اللغة يف الخطاب الروايئ -يحيى يخلف منوذجاً
رياض كامل*
مقدمة
تعد سرية حياة الروايئ والقاص يحيى يخلف منوذجا ملئات اآلالف من الفلسطينيني الذين رشدوا
إبان النكبة سنة  1948.1فقد كانت والدته يف قرية سمخ جنوب بحرية طربيا سنة  ،1944وملا ُه ّجر
منها بدأ مشوار الرتحال من قطر لقطر ،ومن مدينة ألخرى .كان األردن محطته األوىل ،إذ استقر به
املقام يف مدينة إربد ،وهناك أتم دراسته االبتدائية فالثانوية سنة  .1963ثم التحق بدار املعلمني،
مبدينة رام الله ،وتخرج منها سنة  .1967أما هجرته الثانية فكانت سنة  1967حيث ترك فلسطني
إىل املنايف ،ومتكن من دخول جامعة بريوت العربية سنة  1968لينهي دراسته هناك حامال شهادة
الليسانس يف األدب العريب سنة  .1971أما هجرته الثالثة فكانت سنة  ،1982إذ اضطر نتيجة حصار
بريوت أن يتنقل مع زوجته وأوالده ما بني بريوت ،دمشق ،الجزائر وتونس .ثم كانت العودة إىل
فلسطني سنة  1994حيث استقر يف مدينة رام الله وشغل منصب وزير الثقافة ما بني األعوام -2003
 .2006ويشغل اليوم منصب رئيس املجلس األعىل للرتبية والثقافة يف منظمة التحرير الفلسطينية.
استهل يخلف حياته األدبية ككاتب قصة قصرية يف مجلة األفق الجديد املقدسية حيث نرش عرشات
القصص .أصدر مجموعتني قصصيتني وهام :املهرة ( ،)1974ونورما ورجل الثلج ( ،)1977وله قصة
* ناقد وأكادميي
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بعنوان تلك املرأة الوردة ( ،)1980وساق القصب ( )1980وهي قصة لألطفال.
عمل يخلف بالسياسة منذ سن مبكرة ،متأثرا بالجو العام الذي متر به القضية الفلسطينية ومبا
يعصف بالعامل العريب من أحداث .وقد تسنى له أن يتنقل ما بني عدد كبري من األقطار العربية
وبعض الدول األجنبية ،وكان لذلك انعكاسه يف إبداعه منذ روايته األوىل نجران تحت الصفر
( )1975التي استوحى أحداثها من الحرب األهلية يف اليمن التي شهد جزءا منها أثناء مكوثه
هناك 2.ثم توالت إصداراته الروائية فنرش تفاح املجانني ( ،)1982نشيد الحياة ( ،)1985بحرية
وراء الريح ( ،)1991تلك الليلة الطويلة ( )1992وهي رواية تسجيلية ،ثم نهر يستحم يف البحرية
( ،)1997ماء السامء ( )2008وجنة ونار ( )2011التي القت أصداء طيبة منذ إصدارها .كام أصدر
كتاب يوميات االجتياح والصمود ( )2002الذي ال يعتربه صاحبه رواية« ،بل شهادة ميدانية]...[ ،
3
لكن يوجد بداخلها مجموعة من القصص والرسد والحكايا اإلنسانية «.
إن معظم إبداع يحيى يخلف يدور يف فلك القضية الفلسطينية منذ النكبة ،مرورا بهزمية حزيران،
فحرب لبنان وحصار بريوت حتى االنتفاضة األخرية .وهو أحد الكتاب الفلسطينيني الذي متكن من
استقطاب عدد ال بأس به من النقاد والدارسني ،فضال عن مشاركته الفعالة يف الندوات واللقاءات
األدبية يف العديد من مدن وقرى فلسطني والعامل العريب ككل.

متهيد
تتناول هذه الدراسة لغة يحيى يخلف الروائية من خالل معاينة روايتيه نجران تحت الصفر ،وبحرية
وراء الريح .مل يكن اختيارنا عفويا فاللغة عامل هام يف بناء الرواية ،ومل ينل ،عندنا ،من الدراسة حتى
اآلن ما يكفي ،ثم قصدت أن أقيم مقارنة بني هاتني الروايتني لرنى مدى تجاوب اللغة مع اختالف الزمان
واملكان والشخصيات .قمت بتقسيم الدراسة إىل جزئني رئيسني ،يتناول األول عنرص اللغة من وجهة نظر
املنظرين والدارسني ،أما الثاين فيتناول لغة يخلف الروائية يف مستوياتها املتعددة.
تتواىل يف اآلونة األخرية الدراسات العربية التي تتناول الفضاء الروايئ واملكان الروايئ ،وهي دراسات
مباركة ألنّا ،أخريا ،بتنا نعي الجانب التقني الذي يخص الرواية وفنيتها ،بعد أن متحورت الدراسات
يف الفحوى واملضمون ،مبعزل عن املركبات والعنارص الروائية والشاعرية .ومع ذلك فنحن يف أمس

160

الحاجة للمتابعة يف إصدار الدراسات التي تتناول الجوانب الشاعرية والعنارص الروائية مجتمعة ،أو
منفردة .فاللغة هي اآللة التي تخلق النص األديب وبدونها فال وجود له .ولهذا فإنا نحاول أن نسد
ثغرة بسيطة يف هذا الجانب ،من خالل هذه الدراسة.

دور اللغة يف الخطاب األديب
يعترب الباحثون املنظر السويرسي فرديناند دي سوسري ( )1913-1857مؤسسا لعلم اللغة الحديث،
منذ أن وضع الحدود بني اللسان واللغة والكالم .ثم جاء عديدون من بعده وطوروا هذا العلم
ليصبح مجموعة من العلوم والنظريات 4.املهم يف هذه األبحاث أنها أعطت أهمية كبرية لدور اللغة
يف مجال املنطوق واملكتوب ،ويف مجال التنظري األديب .ولقد كان لتطور الرواية الحديثة يف الغرب
الدور الفاعل يف تطور دراسات املستويات اللغوية يف الرواية الحديثة.
إن املتتبع ألهم داريس الرواية االنجليزية الحديثة ونقادها ،منذ نهاية القرن التاسع عرش وحتى
منتصف القرن العرشين ،مثل برييس لوبوك ( ،)1965-1865ا.م فورسرت ( )1970-1879وادوين
موير ( )1959-1887يالحظ أنهم مل يفردوا بابا خاصا باللغة يف مؤلفاتهم التنظريية 5،لكن أوسنت
وارن ورينيه ويليك يف كتابهام املعروف نظرية الرواية ( )1916قد تطرقا يف الفصل الذي يتناول
«طبيعة األدب» إىل إشكالية اللغة وخصوصيتها األدبية وميزا بني لغة األدب ولغة العلم ،ووجدا أن
لغة األدب بعيدة عن التقريرية ،وأنها تحمل نربة املتحدث بها ،ولقد انتبها إىل قضية ذات أهمية
6
قصوى يف حينه ،وهي أن لغة األدب ذات رسالة تهدف إىل التأثري يف القارئ وتغيري موقفه.
إن اللغة هي الحامل ألفكار الروايئ ومضامني كتابته ،وهي أشبه بالريشة التي يستعملها الرسام،
وبالنوتة التي يستعملها املوسيقي .وهي ،يف الرواية ،الوعاء الذي يحمل جميع العنارص الروائية
كاملكان والزمان والشخصيات والرسد والحوار والوصف .وقد أملحنا أعاله إىل أن دراسة اللغة قد
تم إغفالها يف الوقت الذي انصبت جهود الباحثني والدارسني يف العنارص الروائية األخرى ،بل تم
التعامل معها ،يف فرتة معينة ،بنفس املعايري التي تنطبق عىل الشعر كدراسة املحسنات اللفظية
واملعنوية والبالغية والصور الشعرية وغريها.
إن االهتامم باللغة ينبع ،كام أملحنا أعاله ،من كونها األداة التي يعرب بها الكاتب عن أفكاره كوسيلة
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متيز األدب عن بقية الفنون ،إذ عليه أن يوظفها أجمل توظيف ليبتكر من خاللها عوامل جديدة.
فمهمة الكاتب أن يحرفها عن مسارها التقليدي ليخلق منها عاملا لغويا مغايرا عن لغة الحياة
اليومية وعن لغة املعاجم .فللشعر لغته وللرواية لغتها ،مام يعني أن هناك اعرتافا بخصوصية
7
األجناس األدبية ،كام يرى الباحث فيصل دراج.
لقد دعا الباحث الفرنيس روالن بارت ( )1980-1915إىل «وحدة الهوية بني اللغة واألدب []...
ذلك ،ألنه مل يعد من املمكن تصور األدب فنا يهمل العالقة باللغة من كل جهة ،خاصة بعد أن
يكون قد استخدمها استخدام األدوات يف التعبري عن الفكرة ،واالنفعال أو الجامل» 8.فاألدب ،يف
رأي الباحث ساسون سوميخ« ،فن لغوي ،وإعراض النقاد عن معالجة لغة النص األديب يعني إهامل
ومبنى ،يظل جزئياً
معنى
ً
املادة األولية التي يقوم عليها هذا الفن ،وبالتايل فإن تفهم األثر األديبً ،
وناقصاً» 9.فقد تكون اللغة أهم ما تنهض عليها الرواية ،كام يرى عبد امللك مرتاض ،فالشخصية
تستعمل اللغة ،أو توصف بها ،أو تصف هي بها ،مثلها مثل املكان والزمان والحدث ،فال وجود
10
لهذه العنارص بدونها.
لقد توصل الباحثون إىل موضوع هام جدا يتعلق ببحث املستويات اللغوية داخل العمل الرسدي،
ووجد البعض أنه يتوجب عىل الكاتب أن يراعي يف رواياته جميع مستويات شخصياته الروائية
الثقافية ،االجتامعية والفكرية 11.ويذهب ميخائيل باختني ( )1975-1895إىل ما هو أبعد فريى أن
«الرواية ،ككل ،ظاهرة متعددة األسلوب واللسان والصوت ،ويعرث املحلل فيها عىل بعض الوحدات
12
األسلوبية الالمتجانسة التي توجد ،أحيانا ،عىل مستويات لسانية مختلفة».
*****
لقد كان من الطبيعي أن تثار مسألة لغة األدب إبان عرص النهضة العربية ،فكانت املسرية مضنية
وشاقة يف شتى األنواع األدبية .فقد عاىن بعض الشعراء املجددين مام القوه من تعنت وتزمت إزاء
«االنفالت» من قيود «عمود الشعر» ليس يف مجال الوزن فحسب ،بل يف مجال اللغة أيضا ،وكان
من الطبيعي أن تثار هذه القضية يف مجال املرسح ،وبالذات حول لغة الحوار املرسحي منذ عقود،
وما زالت تطرح حتى اليوم بني الفينة واألخرى.
وملا بدأت الرواية الحديثة تشق طريقها نحو اللغة العربية ،بدءا من مرحلة الرتجمة والتمصري
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والتعريب والتقليد ،أثريت مسألة اللغة ،أيضا ،من جميع النواحي ،وكان عىل الروائيني أن يتح ّدوا
ما كان مألوفا منذ مئات السنني .فقد نظر البعض إىل اللغة الفصحى الكالسيكية بنوع من التقديس
بحيث ال يجوز ألحد املس بها .فضال عن ذلك فقد تصدى البعض لهذا الجانر األديب «الدخيل»
موجهني هجومهم الكاسح نحو «أخالقيات» الرواية التي تطرح مواضيع غري مألوفة يف املجتمع
العريب ،برأي هؤالء .وكلنا يعلم قضية «تخفي» مؤلف رواية زينب ( 13)1913الدكتور محمد حسني
هيكل ( )1956-1988وراء «مرصي فالح» ،وعنونتها «مناظر وأخالق ريفية» ،وذلك ألسباب عدة
منها مسألة اللغة التي اعتمدها املؤلف يف روايته.
لقد نادى البعض ،يف حينه ،إىل رضورة التمسك باللغة العربية الكالسيكية ،ورمبا كان هذا هو
الباعث وراء كتابة حديث عيىس بن هشام ( )1907ملؤلفه محمد إبراهيم املويلحي (،)1930-1958
عىل منوال بديع الزمان الهمذاين .ثم قام آخرون معربين عن رأي آخر مناقض متاما ،وذلك يف مسألة
مستويات اللغة األدبية سواء كانت يف الرسد أو يف الحوار .واعترب هؤالء أنه من الصعوبة مبكان
االلتزام باللغة الرتاثية القدمية وأساليب الكتابة القدمية ألن من شأنها ،برأيهم ،أن متس باملستوى
الفكري واالجتامعي للشخصيات ،كام سرنى الحقا.
ولقد جاء التغيري أخريا عىل يد الروائيني العرب أنفسهم بعد أن خاضوا عملية الكتابة الروائية
الفعلية يف القرن العرشين ،وبعد تكثيف اإلنتاج ،بداي ًة يف مرص ويف بالد الشام ،ومن ثم يف شتى
أقطار الوطن العريب ،ومتكنوا من «اخرتاق» وتعدي ما كان مألوفا منذ قرون .عمد هؤالء إىل
اللغة العربية الفصحى الحديثة ،أو اللغة القريبة من العامة ألن رواياتهم تستمد أحداثها من
واقع الحياة ،ال من التاريخ فقط ،كام كان عليه األمر عند نشأة الرواية العربية الحديثة .وتوصل
الروائيون إىل أن اللغة الفصحى ،يف مستوياتها املختلفة ،هي لغة القص ولغة الوصف ،وهي اللغة
التي يفهمها كل مواطن عريب حيثام تواجد.
إن أسلوب الرواية ،حسب باختني« ،هو تجميع ألساليب .ولغة الرواية هي نسق من اللغات،
[ ]...وهي التنوع االجتامعي للغات ،وأحيانا للغات واألصوات الفردية ،تنوعا منظام أدبيا.
وتقيض املسلامت الرضورية بأن تنقسم اللغة القومية إىل لهجات اجتامعية ،وتلفظ متصنع عند
جامعة ما ،ورطانات مهنية ،ولغات لألجناس التعبريية ،وطرائق كالم بحسب األجيال واألعامر،
واملدارس والسلطات ،والنوادي واملوضات العابرة ،وإىل لغات لأليام (بل للساعات) االجتامعية
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والسياسية ( كل يوم له شعاره ،وقاموسه ونرباته)» 14.ويرى جان موكاروفسيك أحد ممثيل البنيوية
التشيكوسلوفاكية ،أنه من املمكن تقسيم لغة مجتمع معني يف لحظة تاريخية معينة إىل لغات
15
جامعية وإقليمية متعددة.
حني نقرأ تنظريات باختني يف مجال تعدد اللغات واللهجات يخيل إلينا وكأنه يتحدث عن خصوصيات
اللغة العربية ،وعن فوارق اللهجات بني قطر وقطر ،وبني مدينة عربية وأخرى ،بل وبني حارة
وأخرى داخل املدينة أو القرية الواحدة ،وعن الفرق الشاسع بني اللغة املكتوبة وبني املحكية يف
العامل العريب .من هنا يجدر بنا أن نتساءل :هل كتاب الرواية العربية يدركون هذه اإلشكاليات
وهذا التنوع األسلويب والكالمي؟ وهل يقومون بتطبيق ذلك أثناء الكتابة والتأليف؟
يرى الباحث شكري عزيز املايض «أنه ال بد للروايئ من دراسة اللغة وطاقات األلفاظ والجمل
والصور وقدرات الخيال عىل االبتكار وإيجاد العالقات الجديدة بني مفردات الواقع التي توجد بينها
هذه العالقات من قبل أن يوجدها الفنان [ ]...ولهذا تتصف لغة الرواية رغم بساطتها الظاهرية
–كام ترى -بقدرتها عىل أن تصف وتصور وتحدد وتوحي وتومئ وتؤثر وتقنع ،فهي لغة تصويرية
بالدرجة األوىل» 16.أما محمد برادة فريى أن ليس لدى جميع الروائيني العرب معرفة ووعي مبسألة
التعدد اللغوي وامتداداتها الفنية ،إال أن ذلك ال ينفي إمكانية إنتاج نصوص متوفرة عىل التعدد
اللغوي بطريقة أو بأخرى ،وهي موجودة منذ بدايات القرن العرشين 17.ونحن نؤكد أن الروايئ
الذي ال يعي دور اللغة وال يعمل عىل توظيفها مبا يتالءم مع الفضاء الروايئ والشخصيات فسيظل
مقرصا عن الوصول إىل القارئ ،خاصة املتمرس ،أو السوبر كام يسميه ريفاتري .شأنه شأن الرسام
والنحات ،واملوسيقي ،فلكل أدواته وعليه أن يجيد استعاملها ،واللغة ،كام قلنا ،هي أداة الروايئ.
بالرغم من «الهجوم» الكاسح الذي تعرضت له الرواية العربية الحديثة يف بداية مشوارها إال أننا
نشهد كيف أن محمد حسني هيكل قد تجرأ عىل إقحام الحوار العامي يف روايته زينب التي يعتربها
الدارسون والباحثون الرواية العربية الفنية األوىل .كام يستطيع الدارس أن مييز مستويات اللغة
االجتامعية التي تراعي املستوى الفكري لبعض شخصيات هذه الرواية.
إننا ال نأيت بجديد حني نقول إن اللغة كائن حي يتغري حسب الزمان واملكان ،فاللغات األوروبية،
كام يرى الباحثون ،قد تقلبت وتبدلت من عرص لعرص ،فلغة شكسبري يف أشعاره ويف مرسحياته
ليست لغة القرن العرشين أو الواحد والعرشين .كذلك األمر بالنسبة للغة العربية فقد مرت
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مبا مرت به جميع اللغات الحية ،فلغة الشعر الجاهيل ليست لغة العرص العبايس ،ولغة العرص
العبايس ،يف مفرداتها وأسلوبها ،ليست لغة عرص النهضة .لقد شهدت اللغة العربية ،هي األخرى،
كغريها من اللغات ،رصاعات طويلة ومضنية ،ورمبا أصعب بكثري من تلك التي خاضتها اللغات
األخرى ،وخرجت من كل رصاع ،سواء يف الشعر ،أو يف املرسح ،أو يف الرواية بصورة جديدة وبإنجاز
حدايث يتناسب مع العرص ومع الجانر األديب.
وعليه يطرح السؤال هل وفق الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف يف ترويض خطابه الروايئ بحيث
يتامىش مع شخوص رواياته ومع البيئة املحيطة بشخوص رواياته يف الرسد والحوار؟ وما هي
الوسائل الفنية والتقنية التي وظفها؟ وما مدى نجاحه يف ذلك؟
لغة خطاب يحيى يخلف الروائية
مل يقع اختيارنا عىل هاتني الروايتني اعتباطيا أو عفويا ،فلقد اخرتنا نجران تحت الصفر ألنها رواية
يخلف األوىل التي كتبت سنة  ،1975وهي ،كام ذكرنا ،تصور البيئة اليمنية إبان الثورة يف سنوات
الستني ،وتتناول الحرب األهلية التي نشبت بني مؤيدي اإلمام ومؤيدي النظام الجمهوري حينذاك.
كام اخرتنا رواية بحرية وراء الريح ألنها تصور بيئة فلسطينية مغايرة عن تلك التي تصورها رواية
نجران تحت الصفر .إذ صدرت سنة  ،1991وهي تصور الوضع الفلسطيني إبان النكبة وحيثياتها.
يتخذ يحيى يخلف ،شأنه شأن جميع الروائيني العرب ،اللغة العربية الفصحى «الحديثة» وسيلة
لرسد األحداث يف مجمل رواياته ،وهي لغة شديدة الصلة بالبيئة وباملحيط الذي تدور فيه األحداث.
نعود ونؤكد أنه ال يجوز لنا الحديث عن اللغة مبعزل عن اإلطار الزمكاين ،ومبنأى عن شخصيات
الرواية ،ألن هذه العنارص كلها وثيقة الصلة ببعضها البعض .ولقد رأينا أن الكاتب قد وظف لغة
الرسد التصويرية القادرة عىل نقل البيئة النجرانية خاصة ،واليمنية عامة ،بحيث نتجرأ عىل القول:
إن لغة الرواية يف نجران تحت الصفر هي لغة «مينية نجرانية» يف معظمها ،إن جاز لنا التعبري ،وهي
«لغة فلسطينية» يف روايته بحرية وراء الريح ،بل يف مجمل رواياته ذات البيئة الفلسطينية.
متكن الكاتب يحيى يخلف ،منذ الصفحة األوىل من رواية نجران تحت الصفر ،أن يقنع املتلقي
بصدق الوصف والتصوير ،وكأن عملية إعدام أو ذبح اليامي يف مطلع الرواية ال يجوز أن توصف
وتصور إال بهذه اللغة ،وبهذا األسلوب الدال واإليحايئ .فهي لغة مطعمة بنكهة األجواء اليمنية من
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رشاب شعبي ونباتات وحبوب وتوابل و»قات» .وهي لغة ذات إيحاء دال عىل األجواء املحتقنة،
وما ستؤول إليه األمور فيام بعد من انفالت وانقالب وثورة وحرب أهلية ،كام يتبني لنا من
افتتاحية الرواية:
«أقبل املطوعون ،وطلبة املعهد الديني ،وأعضاء جمعية األمر باملعروف ،وحرس األمري ،والخويان،
وباعة املقلقل ،وسيارات الونيت ،وعدد من مرتزقة (بوطالب) ،وواحد من الزيود .أقبل الغامدي
شيخ مشايخ التجار ،وسمية عبدة السديري سابقا وبائعة الفجل حاليا..
أقبل أحمد شاهي ،الطبيب الباكستاين يف سيارة اإلسعاف ،وأطلت من (الدريشة) غالية ابنة
السمريي قائد قوات اإلمام ..ومن مطعم الحرصي ،خرج (أبو شنان) الذي أطلق رساحه حديثا ألنه
أفطر عامدا متعمدا يف رمضان.
ورفع مدير مكتب اإلرشاف هاتفه ،واتصل باملدرسة املتوسطة ،فانطلق الصبية عرب شارع الزيود إىل
الساحة الواسعة -التي تتحول أيام االثنني إىل سوق من أسواق العصور الوسطى ، -وتقافز الصبية
والطلبة فوق أكياس املستكة والبهار والحبهان واملحلب واملروحة والحناء ..ودفعة واحدة ..صمتت
بيوت نجران ..تسلل السكون إىل أزقتها ومنعرجاتها ،ومأل فجوات األبواب ،وشقوق النوافذ .أحاط
الناس بالساحة الواسعة من جميع الجهات ،وصعد الذين ضاقت الساحة عن استيعابهم إىل سطوح
18
املنازل التي تبدو كقالع تنتمي إىل عرص ما»..
يستطيع القارئ أن يالحظ أجواء الرتقب ،ال من خالل الوصف فقط ،بل من خالل التفصيل
الدقيق للحشد ،ومن خالل تكرار الفعل «أقبل» ،وكأننا إزاء مقطع من مرسحية يغلب عليه عنرص
املشاهدة بأم العني ،ما يعني أن هناك مشاعر جياشة يف النفوس تفور وتغيل وتتأهب .فكل مفردة
لها دورها ،وكل فعل له إيحاء ،وإال ما رس هاتف مدير اإلرشاف الذي اتصل مبدير املدرسة؟ وما رس
انطالق الصبية عرب الشارع؟
إن ترصف الصبية ،بحد ذاته ،أمر عفوي وواقعي ،ولكنه ينم عن فكر إجرامي مدروس ومخطط له،
قام به املسؤولون يك يشاهد الجيل الجديد عملية ذبح اليامي املعادي لإلمام ،فيكون عربة ملن اعترب،
وخاصة لجيل املستقبل .أما صمت بيوت نجران فهو يوحي بالحزن والغضب ،وبالرتقب والتحفز.
جاء كل ذلك عىل لسان السارد بضمري الغائب ،وهو راو مرشف كيل معلق .هذا األسلوب الرسدي
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التقليدي الذي يعرف بامللحمي ،لكن الروايئ -الذي يتسرت من وراء الراوي -متكن من توظيف
عدة وسائل أسلوبية جعلت الرسد بعيدا عن التقريرية واملبارشة ،ومنها ،كام ذكرنا آنفا ،املشهد
املرسحي املتمثل يف تصوير الحشد متهيدا لتنفيذ اإلعدام ،ثم عملية التكرار اإليحائية ،حتى وإن مل
يذكر الفعل «أقبل» بعينه يف مواقع معينة ،ألن القارئ يدركه من السياق ،ثم هناك اللغة اإليحائية
الشاعرية يف مثل «صمتت بيوت نجران »..وهي عملية إسقاط ( )projectionمن شأنها أن تقتل
عيب املبارشة والتقريرية.
أما األجواء فهي أجواء نجرانية ،يف ظل زمان بعينه ،ندركها من خالل الصورة الشاملة التي تعكس
أجزاء من النسيج االجتامعي أثناء الحرب األهلية ،وقد طعم السارد هذه األجواء بترصف الطلبة
وهم يقفزون فوق أكياس البهارات والتوابل الشائعة يف اليمن ،ويك تكتمل الصورة فقد أورد
لنا يف األسطر القليلة التي تيل االفتتاحية أعاله صورة أحد األشخاص وهو “ميضغ القات” ،وكأن
األجواء اليمنية ال تكتمل وال تكون واقعية دون ذكر القات الذي يدمن اليمنيون عىل مضغه منذ
عقود .كام يلمح القارئ ،من خالل اللغة الوصفية ،تلك األجواء النجرانية التي يرص الروايئ عىل
نقلها للمتلقي لتتم عملية “اإليهام بالواقع” وذلك من خالل التصوير الدقيق للبيئة تصل إىل حد
ذكر األغاين التي يستمع إليها أهل نجران مثل أغنية طالل مداح الشهرية “يا سارية خربيني” 19،أو
«يا دوب مرت عيل» للمطرب أبو بكر سامل 20.ويك تكتمل الصورة وتتم عملية «اإليهام بالواقع»
ميهد السارد لعملية القتل بلغة «مينية» ،كام نرص عىل تسميتها( .....« :،القات اختمر ،ومن جديد
عز النعاس الصعب ،واختلط الحابل بالنابل ،والعويل بحجر املسن ،ورصاخ (بو طالب) برضاب
21
أصفهان ،وصحن املقلقل بالعصيدة املرة)».
ذكرنا أعاله أن اللغة ترتبط بالفضاء الروايئ ارتباطا عضويا وثيقا ،وهو ال يتحدد من خالل وصف
معامل الشكل الخارجي فحسب ،بل من خالل عدة مركبات ،منها العادات والتقاليد والرشاب
واملأكل وامللبس ،وطريقة الترصف .فاألوصاف البيئية كلها نجرانية .ولو قمنا مبتابعة القراءة
فسنجد هذا الجانب بوضوح ،إذ أن النص اللغوي أعاله يعتمد عىل صور وتشبيهات تتداخل فيها
األطعمة لتعطي نكهة مينية فيها «القات» و»املقلقل» و»العصيدة».
كام نستطيع من خالل املعاينة الدقيقة أن نلمح املستويات املتعددة للغة الخطاب يف متاهيها
ومتاثلها مع الشخصيات ومع البيئة العامة واملستوى الفكري والثقايف ،ال يف الحوار فحسب ،إذ ان
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القارئ يستطيع ،عادة ،أن مييز بسهولة هذا التنوع يف لغة الحوار أكرث مام هو يف لغة الرسد .ومبا
أننا إزاء افتتاحية الرواية التي تصور مشهد تنفيذ اإلعدام فإننا نالحظ سيطرة اللغة الحادة الخشنة،
من خالل الرسد والتصوير والحوار ،فاألحداث تصور حربا أهلية فيها قتىل وفيها تدمري وترشيد،
وفيها ظامل ومظلوم ،وفيها فقر مدقع .إن هذه اللغة غالبة يف النص ،منذ الصفحات األوىل من هذه
الرواية .من هذه األمثلة مشهد إحضار اليامي إىل الساحة العامة لتنفيذ اإلعدام:
«وتقدم رجالن وقفا عند بابها الخلفي ،انحبست األنفاس ،وفجأة انفتح باب السيارة الخلفي عن
اليامي ..وجه منحوت من الصخر ،وعينان ثابتتان ..حول الرقبة قيد تتدىل منه سالسل تتصل بقيود
رسغيه وقدميه ..كان الصمت هائال ،ومثل حجر الطاحون ثقيال..
ظل املسرت يسلط عدسته عىل العينني.
تقدم الرجالن ،وأمسكا بذراعي اليامي ،انترت فاصطدمت حلقات السالسل ببعضها البعض ،ودفعة
واحدة أنزاله إىل األرض ،فارتطمت قدماه بالرتاب ذي الرائحة املحروقة ..جحظت عينا سمية ،وبدا
22
كام لو أنها فقدت النطق».
املشهد املرسحي يسيطر عىل النص متيحا الفرصة للمتلقي أن يتخيله ،وكأنه يراه بأم عينه ،فيصبح
جزءا مشاركا لشخوص الرواية يف تحفزهم وتوتر مشاعرهم ،واأللفاظ خشنة مثل« :وجه منحوت
بالصخر»« ،انترت»« ،اصطدمت» ،و»ارتطمت» .والجمل قصرية مكثفة تكرث بينها الفواصل والنقاط
لتنم عن توتر وترقب وأمل وخوف .ومبا أن املشهد مأساوي قريب من املرسحة فقد غلبت عىل
اللغة عنارص الدرامية واملأساوية ،وبالتايل فهي لغة موظفة للتأثري يف القارئ ،كام جاء عىل لسان
بعض املنظرين يف حديثهم عن لغة الرواية.
إن إيراد الكلامت واملفردات أعاله ،كأمثلة ،غري كاف للتدليل عىل ما نصبو إىل إيصاله ،بل علينا
التأكيد عىل أن املفردات والتعابري والصور وتناغمها الكيل من ملفوظ ومضمون هو العامل الرئييس
يف فهم دور اللغة .فحني تنتقل األحداث للطرف اآلخر حيث جامعة اإلمام والجنود األجانب فإن
رائحة «املسرت» و»غليونه» ،واألغاين ،وصورة املكان تتغري وتتبدل ،فتتغري معها اللغة وتتبدل اللهجة
والنربات الصوتية ،وللتدليل عىل ذلك نورد املثال التايل:
«عربت السيارة الحاجز ،وقطعت طريقا وسط األشجار الشوكية الجافة ،ثم انعطفت ودخلت
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املعسكر..
مثة رجل يقف عاريا تحت دوش ماء ،جسده أشقر ،ويخلو من الشعر كأجساد النساء ،وعىل اليمني
23
صف من الكبائن ،أمامها برك للسباحة ،وكانت امرأة تلبس املايوه تتهيأ للقفز يف املاء».
إن الصورة املعروضة هنا مل ترد عفوا ،بل هي صورة مناقضة للواقع الذي يعيشه أهل نجران
الذين يقبعون يف ظروف الفقر والجوع والفاقة ،وكأن هذا املشهد يتم توظيفه إلثارة الطرف اآلخر
واستفزازه ،دون التغايض عن دور املتلقي الذي يعمل الراوي ،بدافع خفي من الروايئ ،يك يجنده
إىل صف الفقراء واملظلومني والثوار .هنا األجساد تختلف يف لونها عن تلك ،وظروف حياة هؤالء
فيها من الرتف ما يتيح للجندي أن يستحم يف برك للسباحة ،وهناك يف مكان آخر يف نجران مياه
ملوثة ونساء بلون األرض ال يعرف الرتف طريقه إليهن.
*****
إننا إزاء رواية واقعية ،وقد تعمد كتاب الرواية الواقعية أن ال يتقيدوا باللغة الفصحى يف الحوار،
وأجازوا ألنفسهم استخدام العامية املحضة ،أحيانا ،والفصحى املمزوجة بالعامية ،أو العامية
املفصحة ،وهذا ما يقوم به كاتبنا يحيى يخلف ،ولكنا نجزم أن الحوار يف هذه الرواية ،ويف كل
ّ
األحوال ،هو حوار مبسط ،قريب من املستوى الفكري والثقايف واالجتامعي للشخوص ،حتى ولو
ورد باللغة الفصحى .فهذه سمية املرأة اليمنية الحنون التي تنتمي لطبقات الشعب العادية يرد
الحوار فصيحا عىل لسانها أحيانا« :رأيته يف منامي ..كان يلبس ثوبا أبيض ..وكان يف هيئة شيخ جليل
ذي لحية بيضاء مسرتسلة 24»..ويف أماكن أخرى يرد الحوار عىل لسانها بالعامية ،ويف كل األحوال
يظل الحوار جزءا من شخصيتها ومن فكرها ورؤيتها للحياة املرتبطة بالبيئة وباملحيط الذي تعيش
فيه.
يكرث الحوار يف رواية نجران تحت الصفر بكل الوسائل واألساليب التي أرشنا إليها سابقا ،ونقع عىل
حوارات بالفصحى ،كام ذكرنا ،لكن الراوي يبذل مجهودا كبريا لتنطق كل شخصية بلغتها ال بلغة
السارد أو الروايئ ،وهي حوارات تصويرية تساعد عىل إضفاء روح الواقعية التي تتالءم مع الجو
العام للرواية ،ولنا عىل ذلك أمثلة عديدة منها:
تضحك عىل غري العادة يا بو شنان.
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قال رأفت ،فأجابه بوشنان:
أمل تشاهد كبري املطاوعة؟
هز رأسه :بىل شاهدته.
أمل تسمع مبا جرى لزوجته؟
نفى رأفت برأسه...
كيف ..كل الناس يعرفون ..حتى باعة املقلقل.
مسح رأفت يده بقطعة قامش وبدأ يصغي بانتباه .استمر بو شنان يقول:
قام بختانها فأصابها نزيف وقد شاهد الطبيب الباكستاين فرجها»..

25

إن الحوار أعاله ،كام نرى ،يدور بني شخصني باللغة بالفصحى ،وهو يصور حالة من الشامتة
التي تشعر بها رشيحة من املجتمع تنظر بعني الكراهية تجاه “كبري املطاوعة” الذي تحكّم وتجبرّ
بالناس دون قيود ،فتحقق لها جزء من مأربها ،فعربت عن ذلك بلغة تتالءم مع عادات هذا
املجتمع وتقاليده وأفكاره .مام يعني أن الروايئ يبذل مجهودا يف إنطاق شخوص رواياته مبا يتناسب
مع فكرهم وثقافتهم وموقعهم االجتامعي ،وزاوية رؤياهم ،سواء دار ذلك الحوار بالفصحى أو
بالعامية .وهذا ما نلمسه أيضا يف الرسد الفصيح كام نرى يف النص التايل“ :شعر كبري املطاوعة
26
بالعري ،أحس أن الناس تحدق بلحمه ..بعورته ..بقفاه“ ..
اللغة هنا تصور بيئة صعبة يف ظل ظروف قامتة فنصطدم بتعابري عامية (قفاه) ،أو شبيهة بلغة
العامة ألنها تتامثل وتتالءم مع ما مير به البلد من إسفاف وانحطاط .إننا نعني من خالل هذه
املقارنة البسيطة أن الكاتب قد بذل جهدا للحفاظ ،يف الرسد ويف الحوار ،عىل إنطاق وتشخيص
أبطال روايته بلغة تصور البيئة واملستوى الفكري املالئم لهم ولوضعياتهم النفسية.
ويف مواقع معينة نرى الحوار قصريا مقتضبا وحادا إىل حد البرت حني يدور بني أشخاص ال يتامثلون
بالرأي والرؤيا:
«هات لنا بيبيس يا ولد.
ثم التفت ورمق بوشنان قائال:
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يا بوشنان ..كنت يف مكتب بو طالب ..إنه يبغي يشوفك.
كان عدد من الرناجيل يقرقر وكان مثة ذبابة كبرية تئ ّز عند أذن الزيدي دون أن يعريها التفاتا..
إيش يبغي بو طالب ..هه ماذا يريد؟
أحرض الولد (ابن عناق) زجاجة كوال تناولها الزيدي ومأل فمه منها ،فارتسم عىل مالمحه االمتعاض،
ثم بصقها وشتم بصوت عال:
هذه بيبيس أم بول حمري يا ابن الفاعلة؟..
طأطأ ابن عناق رأسه وهمس لنفسه :اللقمة صارت معجونة بالزفت ...تفو عىل الحظ حقي.
خذ ..هات يل شاهي ..وشيشة...
استدار منرصفا فقال بو شنان:
يا زيدي حرام عليك ..هذا ولد غلبان»

27

إنه حوار بني املتجرب الذي يتلقى الدعم من السلطة ،وقد تنازل عن كرامته ،بعد املامرسة املتواصلة
لدور “الكلب” الخسيس الذي ينقل األوامر ،فجاء كالمه مامثال لدوره يف البذاءة والخسة ،وبني
ضعيف ال حول له وال قوة يرى نفسه مضطرا لتنفيذ األوامر حفاظا عىل لقمة العيش ،أو حفاظا
عىل الرقبة من البرت ،ومع آخر أكرث مترسا يف الحفاظ عىل ماء الوجه فيحاور محافظا عىل كياسته،
لكن بتحفظ وحذر.
لقد ورد الحوار يف املثال األول باللغة العربية الفصحى .أما يف املثال الثاين فهناك بعض الجمل
الحوارية التي ميكننا أن نطلق عليها “اللغة الثالثة” ،تلك اللغة التي تقرأ بالفصحى وبالعامية .كام
نالحظ جمال تتداخل فيها الفصحى بالعامية ،لكن ما يجب التأكيد عليه أن الحوار يعكس مستوى
الشخصيات واألجواء املحيطة بها ،فرناها نابية حني تنطلق من خسيس ،ومتشفية حني ترد عىل
لسان مظلوم ،وحذرة حني تقتيض الحاجة .هل هذا يعني أن الكاتب قد أجاد يف كل حواراته؟
يستطيع الدارس والباحث أن يقع عىل بعض الهنات هنا وهناك يف مثل الجملة الحوارية أعاله
“إيش يبغي بو طالب ..هه ماذا يريد؟” ،إذ كنا نتمنى أال يرد التساؤل “ماذا يريد؟” بالفصحى فهو
دخيل أشبه بالشحم الزائد أسلوبا ومضمونا.
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*****
وجدنا أن الكاتب قد حرص عىل استعامل اللغة الفصحى الحديثة يف الرسد ،وعىل التنويع يف الحوار.
فكان النص يف بعض املواقع ،وحني تقتيض الحاجة ،لغة شاعرية ،وتصويرية وإيحائية .كام يستطيع
القارئ أن يلمس الدقة يف تصوير بيئتني متناقضتني ،األوىل بيئة اهل نجران يف فقرهم وذلهم ،ويف
غضبهم وحقدهم عىل الحاكم وعىل الداعم األجنبي ،والثانية بيئة مؤيدي اإلمام والجنود األجانب
يف ترفهم وانغامسهم يف الجنس ويف استغاللهم للفقراء واملعوزين ،موظفًا النبات والشجر والحيوان
واألطعمة و”القات” والتوابل و”الغليون” والروائح واأللبسة كجزء من البيئة .ولقد خصص حيزا
أكرب للبيئة األوىل أكرث مام خصص للبيئة الثانية .مع ذلك ال يظ ّنن أحد أن الرواية قد حرصت
عىل تعدد األصوات وتعدد اللغات وتعدد األساليب باملفهوم الذي يراه ميخائيل باختني ،فالراوي
املرشف الكيل املعلق قد طغى عىل بقية األصوات ،لكن هذا الراوي العليم قد وظفه الروايئ
للحفاظ عىل تنويع يف الرسد وتنويع يف الحوار فجاء الوصف دقيقا للبيئتني ولتنوع الشخصيات،
وجاء الحوار ،خاصة ،مالمئا ألفكار الشخصيات وتفاوت رؤاهم وتنوع زوايا النظر لديهم.
******
يصدر يحيى يخلف روايته بحرية وراء الريح بعد حوايل ست عرشة سنة من صدور روايته نجران
تحت الصفر ،وقد رأينا كيف حرص الروايئ عىل مواءمة اللغة مع البيئة ومع مستوى الشخصيات
الفكري والثقايف واالجتامعي يف روايته األوىل .فهل حرص عىل ذلك يف روايته الثانية؟ وهل وفق
يف ذلك؟
إن يخلف يف روايته الثانية صاحب تجربة أكرب فتعددت اللغات واللهجات ،تجاوبا مع تعدد
البيئات والشخصيات ،ففيها أهل سمخ يف تشابه مواقعهم واختالف رؤاهم ،والبحرية ما قبل اندالع
الحرب وما بعدها ،والطبيعة املحيطة بالبلدة ،واملواقع الجديدة التي اضطروا لرؤيتها بعد الهجرة
مبارشة ،واملحاربون ولغتهم والفالحون والتجار واملتطوعون من األقطار العربية ،وفيها ذكريات
عبد الرحمن العراقي وأوراقه .إن حديثنا عن البيئات املختلفة وربطها باللغة لعلمنا أن «الفضاء
28
الروايئ ،مثل املكونات األخرى للرسد ،ال يوجد إال من خالل اللغة ،فهو فضاء لفظي بامتياز»
يحاول يخلف يف روايته الثانية أن يلجأ إىل وسائل وأساليب جديدة ليتحرر من ربقة الراوي العليم
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املعلق ،فرناه يعود إىل أوراق عبد الرحمن العراقي ،كام أرشنا سابقا ،وإىل وسيلة أخرى شبيهة
بنرشة األخبار ،إذ يتوقف الرسد املبارش عىل لسان الراوي ،لننتقل إىل عنوان ثانوي أشبه بالتوثيق
التاريخي .وهذا العنوان يحمل توقيتا حسب ساعة معينة ال حسب اليوم والشهر والسنة ،ويف هذه
«النرشة» توثيق ملا يدور يف هذا الوقت بالتحديد ،فنسمع صوتا خفيا هو صوت إحدى الشخصيات
29
ممزوجا بصوت الراوي.
*****
ما يلفت النظر هو افتتاحية الروايتني ،فقد افتتح الراوي نجران تحت الصفر بالفعل املايض ،وتابع
يف ذلك مع بداية كل فقرة جديدة ،حتى نهاية الفصل األول .أما يف روايته بحرية وراء الريح فقد
افتتحها بالفعل املضارع ،إذ أحصينا واحدا وخمسني فعال مضارعا مقابل اثني عرش فعال ماضيا
يف الصفحتني األوىل والثانية .وجدنا أن املشرتك بني هاتني االفتتاحيتني هو وصف حالة الرتقب
والخوف والهلع مام هو آت .وبالرغم من نجاح االفتتاحيتني إال أننا نرى أن الروايئ كان يف روايته
األوىل أكرث متسكا باألسلوب الكالسييك التقليدي ،فهو يصف حدثا قد مرت عليه فرتة من الزمن،
فوظف الفعل املايض ،وكان الرتكيز عىل املشهد املريئ أكرث مام هو عىل تصوير النفسية .أما يف الثانية
فهو يصف حالة نفسية أكرث مام يصف مشهدا ماضيا ،عىل الرغم من الصورة املرئية التي يعكسها
النص االفتتاحي« :يجلس (رايض) يف دكان خاله وراء امليزان الشاقويل ،ويف انتظار عودة خاله يبيع
30
قليال ويسأم كثريا.»..
إن توظيف الفعل املضارع يف تصوير أمر قد حدث يف املايض جاء ليؤكد عىل حالة ترقب مستدمية،
وهذا الرتقب يدور يف داخل شخوص الرواية من أهل سمخ ،ال يف املشهد الذي يعرض أمامنا ،ولذلك
فقد ساهمت هذه الطريقة يف الدمج ما بني الداخل والخارج كام نرى يف الجملة أعاله ،ففي القسم
األول منها وصف للمشهد املريئ ،ويف الثاين تلميح للداخل «ويسأم كثريا» .وما هذا الرتقب إال ملا
هو آت ،أكرب وأهم من مجرد الجلوس يف دكان بانتظار الزبائن ،بل هو انتظار املجهول املرعب.
باتت لغة الروايئ ،كام نرى ،أكرث وعيا ودقة يف تصوير الحدث وتحريكه فتمكنت من استفزاز
القارئ وإثارته وفتح باب الفجوات الذي يثري التشوق لدى املتلقي ،وبالتايل يغدو النص يف مقصده
أبعد من معناه املبارش .فحني نقرأ نصا ملشهد مريئ فام علينا إال التفكري مبا وراء الوصف ،أو حني
يرد تعليق ما عىل ترصف ما أو حركة ما فإن علينا أال نأخذ هذا التعبري أو هذا التعليق بعفوية ،بل
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علينا أن ننظر إىل دافعه وإىل ما وراءه .ولنا عىل ذلك أمثلة عديدة ،خاصة يف افتتاحيات الفصول.

31

يحرص الروايئ يف هذه الرواية عىل انطاق شخصياته وتصويرها بلغات ولهجات تتالءم مع وضعياتها
وحاالتها النفسية ،فالنص يتالءم مع البيئة الفلسطينية يف عاداتها وتقاليدها ويف أسلوب حياتها
اليومي من هم وقلق وفرح ،وكاتبنا اعتمد أصال اللغة الفصحى «الحديثة» ،ال يف رسده فحسب بل
يف حواره ايضا ،وإن ترسبت تعابري ومفردات محكية داخل النص تتالءم مع شكل البيئة الفلسطينية
32
يف منتصف القرن العرشين ،وأسلوب حياة السكان يف تلك الفرتة الزمنية.
إن القارئ املتمعن قادر عىل التمييز ما بني لغات عدة تهدف إىل نقل صور متعددة لشخصيات
تتفاوت مواقعها االجتامعية والفكرية ،وكاتبنا لديه حس واع للغات األفراد والجامعات ،فرناها
مفخمة حني تبدر من كاذب ،وساخرة ومؤملة حني يتم تصوير موقعة خائبة ،عىل سبيل املثال .ومبا
أن الرواية تصور حدثا مفصليا يف تاريخ الشعب الفلسطيني فإن لغة الراوي الرئييس حزينة مؤملة،
نعرث يف تصويرها وعرضها عىل الكثري من املفارقة املرة ،وبالتايل فهي لغة موظفة ومجندة لخدمة
الروايئ املتخفي.
يرص يخلف عىل نقل الحوار بالفصحى ،ال بالعامية وإن كان يض ّمنها ،أحيانا ،كلامت وتعابري عامية
من الحياة اليومية ،لكن هذا الحوار ينقل صورة لناطقها ،فرنى ،عىل سبيل املثال ،سذاجة املواطن
العادي وهو يتحدث عن تلك الدرع «الواقية» التي اشرتاها الفتى رايض من جندي انجليزي أثناء
مغادرته البالد وعودته إىل موطنه ،وكأن هذه الدرع هي التي ستجلب النرص يف املعارك املقبلة:
«ومل يستطع عبد الكريم الحمد أن مينع نفسه فتكلم:
 لقد تحدثت عن الدرع ..هه ..قل يل ..ماذا حل بتلك الدرع؟كان عبد الكريم يسأل بغريزة حب االستطالع عن تلك الدرع التي ربح بها خمسة جنيهات [.]...
 -الدرع بخري يا عبد الكريم ..الدرع بخري لن ميسها سوء ما دام البسها أحمد بيك».

33

ويف موقع آخر سابق كنا قد قرأنا الحوار التايل:
 «أرجو أن تحملها معكم يا سيدي وأن تقدمها هدية لسيادة املفتش العام ،هدية وذكرى منجنوده األوفياء.
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واعتدل قليال ،وخاطب نجيب بلهجة آمرة:
خذ الدرع يا نجيب وضعها يف سيارة اللواء الركن».

34

إن أحد القادة امليدانيني يقدم تقريرا لجندي برتبة لواء جاء ملقابلته يك ينقل منه رسالة للمفتش
العام عن مجرى إحدى املعارك الفاشلة التي انهكت املقاتلني وأفقدتهم بعض القتىل ،وبعد أن فروا
خائبني وعىل رأسهم هذا القائد امليداين ،فكان اللقاء عبارة عن أحاديث املجامالت الكاذبة من كال
الطرفني ،وانتهت بتقديم هدية «من جنوده األوفياء» ،عبارة عن درع يدعي القائد أنه غنمها يف
املعركة ،وهي يف حقيقة األمر ليست سوى تلك الدرع التي اشرتاها الفتى رايض.
للحوار يف الرواية وظائف عدة منها التعريف بالشخصيات وتصويب األنظار نحو حدث سابق
وكشف املستور عن حقائق غامضة أو التلميح للمستقبل .وقد تعمد كاتبنا أن يكون حواره
داعام لديناميكية األحداث وتحريكها .وقد تحقق له ذلك فجاء الحوار متمام للرسد يف فتح باب
التساؤالت وإثارة القارئ واستفزازه.
إننا نالحظ ،أعاله ،نربتني ولهجتني مختلفتني ،اللهجة التي يُخاطَب بها الجندي العادي واللهجة
املفخمة التي تحمل رسالة مزيفة وكاذبة للمفتش العام .وبذلك متكنت اللغة من نقل صورة عام
يجري يف امليدان وعن دورين لشخصني أحدهام من العامة جاء متطوعا بإخالص ،وعن آخر «بيك»
جاء للكذب والرياء ،مام ينعكس سلبا عىل هذا الجندي البسيط فيام بعد.
يشعر القارئ مدى حرص الكاتب عىل تجنيده وتوظيفه لنباتات بالدنا يف استعامالتها املختلفة ال
يف املأكل فحسب ،بل يف تزيني بيوتنا ويف استعامالتها «الطبية» ،فوظف لغته يف وصف الطبيعة
الفلسطينية املرئية لتصوير حياة اإلنسان يف ظل ظروف معينة يف زمان بعينه ،ويف مرحلة زمنية
حرجة من مراحل حياته .ما يعني أن هناك ارتباطا عاطفيا قويا بني ساكني هذه البالد وبني نباتاتها
وأشجارها وترابها ،وسيأيت يوم يفتقد أهل هذه البالد لهذه البيئة ولهذا املحيط ،كام نرى يف املثال
التايل« :الساحة فارغة ،مثة طائر من فصيلة الحجل يحط عىل شجرة دفىل ،وهنا وهناك كانت
األعشاب ونبات الشومر والخرفيش والكرسعنة قد بدأت تطل برؤوسها ،وهناك يف األعايل كان
35
الفضاء ملبدا بالغيوم السوداء».
من هنا سندرك أهمية اقرتاب اللغة ،أحيانا ،من العامية يف مواقع معينة من الرواية يف الرسد ويف
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الحوار ،ولكنا نعود ونؤكد أن النص اللغوي فصيح ويرقى أحيانا إىل اللغة الشاعرية ،حني يقتيض
األمر تصويرا للبيئة وللمشاعر اإلنسانية ،بل إن هم الكاتب ينصب يف املواءمة ما بني املستوى
اللغوي ومستوى الشخصيات الفكري ،االجتامعي والسيايس.
من جانب آخر فإن الكاتب حريص عىل استعامل اللغة اإليحائية املكثفة ،وهي لغة غاية يف الدقة،
وقادرة عىل إعطاء صورة «منفلشة» لعوامل متعددة ،كام تنعكس يف الحلم التايل« :نام نجيب يف
هذه الظهرية .نام واستغرق يف النوم .ورأى يف أحالمه البحرية ،وحقول الباذنجان ،وبساتني املوز
والليمون .ورأى األمواج تناطح الصخور ،وأحمد امللاّ يزق املاء ويفتح باب الرضا .ورأى خالد الزهر
وقد ارتسمت حول وجهه هالة األنبياء ،أما الذيب ذلك الكلب األبيض الذي يسابق الريح فقد ظل
يركض حتى آخر مدى .والولد رايض يسأله عن الدرع بينام تنبجس من عينيه دمعتان ،والرياح
الرشقية تهب حاملة صفري القطارات ،وهدير بوابري البحر ،وضجيج طواحني الحبوب ،وعواء ذئاب
36
الرباري ،ومواء قطط شباط الشبقة.»...
إنها صورة لطبيعة غنية ليس سهال عىل اإلنسان أن ينساها أو يتناساها ،فتحول النص أعاله من
مجرد وصف خارجي إىل وصف مشاعر جياشة من أمل وحرسة ،وبذلك تساهم اللغة املكثفة يف
تصوير عوامل أبناء هذه البالد لتتحول إىل مشاعر وأحاسيس نفسية تعرب عن مدى ارتباط اإلنسان
ببيئته ومحيطه ،ومدى تخوفه وقلقه من خسارتها إذا ما حصل ذلك .ومن شأن الوصف ،يف حاالت
عديدة ،أن يوقف الحركة ومسار األحداث ،لكنه هنا يسعى نحو «التنبؤ» والتلميح ملا سيحدث يف
املستقبل ،فجاء الحلم ديناميكيا متحركا وذا رمزية شفافة.
*****
لغة يخلف يف هذه الرواية ،كام أرشنا ،لغة غنية ،ويتجىل غناها أكرث ما يتجىل يف الحقول املعرفية
املتعددة ،يف وصف الطبيعة ،نباتاتها ،أشجارها تربتها ،طيورها ،عىل أنواعها ،املهاجرة واملقيمة ،ويف
وصف البحرية ،أسامكها ،طيورها ،هياجها ،مراكبها ،أمواجها وسكونها .ويف وصف الحرب ،أنواع
السالح ودور كل آلة ،لباس املقاتلني ،املخيم والجنود ،طرق القتال ،األدوية ،اسرتاتيجيات القتال
37
والحالة النفسية التي تعرتي املقاتل يف الفشل ويف النرص.
يلجأ كاتبنا إىل الطبيعة ويوظفها يف خدمة الحدث كام فعل ذلك يف روايته األوىل ونالحظ أن هناك
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تشابها يف األسلوب« :الغول قادم ،ومثة ما يوحي بأن األرض آخذة يف االهتزاز ،ويف هذا الوقت –
وقت القيلولة – يصمت الشجر ،والهواء ،وتصيب السكينة حتى أمواج البحرية» 38.أال تشبه هذه
الفقرة من حيث األسلوب اللغوي ما أرشنا إليه سابقا يف روايته األوىل؟
تشارك الطبيعة الناس يف هواجسهم يف عملية «اإلسقاط» ويف الهدوء والسكينة والتحفز ملا هو آت.
وليك تكتمل الصورة فإن الكاتب يطعم لغته بالنكهة الفلسطينية ،كام أرشنا سابقا ،ويحل «الهييش»
وهو نوع من التبغ الرديء الذي اعتاد الفلسطينيون عليه مقابل «القات» يف البيئة اليمنية ،وهنا
يحتيس الرجال «الشاي» بدل «الشاهي» هناك ،وهنا «السعوط» ذاك املسحوق الذي يدفع داخل
39
األنف يك يعطس الرجل ويعدل من مزاجه.
كام نالحظ ،يف أكرث من موقع ظاهرة دمج أكرث من لغة يف إطار واحد ،كالكالسيكية والحديثة،
كام ينعكس يف النص التايل« :يتسع املجهول حتى يصبح بحجم السامء ،تدوي املدافع .ترتج الدنيا.
يشتعل الفضاء .يسحب البيك مسدسه من وراء األفق امللتهب .جاءت الصيحة .جاءت الرجفة.
سال الدم .هبت الرياح .احتدم القتال .قعقع السالح .طارت األنفس شعاعا .التقى السالح األبيض
بالسالح األبيض .غاص النصل تحت اإلبط ،بلغت القلوب الحناجر .تكاثرت الجثث فوق الرتاب،
40
صارت كالعهن املنفوش».
يف الفقرة أعاله توظيف لعدة وسائل أسلوبية ،منها توظيف للقديم من مفردات وتعابري مثل:
«قعقع السالح» ،التي تعيدنا إىل السري واملالحم الشعبية التي نهل منها الروايئ يف طفولته .و»طارت
األنفس شعاعا» تحويرا لقول الشاعر الخارجي قطري بن الفجاءة:
أقول لها وقد طارت شعاعا

من األبطال ويحك لن تراعي

ومن القرآن الكريم «كالعهن املنفوش» املأخوذة من سورة القارعة «وتكون الجبال كالعهن
املنفوش» ،أي الصوف املنفوش باليد.
فضال عن ذلك هناك الجمل القصرية املفككة واملرتابطة يف آن معا .مفككة من حيث مبنى الجملة
التقليدي القائم عىل الرتابط بوسائل عدة ،ومرتابطة من حيث الصورة العامة التي تخلقها الفقرة
أعاله ،وهي «أضغاث أحالم أو مزق التخيالت» ،41كام جاء يف النص .الفقرة أعاله تصور حالة من
الرتقب من املعركة اآلتية ،ومن مجهول ال يعرف أحد إىل أي نفق يوصل .وملا حدثت املعركة
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حقيقة ،يف الصفحات التالية ،كان النص أعاله صورة دقيقة ملا واجهه املقاتلون من وجع وأمل وتفتت
وموت وخيبة .وعليه فإن األصوات والحركات املوظفة يف الفقرة أعاله ما هي إال صدى لألفعال
املكثفة الواردة فيها.
*****
نعلن ،دون تردد ،أن لغة بحرية وراء الريح أكرث غنى ودقة يف التصوير من سابقتها ،وذلك يف الرسد
ويف الحوار .نلمح تطورا يف شاعريتها ،حني يقتيض األمر ذلك ،ويف تصويرها للمنظور واملحسوس.
وباتت أكرث إيحا ًء حني يقتيض األمر تنبيها ملا قد يأيت .ال نقصد بغنى اللغة ذخرية الكاتب اللغوية
ورصيده املعريف الكالسييك شعرا ونرثا فحسب ،وانعكاس هذا األمر يف كتاباته ،بل نراها ،أيضا ،يف
تصوير مشاهد متنوعة ومتعددة ومتناقضة لعوامل وبيئات ووظائف ومهن متعددة.
ورأيناها يف اقرتابها من «تعدد األصوات» وتعدد األساليب واللغات ،مع أن الصوت الطاغي عىل
جميع األصوات األخرى هو صوت الراوي الرئييس العليم ،ولكن هناك صوت عبد الرحمن العراقي
املثقف ،يف أوراقه ،التي تعكس رؤية أخرى من زاوية نظر مختلفة بعض اليشء ،وتخللت بعض
هذه األوراق رؤية أسد الشهباء .ومع ذلك ال نستطيع أن نعلن بصوت جهوري أن الرواية تعتمد
تعدد األصوات واللغات التي يشري إليها باختني وبيري زميا ،ولكنها محاولة لالنفالت من ربقة الراوي
العليم املعلق.
واألهم أن الكاتب قد متكن من تصوير عوامل متعددة ومختلفة مل تقترص عىل عامل قرية فلسطينية
فحسب ،بل امتدت واتسعت لتتناول عامل الفالح واملحارب واملتطوعني والصادقني والكاذبني
واملنافقني ،وعامل ما قبل الحرب وما بعدها ،وأصابت النفس البرشية يف فرحها القليل ويف حرستها
الغالبة ،موظفة أسلوب السخرية واملفارقة املرة املؤملة.

ملخص
إن لغة يحيى يخلف غنية مبفرداتها ،باستعاراتها وتشبيهاتها ،فيها من الشاعرية قسط كبري ،ودقة
يف التصوير ،سواء كان يف التصوير املشهدي الخارجي أو يف التصوير الداخيل .ولغته إيحائية غاية
يف الدقة .وهي قريبة جدا من األجواء العامة لبيئة رواياته وألبطاله ،سواء كان ذلك يف الرسد أو
يف الحوار .فرناها لغة شاعرية حني يفرض املشهد ذلك ،وحنونة يف تصوير البرش والنبات والحيوان،
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وهي لغة حكيمة حني تبدر من عجوز مجرب ،وحازمة حني تبدر من شخصية مسؤولة ،وناعمة
حني تنطق بها فتاة عاشقة وأم حنون يقتلها الشوق ،وهي مغامرة فضفاضة بعيدة عن االلتزام حني
ترد عىل لسان شاب مترسع مغامر.
أما التشبيهات فهي من املحيط الذي تتحرك فيه شخوص الروايات ،ولذلك فهي تشبيهات مبتكرة
معارصة ال تقليدية ،رغم ما فيها من تناص ،أحيانا ،وتقاطع مع لغة الكتب املقدسة واألشعار
العربية الكالسيكية ،بل لقد ُوظف هذا الرصيد الرتايث إلغناء النص.
تعددت البيئات يف روايته الثانية فكانت لغته أكرث ثراء ودقة ،فوظف أصواتا أخرى إضافة إىل
صوت الراوي ،عدا عن املونولوج والفالش باك واألحالم ،واملناجاة ،كام الحظنا سالس ًة أكرب يف
التنقل بني الضامئر ،مام يتيح له الدخول أكرث يف عمق الشخصيات .لكنا نعود ونؤكد أن صوت
السارد هو الغالب ،ألن الرواية ،أصال ،رواية مؤدلجة ذات رسالة ،شأنها شأن الرواية األوىل.
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