املثقف يف رواية جربا إبراهيم جربا
«كل يشء يعلن الخيال بأنه جميل فهو حقيقة،
وجد من قبل أو مل يوجد»..
كيتس

د .فيصل دراج
تفرض هذه الدراسة ،من البداية ،سؤالني :هل يف روايات جربا إبراهيم جربا ما يس ّوغ البحث عن
داللة املثقف؟ وإذا كان الجواب إيجاباً ،فام هي خصوصية هذا املثقف ،وما الذي يجعله جديرا ً
بدراسة خاصة به؟ يستمد السؤال األول رشعيته من وضع جربا مبا هو مثقف متعدد الوجوه ،جمع
بني الرواية والقصة القصرية والشعر والرتجمة والسرية الذاتية ،والنقد الفني ،وخلّف وراءه مادة
مكتوبة واسعة ،انطوت عىل تص ّور محدد للثقافة وللمثقفني .إضافة إىل ذلك ،فإن املثقف الذي
اقرتحه جربا عبرّ عن اتجاه فكري ،يف الحياة األدبية العربية يف خمسينات القرن املايض وستيناته،
عرث عىل تجسيده يف مجلتي« :شعر» و «حوار» ،اللتني كانتا تصدران يف بريوت)1(.
يعرث السؤال الثاين عىل جوابه يف مقولة :املثقف الرومانيس ،الذي له خصائص ال تلحقه بغريه من
املثقفني؛ فهذا املثقف متصل باملستقبل أكرث من اتصاله بالحارض ،يؤمن بقوة الكلمة ،ويطمنئ إىل
قوة الخيال الخالقة ،ويلتبس بشخصية «الرسول» ،الذي يقود برشا ً ال ميلكون بصريته إىل هدف
يراه ،وال يدرك غريه معناه إال بعد حني .ولعل إميان هذا املثقف بقوة الكلمة املبدعة ،هو الذي
يقنعه بأن التاريخ الوحيد هو تاريخ الفنون ،الذي يقرتح معايري وأخالقاً جديدة .احتفت هذه
املبادئ بعلم جامل اإلبداع ،الذي يدور حول أفراد لهم من الرؤى ما ليس لغريهم ،وبعلم جامل
يتجسد يف الواقع.
املستقبل ،الذي يتحقق يف الفن قبل أن ّ
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أرادت الرومانسية ،التي صاغها عقل شعري يتاخم الفلسفة ،أن تكون ثورة عىل الواقع الثقايف
العريب ،واحتجاجاً عىل عقلية موروثة راكدة العنارص .ورفضت إرجاع اإلبداع الفني إىل علم هزيل
لألخالق .واجتهدت يف التحرر من الواقع والواقعي .ونسبت قوة فاعلة إىل هذه األساطري والرموز،
وتطلعت إىل «إنسان خالق» يؤمن بـ «الخلق الكوين» ويسهم يف تجدده .اقتنع الرومانسيون،
بأقساط مختلفة ،أن الثورة الفنية هي التجسيد األكمل للثورة االجتامعية الحقيقية.
اطأمن جربا يف روايات ثالث إىل البطــل الرومانـــيس ،وأقىص الواقع املعيــش يف رواية رابعة مثل
هذا البطل .والروايات الثالث هي  :رصاخ يف ليل طويل ،صيادون يف شارع ضيق ،والبحث عن
وليد مسعود .أما الرابعة ،التي مل يجد فيها البطل الرومانيس مكاناً مريحاً ،فهي عمله األكرث كامالً:
«السفينة» ،التي تسلل إليها التاريخ ،دون أن يستشري كاتبها.

 .1املثقف الرومانيس وتثوير األرواح:
أنهى جربا إبراهيم جربا روايته األوىل «رصاخ يف ليل طويل» يف العام  1946وهو مقيم يف القدس.
يفرتض تاريخ كتابة الرواية حديثاً عن مجتمع فلسطيني مهدد مبرشوع صهيوين مسلّح ،يريد اقتالع
أهله وطردهم خارجاً .لكن الرواية تبدأ بفرد مغرتب ،كام لو كان له عامل خالص مغلق ال يختلط
بغريه .بل إن االكتفاء بالذايت ،املصاغ مبعادالت كتباية مجردة ،منع الروايئ الشاب ،آنذاك ،من
تحديد املكان والزمان .فال يشء يشري إىل «البلدة املتمدنة» ،التي يتسكع فيها الفرد املغرتب ،وال
يشء يح ّدد هويتها أو يعطيها اسامً مييّزها من غريها .يصدر عن تغييب هوية املكان تغييب موازٍ،
ال يح ّدد الزمان وال يحفل بتعيينه .ترتافد عالقات الرواية املختلفة وتصب يف شخصية مثقف ،يعمل
يف الصحافة ويكتب الرواية .تبدو الشخصية املهيمنة ،يف هذه الحدود ،مركزا ً روائياً ،يقرتح عالقات
ثانوية ،وتفصح ،يف اللحظة ذاتها ،عن منظور روايئ مأخوذ بالفردية املكتفية بذاتها ،ومؤمن برتاتب
البرش ،املمتدين من قاع اجتامعي يثري الرثاء ،إىل ذروة ممتلئة بكيانها ،مرورا ً مبادة وسيطة من
أخالط إنسانية متعددة)2( .
من أين يأيت اغرتاب املثقف ،الذي له طلعة تشبه «طلعة املسيح»؟ يأيت االغرتاب من عدم التك ّيف
الفكري واألخالقي مع مجتمع أخمد عقله وغاص يف أمراض خلقية ،تدع املجتمع مع طبيعة
شوهاء مستقرة ،وترتك للمثقف بحثه املرهق عن النقاء والحقيقة .يفرض الفرق عىل الفعل الروايئ
اتجاهني متقاطعني ،يرتجم أحدهام مسار املثقف وإحباطاته املتواترة ،ويكشف ثانيهام عن وجوه
برشية سكنها املرض.
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يدور البحث ،يف التص ّور الرومانيس ،عن حقيقة يجب الوصول إليها ،وعن بيان ما يحجب الحقيقة
ورضورة تدمريه .وألن إصالح مجتمع سقط يف السبات العقيل والخلقي يساوي الثورة ويستلزمها،
فإن للمثقف وسائله الرومانسية التي متهد لوالدة مجتمع مربأ من الزيف والرذيلة .بيد أن هذه
الوسائل ،املشدودة إىل براءة أوىل ،تغاير وسائل اإلصالح املتعارف عليها مغايرة كاملة ،ال تقبل
بالجزيئ واملنقوص واملتطور ،وال ترىض إال بالجديد الكيل ،مقرتحة  :الحريق دواء شامالً لألمراض
جميعها)3( .
اتكاء عىل مفهوم «اإلبداع الخالص» ،الذي يأخذ به املثقف الرومانيس« ،خلق» جربا مدينة ذهنية
تتسع ملقوالته الجاملية ،محددة البداية والنهاية ،لها بوابة متو ّجة بالرذيلة ونهاية مفتوحة عىل
املستقبل ،وبينهام فراغ مؤثث ببرش أقرب إىل املقوالت .وبني البداية والنهاية عني مثقفة بصرية،
تفصل بني الخري والرش ،وبني الجميل والقبيح ،مساوية بني املثقف والخري والجامل ،ودافعة مبا تبقى
إىل النار املقدسة ،التي تستولد الحياة الربيئة من بقايا الحريق .اشتق «البطل» اقرتاحاته بتجديد
العامل من مدينته الذهنية ،متوسالً األسطورة والرمز ،ومؤمناً بأن يف اللهب الرضوري ما يحرق
املوروث املريض ويستنبت أرواحاً ثائرة)4( .
أنتج جربا يف «رصاخ يف ليل طويل» خطاباً روائياً يواجه فساد العامل بثورة أخالقية شاملة ،تصالح
املثقف مع مجتمعه وتصالح املجتمع مع مستقبله ،وتبني الصلح متعدد األبعاد عىل عقيدة
«الجديد» ،التي تدفن املايض دفناً نهائياً .أما العالقة بني الثورة األخالقية وبني مواجهة الخطر
الصهيوين ،فتظل رسا ً يحتاج إىل التأويل ،أو نقطة عمياء تعلوها «السذاجة" ذلك أن فالح ثورة
 1936مل يكن معنياً بجدل الوالدة والحريق .اعتقد جربا ،رمبا ،أن املقاومة تأيت من القيم الجاهزة،
أو من منظومة فكرية حداثية متتثل إىل مثقف مفرد ينىس ،وهو املثقف الوطني الربيء ،أن هوية
اإلنسان املقاوم تتشكّل وال تو ّرث ،وأن الهوية عينها تنبني يف الحارض وال «تستورد» من مستقبل
قادم ال ينقصه النقاء)5( .
والسؤال هو :ما الذي جعل مثقفاً وطنياً حاسامً يسرتشد بأفكار الشاعر اإلنجليزي برييس شيل ،وال
يلتفت إىل تجربة الفالح الفلسطيني املقاتل؟ وملاذا أقىص منظوره السيايس والتاريخي عن «مدينة»
محارصة بالسياسة والتاريخ؟ يستدعي السؤال دور «الجهاز املدريس» يف بناء منظور املثقف ،ذلك
أن جربا حظي ،بفضل اجتهاده ،مبنحة دراسية مكّنته من متابعة تحصيله العايل يف جامعة إكسرت
الربيطانية ،حيث انش ّد إىل الشعراء الرومانسيني واعتنق أفكارهم .ويقود السؤال الثاين إىل املناهج
الدراسية اإلنجليزية يف فلسطني ،إبان االحتالل ،التي كانت تعترب «التسييس» وباء ،يجدر بالطالب
«الحقيقيني» أن يحذروه ،كام حىك الراحل الكريم د .إحسان عباس ذات مرة.
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متكن إضاءة منظور جربا الشاب بالعودة إىل حالة د .إسحاق موىس الحسيني ،الذي تعلّم بدوره يف
جامعة إنجليزية وكتب ،الحقاً ،روايته« :يوميات دجاجة» ،التي نرشها يف القاهرة عام  ،1943أي
بعد أربع سنوات من إخفاق الثورة الوطنية الكربى  ،1939 - 1936التي شكّلت جرسا ً إىل هزمية
 .1948فقد وضع د .الحسيني يف روايته خطاباً أخالقياً ،بعيدا ً عن السياق ومغرتباً عنه ،رأى يف
«مكارم األخالق» حالً منوذجياً ألمراض البرشية كلها .يتمثل الفرق بني جربا ،وهو املثقف الالمع
متعدد املواهب وبني د .الحسيني ،وهو األستاذ الجامعي التقليدي ،يف ركون األول إىل أفكار حداثية
رومانسية تروم التجديد االجتامعي ،ويف انغالق الثاين يف خطاب يح ّرض عىل الزهد والقبول باملتاح.
غري أن الفرق بني الطرفني ال يحجب غياب «الوعي السيايس» ،أو تغييبه ،الذي كانت تحض عليه
املناهج الرتبوية اإلنجليزية يف فلسطني)6(.

 .2املثقف الرسويل وإعادة بناء العامل:
يف روايته «صيادون يف شارع ضيق» ،التي نرشها باإلنجليزية عام  1960ثم ترجمت إىل العربية
بعد أربعة عرش عاماً ،استأنف جربا ما قال به يف روايته األوىل ،وقد أضاف إليها سقوط فلسطني بعدا ً
جديدا ً .كان الروايئ قد وصل إىل بغداد يف خريف  ،1948وعرث عىل عمل يف مجال التعليم العايل،
بدعم حميم من املؤرخ الراحل د .عبد العزيز الدوري ،بعد أن التقى به يف دمشق .وألن جربا مزج،
يف رواياته جميعاً ،بني املتخيل الروايئ والسرية الذاتية ،فقد رسد يف «صيادون يف شارع ض ّيق» ،أشياء
من أحوال بغداد يف ذاك الزمان ومن تجربته الذاتية فيه)7( .
انطوت الرواية عىل «حكاية» مركزية ،تبدأ بالفلسطيني املثقف وتنتهي به ،وعىل قول روايئ
متضافر العنارص ،يعينّ دور املثقف وماهيته ،ويح ّدد املهام املوكولة إليه .والحكاية تقليدية ،أو شبه
تقليدية ،تؤالف بني العزمية واالنتصار ،وتسوق قصة حب محارصة بعقبات متعددة ،تذللها عزمية
الذات املنترصة .ذلك أن أحد الطرفني العاشقني فلسطيني وفقري ومسيحي وبعيد عن املحافظة،
عىل خالف عائلة الطرف اآلخر ،التي تنتسب إىل اليرس والوجاهة االجتامعية وإىل محافظة مغلقة
عثامنية األصول .ومع أن الحكاية ،يف وجه منها ،آية عىل الحب الذي ال يهزم ،فهي يف بعدها
املسيطر تعبري عن «بطل رومانيس» ،يزرع التمرد يف نفوس مقيدة ويهزم العادات املتوارثة ،مذكرا ً
بالبطل اليوناين األسطوري بروميثيوس ،الذي رسق نار اآللهة وأضاء بها سبل املقموعني .التبس
بطل جربا الروايئ باملعرفة واملغامرة وبشهوة إصالح العامل ،وأوحى بأن من يح ّر ّر إنساناً من قيود
الجمود واملحافظة قادر عىل تحرير املجتمع بأرسه.
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يتعينّ البطل املثقف ،الذي هو مرآة ذاته ،بصفات تضعه بني البرش وخارجهم ،وتنسب إليه من
اإلمكانيات ما يضيق به غريه .فهذا املثقف يبني ذاته مبواد مشتقة من ذاته ،وال يحتاج إىل آخرين
يحتاجونه ،كام لو كان يف كيانه ما يو ّحد بني الوسيلة والهدف ،وما يرفع الهدف إىل مقام يقرص
عنه اآلخرون .ولعل تقصري املسافة «العابرة» بني الرغبة وتحققها ،هو الذي يجعل حارض املثقف
الرومانيس مستقبالً ،إ ْن مل يمُ ح الزمنان معاً بزمن جاميل عنوانه :االنتصار .يقول بطل الرواية جميل
لدي ستة عرش دينارا ً»( .)8بيد أن املفرد الرومانيس ،الغيور
فران« :عندما وصلت إىل بغداد كان ّ
عىل فرديته ،يهزم اختبار الغربة ،موحدا ً بني القدس وبغداد ،وموكالً إىل انتصاره الفردي تحرير
املدينتني معاً .لذا ينتقل الغريب ،رسيعاً ،من هامش املدينة إىل مركز املجتمع .وسواء اتفق جربا مع
الشخصية الروائية التي صاغها ،أم أخذ مسافة عنها ،فقد أرادها تجسيدا ً للبطل الرومانيس يف حقل
الثقافة ،حيث الثقافة قوة وشكل فريد من أشكال البطولة.
يساوي املثقف الرومانيس فرديته ،وتساوي فرديته بطولته الثقافية ( .)9يصدر عن الثقافة ـ القوة
تصور :الهالة الثقافية ،التي تنقّل املثقف من مركز اجتامعي إىل آخر ،موحدة بني رغبة إصالح العامل
وبني رغبة مضمرة ،يف التسيّد عليه .لذا ينتقل بطل جربا بيرس من حياة هامشية إىل مواقع النخبة،
ومن الشعور بالغربة إىل اندماج دافئ أنيق األطراف .يقول بطل الرواية جميل فران « :ودارت يب
سلمى لتعرفني بضيوفها اآلخرين :إنكليزيني اثنني ،وأمرييك من سفارة الواليات املتحدة وزوجته،
وفتاتني شديديت الحامس عادتا للتو من الدراسة يف إحدى الجامعات األمريكية» ( ،)10يؤكد املثقف
الرومانيس ميله إىل العزلة وينفيه معاً ،فهو يلتحق بفئة ضيقة من خارج املجتمع ،ال من داخله،
كاشفاً ،يف الحالني ،عن حداثة «نخبوية» ،تهاجم األعراف والتقاليد وال تتع ّرف عىل املجتمع الذي
ينتجهام .وواقع األمر أن يف مثقف جربا ،املشدود إىل الفنون وخريجي الجامعات األجنبية ،ملمح
من مالمح املثقف الطقويس ،املنتسب إىل ما قبل األزمنة الحديثة ،ذلك أنه يرى يف الثقافة احتكارا ً
نخبوياً ،ويضع بني الثقافة و «العوام» مسافة شاسعة ال تقبل بالتجسري .ومع أن يف الفرق الثقايف
الكيفي ما يستدعي مفهوم االغرتاب ،الذي ير ّد إىل إنسان ال يتك ّيف مع بيئته ،فإن هذا الفرق
محتشد بتصور املنزلة ،الذي يقسم البرش إىل أعىل وأدىن وإىل قائد ومقود .يفصح «جميل فران» عن
داللة الفرق وهو يتحدث عن صديقته « :لقد رأيت الفقريات يفضن زرافات من أحيائهن الشعثاء
ويجلسن عىل األرض وأكوام الروث .أما أمثال سالفة فلرمبا تجمعن يف حدائق بيوتهن لسامع
الراديو أو للعزف عىل آالت موسيقية»(.)11
يح ّرر املثقف الرومانيس الثقافة من رشوطها االجتامعية ،فالفقريات فقريات الثقافة ألنهن يجهلن
معناها ،ويحررها من خصوصيتها التاريخية ما دامت «أسطوانات التانغو» تتوزّع عىل حي يف
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بغداد ومواقع من أمريكا الالتينية .تتكشّ ف الثقافة ،والحال هذه ،إبداعاً إنسانياً له تاريخ خاص
به ،منعزالً عن تواريخ املجتمعات ،إن مل تكن هي التاريخ الحقيقي الوحيد ،وما غايره زمن نافل
ال معنى له)12(.
يح ّول التص ّور الرومانيس العالقات االجتامعية إىل عالقات جاملية ،ويفصل بني الجميل والقبيح،
بني املثقفني املرتبطني بزمن جاميل كوين وغري املثقفني املشدودين إىل أزمنة اجتامعية محلية فقرية.
ال يتحدد الجامل والثقافة ،بهذا املعنى ،ببرش لهم رشوط اجتامعية ،بل بتاريخ جاميل أنجزته
فئات مبدعة .ولذلك تحيل «سالفة» ،األنثى الجميلة امليسورة التي تعشق املوسيقا ،عىل الشاعرة
اإلنجليزية «باريت» ،أو عىل صورة إميليا فيفاين ،الفتاة اإليطالية التي التقى بها الشاعر اإلنجليزي
شيل ،وتستحرض عينا "سالفة" «عيون املنحوتات والجداريـــات اآلشوريات»( .)13يلغي الفن
املسافة بني «املجتمعات املختلفة» ،ويتيح للبرش املثقفني تبادلية املواقع ،التي تتجاوز الجغرافيا
والتاريخ ،فتصبح العراقية صورة عن شاعرة إنجليزية ،ويغدو عامل اآلثار اإلنجليزي عربياً مثقفاً؛
«أما براين ،فبعد أن أصبح طلق اللسان بالعربية ،بدأ يتعلّم العزف عىل (املطيح) ،تلك اآللة أصيلة
العروبة املصنوعة من زوج من القصب .»...تخرب الرواية ،يف صفحاتها املتتابعة ،عن منظور املثقف
الفلسطيني جميل فران ،كاشفة عن دالالت الرسم واملوسيقا واألشعار والتامثيل ،كام لو كان يف
الفن ما يقيم الحدود بني الوجود اإلنساين العارض وبني الوجود األصيل .تبدو الثقافة حالة نوعية
ترفع الذي يتمتع بها ،وتسوغ له السيطرة عىل من هم أقل ثقافة .فبالثقافة يتحرر اإلنسان الخاضع
من قيوده ،ويغدو اإلنجليزي عربياً والعريب إنجليزياً ،وبالثقافة يستعيد الفلسطيني أرضه املغتصبة.
تضع الثقافة املرتبة مسافة بني املثقف الفلسطيني الرومانيس وبني املتعلّمني العراقيني« :ما كان
يسئمني أن أراهم يثورون ويتشاجرون جراء أفكار أولية .وكدت يف يشء من إرهاق اإلرادة أن أضع
نفيس مكانهم ألذوق نشوة اكتشاف أفكار مهزوزة كتلك ألول مرة .فقد كانوا كمن ينظر إىل نهر دجلة
ثم يهتف فجأة « :انظروا إنه يتح ّرك ،وفيه سمك يعوم» .ال غرابة يف أن يتحول «الرشق» ،يف منظور
مسكون بأطياف شيل واللورد بايرون إىل متحف للمخلوقات الغريبة الطريفة« :كان مثة رجل عاري
الجذع يتدىل ثدياه السمينان كأثداء الزنجيات» ،و «تأملت قدمي شاب ،وتذكّرت متاثيل ميكيل أنجلو».
تتح ّول الثقافة ،إىل دين نخبوي يختزل التاريخ إىل علم الجامل ،ويح ّرر الجاميل من رشوطه
االجتامعية فاصالً بني برش «األثداء السمينة» وبرش صدورهم من رخام صقيل ،ومخترصا ً البرش
إىل ظاللهم الفنية .فالفتاة العراقية «تشبه إليزابيت باريت ،بل إنها مثلها شاعرة» ،وصدر عامل
الحماّ م األسود «يصلح أن يكون صدرا ً ألبوللو» .يساوي كل موضوع اجتامعي ملموس ظله الجاميل،
ويساوي املجتمع كله ظالله الجاملية)14( .
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تحتضن مقوالت الرومانسية املتطرفة مفارقة صاخبة ،فهي تقول بتحرير املجتمع الذي فاتته الرتبية
الجاملية ،وهي يف اللحظة عينها تختزل املجتمع إىل ظالله الفنية .يقول جربا« :لقد أعطتني الثورة
الرومانسية فكرة إمكانية قيامنا بثورة مشابهة» )15(.لكن الثوري الرومانيس ال يقبل إال بأفراد
يوازعونه أفكاره الجاملية ،أفراد ـ ظالل ،منتهياً إىل ثورة رمزية ،قوامها برش من الرموز واإلشارات
الفنية ،يخلقهم ويرسل بهم إىل مدار ثوري مخلوق .ال غرابة أن يح ّرر بطل جربا املجتمع العراقي
التقليدي بشكل رمزي ،مستلهامً حكاية رمزية لبرييس شيل ،عن األقفاص واألجنحة املتم ّردة .تأخذ
العراقية «سالفة» موقع الطري األسري ،ويأخذ بيتها العثامين التقليدي موقع القفص ،ويأخذ الروايئ
جربا مكان الشاعر الرومانيس ،الذي يخلق األقفاص واألجنحة والطريان .بعد اختصار التاريخ إىل
عالقات جاملية ،يختزل التحرر االجتامعي يف إشارات حكائية ،ويرتسب التاريخ والتحرر يف بنية
يوسع فضاء االختزال،
قصيدة متسقة ،تنتظر التأويل .غري أن الخطاب الروايئ ،عند جربا ،ال يلبث أن ّ
حني يساوي ،رمزياً ،بني العراقية املح ّررة وأنثى فلسطينية «سابقة» ،دفنها اإلرهاب الصهيوين لحظة
سقوط فلسطني .كل يشء يتحرر وال يتح ّرر يف معادالت املوت واالنبعاث ،وال يتبقى إال املخلّص
الرمزي ،املطمنئ إىل أصداء الكتابة املبدعة.
من أين جاء جربا مبواده الروائية التي اشتق منها مثقفاً فلسطينياً رسولياً؟ جاء بها من ثقافته
الشعرية اإلنجليزية الرومانسية .يقول يف كتابه شارع األمريات« :بريس بيش شيل ،الشاعر اإلنجليزي
الذي ،وهو متزوج مباري غودين ،تعلّق بفتاة أرستقراطية إيطالية يف جنوى ،أوحت إليه بأنها سجينة
أهلها ،فتخيل أنه يريد إنقاذها من سجنها ،وتحريرها .)16(»..حاىك جميل فران يف «صيادون يف
شارع ضيق» الشاعر اإلنجليزي ،وساوى بني فتاة من جنوى والفتاة العراقية األرستقراطية ،وح ّول
السجن إىل عملة مرنة ترصف يف عراق منتصف العرشين ويف إيطاليا مطلع القرن التاسع عرش.
تنفي القرابة الشكالنية ،التي تدور حول العشق وكرس األقفاص ،القرابة التاريخية ،ذلك أن إيطاليا
مل تكن تابعة للسيطرة اإلنجليزية .ولعل االحتكام إىل تاريخ الفن ،الذي يه ّمش التواريخ ،هو الذي
سمح بتبادلية املواقع بني الواقعي والحكايئ ،وأسبغ عىل مثقف فلسطيني لجأ إىل بغداد مالمح
شاعر إنجليزي .يتمثّل العنرص الثاين مبنظور رومانيس يعطف «اإلنسان الخيرّ » عىل السيد املسيح،
ويعطيه قدرة فائقة ،تسحب املستقبل إىل الحارض ،عىل مقربة من «البطل البايروين» ،الذي يعيش
عىل األرض وتخفق أجنحته يف الساموات.
جاء العنرص الثالث من قلق الالجئ الفلسطيني وحلمه بالعودة .غري أن جربا ،الذي آمن ببطولة
النخبة الثقافية ،لن يشتق «الحلم الفلسطيني» من حياة الالجئني ،كام فعل غسان كنفاين ،بل من
قول سمعه ،صدفة ،من املؤرخ الربيطاين أرنولد توينبي« :ذكرت قبل م ّدة ألحد أصدقايئ ما قال يل
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توينبي يف الخمسينات عندما التقينا يف بغداد .قال «أنتم الفلسطينيون خرجتم من فلسطني كام
خرج العلامء اإلغريق من القسطنطينية بعد أن احتلها األتراك سنة  .1453أنتم تلعبون بنفس الدور
الحضاري الهائل يف األمة العربية ،هذا هو مصريكم أم حتفكم ،ال أعرف»( .)17يأخذ الفلسطيني
بعدا ً رسولياً تح ّوطه املأساة ،ألن املوت ال يتج ّنب حامل الرسالة إال يف ظروف محدودة.
استعار جربا مفهوم املثقف املنقذ من الشاعر اإلنجليزي شيل ،واعتنق فكرة املؤرخ اإلنجليزي
توينبي عن املثقف الفلسطيني الذي يح ّرر أمته .ط ّبق الفكرتني تطبيقاً ال انزياح فيه ،إذ املثقف
العاشق ينجد معشوقة حبيسة ،وإذ املثقف الفلسطيني يهزم التقاليد العراقية املحافظة .والسؤال:
ما الذي جعل جربا يأخذ عىل محمل الجد فكرة ملتبسة ؟ تتوزّع اإلجابة عىل فكر رغبي يحذف
املسافة بني الرغبة وإمكانية تحقّقها ،وعىل نزوع تعوييض يقنع الالجئ الفلسطيني بتفوقه عىل غريه
حتى لو كان منفياً ،وعىل تص ّور ميتافيزيقي يعينّ الفلسطيني «بطالً للقدر» ،كام لو كان يف خرسان
الفلسطينيني لوطنهم حكمة غامضة ،تشتق من مأساتهم انتصارا ً عربياً شامالً ... ،واالحتامالت يف
وجوهها املتعددة مسكونة بوعي تاريخي منقوص ،عىل األقل ،ذلك أن الالجئني الفلسطينيني كانوا،
بعد النكبة وحتى اليوم ،يحتاجون إىل من ينرصهم ،وجزءا ً من واقع عريب موروث ،بعيد عن
«علامء اإلغريق» .وإذا كانت «النكبة قد كشفت للعرب أن تاريخهم مل يجعل منهم أمة بعد» ،كام
يقول قسطنطني زريق يف كتابه «معنى النكبة» ( ،)18فام الذي ميكّن الفلسطينيني ،الذين وقعت
عليهم النكبة ،من أن ينجزوا ما مل ينجزه بعد تاريخ أمتهم؟
يقول إدوارد سعيد يف كتابه «تأمالت يف املنفى»« :ما طرحه  1948هو أحجية باقية ،طفرة وجودية
مل يكن التاريخ العريب مهيئاً لها»( .)19وما قال به توينبي أحجية رمزية أقنعت الفلسطيني جربا،
بأن قوة األمل تخلق التاريخ الذي تريد .آمن جربا بقوة الخري واألشعار ،وانطلق سعيد من وحدة
السياسة والتاريخ .يقول إدوارد« :فالقومية العربية ،والتقليدية اإلسالمية ،والعقائد املنطقية،
ورضوب التضامن الطائفي أو القروي الضيق ،جميعها ،فوجئت بالنتيجة العامة املتمثلة بالنجاح
الصهيوين والتجربة الخاصة املتمثلة بالهزمية العربية»(.)20
انجذب جربا ،الذي درس يف جامعتي إكسرت يف بريطانيا وهارفرد يف أمريكا ،إىل كلامت توينبي،
ملبياً فكرة :املثقف الرسويل .يصدر املثقف الرسويل ،خارج الرواية ،عن أيديولوجيا الفضيلة،
ويصدر يف «صيادون يف شارع ضيّق» عن أيديولوجيا اإلبداع القائلة بإمكانية الخلق من عدم .يطرح
بطل جربا سؤال املعرفة الروائية التي تنفذ ،نظرياً ،من ظاهر الواقع إىل جوهره ،منتجة معرفة
بالواقع متحررة من الوعي الزائف ،ال تأتلف مع معادالت البطل الرسويل .ولعل الفرق بني النخبة
املمكنة ،التي ال تلغي مامرسات البرش بإبداع مفرتض ،والنخبة الرومانسية املتعالية ،هو الذي
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يقسم رواية جربا إىل قسمني غري متجانسني :أحدهام يتكئ عىل املتخيّل ويرصد نخبة بغدادية يف
أوائل خمسينات القرن املايض ،ويستند ثانيهام إىل روايئ يعينّ املبدع خالقاً للوقائع .لذا تبدو الرواية
متسقة وهي تنسج حوارا ً شائقاً بني شخصيات بغدادية مختلفة ،ومكسورة مفتتة العالقات وهي
تخترص التاريخ إىل قفص يضغط عىل األجنحة.
يتبقّى سؤاالن :ما هو السياق العريب الذي دفع مبثقف المع حدايث الثقافة ،إىل معادالت ذهنية
تعالج الهزمية واالنتصار؟ أليس املثقف الرسويل الرومانيس استتباعاً للنزوعات التقليدية التي
فوجئت بالنجاح الصهيوين ،كام ذكر سعيد؟ أكرث من ذلك :إذا كانت النخبة الثقافية املفرتضة جزءا ً
من الواقع املهزوم ،فام معنى النخبة وما هو دور الثقافة؟ بعد عرشات السنوات ،ويف عمله الروايئ
الكبري «السفينة» ،سيقوم جربا بحل «األحجية الباقية» ،متأمالً االستبداد السلطوي ،ومدركاً أن
الثقافة عالقة اجتامعية وأن املثقفني ال دور لهم يف رشوط طاردة لإلبداع والثقافة معاً.

 .3شارع األمريات والنخبة الثقافية املؤودة:
أصدر جربا يف العام  1994كتابه «شارع األمريات» ـ فصول من سرية ذاتية ،أخذ الكتاب عنوانه من
شارع بغدادي شهري ،سكن فيه املؤلف وعايش نخبة ثقافية متعددة االختصاصات انتظرها ،الحقاً،
مآل غري سعيد م ّر عليه جربا ،بأىس شفيف ،يف روايته « :السفينة».

قرأ جربا ،يف سريته الذاتية املنقوصة ،بغداد خمسينات القرن املايض ،مستعيدا ً سرية «شارعه» األثري،
الذي توزعت عىل بيوته نخبة ثقافية تلقت معارفها يف جامعات غربية متعددة .ومع أن يف النخبة
املحملة بثقافة أوروبية وأمريكية ما يوحي بـ «اغرتاب ثقايف» ،كام يقال ،يضع بينها وبني شعبها
مسافة غري حميدة ،فقد كان هاجسها ،كام يؤكد جربا ،توليد «عراق جديد»« :كانت املخيلة العربية
يومئذ يف توث ّب رائع تريد تحقيق الجدي واألصيل ،وكل ما يعطي األمة أمالً يف مستقبل ال يتخطى
فقط املوت ،الذي ابتليت به ألكرث من سبعمئة سنة ،بل يتخطى ،أيضاً ،حتى ما أنجزته النهضة التي
جاء بها التنوير منذ أواسط القرن التاسع عرش حتى الحرب العاملية األوىل" .شارع األمريات -ص
)21(."120 :
كان يف عراق الخمسينات ،كام يف غريه من البلدان العربية« ،نهضة يف النهضة» ،تحتفي بالجديد
والنقدي و «املعارص» ،ردا ً عىل ثقافة «قرون بائدة» ،وإدراكاً من حملة النهضة ،أي املثقفني ،أن
أمتهم مهددة بثقافة فات أوانها ،ومهددة أكرث بالقوى الخارجية الطامعة فيها .ولعل هذا الطموح
الوطني ـ الثقايف هو الذي أطلق يف بغداد مدارس أدبية وفنية متعددة ،وأعطى املرأة املتعلمة دورا ً
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فاعالً يف أكرث من مجال ،كام يذكر جربا ،وجعل العراقيني يستضيفون كفاءات علمية من بلدان عربية
متعددة« :كانت املؤسسات العراقية ميالة دوماً الستخدام مثقفني عرب من ذوي الخربة والكفاءة
حيثام وجدتهم ،مع أن الرواتب مل تكن كبرية ،واالعتامد أصالً عىل حامس املتقدم للوظيفة .ويف
الفلسطينيني ميل قديم إىل العراق تزايد منذ أواسط الثالثينات ،إلميانهم بالدور القومي األسايس
الذي يلعبه العراق يف حياة األمة العربية  :شارع األمريات ص .»168 :أكدت فلسطينية جربا انتسابه
إىل العراق ،ووطّدت ثقافته العراقية انتسابه إىل فلسطني ،يف انتظار زمن أربك االنتساب يف شكليه.
اعتنق مثقفو بغداد ،يف «عرصنا الذهبي» الحديث ،مقوالت الكفاءة واملعارصة وفاعلية املعرفة،
من وجهة نظر وطنية .ولذلك مير جربا عىل االختصاصات الحديثة ،وعىل الجامعات األجنبية التي
تخ ّرج منها العراقيون ،ويتوقف أمام «الوظيفة الوطنية للمعرفة» ،يف تجديد أجهزة الدولة بعامة،
كأن يكتب وهو يتذكّر حيدر الركايب« :فهو خريج الدبلوماسية العراقية التي كانت يف األربعينات
والخمسينات والتي تجمع عددا ً من أملع الشخصيات الثقافية التي ألي بلد ناهض أن يفاخر بذكائها
وخربتها ووطنيتها" .شارع األمريات -ص  ."180 :عايش جربا ،الذي اخترب العراق واختربته العراق،
املخاض الثقايف العراقي الخصيب ،وساوى بني الوطني والجديد ،أكان ذلك يف بغداد أم يف عواصم
عربية أخرى .فهو يكتب« :كأن مثة إحساس يف مطلع الخمسينات عند شباب األدباء يف بغداد،
وكذلك ،يف بريوت ودمشق والقاهرة ،بأن الجديد الذي بات عليهم أن يأتوا به إنعاشاً لروح أمة
مهددة من كل صوب ،يعطيهم الحق يف أن يفرضوا نزوعاتهم الفكرية االنقالبية" ،شارع األمريات-
ص  ."129 :بنى املثقفون العراقيون مشاريعهم عىل شعار  :الجديد الوطني ،الذي يقرأ أغراض
الثقافة مبعايري وطنية.
ق ّدم جربا يف «شارع األمريات» شهادة دقيقة التفاصيل ،عن البيئة الثقافية البغدادية يف خمسينات
القرن املايض ،ونظر إليها بعد خمسني عاماً بحنني وأىس ،ال تأييدا ً منه للنظام املليك ،بل احتفاالً
بأطياف وعد كبري ،بدا صاخباً مظفرا ً ،ثم انطفأ .فقد رأى يف تلك البيئة ،التي لن تتكرر ،رمبا ،تحالفاً
بني «روح العرص» ،املندفعة إىل جديد غري مسبوق ،و«الروح القومية املتوثبة» ،التي تعيد تخليق
العروبة ومت ّدها بالقوة واألمل والتحدي .ولذلك مل ينظر إليها مبعايري «الطبقة» و «الرصاع الطبقي»،
و «الثورة القومية» ،بل مبعيار «الحداثة االجتامعية» التي «استولدها مثقفون نقديون انتموا إىل
فئات اجتامعية مختلفة .ولعل العالقة املتجانسة بني املواضيع الثقافية واألساليب املثقفة التي
طبقت عليها هو الذي وضع عىل لسان جربا تعبري :أرستقراطية الثقافة التي تعينّ الثقافة قيمة
وأسلوباً يف الحياة .عبرّ ت «أرستقراطية الثقافة» ،يف منظور األديب الفلسطيني ،عن الفضول املعريف
الباحث عن إجابات جديدة ألسئلة قدمية ،وعن الرغبة يف تحويل الثقافة إىل حاجة يومية ورضورة
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أخالقية ،وعن قناعة حاسمة بوحدة الثقافة والقيم الوطنية والقومية الراقية .مل يفت جربا اإلشارة
إىل أن املجتمع كان أبطأ حركة من أولئك املثقفني الثائرين .وإىل أن «الهجرة من الريف إىل املدينة
ال تعني دامئاً التحضرّ والتحليّ بروح املدينة العرصية بني عشية وضحاها" ،شارع األمريات ص :
 ."111غري أن توقفه أمام الفروق االجتامعية ،التي كانت تجعل التعليم العايل من نصيب األرس
الغنية ،مل يخفف من انبهاره بالوثبة الثقافية العراقية الكربى« :أي فوران ثقايف كان يتصاعد يف
املدينة يومئذ!» ،أو أن يقول« :كام كان هناك أصحاب الفكر االقتصادي ،واالجتامعي ،والسيايس،
والفلسفي ،والتاريخي ،من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار ،وكلهم ال يقلون شأناً عن رفاقهم من
األدباء والفنانني يف زعزعة القديم والتبشري بحداثة ستغيرّ الوطن العريب برمته ،ليس فيام يخص
املواقف السياسية واالجتامعية وحدها ،بل فيام يختلج يف دواخل األفراد رجاالً ونساء من تطلع
ورؤية ،وتأكيد عىل الحرية يف كل أشكالها" .شارع األمريات ص ."113 :
رسم جربا يف «شارع األمريات» عوامل بغداد« ،الفائرة الثائرة» ،وعوامل بغداد الحقة ال تشبه األوىل.
دفعته حرارة التجربة ومآالتها إىل كتابة روايته «السفينة» ،التي هي ترجمة فنية «دقيقة» لصعود
املثقفني وانكسارهم .يستطيع القارئ أن يقارن بني ما جاء يف الفصل الخامس من «شارع األمريات»،
الذي م ّر عىل عامل املثقفني واهتامماتهم وأسامئهم ومآلهم ،وبني شخصيات الرواية التي هي مرايا
فنية لشخصيات حقيقية ،عاشت يف بغداد ،أو غريها ،ذات مرة .يقول جربا يف سريته املنقوصة« :وال
يقل عن هذا أهمية ما راحت األيام والليايل ،منذ أواخر الخمسينات ،تتقاذفه من أحداث يف حيوات
بعض املقيمني يف منازل هذا الحي ،بشارعيه املتوازيني ،منها املفرح ،وهو كثري ،ومنها املأساوي
املزعزع ،ولعله األعم واألعمق فعالً يف النفس .هناك من استشهد يف الحرب .وهناك من تحطّمت
حياته الزوجية ،ومن هاجر يأساً ،ومن ُج ّن ،ومن قُتل ،ومن انتحر ،ص  ،87 :املذكرات.1994 ،
كتب جربا رواية السفينة عام  ،1970وكتب مذكراته عام  ،1994مارس يف الكتابة األوىل «اإليهام
بالحقيقة» ،وأكد يف الثانية أنه ال يتوهم بل يقول الحقيقة .وكام هو حال الحقيقة دامئاً ،تولد مرة
أوىل وال ينتبه إليها أحد ،وتولد مرة ثانية وتحظى باالعرتاف ،لكن بعد فوات األوان)22( ،

 .4السفينة :املثقف الحديث وطبقات االغرتاب
أحالت الرواية بلغة هامسة عىل عراق ما بعد الحكم املليك ،وساءلت مصائر مثقفني ينتمون إىل
أكرث من بلد عريب ،وانتهت إىل «رؤيا» قامتة ،تقيم حدا ً بني مرحلتني متغايرتني .أوجزت قولها ،وهي
تريث مثقفاً د ّمره السياق الجديد ،بكلامت إحدى شخصياتها« :بانتحاره ،يخيّل إ ّيل أن فئة كاملة من
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املجتمع تنزاح عن مرسح حياتنا ... ،تلك الفئة املفكّرة التي تتحدى سيف الظلم بصدرها .إنها يف
زوال رسيع" .السفينة -ص  ."29 :مل يكن املثقف املنتحر ،أو الذي سيق إىل انتحاره ،إال املنظور
الثقايف العريب الذي يوائم بني املعرفة والحداثة االجتامعية والدميقراطية ،ومل تكن الفئة املفكرة
إال الصوت األخري لـ «حقبة نهضوية» عربية ،لعب املثفون املستنريون فيها دورا ً حاسامً .يشري
تعبري « :تتحدى سيف الظلم بصدرها» إىل معركة ميؤوس منها .أقامت الرواية قولها عىل التضاد
بني الحرية والطغيان ،بني الرشط الطبيعي الذي يستولد املثقف ويح ّمله أحالماً واسعة والرشط
رصحت ،يف الحالني ،ببصرية ثاقبة ،تريث زمناً
السلطوي الذي يدفع املثقفني إىل املنفى واالنتحارّ .
وتنظر إىل «الرعب القادم» ،كام تقول إحدى شخصيات الرواية.
قرأ جربا مآل املثقف السائر إىل نهايته مبجاز االنتقال الذي يقوده مكانياً من الوطن إىل املنفى،
وير ّده زمنياً من مرحلة الصعود االجتامعي إىل مرحلة الصعود السلطوي ،الذي يعيد تعريف
وسع الروايئ املجاز مبعادل جاميل عنوانه :السفينة ،التي هي واسطة نقل وموضوع
املجتمع والثقافةّ .
يوقظ الذاكرة ،وموقع لقاء بني زمن واضح مىض وزمن قادم غادره اليقني .تقول الرواية« :السفينة
تشعرك جسدياً بانسيابك خالل الزمان واملكان معاً» .ولعل االختالف بني رحلة الجسد وبني رحالت
الروح هو الذي يضع يف الرواية حوارا ً بني جامليات البحر وقلق النفس البرشية املخذولة والهاربة.
أثث جربا روايته بإشارات فنية ترسم أحوال املثقف الدميقراطي املغرتب ،مستدعياً رائحة املوت
ورصخات الغرق وعاصفة بحرية مرعبة ترهق األرواح واألجساد.
تستهل الرواية بجملة سعيدة« :البحر جرس الخالص» ،تعد براحة قادمة .والخالص الذي ينشده
املثقف املغرتب ،الذي أطاحت «الرشعية الثورية» بأحالمه ،قائم يف «أوروبا» ،ويف «جامعات
أوروبية» ز ّودت املثقف مبعارف حديثة ،مل يتح له االستفادة منها يف بلده إال يف لحظات سعيدة.
بيد أن االستهالل ،الذي يعد بالخالص ،يتلوه استهالل آخر ،يكشف أن الخالص املشتهى يفيض إىل
الجحيم« :عن كل أمل تخلوا أيها الداخلون هنا» .تستعيد الجملة ما قاله اإليطايل دانتي يف «الكوميديا
اإللهية» ،فاصلة األمل عن أفقه ،مؤكدة أن املثقفني الذين خرسوا يف الوطن تنتظرهم خسارة فادحة
خارجه .صاغت الرواية مأساة املثقف الدميقراطي املهزوم بثنائيات متعددة :العقاب والخالص،
العشق والحرمان ،الوطن واملنفى ،السلطة والثقافة ،املايض والحارض .. ،تكشف الثنائيات ،عن اغرتاب
يقرتب من املوت مرتجمة جملة املراقب الفلسطيني" :إن فئة كاملة من املجتمع تنزاح عن مرسح
حياتنا ."..،أبرص الروايئ مستقبل املثقف املستنري ،متوسالً لغة الحوار ولغة اإلشارات الفنية التي ترى
«البحر الهائج» يف مكانه ويف مكان آخر .أضاف إىل اللغتني أطياف فلسطني املحتلة التي تعلم املثقف
الفلسطيني النزيه الفرق بني الوطن واملنفى ،بني جحيم التنقل ونعمة االستقرار.
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واجهت الرواية رخاوة املنفى بقوة الوطن واألمل ،وساوت بني الوطن ودفء املرأة .يفصح مرجعاً
االستقرار ،يف عالقتيهام باملثقف املغرتب ،عن مصري أقرب إىل اللعنة ،فلم يسمح له «الصعود
الثوري» بوطن سعيد وال بوصال مريح مع املرأة املعشوقة ،كام لو كان يف املثقف عطب
وجودي ،تستكمله السلطة بأدوات الرقابة واملراقبة .لذا يبدو املثقف ،منذ البداية ،موضوعاً ألكرث
من اغرتاب :فهو موزع عىل ثقافتني ال تنتميان إىل زمن تاريخي واحد ،وعىل لغتني بينهام فرق
ومسافة ،ومشدود إىل «آخر أوريب» يحتفي به وال يتعايش معه ،ففتنة جان بول سارتر ال تحجب
جرائم االستعامر ،وهو معجب بالدساتري األوربية ونافر من عشائرية فظة دستورها عشائريتها،
لكن اغرتاب املثقف ال يبلغ ذروته إال بانتصار سلطة تصادر حرية التعبري،وتعترب الثقافة ،كام
املثقفني ،مرضاً يستقدم الخراب ،يصيرّ «إزاحة املثقفني عن مرسح الحياة» عمالً وطنياً.
يستدعي مفهوم املثقف مفهوم السلطة ،فال وجود للمثقف إال يف موقفه من السلطة ،ويستدعي
شكل الوصول إىل السلطة سؤال الثقافة ،ذلك أن الوصول املؤسس عىل «رشعية العنف» يختلف
عن وصول تأسس عىل تعاليم الدستور .استولدت الرواية موضوعها من الفرق بني معادالت القلم
ومنطق السلطة القامعة منتجة «رواية سياسية» بامتياز ،تخفّف قولها باسلوب يجمع بني النرث
والشعر والفلسفة .ال غرابة أن تفرتش سطورها مفردات واضحة الهوية :الحرية :،والطغيان،
القانون ،التعذيب ،حقوق اإلنسان ،السجن ،الظلم والقيم والخري والرش ....،قارب الحوار يف الرواية
املواضيع السياسية ،املتمحورة حول اإلنسان وحقوقه األولية ،هذه التي تخترص ،يف أزمنة الطغيان
إىل حقوق بيولوجية منقوصة.
أخذ جربا بوجهة نظر املثقف النهضوي العريب ،الذي شكّلت وحدة الثقافة والحرية مرجعاً ألحالمه،
والذي واجه ثقافة تقليدية متكلسة ،و«جهازا ً ثورياً» يعيد إنتاج العالقات التقليدية بلغة جديد.
وصفت الرواية أحوال املثقفني وأشواقهم بأشكال مختلفة« :التعطش إىل الثقافة تعطش ارستقراطي»،
«الكتب الجيدة وحدها ال تكذب» ،و «إيثار املوت عىل العبودية» .يصف الفلسطيني املثقف العراقي
التنويري املهزوم فيقول« :يذكرين بتلك الفئة االرستقراطية التي إذ ترى ،بذكائها املفرط .مصريها
املظلم ،تحاول اقتحام املوت قبل أن يقتحمها املوت" :السفينة -ص ."129ليس الطبيب املنتحر
ارستقراطي الثقافة إال الوجه النقيض «لرشعية الثورة» التي تفتقر إىل قيم الحداثة الثقافية وإىل
«الذكاء املفرط» ،ذلك أن املثقف وضع فكرة النظام فوق الثورة والثقافة معاً ،وأكّد النظام رشط
التحقق اإلنساين .وسواء كان املنتحر ليربالياً أم مل يكنه ،فهو كبقية املثقفني «ال يستطيعون الحياة
إال يف جو من الليربالية التي تتيح لهم الكتب ،واللقاءات والدراسة والتنظيم" ،السفينة -ص ."132
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إذا كان املثقف ال يستطيع الحياة إال يف مجتمع حر فإن وجوده يف مجتمع طرد الدميقراطية مضمون
الخسارة .تدفعه املفارقة إىل اغرتاب أفقه املنفى ،ويدفعه حب الوطن إىل بقاء خارس ،متحوالً إىل
«وجود معطوب» ال خالص له يف الوطن وال خالص له يف املنفى .ولعل الوقوف أمام الخالص
املستحيل هو الذي جعل رواية السفينة تذك ّـ ّـر برواية ديستويفسيك «األبالسة» ،التي عالجت ضياع
اليقني باالنتحار وبكتاب البري كامو« :أسطورة سيزيف» ،الذي قرأ عذابات اإلنسان يف تحدي ما ال
ميكن تح ّديه ( ،)23استعار جربا من رواية «األبالسة» فحيح االنتحار ورؤيا الرعب القادم ،واستعان
بكامو ليضع عىل لسان أبطاله هو ما ييضء قوله الروايئ« :التحدي األهم هو السلطة .أين الحد
الفاصل بني السلطة واالستبداد ،السلطة كفتح طريق مسدود أم السلطة كمقصلة؟ التاريخ كام
يقول البعض هو قصة رصاع الحرية مع الطغيان" .السفينة -ص ."123
قرأت رواية جربا املع ّوقات االجتامعية والسلطوية التي تق ّوض أحالم املثقف وأعطتها صفة:
العطب الوجودي ،كام لو كان املثقف املتم ّرد غري قابل للحياة ،بسبب «نقص ما» يالزمه منذ
البداية ،أو يقع عليه يف منتصف الطريق .فقد ورثت الشخصية الروائية األوىل شيئاً من الجنون
وحملت نزوعاً انتحارياً وتشبعاً بفكرة اإلنسان املستقل وبفكرة النظام .وبالرغم من وجاهة وضعه
االجتامعي الذي انتزعه بجدارة ،فهو الطبيب الناجح الذي درس يف جامعة أدنربه ،فقد كان مخفقاً
يف زواجه وغري مقبل عىل الحياة .ومل يكن الخلل يف حياة زوجته أقل عنفاً ،فهذه الفيلسوفة التي
درست يف جامعة أكسفورد مل تستطع أن تقرتن باإلنسان الذي أحبته ،ومل تستطع ،وهي املثقفة
الالمعة ،أن تتحرر من موروث عشائري ال يقبل بفكرة القانون .لذا يحتشد حديثها عن برجسون
وتوما اإلكويني واإلميان الشعري بسخرية سوداء ،ال يضعها يف املجتمع الذي ولدت فيه وال يدعها
يف املجتمع اإلنجليزي الذي اقرتبت من عاداته ،أما املثقف الثالث ،الذي درس يف فرنسا وعاد
إليها منفياً ،فدفع مثن هوسه السيايس القائل بالحزب والثورة والنظرية العلمية ،وعرف السجن
والتعذيب ،و «هاجر» مالحقاً بأطياف الجالدين ،الذين زرعوا يف روحه شيئاً من الجنون.
جاء املثقفون يف رواية جربا من أوساط اجتامعية ميسورة ،ودرسوا يف بالد األحالم ـ أوروبا ـ وشكلوا
نخبة اجتامعية مشغولة بالقيم والتحرر واآلداب والفنون وانتهوا جميعا إىل البوار ،مرتجمني مآيس
ذاتية ومفصحني عن مأساة تاريخية يف آن .فقد مت ّيز املثقف الحدايث العريب بدعوة إىل تحديث
املجتمع ونقله إىل «التاريخ الكوين» ،ومتيز مجتمعه ،ألسباب مختلفة ،بركود موروث ال يعرف
الفرق بني املايض والتاريخ .يتكشّ ف استبداد املايض يف وعي متوارث مل يتع ّود عىل فكرة القانون،
ويف سلطة هجينة الحداثة تعتقل البرش والقانون معاً .جاء يف الرواية« :رجل استبد به الغضب
بسبب أرض يف قضاء مغمور يف جنوب العراق نسيته الجغرافية ،فقتل رجالً آخر" .السفينة -ص
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 ."63يعينّ القاتل نفسه بديالً عن القانون ،مشخصناً القانون واألحكام .ليس القاتل الغاضب إال
صورة مصغرة عن سلطة غاضبة ،تطلب والء مجتمع ال تعرتف به .بيد أن جربا بحسه النقدي
الساخر أوصل فردين من عائلتي القاتل والقتيل إىل جامعتي لندن وأكسفورد ،سائالً «دور الثقافة»
يف زمن اجتامعي تحكمه «األجساد» وينفر من العقول.
أقام جربا روايته عىل خطاب ليربايل ،عالج به نخبة فكرية بغدادية ضيقة ،يعرفها وتعرفه ،وأبرص
نهايتها .غري أنه همش نقطتني أساستني :واجه النخبة بسطوة «العامة» ،دون أن يدرك أن الطرفني
ضحية الستبداد املايض وملوروث استعامري اخترص الثقافة إىل «رضورة إدارية» ،منقطعة عن داللة
الحداثة والتحديث .ولعل هذا التهميش ،وهنا النقطة الثانية ،هو الذي منعه عن رؤية «تناقضات
الثورة» يف ستينات القرن املايض التي ال ميكن ان تخترص ،وهي صاحبة «املشاريع الكبرية» ،إىل
الطغيان واالستبداد وتدمري العقول .وعىل الرغم من هاتني النقطتني تظل رواية «السفينة» وثيقة
فريدة عن مأساة املثقفني الحداثيني العرب ،الذين حملوا قيامً وطنية ليربالية يف سياق ساوى فيه
الشعب العريب بني الليربالية واالستعامر وسيطرت عليه نزوعات وطنية شعبوية ،مل يتح لها حظاً
كبريا ً من الثقافة واملعرفة.
أعطى جربا يف روايته متعددة األصوات مساحة خاصة ملثقف فلسطيني ،يقف إىل جانب غريه من
املثقفني العرب ،يحاورهم ويحاورونه ويغايرهم جميعاً ،اعتامدا ً عىل فكرة :جاملية التوازن(.)24
فعىل خالف غريه من املثقفني املغرتبني ،يبدو الفلسطيني متكامالً وال انقسام فيه ،متصالحاً مع
ذاته ومع غريه ،يقدس الوطن وال يهجس باملنفى .والفلسطيني يف تكامله م ّربأ من النقص ،يساوي
بني القدس والصخر ،ويرى يف ذاته صخرة من صخورها ،حال تالمذة السيد املسيح الذين أخلصوا
لرسالته ،وهو مشبع بقضيته ،يحمل معاناتها يف ذاكرته ،ويجعل من ذاكرته كتاباً يرسد أحزان
.1948
تيضء شخصية املثقف الدميقراطي العريب املنتحر شخصية املثقف الفلسطيني البصري ومتيل عليه،
معتمدا ً عىل التجربة ،أن ينتبه إىل حقيقة أوىل وأن يعيش حقيقة ثانية :فهو الذي رأى أن «فئة
مفكرة تنزاح عن مرسح حياتنا» ،هاجساً بالتخلّف العريب وسقوط فلسطني ،وهو الذي أدرك ،أن
عليه أن يعتمد عىل ذاته وأن يدافع عن «قدسه» ،يف انتظار زمن عريب ال يد ّمر العقول املفك ّرة.
لذا يتسع الحوار الروايئ املتشعب ملواضيع فلسفية وجاملية وسياسية دون أن مير ،ولو من بعيد،
عىل أسئلة الوحدة العربية وآفاق العروبة ،مكتفياً باإلشارة إىل ما يعطلّهام من أعراف االستبداد
والبداوة والبادية واألخذ بالثأر ،و «قتل إنسان من أجل قطعة أرض مهجورة يف مكان نسيته
الجغرافية» .قرأ الفلسطيني «عروبته املخذولة» يف أقدار املثقفني ،الذين أرادوا وطناً عربياً جديدا ً
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ونزل عليهم االنتقام ،وقرأ يف مصائرهم خرساناً ذاتياً .فقد كان بينهم وهم يدخلون إىل سفينة
«غادرها األمل» ،وكان مع ذاته وهو يتمسك بأحالمه الشاقة.
احتفى النقد األديب ،غري مرة ،برواية جربا اتكا ًء عىل مبدأ« :تعددية األصوات الروائية» ،وقرأ بعضهم
فيها تقنية «حكاية يف حكاية» ،إذ كل صوت يرسد حكايته وهو يرسد حكاية آخرى ،وتوقف بعض
أمام مجاز السفينة الذي يخترص العامل كله يف ركاب لهم جنسيات مختلفة .مع أن يف رواية جربا ما
يحيل عىل هذا كله ،إضافة إىل تقنية رواية وليم فوكرن «الصخب والعنف» ،التي ترجمها الروايئ
الفلسطيني وتأثر بها ،فإن قيمتها تقوم يف بصريتها ،التي استرشفت «الرعب القادم» ،قبل قدومه.

 .5حلم البطل الذي ال يخذل األحالم:
قاد تص ّور املثقف الرومانيس إىل نص منقسم ،يعالج جزؤه األول واقعاً معيشاً يعلوه الغبار،
وينرصف الثاين إىل توصيف مثقف متعال ،له عامل مفارق .ظهر هذا يف روايتي جربا ،األوىل والثانية،
وتراجع يف «السفينة» حيث املؤلف أراد رواية ،وثيقة ،رسد فيها سري مثقفني لهم «بطولة عادية».
عاد الروايئ إىل مثقفه األثري يف «البحث عن وليد مسعود»  ،1978الذي هو صورة ذهنية عن
الفلسطيني ،كام يجب أن يكون ،وعن «السوبرمان الرومانيس» ،الذي «ترفعه صفاته الفائقة إىل
علو يرفعه إىل السامء»)25( .
يقول الشاعر الرومانيس جون كيتس« :كل يشء يعلن الخيال بأنه جميل فهو حقيقة ،وجد من قبل
أم مل يوجد ...وأشبه يشء بالخيال حلم آدم إذ أفاق فوجد حلمه حقيقة واقعة»( .)26أخذ جربا
بقول الشاعر وتخ ّيل فلسطينياً مرغوباً ،له من الجامل والثقافة واإلبداع ما ال يحاىك ،مؤمناً بوحدة
يتجسد حقيقة .ال غرابة يف أن
الخيال والحقيقة ،وبأن ما ينسبه الخيال «الخالّق» إىل الفلسطيني ّ
يتمتع «وليد مسعود» بالصفات التالية« :أصالته يف دخيلة ذهنه ،يف خاليا دماغه ،كأنه وهج حديد
مصهور يف بوتقة ذكاء ونفاذ وبصرية واتزان ،رجل عرب املاء ومل يغرق ،عرب النار ومل يحرتق.)27(»...
تكتفي الصفات التي صنع الروايئ بطله منها ،مبراجع الكتابة الداخلية ،وال تلتفت إىل ما خارج
الكتابة ،مساوية ،ضمناً ،بني البطل الذهني وبني صورة القدس املقدسة ،أو بينه وبني القداسة
الغامضة التي تح ّوم فوق فلسطني .ترفع هذه الصفات املنظور الرومانيس إىل حدوده العليا،
وتحتفي بقوة الخيال التي تستولد من الواقع ما تشاء .يلبي هذا الخيال ،بداهة ،أشواق مثقف
فلسطيني يح ّن إىل أرضه املغتصبة ،وال يرى السبل «الواقعية» التي تفيض إليها ،ويوكل إىل الخيال
واجب استعادتها ،مؤكدين فكرتني  :الخيال قوة خالّقة فاعلة ،واملستقبل يحقق ما يعد به الخيال.
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آمن جربا بقوة الثقافة والخيال ،وفصلهام عن الواقع فصالً كامالً ،معتربا ً أن يف إمكانياتهام ما يفوق
إمكانيات الواقع املعيش وما يعيد خلقه وتشكيله .مل يكن هذا اإلميان منعزالً عن أسطورة «اإلنسان
األعىل ،الذي تحتاجه فلسطني ،التي انتمى إليها جربا وكتب عن بطلها «املوعود» ،وألغى املسافة
بني البطل الروايئ وبني خالقه ،مؤكدا ً املثقف بطالً ،داخل الكتابة وخارجها .وهذا االنتامء الصويف
إىل فلسطني ،هو الذي أمىل عىل الروايئ أن يصوغ فلسطينياً ضامن انتصاره يف داخله ،وال يحتاج
إىل ظهري خارجي .غري أن جربا ،الذي واءم بني الرومانسية وبني عشقه الفلسطيني ،بالغ يف «بناء
الضامن» ،حتى بدا أن االنتصار ينتظر الفلسطيني ،قبل أن يذهب إىل املعركة (.)28
جمع جربا بني الحداثة والصوفية ،وبني القدس وبغداد ،وبني الثقافة وامليتافيزيقا ،محاوالً أن ينتج
قوالً روائياً يتداخل فيه التحريض وهندسة العالقات الجاملية .ومع أن يف رواية «البحث عن وليد
مسعود» ما يحتاج إىل دراسة جديرة بجاملياتها ،فالسؤال األكرب الصادر عنها هو  :ملاذا يقاتل
الفلسطيني إ ْن كانت فلسطينيته ضامن انتصاره؟ وملاذا خرس أرضه إن كان تجسيدا ً لكل ما هو خيرّ
وجميل؟ أراد جربا ،رمبا ،أن ينتج نصاً تحريضياً ،يكشف للفلسطيني «إمكانياته الرضورية الخارقة»،
وقوالً تعويضياً يخرب املغلوبني أنهم قادرون عىل االنتصار ،وأراد أيضاً أن مي ّجد اإلنسان ،الذي يليق
بالحياة وتليق به الحياة .واملحصلة كتابة نوعية ،تو ّحد بني سرية القدس وبني سرية فلسطيني مات
خارجها ،ودعوة طليقة إىل األمل ،الذي يتطلع إليه مغلوبون خابت آمالهم ،وروايات ـ ذاكرة،
تحتفظ بأطياف فلسطني ،كام كانت قبل اغتصابها ،وبأطياف فلسطينيني ،طردوا من أرضهم،
وجعلوا من فلسطني فكرة ال تعرف األفول.
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