ًة ،لكنها اشرتكت يف تقديم جانب من هوية النص بكامله
وليس هويتها فحسب ،ذلك ألن طغيان املحكيات الصغرى عىل النص الذي بني
أيدينا ُيعدُّ سمته اجلوهرية ،التي ركز عليها لتقديم تاريخ الشخصيات املستوحى من

جتربتها وتطوراهتا .فقد قدمت هذه الرواية أمهية الرسود يف جتربتنا الثقافية ،بوصفها

رسدا للهوية الفلسطينية ورسدا مضادا للمرويات الصهيونية؛ ذلك ألن الرسد ليس
نمطا تعبرييا حمايدا ،بقدر ما حيمل قيم وقضايا منتجه.

يمكن أن تقدم تصورات» بول ريكور» عن اهلوية الرسدية للباحثني ،ممرا علميا

نحو دراسة الرسد ،وآثاره عىل إعادة تشكيل التاريخ والتجربة اإلنسانية ،يبدأ
عملها من النص ،لكنه ينفتح عىل ميادين أخرى ،ليصل إىل نتائج ثابتة إىل حد ما،
يف استطاعة الباحثني االرتكاز عليها ،إذا ما ُد ِّعمت بإجراءات حتليل النص الرسدي
519

تشكل اهلوية السردية يف رواية باب الشمس إللياس خوري

الشكلية والسيميائية؛ حيث نلفت انتباههم إىل أمهية دراسة النصوص الرسدية
القديمة واملعارصة من هذا املدخل ،لنحاول اكتشاف التاريخ الرسدي املضمر
داخل النصوص األدبية ،ومقارنته بنصوص التاريخ الرسمي.
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اخلامتة:
-تتحدد فكرتنا يف اختبار تَشكُّل مقولة اهلوية الرسدية داخل نص روائي حمدد من

أجل حتديد كيفية عملها داخل الرسود املتخيلة ،وقد اخرتنا جتسيدا لفكرتنا رواية
«باب الشمس» للروائي إلياس خوري .ومل يكن اختيارنا هلذه املدونة عبثا ،وإنام
لكوهنا تستجيب إىل عدد من املعطيات نجملها فيام ييل:

تركيز الرواية عىل تتابع أحداث واسعة ،تقع بني املحكي اإلطار واملحكياتالصغرى التي يتحكم فيها ،منتجة حبكة معقدة ومتشابكة ،مما يرفع مستوى معاجلة
قضية عالقة احلبكة بتأسيس اهلوية الرسدية إىل أعىل درجاته.

-تركيز الرواية عىل بناء الشخصية ،من خالل جعل كل املحكيات تدور حول

شخصيات بعينها ،مما سيسمح لنا بتتبع بناء هوية الشخصية وكيفية تطورها ،سواء

أكان ذلك خيص الشخصية الفردية (يونس -خليل -أم حسن...إلخ) أم خيص
الشخصية اجلامعية (الشعب الفلسطيني).

تكرس يف البحث إنّام استطاع اإلجابة عن اآلليات التي
-إن السؤال األساس الذي ّ

تظهر اهلوية الرسدية داخل رواية باب الشمس ،كذلك كيفية بناء دالالهتا وتأويلها،
لذلك جتىل اهلدف منها هو التأكيد عىل أن النصوص التي حتمل التاريخ يف متوهنا،
وتعيد رسده من جديد ،إنام تقدم هوية رسدية خاصة هبا يف كليتها ،كام تقدم هوية
تم بتحديد مفهوم
الشخصيات الفاعلة واملنفعلة داخل مسار الرسد نفسه ،لذلك َّ

اهلوية الرسدية ،وخمتلف املفاهيم النظرية املحيطة به ،ثم مناقشة أبعاده داخل الرواية.
يف الرواية تتشكل اهلوية الرسدية نتيجة لتفاعل الرسد مع الزمن ،وإعادة بنائه،521
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كذلك ال تظهر اهلوية الرسدية إال يف هوية الشخصية داخل النصوص األدبيةّ ،
وأن
هوية الشخصية تعرف من خالل هوية احلبكة وال يمكن أن تتشكل منفصلة عنها.
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