ً ًالتحكلتًالمكضكعيةًكالفنيةًفيًالركايةًالفمسطينيةًبعدًأكسمك ًمفًخالؿًركاية
ً )(نيرًيستحـًفيًالبحيرة
ً ًأحمدًزعرب.د
:الممخص

 كالتى زادت القضية،تيدؼ ىذه الدراسة إلى اللشؼ عف األخطار التي نجمت عف اتفاقية اكسلك

 كذلؾ مف خبلؿ ركاية (نير يستحـ في البحيرة) لللاتب الفلسطيني يحى يخلؼ،الفلسطينية تعقيدان

 حيث أكقعت ىذه االتفاقية السلطة الفلسطينية في شراؾ السياسة اإلسرائيلية التى لـ تنصؼ،لنمكذج

 لما كلـ، بؿ استمرت في عملية التيكيد كاإلستيطاف إلى اآلف، كلـ تعطيـ أدنى حقكقيـ،الفلسطينييف
تعترؼ ىذه اإلتفاقية بالفلسطينييف لشعب يحؽ لو أف يبني دكلتو
ً

This study aims to discover the dangers caused by Oslo Accords, which
complexed the Palestinian cause, through the novel (The Friver Bathe in a

Lake), the Palestinian Novelist Yahya Yakhlouf as a model, where inflicted
Palestinian Authority cause in a trap of Israeli policy, which did not justify the
Palestinians. It did not give them a minimum of their rights, but continued

Judaization and settlements building up Moreover, this agreement did not
recognize the Palestinians as a population has
country.
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right to build their own

المقدمةً :

تناكل ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة ركاي ػػة "ني ػػر يس ػػتحـ ف ػػي البحيػ ػرة" ليحي ػػى يخل ػػؼ ،كالت ػػي لتبي ػػا بع ػػد اتفاقي ػػة

أكسػػلك ،كق ػػد لش ػػفت ى ػػذه الد ارس ػػة مػػف خ ػػبلؿ الركاي ػػة أف اتفاقي ػػة أكس ػػلك مثلػػت منعطفػ ػان تاريخيػ ػان فارقػ ػان ف ػػي

القضػػية الفلسػػطينية ،كأنيػػا ترلػػت أثػػا انر سػػلبية مػػدمرة علػػى الشػػعب الفلسػػطيني منيػػا التنػػازؿ عػػف الحقػػكؽ
الثابتة للشػعب الفلسػطيني ،كاالعتػراؼ بالليػاف الصػييكني ،كالقضػا علػى حلػـ العػكدة ،كضػياع األمػؿ فػي

بنا دكلة فلسطينية مستقلة عاصمتيا القدس.

ق أر الباحث ركاية (نير يستحـ في البحيرة) ،كسبر أغكارىا ،فكقػؼ علػى معانييػا ،كفيػـ أف مؤلػؼ
الركاية ال يؤيد اتفاقية أكسلك ألنيا تمثؿ في نظره لارثة حقيقية على الشعب الفلسطيني كقضيتو.

جا البحث تحت عنكاف (التحكالت المكضكعية كالفنية بعد أكسلك ،ركاية نيػر يسػتحـ فػي البحيػرة

نمكذجان) كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحليلي.

ىذا كقد قسـ بحثػو إلػى ثبلثػة محػاكر :األكؿ دار الجيػد فيػو حػكؿ الركايػة كالػراكم ،كالثػاني تنػاكؿ

التحكالت المكضكعية في الركاية ،أما المحكر الثالث فقد عالج فيو التحكالت الفنية في الركاية.
الراكمًكًال ًركايةً ً
أكلنً:مؤلؼًالركايةً :

كلد اللاتب كالركائي الفلسطيني يحيى حسف يخلؼ في قرية (سمخ) الكاقعػة علػى الشػاطئ الجنػكبي

لبحيرة طبرية عاـ (1944ـ) ،كعندما احتؿ اإلسرائيليكف (سمخ) كدمركىا عاـ (1948ـ) اضػطرت أسػرتو
للنػػزكح عنيػػا ،كالتجػػأت إلػػى األردف ،كعاشػػت أس ػرتو فػػي المنػػافي كفػػي مخيمػػات البلجئػػيف ،كتلقػػى د ارسػػتو
االبتدائيػة كالثانكيػة فػي مدينػة إربػد (األردف) ،لمػا تلقػى تعليمػو العػالي فػي راـ اهلل كبيػركت ،كيحمػؿ شػيادة
دبلكـ المعلميف ،كليسانس آداب.
كالتح ػػؽ ف ػػي ص ػػفكؼ منظم ػػة التحري ػػر الفلس ػػطينية ع ػػاـ (1967ـ) ،كش ػػغؿ ع ػػدة مكاق ػػع سياس ػػية،

كاعبلميػػة كثقافيػة ،كىػػك عضػػك المجلػػس الػػكطني ،كعضػػك المجلػػس المرلػػزم فػػي منظمػػة التحريػػر ،كيعػػيش
حاليػان مػػع أس ػرتو فػػي مدينػػة راـ اهلل ،كيت ػرأس اآلف اللجنػػة الكطنيػػة الفلسػػطينية للتربيػػة كالثقافػػة كالعلػػكـ ،لمػػا
كيترأس اجتماعات اللجنة المشترلة بيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة اليكنسلك(.)1

كقد ظيرت تباشير النبكغ األدبي عند يحيى يخلؼ كىك " شاب يافع لـ يتجاكز حدكد  20عامػان ،كىػك

ينتمي إلى جيؿ اآلفؽ الجديد ،المجلة التي صدرت في القدس في بداية الستينات"(.)2

كقػػد تػػـ انتخابػػو عػػاـ (1980ـ) أمين ػان عام ػان لبلتحػػاد العػػاـ لل يلتػػاب كالصػػحفييف الفلسػػطينييف ،كنائب ػان لؤلمػػيف
العػاـ التحػاد األدبػا العػػرب ،كشػغؿ مكاقػع ثقافيػة عديػػدة منيػا مػدير عػاـ دائػرة الثقافػة فػي منظمػة التحريػػر
الفلسطينية ،كرئيس المجلس األعلى للتربية كالثقافة كالعلػكـ ،شػارؾ لعضػك فػي المجلػس التنفيػذم للمجلػس
( ) 1ينظر :أبك نضاؿ ،نزيو ،كالقلقيلي ،عبد الفتاح (اللاشؼ معجـ لتاب كأدبا فلسطيف) ،منظمة التحرير الفلسطينية
المجلس األعلى للتربية كالثقافة ( ،ف-م) ص.231 ،230

( )2األسطة ،عادؿ (لنعاف مجلة فلرية ثقافية) ،مرلز إحيا التراث العربي في الطيبة ،العدد  ،100لانكف الثاني،

2000ـ ،ص.65
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القػػكمي للثقافػػة العربيػػة (كمق ػره الربػػاط) فػػي أعمػػاؿ المجلػػس كندكاتػػو كمؤتم ارتػػو ،كىػػك عضػػك فػػي المجلػػس
التنفيذم للمنظمة العربية للتربية كالثقافة كالعلكـ (أليسلك).

شغؿ منصب كزير الثقافة في السلطة الكطنية الفلسطينية ما بيف األعكاـ (2006-2003ـ).
يعػػد يحيػػى يخلػػؼ مػػف "لتػػاب القصػػة كالركايػػة الجػػاديف فػػي فلسػػطيف  ...كيتجػػو يحيػػى فػػي قصػػتو القصػػيرة

اتجاىان كاقعيان في األغلب ،كتدكر معظميا حكؿ المكضكع الفلسطيني"(.)1

أصدر العديد مف األعماؿ كالقصص الركائيػة ،كفػازت ركايتػو (بحيػرة ك ار الػريح) بجػائزة فلسػطيف لػؤلداب،

لعاـ (2000ـ).

صدر لو العديد مف المجمكعات القصصية كالركائية ،أبرزىا:
 الميرة :مجمكعة قصصية – بغداد ،ك ازرة اإلعبلـ العراقية1974 ،ـ.

 نكرما كرجؿ الثلج :مجمكعة قصصية – بيركت ،دار ابف رشد1977 ،ـ.
 تلؾ المرأة الكردة :ركاية – بيركت ،دار ابف رشد1980 ،ـ.

 نجراف تحت الصفر :ركاية – بيركت ،دار اآلداب1976 ،ـ.
 تفاح المجانيف :ركاية – بيركت ،دار الحقائؽ1982 ،ـ.
 نشيد الحياة :ركاية – بيركت ،دار الحقائؽ1985 ،ـ.

 بحيرة ك ار الريح :ركاية – بيركت ،دار اآلداب1991 ،ـ.
 تلؾ الليلة الطكيلة :ركاية تسجيلية – بيركت ،دار اآلداب1992 ،ـ.

 نير يستحـ في البحيرة :ركاية – عماف ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع1997 ،ـ.
 يكميات االجتياح كالصمكد :ركاية تسجيلة – عماف ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع2002 ،ـ.
 ما السما  :ركاية – عماف ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع2008 ،ـ.
 جنة كنار :ركاية – (تحت الطبع).
ثانيانً:مدخؿًلمركايةً :

تقكـ ركايػة (نيػر يسػتحـ فػي البحيػرة) علػى تجربػة ذاتيػة للػراكم ،حيػث غلػب علػى أحػداث الركايػة

تجربة الراكم الحالية (العكدة كالرحلة) ،تخلليا مقاطع استكحاىا الراكم مف الذالرة امتدت إلػى مػا يزيػد عػف
نصؼ قرف ،كامتدت في مشاىد سريعة ،مشاىد لطفكلتو في (سمخ) كلشبابو كدراستو فػي راـ اهلل ،كعبلقتػو

القديمة بمجد ،إلى الغربة في المنفى ،ثـ العكدة إلى الكطف.

كقد استليـ الركائي (يحيى يخلؼ) مف التػاريخ العػالمي شخصػية (أكنػكدك) الجنػدم اليابػاني الػذم
رفػػض االستسػػبلـ أك األسػػر أك التػػركيض ،كطغػػى علػػى أج ػكا الركايػػة سػػحابة مػػف الحػػزف كالغضػػب ،فقػػد
عاش الراكم ماضػيو فييػا ،فتػارة نػراه صػامتان كأخػرل متػأمبلن ،كثالثػة يحػاكر نفسػو ،كرابعػة يبتعػد عمػا يػدكر
حكلػػو ،كخامسػػة غيػػر مبػ و
ػاؿ بمػػا يجػػرم حكلػػو ،لقػػد تمللػػو شػػعكر بػػالم اررة كخيبػػة األمػػؿ كاليػػأس كاليزيمػػة

( )1السعافيف ،ابراىيـ (الركاة على بيدر الحلمة) ،راـ اهلل ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع ،ط2008 ،1ـ ،ص.247
788

النفسػية ،كالغربػػة كالكحػػدة ،كعػدـ التليػػؼ مػػع الكاقػػع الفلسػطيني الجديػػد بعػػد أكسػلك ،كيبػػدك أف الػػذم أكصػػلو
إلى ىذه الحالة ما آلت إليو الثكرة الفلسػطينية بلػؿ فصػائليا كتضػحياتيا ،حيػث اعتػرؼ طػرؼ أساسػي فػي
ىػػذه الثػػكرة بػػاالحتبلؿ الصػػييكني كمػػف ىنػػا جػػا االعتػراؼ باليزيمػػة كاالستسػػبلـ ،كالػػكطف لػػـ يتحػػرر بعػػد،

فيك أسير الخكؼ كالمراقبة كالتفتيش كاالحتجاز كالتيديد كالتيكيد كالخراب كالتدمير.

اى ػػتـ المؤل ػػؼ ف ػػي ركايت ػػو بتفاص ػػيؿ الرحل ػػة لم ػػا اى ػػتـ بالبش ػػر كس ػػلكليـ كمش ػػاعرىـ ،كبالمل ػػاف

كبالكصؼ ،كعرض مشاىد غرائبية ذات دالالت (ىركب التماسيح).
ركاية (نير يستحـ في البحيرة) ركاية فلريػة سياسػية ،فييػا عمػؽ ،تػدعك مػف يق أرىػا لفيػـ تعقيػدات

القضػػية الفلسػػطينية ،صػػكرت بشػػلؿ أدبػػي الكاقػػع الفلسػػطيني الجديػػد كمػػا حػػدث فيػػو مػػف أثػػر سػػلبي علػػى
مس ػػتقبؿ القض ػػية ،فالتنس ػػيؽ األمن ػػي يع ػػزز كج ػػكد االح ػػتبلؿ عل ػػى األرض ،كم ػػا يس ػػمى باالرتب ػػاط ي ػػذيب

عناصػػر الص ػراع ،كفػػي المقابػػؿ ال يجنػػي الفلسػػطينيكف أيػػة ثم ػرة ،كتسػػتغؿ إس ػرائيؿ بػػدكرىا ىػػذه األج ػكا ،
كتقتنص ىذه الفرصة لتمضي في سياسة تيكيد القدس كبنا المستكطنات التػي بلعػت آالؼ الػدكنمات مػف

األراضي الفلسطينية.

ثالثانً:ممخصًركايةًنيرًيستحـًفيًالبحيرةً :

عػػاد ال ػراكم إلػػى الػػكطف بعػػد سػػبع كعش ػريف عام ػان قضػػاىا فػػي المنفػػى كالشػػتات فػػي بػػبلد عربيػػة

مختلفة ،تػذلر الػراكم قريتػو (سػمخ) التػي يى ّْج ىػر منيػا كىػك طفػؿ ابػف األربػع سػنكات إثػر النلبػة (1948ـ)،
للػػف صػػكرة القريػػة ال ازلػػت ماثلػػة فػػي خيالػػو كحنينػػو ليػػا دائػػـ ،فلثي ػ انر مػػا لػػاف يحػػدث مجػػد عنيػػا كىػػك فػػي

المنفى.

يعب ػػر الػ ػراكم جس ػػر المل ػػؾ حس ػػيف (اللنب ػػي) عل ػػى ني ػػر األردف في ػػرل الجن ػػكد اإلسػ ػرائيلييف لي ػػؼ
يديركف الحدكد ،كتسير بو الحافلة ،كبعد تفتػيش كتػدقيؽ يصػؿ إلػى غػزة ،فيػرل بحرىػا كشػكارعيا كسػياراتيا

كالشرطة كشعارات الفصائؿ على الجدراف ...كشاىد األتربة على األرصفة كألكاـ القمامة.

كفي غزة تلقٌى الراكم اتصػاالن مػف مجػد صػديقتو القديمػة ،أظيػرت فيػو رغبتيػا فػي زيارتػو ،كقػد تػـ
ليا ذلؾ ،للنو رآىا قد تغيرت كلبرت كذىب جماليا.
شعر الراكم بالغربة في شكارع غزة ،فقد كجد تناقضان بيف العائد إلػى الػكطف ،كمػا يجػب أف تبعثػو

تل ػػؾ الع ػػكدة في ػػو م ػػف ف ػػرح كغبط ػػة ،كب ػػيف كاق ػػع يش ػػعره بالض ػػياع كع ػػدـ االنس ػػجاـ ألن ػػو ي ػػرفض اليزيم ػػة

كاالستس ػػبلـ ،خاص ػػة أف الط ػػرؼ اإلسػ ػرائيلي ل ػػـ يتخ ػػذ م ػػف السياس ػػات كاإلجػ ػ ار ات م ػػا يخف ػػؼ م ػػف الع ػػدا
التاريخي بيف الطرفيف ،كلـ يميد لقبكؿ فلرة التعايش.

لـ يستطع الراكم االندماج في النسيج االجتماعي الفلسطيني في غزة ،فقد لاف يحلػـ بػالعكدة إلػى
الػكطف التػاريخي ،كمسػقط أرسػو ،للنػو عػاد إلػى غػزة الجئػان فلػـ يقػدر علػى التليػؼ ألنػو كجػد صػعكبة فػػي
فيػـ الكاقػػع الػػذم بعػث فػػي نفسػػو االضػػطراب كاالرتبػاؾ فػػي الرؤيػػة كاسػػتطبلع المسػتقبؿ كتحقيػػؽ حلمػػو فػػي

العكدة إلى قريتو (سمخ) ،حاكؿ الكصكؿ إلييا لرؤيتيػا فقػط ،فنسػؽ مػع مجػد بعػد أف حصػؿ علػى تصػريح
زيارة لسمخ مف السلطات اإلسرائيلية.
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بػػدأت رحلػػة ال ػراكم مػػف غ ػزة إلػػى القػػدس بسػػيارة أج ػرة ،فمػػر بػػالقرل كالبلػػدات الفلسػػطينية المحتلػػة
كتفاجأ بحكاجز التفتيش اإلسرائيلية التي ال تكحي بالسبلـ بػؿ بتلػريس االحػتبلؿ ،كحػيف كصػؿ إلػى القػدس
كجدىا بصكرة تختلؼ عما في ذىنو ،رأل أفكاج السػياح ،كجنػكد االحػتبلؿ ،كقطعػاف المسػتكطنيف ،كالباعػة
عل ػػى الرص ػػيؼ ،كالتج ػػار كبض ػػاعتيـ المختلف ػػة ،رأل باح ػػة الح ػػرـ كقب ػػة الص ػػخرة كس ػػكر المدين ػػة ،ص ػػلى

باألقصى رلعتيف بدمكع حارقة ألف نا انر اشتعلت في قلبو مف شدة اآلالـ.

التقػػى ال ػراكم بمجػػد فأخبرتػػو بػػأف ألػػرـ عابػػد سػػيرافقيما فػػي رحلتيمػػا ،فػػانتظراه فػػي مطعػػـ قليػػؿ

الزبائف ،كبعد أف كصؿ ألرـ كتناكلكا جميعان طعاـ الغدا  ،انطلقكا إللماؿ رحلتيـ كأثنا ذلػؾ انتػاب الػراكم
مشػػاعر الضػػيؽ للث ػرة مػػا كجػػد مػػف ح ػكاجز ،كمػػا حػػدث مػػف تغييػػر فػػي معػػالـ البلػػدات كالقػػرل الفلسػػطينية

لطمس ىكيتيا الفلسطينية بإقامة المستكطنات التي تحمؿ األسما العبرية.

كص ؿ الراكم كمف معو إلى قرية (سمخ) ،للف ألرـ عابػد ترليمػا للبحػث عػف بيرتػا ،كقػؼ الػراكم

أماـ البحيرة تلفو الػذلريات قبػؿ النلبػة كبعػدىا ،تفاجػأ بػالزكارؽ اإلسػرائيلية تنتشػؿ جثػة طيػار إسػرائيلي مػف

قاع بحيرة طبرية بعد أف ملث في قمرة طائرتو مدة ثمانية كثبلثيف عامان.

حملتو ذلريات الطفكلة كرائحة البحيرة إلى التساؤؿ ىؿ ىػك اآلف فػي (سػمخ) التػي لػاف يحلػـ فػي

الكصػػكؿ إلييػػا ،للػػف شػػعك انر بعػػدـ األلفػػة مػػع الملػػاف أصػػابو بسػػبب التغييػػر الػػذم ط ػ أر عليػػو ،فقػػد أيقتلعػػت
البيكت كبنكا ملانيا عمارات ال عبلقة ليا بنسيج الملاف ،شعر باالنيزاـ أماـ كاقع التيكيد ،كأحػس بالغربػة

ألف الملاف ممتلئ بالييكد كالبيكت الميكدة على شاطئ البحيرة.

أمػػا ألػػرـ عابػػد فقػػد جػػا يبحػػث عػػف قصػػة حػػب قديمػػة بػػيف عمػػو فػػارس الفػػارس كبيرتػػا الراقصػػة

الييكدية قبؿ اليجرة في مرقص الليدك ،كاذ إنيما ىاج ار معان إلى لبناف زمف النلبػة ،ثػـ عػادت بيرتػا كحػدىا

إلػػى إس ػرائيؿ حػػيف أنفتضػػح أمرىػػا ،لػػاف ألػػرـ يحمػػؿ خاتمػان أىدتػػو بيرتػػا لعمػػو ،اسػػتطاع ألػػرـ الكصػػكؿ إلػػى
بيرتػ ػػا فكجػ ػػدىا عجػ ػػك انز ال تسػ ػػمع كال تػ ػػرل كال تػ ػػتللـ كباللػ ػػاد تسػ ػػتطيع المشػ ػػي ،ككجييػ ػػا متجعػ ػػد كذالرتيػ ػػا
معطكبة.

انتقؿ الثبلثة تجػاه تػؿ أبيػب لعليػـ يصػلكف إلػى معلكمػات حػكؿ جثػة خػاؿ الػراكم حيػث رأل ألػرـ

المظػػاىر العسػػلرية اإلسػرائيلية فشػػعر بالضػػيؽ كتسػػا ؿ متعجبػان لمػػاذا ىػػذا الشػػلؿ األمنػػي كالعسػػلرم كىػػذه
الحش ػػكد المس ػػلحة ،كبع ػػد كص ػػكليـ إل ػػى المستش ػػفى برفق ػػة فري ػػؽ تلفزي ػػكني ليغط ػػي الح ػػدث فش ػػؿ ألػػرـ ف ػػي

الكصكؿ إلى جثماف خاؿ الراكم ألف اإلسرائيلييف طلبكا أف تدفف ىذه الجثة خارج إسرائيؿ.
اقتنػػع ألػػرـ بػػأف التعػػايش مػػع اإلسػرائيلييف مسػػتحيؿ ك غيػػر مملػػف فقػػاؿ :ال فائػػدة ،ال فائػػدة ،كفػػي

الحكار األخير على نقطة التفتيش اإلسرائيلية على مشارؼ القدس عبر ألرـ عف خيبة أمػؿ حقيقيػة عنػدما
س ػػألو الجن ػػدم اإلسػ ػرائيلي ع ػػف الس ػػبلح فص ػػرخ ف ػػي كجي ػػو ق ػػائبلن :القنبل ػػة مكج ػػكدة داخ ػػؿ ص ػػدرم ...ف ػػي
أعماقي ...حذار مف االقتراب فقد تنفجر بيف لحظة كأخرل.
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التحكلتًالمكضكعيةًفيًركايةً(نيرًيستحـًفيًالبحيرة) ً
ً

ىنػػاؾ لثيػػر مػػف التح ػكالت المكضػػكعية فػػي الحالػػة الفلسػػطينية كالعربيػػة لشػػفت عنيػػا ىػػذه الركايػػة
منيا:
أكلنً:أكسػػمكًلػػـًتحقػػؽًالسػػالـًالحقيقػػي ًكاسػػرائيؿًبممارسػػاتياًالالمسػػئكلةًكراءًفشػػؿًفكػػرةًالتعػػايشً
كالتطبيع:

أحدثت اتفاقية أكسػلك تحػكالت ميمػة فػي الحيػاة السياسػية الفلسػطينية ىػذه التحػكالت تجسػدت "فػي

قيػػاـ سػػلطة كطنيػػة علػػى منػػاطؽ فػػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة ،كىػػي سػػلطة تجػػد مبػػرر كجكدىػػا فػػي
استلماؿ تحكليا إلػى دكلػة مسػتقلة ،معتمػدة فػي الدرجػة الرئيسػة علػى التفػاكض مػع الدكلػة المسػتعمرة التػي
تسػػعيا مػػف جانبيػػا عبػػر االسػػتيطاف كالضػػـ كالسػػيطرة علػػى الحػػدكد كالمعػػابر كالم ػكارد الطبيعيػػة الميمػػة،
التقلػ ػػيص كتجزئػ ػػة رقعػ ػػة سػ ػػيطرة السػ ػػلطة الفلسػ ػػطينية إلػ ػػى أقصػ ػػى الحػ ػػدكد ،إضػ ػػافة إلػ ػػى تنلػ ػػر لحقػ ػػكؽ

الفلسطينييف في الشتات"(.)1

بعػػد أكسػػلك قػػاـ االحػػتبلؿ الصػػييكني بعمليػػة تسػػكيؼ مسػػتمرة كمماطلػػة دائمػػة فػػي تنفيػػذ التزاماتػػو،

كاخػػتبلؽ الػػذرائع التػػي تعػػكؽ ذلػػؾ ،مسػػتفيدان مػػف ىػػذه الحالػػة فػػي تحسػػيف صػػكرتو أمػػاـ العػػالـ "كحػػيف نشػػبت
انتفاضة األقصػى تعاملػت قيػادة االحػتبلؿ (شػاركف) معيػا علػى أسػاس مػف ىػذا التصػكر ،فياجمػت المػدف
كالق ػػرل الفلس ػػطينية كدم ػػرت أى ػػـ م ػػا بنت ػػو الس ػػلطة فيي ػػا كممتلل ػػات الن ػػاس ،كقتل ػػت كاعتقل ػػت الفلس ػػطينييف

المقػػاكميف ليػػا ،لمػػا حاصػػرت (ال ػرئيس عرفػػات) فػػي مقػػر مقاطعػػة راـ اهلل بعػػد أف دمػػرت معظػػـ بناياتيػػا،

كقطعت عنو الما كالليربا  ،كمنعت زيارتو كاالتصاؿ بو"(.)2

كبع ػػد انتخاب ػػات ع ػػاـ (2006ـ) اعتقل ػػت إسػ ػرائيؿ نػ ػكاب المجل ػػس التشػ ػريعي ،كبن ػػت س ػػكر الع ػػزؿ

العنص ػػرم ال ػػذم ابتل ػػع آالؼ ال ػػدكنمات م ػػف األ ارض ػػي الزراعي ػػة الفلس ػػطينية كأحػ ػكاض المي ػػاه اللب ػػرل ف ػػي
الضفة ،لما حاصرت المدف كالقرل الفلسطينية باسـ حماية أمنيا الداخليً .
ثانيانً:أكسمكًأضاعتًحمـًالعكدةًلمكطفًكمزقتو ًكفرقتًبيفًأبناءًالشعبًالفمسطيني:

في ركاية (بحر يستحـ في البحيرة) يشير الركائػي إلػى حقيقػة بػرزت مػع اتفػاؽ أكسػلك كىػي عػكدة

البلجئيف الفلسطينييف إلى ديارىـ التي يىجركا منيا عػاـ النلبػة أك النػازحيف بعػد النلسػة ،فاتفاقيػة أكسػلك لػـ
تيعػػد الجئػان فلسػػطينيان كاحػػدان إلػػى بلدتػػو األصػػلية ،كانمػػا لانػػت العمليػػة مجػػرد عبػػكر إلػػى غػزة كالضػػفة للسػػلف
فييا لبديؿ عف البلدة األصلية ،يقكؿ يحيى يخلؼ على لساف السارد في ىذه الركاية:

) )1ىبلؿ ،جميؿ (مقاؿ :أبعاد مأزؽ المشركع الكطني الفلسطيني بعد أكسلك) ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد،36
خريؼ 1998ـ ،ص.18

) )2العكاكدة ،زيف العابديف (بحث بعنكاف :البنية الكالية لخطاب السيرة الركائية الفلسطينية المنجز بعد أكسلك)( ،مجلة

الجامعة اإلسبلمية للبحكث اإلنسانية) ،شئكف البحث العلمي ،المجلد العشريف ،العدد األكؿ ،ربيع أكؿ 1433ق ،يناير

2012ـ ،ص.141-140
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سألني شيخ لبير التقيت بو في سيرة عند أحد األصدقا ...
 -ىؿ أنت مف غزة أـ مف الضفة؟

 أجبتو على الفكر :لست مف غزة ،كلست مف الضفة. -مف أيف إذف؟

 مف سمخ المحتلة عاـ  48كالتي تقع جنكب بحيرة طبرية. أنت مف سمخ؟ -نعـ.

 ما دمت مف سمخ فأنت إذف مف غزة.ضحلنا في تلؾ الليلة للياقة كاللياسة اللتيف تحلى بيما الرجػؿ الشػيخ ،فقػد رغػب فػي أف يشػعرني

باأللفػة .كأال أشػعر بػأنني الجػئ مػف الجئػي عػاـ  ..48أراد أف يقػكؿ ..مػا ييمػو ذلػؾ ،ليقػؿ مػا يشػا ذلػػؾ
الشيخ الذم يتحلى بسجايا طيبة ،فالحقيقة أف سمخ ال تزاؿ ىناؾ بعيدة..

كالبحيرة ال تزاؿ ىناؾ ك ار الريح(.)1

اعتػػز ال ػراكم ببلدتػػو األصػػلية التػػي ينتسػػب إلييػػا ،كعػػاش فييػػا اآلبػػا كاألجػػداد ،كالػػذم لػػاف يحلػػـ
بػػالعكدة إلييػػا ،للنػػو صػػدـ مػػف لػػبلـ الشػػيخ (مػػا دمػػت مػػف سػػمخ فأنػػت إذف مػػف غ ػزة) ىػػذه الجملػػة نلػػأت

الجراح القديمة ،كىزت الذالرة التي حاكلت أف تربط سمخ بالكاقع الجديد ،ىػذه الجملػة لػـ تمػر علػى الػراكم
مػػركر الل ػراـ ،حػػاكؿ أف يبػػرر للشػػيخ حتػػى يسػػتطيع أف يتجرعيػػا (ضػػحلنا فػػي تلػػؾ الليلػػة للياقػػة كاللياسػػة
اللتػػيف تحلػػى بيمػػا الرجػػؿ الشػػيخ ،فقػػد رغػػب أف يشػػعرني باأللفػػة ..ليقػػؿ مػػا يشػػا ذلػػؾ الشػػيخ الػػذم يتحلػػى
بسػػجايا طيبػػة) للػػف ال ػراكم رغػػـ ذلػػؾ لػػـ يسػػتطع اليػػركب مػػف الحقيقػػة (فالحقيقػػة أف سػػمخ ال ت ػزاؿ ىنػػاؾ
بعيػػدة ...كالبحي ػرة ال ت ػزاؿ ىنػػاؾ ك ار ال ػريح) الحقيقػػة لمػػا أدرليػػا ال ػراكم أنػػو ال زاؿ الجئ ػان مػػا داـ لػػـ يعػػد

لبلدتو األصلية (سمخ).

كتمض ػػي الركاي ػػة ،كيتكق ػػؼ الػ ػراكم عن ػػد ح ػػؽ الع ػػكدة أيضػ ػان ،لل ػػف ى ػػذه المػ ػرة ل ػػيس لؤلحي ػػا ب ػػؿ

لؤلمكات ،ليس معنى ىذا أف مف يمكت يحؽ لو أف ييدفف في بلدتو األصلية ،كفػي ذلػؾ إشػارة إلػى أف حػؽ
العػػكدة مرفػػكض لػػدل الصػػياينية جملػػة كتفصػػيبلن س ػكا لػػاف ذلػػؾ لؤلحيػػا أك لؤلم ػكات ،يبػػدك ذلػػؾ كاض ػحان
مف خبلؿ تقنية الحػكار المتخيػؿ بػيف رجلػيف أحػدىما فػبلح فلسػطيني آثػر المػكت علػى تػراب قريتػو (سػمخ)
فق ػػد أص ػػيب بطل ػػؽ ن ػػارم م ػػف س ػػبلح جن ػػكد االح ػػتبلؿ عن ػػدما أراد العب ػػكر إل ػػى س ػػمخ من ػػذ س ػػنكات طكيل ػػة
فاستشيد ،كحمؿ الجنكد الصياينة الذيف قتلكه جثتو ككضػعكىا فػي ثبلجػة المػكتى لعليػـ يسػتطيعكا مبادلتيػا

باألسرل المفقكديف ،كاآلخر طيار إسرائيلي فقد حياتػو جػ ار سػقكط طائرتػو فػي معرلػة جكيػة مػع الطػائرات
السكرية ،كلـ يعثر عليو ألف الرماؿ غمرت الطائرة في قاع البحيػرة كلػـ تحلػؿ جثػة ىػذا الطيػار ألف لابينػة

الطائرة الزجاجية لانت مغلقة جيدان منعت مف تسػرب اليػكا  ،كبعػد أف تػـ العثػكر علػى جثتػو كضػعكىا فػي

الثبلجة نفسيا التػي ييحػتفظ فييػا بجثػة الفػبلح ،كىنػا يتسػائؿ الػراكم علػى لسػاف (العػاد) كىػك شخصػية تقػكـ

) )1يخلؼ ،يحيى (نير يستحـ في البحيرة) ،عماف ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع ،ط1997 ،1ـ ،ص.12-11
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بػػدكر معػػد للب ػرامج فػػي التلفػػاز اإلس ػرائيلي" :لػػك تخيلنػػا أف ح ػكا انر جػػرل فػػي تلػػؾ الليلػػة بػػيف الػػرجليف ،فمػػاذا
سيقكؿ اللابتف طيار ،كماذا سػيقكؿ الفػبلح الفلسػطيني ...تصػكر مػاذا يقػكالف عػف الحػرب كالسػبلـ ...مػاذا
سػػيقكالف عػػف اتفاقػػات أكسػػلك ككاشػػنطف كطابػػا ...مػػاذا سػػيقكالف عػػف اربػػيف كبيػػرس ...كمػػاذا سػػيقكالف عػػف

عرفات كأبك مازف؟"(.)1

بعػػد طػػرح ىػػذه األسػػئلة المحي ػرة ،حػػاكؿ ال ػراكم أف يلػػكف قريب ػان مػػف الحقيقػػة حتػػى كلػػك لانػػت م ػرة

المػػذاؽ ال يملػػف تجرعيػػا أك استسػػاغتيا يقػػكؿ" :كاذا ثبػػت أف صػػاحب الجثػػة ىػػك الشػػخص المعنػػي ،فػػإنيـ
سيسلمكنيا لنا عف طريػؽ الصػليب األحمػر لتػدفف خػارج إسػرائيؿ"( .)2يظيػر القػرار اإلسػرائيلي كاضػح كىػك
عدـ القبكؿ بحؽ العكدة ،فقد احتفظكا بيذه الجثػة سػنكات كلػاف بإملػانيـ دفنيػا فػي أم ملػاف ،للػف قػرارىـ

ال بد أف تدفف خارج إسرائيؿ ،فأرض إسرائيؿ لما يػدعكف حػؽ ليػـ كحػراـ علػى اآلخػريف -حتػى كلػك لػانكا

أصحابيا األصلييف -العكدة إلييا أك حتى دفف مكتاىـ فييا ،ىذه ىػي العنجييػة كالعنصػرية التػي لػيس ليػا
ح ػػدكد ،ف ػػإذا ل ػػـ يقبلػ ػكا دف ػػف الم ػػكتى الفلس ػػطينييف بجان ػػب الم ػػكتى اإلسػ ػرائيلييف ،فلي ػػؼ يطيق ػػكف أك يقبل ػػكف

بالتعايش بيف األحيا !!

شعر لثيػر مػف الفلسػطينيف خاصػة النخبػة مػف الثػكرييف كالمثقفػيف بخيبػة أمػؿ بعػد اتفاقيػة أكسػلك،
ألنيػػـ اعتبركىػػا مجػػرد لعبػػة سياسػػية للقضػػا علػػى االنتفاضػػة ،كااللتفػػاؼ علػػى حقػػكؽ الشػػعب الفلسػػطيني،

ك أركا في ىذه االتفاقية ضياع للكطف كلحلـ العكدة.

لقػػد نجػػـ عػػف تكقيػػع اتفاقيػػة أكسػػلك ت ارجػػع خطيػػر فػػي مسػػار القضػػية الفلسػػطينية ،فلػػـ تعػػد للثكابػػت

الفلس ػػطينية مل ػػاف ف ػػي المش ػػيد السياس ػػي الفلس ػػطيني المف ػػاكض ،كف ػػي ى ػػذا اختػ ػراؽ لبي ػػر لميث ػػاؽ منظم ػػة
التحريػػر الفلسػػطينية ،كعلػػى األرض لػػـ تعػػد ىنػػاؾ ممارسػػات ثكريػػة فػػي المنفػػى ،كىػػذا شػػجع إس ػرائيؿ علػػى
اإلقداـ بخطكات جريئػة نحػك تيكيػد القػدس كجعليػا عاصػمتيا األبديػة ،فمنػذ أف "فصػلكا القػدس عػف الضػفة
باتػػت القػػدس دكلػػة أخػػرل ليػػا حػػدكد كمعػػابر ،كنقطػػة تفتػػيش كىكيػػات كال تنقصػػيا إال الفي ػزا ،كحتػػى ىػػذه

كفركىػ ػػا ليػ ػػا كأسػ ػػمكىا تص ػ ػريحان ،أك ريشػ ػػيكف"( ،)3كلػ ػػذلؾ رفػ ػػض عػ ػػكدة البلجئػ ػػيف الفلسػ ػػطينييف ،كرفػ ػػض

االنسحاب إلى حدكد الرابع مف حزيراف عاـ (1967ـ) ،كرفض تحديد الحدكد ،كتكاصؿ حرلػة االسػتيطاف
على نطاؽ كاسع في الضفة الغربية.

قػػدمت اتفاقيػػة أكسػػلك "لدكلػػة االحػػتبلؿ اعت ارف ػان فلسػػطينيان تاريخي ػان بيػػا ،كأعطتيػػا شػػرعية مػػا لانػػت

لتبلغيػػا لػ ػكال سػػك الحس ػػابات الفلسػػطينية ،كتي ػػاكف المفاكض ػػيف فػػي ال ػػدفاع عػػف حق ػػكؽ شػػعبيـ ،فػػي حػػيف
اعتػػرؼ قػػادة االحػػتبلؿ بمنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية ممثلػػة كحيػػدة لشػػعبيا فػػي التفػػاكض معػػو ،كفػػي إدارة

الشػػئكف المدنيػػة للتجمعػػات السػػلانية اللبػػرل ،دكف االعت ػراؼ بحػػؽ الش ػعب الفلسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره

فكقع بذلؾ الخطأ الفادح"(.)4

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.134
)( )2نير يستحـ في البحيرة) ،ص.139

) )3خليفة ،سحر (الميراث) ،بيركت ،دار اآلداب ،ط1997 ،1ـ ،ص.138
) )4ينظر :العكاكدة (البنية الداللية) ،ص.130-129
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كي ػػرل المفل ػػر الفلس ػػطيني (إدكارد س ػػعيد) أف أكس ػػلك منح ػػت االح ػػتبلؿ الص ػػييكني فرص ػػة زمني ػػة
تاريخيػػة ليغيػػر معػػالـ الكاقػػع علػػى األرض ،فقػػد اسػػتثمر االحػػتبلؿ االتفاقيػػة فػػي تمريػػر مخططاتػػو التكسػػعية

التيكيديػػة لػػؤلرض كالمقدسػػات الفلسػػطينية ،كيضػػيؼ شػػركطان جديػػدة مػػف أىميػػا مطالبػػة السػػلطة االعت ػراؼ
بييكديػػة الدكلػػة ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ االنقسػػاـ الفلسػػطيني الفلسػػطيني الحاضػػر بقػػكة ،بسػػبب اخػػتبلؼ األخػػكة

الفرقا في اإليديكلكجيا كالرؤل السياسية كسبؿ الحؿ مع االحتبلؿ(.)1

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ اسػػتطاع العػػدك الص ػػييكني أف يفػػرض سياسػػتو االحتبلليػػة مػػف خػػبلؿ التجزئػػة
اإلقليميػػة لؤل ارضػػي الفلسػػطينية ،كخاصػػة الفصػػؿ بػػيف الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة كبػػيف ىػػاتيف كالقػػدس،

كمكاصلة االستيطاف كالتيكيد كالفصؿ العرقي ،كالممارسات العنصرية.

لػ ػػـ تسػ ػػتطع السػ ػػلطة الفلسػ ػػطينية مكاجيػ ػػة ىػ ػػذا السياسػ ػػة المقيػ ػػدة كالمعترضػ ػػة علػ ػػى قيػ ػػاـ الدكلػ ػػة

الفلسػػطينية كتقريػػر المصػػير للشػػعب الفلسػػطيني ألنػػو ينخػػر فػػي ليانيػػا ضػػعؼ داخلػػي فشخصػػية السػػلطة
و
معاد للمؤسسة ،فالق اررات تخػرج مػف مؤسسػة الرئاسػة ،أمػا الحلكمػة ككزرائيػا فيػـ جيػة تنفيذيػة خدماتيػة ال

شػػأف ليػػـ بالسياسػػة ،فاسػػتفراد الػرئيس بػػالقرار فػػي غيػػاب التنػػكع السياسػػي كالتنظيمػػي بسػػبب عػػدـ االنسػػجاـ
السياسي ألف للؿ مف السلطة كالمعارضة برنامجان خاصان بو يختلؼ عف اآلخر.

أماـ ضعؼ السلطة كاستغبلالن لو فقد فرضت إسرائيؿ ضػغطيا "المتكاصػؿ علػى السػلطة الكطنيػة

الفلسػػطينية لبلمتثػػاؿ إلػػى متطلبػػات المفيػػكـ اإلسػرائيلي لؤلمػػف بػػديبلن عػػف المضػػمكف السياسػػي للسػػبلـ ،ىػػذه
السػػلطة أمػػاـ مػػآزؽ جديػػة ،كيحمػػؿ ىػػذا الضػػغط كمػػا يرافقػػو مػػف عمليػػة إفقػػار فػػي طياتػػو احتمػػاالت كقػػكع
انفجػ ػػارات اجتماعيػ ػػة كسياسػ ػػية فػ ػػي المنػ ػػاطؽ الفلسػ ػػطينية ،لمػ ػػا ييػ ػػدد بانييػ ػػار المفاكضػ ػػات الفلسػ ػػطينية

اإلسرائيلية كقبر اتفاؽ أكسلك نيائيان ،كفرض ترتيبات بالقكة العسلرية"(.)2

كيبدك أف ىدؼ إسرائيؿ مف الضغط على السلطة الفلسطينية دفعيا بعيدان عف الػنيج الػديمقراطي،
كتحكيليا إلى نظاـ تسلطي يدكر في الفلؾ اإلسرائيلي ،كتحكيليا أيضان إلى نظاـ مجػكؼ خ و
ػاؿ مػف التطػكر

االقتصادم كالحضارم كالديمقراطي.

ثالثانً:الركايةًتكشؼًطبيعةًالشخصيةًاإلسرائيميةًكالكاقعًالفمسطينيًالجديدًبعدًأكسمك:

يعيش اإلسرائيليكف دائمان ىاجس الخػكؼ كينتػابيـ شػعكر بعػدـ األمػاف ،ىػذا الرعػب الشػديد يسػلف

ليانيـ الداخلي ففي الركاية يتشلؿ حينان على صػكرة حيكانػات مفترسػة لػالحكت الػذم خػرج مػف بحػر غػزة،

كحين ػان علػػى شػػلؿ ضػػبع ل ػ و أنيػػاب ،كأخػػرل علػػى شػػلؿ لرلػػدف ككحيػػد القػػرف ،كم ػرة علػػى شػػلؿ تماسػػيح

مفترسة.

يقكؿ الراكم" :امتؤلت شائعات في المدينة عف حكت خرج مف البحر ،كعبر الخػط األخضػر إلػى
الجانػػب اآلخػػر ..تػػرددت أنب ػػا عػػف ح ػكاجز إس ػرائيلية عل ػػى الطريػػؽ الس ػريعة للبحػػث ع ػػف حػػكت لػػو ف ػػؾ
مفترس ،ييعتقد أنو خرج مف بحر غزة ..لانكا يفتشػكف ىػذه المػرة عػف لرلػدف ..عػف كحيػد القػرف المرعػب..
) )1ينظر :سعيد ،إدكارد (المثقؼ كالسلطة) ،ترجمة محمد عناني ،القاىرة ،رؤية للنشر كالتكزيع ،ط2006 ،1ـ ،ص-21

.22

) )2ىبلؿ (النظاـ السياسي الفلسطيني بعد أكسلك) ،ص.260
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انتبيػكا ..ىنػػاؾ عػػدد لبيػػر مػػف التماسػػيح مكجػػكدة فػػي ىػػذا الملػػاف ..إنيػػا تماسػػيح مفترسػػة ..لػػانكا يفتشػػكف

عف ضبع لو أنياب.)1("..

ج ػػا ت ى ػػذه األخب ػػار ف ػػي مػ ػكاطف متع ػػددة مػ ػػف الركاي ػػة ،كل ػػأف الػ ػراكم يري ػػد أف يؤل ػػد علػػػى أف

اإلسػرائيلييف يعيشػػكف لػػؿ لحظػػات حيػػاتيـ ىػػذا اليػػاجس ،كرغػػـ إملانيػػاتيـ العسػػلرية كالتلنكلكجيػػة المتػػكفرة

كالمتط ػػكرة ،كاحتياط ػػاتيـ األمني ػػة الت ػػي ال تتي ػػاكف ف ػػي أبس ػػط األم ػػكر ،إال أف ى ػػذا الرع ػػب أض ػػحى ملكنػ ػان

أساسيان مف طبيعة شخصياتيـ ال يستطيعكف االنفلاؾ عنو أك الػتخلص منػو ،لػذا فنفسػياتيـ مضػطربة قلقػة

دائمان ،كىذا ينعلس بشلؿ كاضح على ق ارراتيـ كسلكليـ.

ىػ ػػذا التصػ ػػكر الخ ارفػ ػػي جعليػ ػػـ دائم ػ ػان يفترضػ ػػكف عػ ػػدكان كىمي ػ ػان ،كمػ ػػف ثػ ػػـ يملػ ػػف تجسػ ػػيد مبلمػ ػػح

الشخص ػػية اإلسػ ػرائيلية ف ػػي "إنل ػػار اآلخ ػػر كاقص ػػائو ،كع ػػدـ الس ػػبلـ كالتع ػػايش ،كتع ػػادم الت ػػاريخ كالتػ ػراث
كالحضػػارة ،كتمػػارس العنص ػرية كالتمييػػز ،كالتنلػػر لحقػػكؽ الفلسػػطيني اإلنسػػانية حتػػى فػػي أدنػػى حقكقػػو..

إضػػافة إلػػى العجرفػػة كغيػػاب الػػركح اإلنسػػانية كسػػيطرة المػػادة ،كالقلػػؽ كالخػػكؼ كالرعػػب كاالسػػتعداد الػػدائـ

للحرب"(.)2

لقد سجؿ المؤلؼ في ركايتػو تحػكالت الكاقػع االجتمػاعي كالسياسػي كالفلػرم كالثقػافي كاالقتصػادم
فػػي فلسػػطيف الجديػػدة بقلمػػو ال ارصػػد ،كبنظرتػػو الناقػػدة ،سػػجؿ التحػػكؿ الصػػارخ مػػف مقاكمػػة االحػػتبلؿ إلػػى
التعايش معو دكف أف يجني الفلسطينيكف مف ذلؾ سكل التمػزؽ كالتشػرذـ الجغ ارفػي كاالجتمػاعي كالسياسػي
كضبابية المستقبؿ "عاد لمػا عػاد أىػؿ الليػؼ ،فأصػابو االلتئػاب ،كسػقط فػي بئػر القلػؽ ..لػانكا فػي حلقػة

البحػػث يطرحػػكف األفلػػار حػػكؿ الطريقػػة التػػي يملػػف فييػػا إدماجػػو فػػي نسػػيج المجتمػػع ،فػػي إقناعػػو بػػالتليؼ
مع الكاقع الجديد"(.)3

ىذا الكاقع الجديد لػو برنامجػو كأجندتػو التػي لػـ تقتنػع بيػا الػراكم ،كال يسػتطيع قبكليػا أك االنسػجاـ

معيا كلك بشلؿ نسبي لذا فقد "جا خطاب اللاتػب الركائػي كالسياسػي كالفلػرم كالنفسػي فػي الػنص رافضػان

التفاقيػػة أكس ػػلك كاف ارزاتي ػػا علػػى أرض الكاق ػػع ،كرافضػ ػان للع ػػكدة الناقصػػة للث ػػكرة الفلس ػػطينية ،كمنتق ػػدان اإلدارة

السياسػ ػػية كاألمنيػ ػػة كاالقتصػ ػػادية كالمدنيػ ػػة الفلسػ ػػطينية للمنػ ػػاطؽ المحتلػ ػػة ،كادارة السػ ػػلطة التفاكضػ ػػية مػ ػػع
المحتػػؿ ...كناقم ػان علػػى المثقفػػيف الفلسػػطينييف الػػذيف انضػػككا فػػي رلػػاب السػػلطة دكف أف يلػػكف ليػػـ دكر
طليعي في ترسيخ المبادئ التي آمنكا بيا قبؿ انخراطيـ في العمؿ السلطكم"(.)4

لقد لشػفت األيػاـ زيػؼ اتفاقيػة أكسػلك كتػداعياتيا ،حيػث أدخلػت ىػذه االتفاقيػة السػلطة الفلسػطينية
فػػي دكامػػة لػػـ تحسػػب ليػػا حسػػاب ،دكامػػة سياسػػية (التفػػاكض غيػػر المثم ػر) كدكامػػة اقتصػػادية ،فاالقتصػػاد
الفلسػػطيني م ػرتبط باالقتصػػاد اإلس ػرائيلي ،كدكامػػة اجتماعيػػة فانتشػػر الفقػػر كعمػػت البطالػػة ،كدكامػػة أمنيػػة

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.61 ،36 ،25

) )2رزقو (الشعكر بالنزعة كتداخبلت الركاية كالسرد في ركاية نير يستحـ في البحيرة) ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،ص-30

.31

)( )3نير يستحـ في البحيرة) ،ص.49-48

) )4العكاكدة (البنية الداللية لخطاب السيرة الركائية الفلسطينية المنجز بعد أكسلك) ،ص.134
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ظيػػرت كاضػػحة مػػف خػػبلؿ الفلتػػاف كاالعتػػدا ات اإلسػرائيلية ،كيملػػف الكقػػكؼ علػػى المشػػيد الفلسػػطيني فػػي
ىذه المرحلة مف خبلؿ التالي:

 -1غيػػاب دكر مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية ،كتيمػػيش دكر المؤسسػػات التػػي نشػػأت فػػي ظػػؿ
السلطة.

 -2ل ػػـ يش ػػترؾ ف ػػي بن ػػا السػ ػػلطة إال حرل ػػة ف ػػتح الت ػػي احتلػ ػػرت المػ ػكارد المالي ػػة كالتنظيمي ػػة كاألمنيػػػة،
كاستأثرت بيا لنفسيا لتكسيع سيطرتيا كتثبيت أرلانيا ،بالمقابؿ لـ يلػف للسػلطة التشػريعية كالقضػائية
أم استقبللية أك فاعلية مؤثرة إيجابان على أدا السلطة.

 -3انحسار دكر المعارضة بسبب انعداـ الديمقراطية ،كممارسة السلطة الضغكط علييا.
 -4لاف لبلتحادات كالنقابات دكر شللي ال يخدـ الفئػات التابعػة ليػا ،كلانػت ىػذه المؤسسػات مجػرد أداة
تنفيذية في يد السلطة.

ً:أكسمكًبيفًالرفضًكالغضبًكبيفًالحزفًكالنكسارًفيًالركاية:
ً
رابعان

كاجيػػت إسػرائيؿ تحػػديات اسػػتراتيجية جػ ار رفػػض الحرلػػات الفلسػػطينية المقاكمػػة ألكسػػلك ،ففشػػلت

في ترسيخ كجكدىا للياف مقبكؿ في جسـ األمة العربية كاإلسبلمية عامة ،كفي ذىف الفلسطيني خاصة.

ىػػذه التحػػديات أدخلػػت إس ػرائيؿ فػػي أزمػػة حقيقي ػة ألنيػػا أدرلػػت أف الشػػعب الفلسػػطيني بعػػد أكسػػلك

يميؿ إلى المقاكمة ،كىذا فرض على المقاكمة أف تزيد مػف قكتيػا كقػدراتيا األمنيػة كالعسػلرية ،عػبلكة علػى

أف إسػرائيؿ نفسػػيا لػػـ تػػأ يؿ جيػػدان فػػي القضػػا علػػى المقاكمػػة للنيػػا فشػػلت فش ػبلن ذريع ػان سػكا لػػاف ذلػػؾ فػػي
انتفاضػة عػاـ (1987ـ) ،أك علػى يػد السػلطة الفلسػطينية ،أك مػػف خػبلؿ الحػركب التػي شػنتيا علػى قطػػاع
غ ػزة فػػي حػػرب عػػاـ (2008ـ) ،كحػػرب عػػاـ (2012ـ) ،كحػػرب عػػاـ(2014ـ) ،كلػػذلؾ فػػرض الحصػػار
على قطاع غزة منذ عاـ (2006ـ) كحتى اآلف.
لقػػد أثبت ػػت المقاكم ػػة الفلس ػػطينية أف لػػدييا الق ػػدرة عل ػػى الت ػػأثير فػػي الحي ػػاة السياس ػػية ف ػػي إسػ ػرائيؿ

"فالتػػأثير السياسػػي بػػدأ كاضػػحان فػػي ثبلثػػة اتجاىػػات ،األكؿ :إجبػػار إس ػرائيؿ علػػى اليػػركب مػػف غ ػزة خػػبلؿ
تنفيػػذىا لخطػػة فػػؾ االرتبػػاط عػػاـ (2005ـ) ،الثػػاني :تأثيرىػػا فػػي المشػػيد السياسػػي ،ممػػا أدل إلػػى تآلػػؿ
النظػػاـ الػػديمقراطي فػػي الدكلػػة العبريػػة ،الثالػػث :تكجياتيػػا كسػػعييا (المقاكمػػة) نحػػك إعػػادة أسػػلمة الص ػراع
الذم سيؤدم إلى استعدا العالـ اإلسبلمي إلسرائيؿ ،ممػا يلػكف لػو تبعػات اسػتراتيجية خطيػرة علػى الدكلػة

العبرية"(.)1

انػ ػػتيج المؤلػ ػػؼ فػ ػػي ركايتػ ػػو أسػ ػػلكبان سػ ػػرديان خاص ػ ػان جمػ ػػع فيػ ػػو بػ ػػيف الغرائبيػ ػػة كالرمزيػ ػػة كالكاقعيػ ػػة

كالنفسانية ،لذلؾ جمع فيو بيف الرفض كالغضب كبيف الحزف كاالنلسار الذم لاف لو التقدمة.

لق ػػد حمل ػػت األح ػػداث ص ػػرخة غاض ػػبة بع ػػد سلس ػػلة م ػػف اإلخفاق ػػات كخيب ػػات األم ػػؿ ،لق ػػد علمت ػػو
التجربة خبلؿ رحلة األحزاف أف الكطف ليس أرض كتاريخ فقط ،بػؿ ىػك مكاطنػة ،كالمكاطنػة تعنػي النضػاؿ
مػػف أجػػؿ تحقي ػػؽ الحلػػـ ،لم ػػا تعنػػي أيضػ ػان تغييػػر الكاقػػع األل ػػيـ" ،عسػػقبلف أص ػػبحت أشػػللكف ،كالسػػكافيير
) )1حبيب ،إبراىيـ (بحث بعنكاف :أثر المقاكمة الفلسطينية على األمف القكمي اإلسرائيلي)( ،مجلة الجامعة اإلسبلمية –
غزة) ،عمادة البحث العلمي ،المجلد الثامف عشر ،العدد الثاني ،رجب 1431ق ،يكنيك 2010ـ ،الجز الثاني ،ص.1111
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صارت شايير ،كنخلة جكلس تقؼ كحيدة على التلة ،كبقايا البيػكت التػي لػـ تقتلعيػا الج ارفػات ماتػت كحيػدة

منذ زمف ،فيي تشبو األضرحة"(.)1

خامسانً:األثرًالنفسيًكالجتماعيًالذمًأحدثتوًأكسمكًفيًالضميرًالفمسطيني:

أدرؾ ال ػراكم بكعيػػو كثقافتػػو كطػػكؿ تجربتػػو حقيقػػة الكاقػػع الفلسػػطيني الجديػػد الػػذم عايشػػو عػػف قػػرب ،كمػػف

خػػبلؿ مسػػئكليتو األخبلقيػػة كاألدبيػػة ،كدكره لركائػػي المنػػكط بػػو قػػاؿ بص ػراحة" :أنػػا العائػػد أقػػؼ ضػػائعان فػػي
ش ػػارع م ػػف ش ػ ػكارع كطن ػػي ،أشػ ػػعر بالغرب ػػة كالكحػ ػػدة ،أش ػػعر بالرغب ػػة فػ ػػي البل ػػا  ..لعلػ ػػو التش ػػؼ حيرتػػػي

كضياعي"(.)2

أصاب عقد اتفاقية أكسلك لثي انر مف الفلسطينييف بنكع مػف اإلحبػاط كاليػأس ،كذلػؾ عنػدما اعترفػت

منظمة التحرير الفلسطينية بالليػاف الصػييكني مقابػؿ اعتػراؼ الليػاف الصػييكني بالمنظمػة لممثػؿ للشػعب
الفلسػػطيني لبنػػا سػػلطة مدنيػػة خدماتيػػة كلػػيس لبنػػا دكلػػة فلسػػطينية مسػػتقلة ،كلشػػدة كعػػييـ بطبيعػػة الليػػاف
الصػػييكني كأالعيبػػو ،لػػانكا علػػى يقػػيف بػػأف ىػػذه االتفاقيػػة خطػػكة إلػػى الػػك ار  ،كت ارجػػع فػػي مسػػيرة القضػػية
الفلسطينية.

يقكؿ ىاني الحسف (عضك اللجنة المرلزية لحرلة فػتح)" :لػـ يعػد الصػمت مملنػان ،إف أكؿ ضػربة

لبلجئػػيف لانػػت تتمثػػؿ فػػي اتفػػاؽ أكسػػلك"( ،)3كتقػػكؿ د .حنػػاف عش ػراكم (عضػػك كفػػد مدريػػد كاشػػنطف ،كزي ػرة
التربية كالتعليـ في سلطة الحلـ الذاتي) ..." :حيف لنا نصؿ في مفاكضات كاشنطف لشػي إيجػابي يقكلػكا

لنػػا ىػػذا ال يلفػػي كىػػذا لػػيس إيجابيػان .اتضػػحت األسػػباب الفعليػػة حػػيف انلشػػفت قنػػاة أكسػػلك .لنػػا نشػػدد فػػي
مكضػػكعات معينػػة ،كلػػـ نلػػف نعػػرؼ أنيػػـ فػػي مفاكضػػات أكسػػلك الس ػرية قػػد تراجع ػكا عنيػػا مثػػؿ االسػػتيطاف

كالقدس كتأجيليا يدفعكننا للتشدد في كاشنطف بينما المركنة في أكسلك ،نحف أكؿ طػرؼ يختػرع مبػدأ جديػدان

في عالـ المفاكضات عناكنو :كقع أكالن ثـ فاكض ثانيان"(.)4

الشعكر باإلحباط ج ار تكقيع ىذه االتفاقية ىز لثير مف النفػكس لػكركد أسػئلة داخليػا ال تجػد ليػا

إجابة تيدئ مف ركعيا ،أك تقنعيا بجدكل ىذه االتفاقيػة" ،لنػت فػي تلػؾ اللحظػة أشػعر أننػي أشػبو حصػانان
عجك انز ىرمان ينتظػر رصاصػة الرحمػة ..إنيػـ يقتلػكف الجيػاد ..ألػيس لػذلؾ؟ ...أنػا اآلف الخاسػر األخيػر...

ال داعي للمكاساة كالشفقة"( .)5لادت ىذه النفكس بسػبب التشػتت الفلػرم أف تتمػزؽ ،فمفاجػأة ىػذه االتفاقيػة
أذىلتيػا بػؿ أرىقتيػا ألنيػا لػػـ تسػتطع اسػتيعابيا ،يقػكؿ حبيػب ىنػػا: :فاجأتنػا األخبػار بعقػد اجتماعػات سػرية

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.34
) )2السابؽ ،ص.26

) )3حكاتمة ،نايؼ (أكسلك كالسبلـ اآلخر المتكازف) ،األىالي ،بيساف( ،د.ت) ،ص.262
) )4أكسلك كالسبلـ اآلخر المتكازف ،ص.263
)( )5نير يستحـ في البحيرة) ،ص.137
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مػػع رجػػاالت المحتػػؿ قتلػػت فينػػا لػػؿ أمػػؿ فػػي الحريػػة كاالسػػتقبلؿ ،كتحقيػػؽ الشػػعارات المرفكعػػة ،كأيصػػبنا

بالخيبة كفقداف الثقة بجدكل التضحيات التي باتت عرضة للتجاكز كالقفز علييا"(.)1

كربمػػا يسػػأؿ سػػائؿ :ىػػؿ يملػػف ليػػذه االتفاقيػػة أف تقفػػز علػػى تػػاريخ ازخػػر بالتضػػحيات كالبط ػكالت

فتذيب ػػو أك تمس ػػحو م ػػف ال ػػذالرة؟ كى ػػؿ س ػػنكات الص ػػبر الطكيل ػػة الت ػػي تج ػػرع فيي ػػا الفلس ػػطيني البلج ػػئ ف ػػي

المخيمات كفي المنافي كالشتات م اررة العيش ،كعذاب الغربة ستضيع سدل؟.
ت السلطة الفلسطينة إلػى األ ارضػي الفلسػطينية فػي الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة كجػدت
عندما قىًد ىم ٍ
المجتمع الفلسطيني يعاني لثي انر مف آثار االحتبلؿ الذم لاف جاثمان علػى صػدره ،كتعػد طبقػة العمػاؿ ألثػر
طبقات المجتمع معاناة ألنو أيغلؽ في كجييا باب العمؿ داخؿ الخط األخضر أك حتػى فػي الػدكؿ العربيػة

ك"تتسـ الطبقة العاملة بضعؼ ترابطيا التلكيني بحلـ غيػاب أك ىشاشػة العبلقػات البينيػة القتصػاد الضػفة
كالقطػػاع ...كتتمي ػػز مي ػػف العمػػاؿ بغي ػػاب األم ػػاف الػػكظيفي كبع ػػدـ االس ػػتق ارر فػػي ال ػػدخؿ ،..كتمي ػػز كضػػع

الفئات العمالية منذ قياـ سلطة فلسطينية بتراجع ملمػكس فػي مسػتكيات المعيشػة الفعلػي ،فقػد اتسػعت اليػكة

فػػي مسػػتكيات المعيشػػة بػػيف الفئػػات العماليػػة كالفئػػات االجتماعيػػة األخػػرل بحلػػـ القيػػكد التػػي فيرضػػت علػػى
سكؽ العمؿ اإلسرائيلي ...لما تتمتػع الفئػات العيػا منػو بػدخكؿ عاليػة مقارنػة بػأجكر العمػاؿ ...سػادت منػذ

قياـ السلطة الفلسطينية نسب بطالة عالية"(.)2

مقابؿ حاؿ العماؿ الذم يرثػى لػو كالػذم لػـ يجػد مػف يعمػؿ علػى معالجتػو ،كممػا زاده سػك ن "رؤيػة
النظاـ السياسي القػائـ لنظػاـ يتفشػى فيػو الفسػاد كالمحسػكبية ،كيسػير باتجػاه تكسػيع البلمسػاكاة االجتماعيػة

كاالقتصػػادية ،كظيػػكر أشػػلاؿ مػػف االسػػتيبلؾ االستع ارضػػي لػػـ تلػػف معيػػكدة سػػابقان ،كتحديػػدان فػػي مرحلػػة

االنتفاضة"(.)3

كيغلب على الرأسماؿ الفلسطيني المستثمر طابع المحلية (أم يعمؿ على نطاؽ جغرافي محػدكد)

مػػف حيػػث التشػػغيؿ كالتكزيػػع كالتسػػكيؽ ،كىػػذا شػػلؿ ضػػعؼ الت ػرابط البنيػػكم لبلقتصػػاد الفلسػػطيني كتلكينػػو،
كيشػػار إلػػى أنػػو "نمػػت ش ػرائح جديػػدة مػػف أصػػحاب رؤكس األم ػكاؿ بعػػد قيػػاـ السػػلطة الكطنيػػة الفلسػػطينية،
كعبػر ىػذا النمػك عػػف نفسػو عبػر ظيػػكر العديػد مػف الشػػرلات الخاصػة التػي تشػػارؾ فييػا شخصػيات عامػػة

نافػػذة فػػي السػػلطة دكف كضػػكح الص ػػفة القانكنيػػة لش ػرالة ىػػذه الشخصػػيات فيي ػػا ،كقػػد أخػػذت بعػػض ىػػذه

الشرلات أبعادان احتلارية"(.)4

كمػػف المبلحظػػات التػػي يملػػف تسػػجيليا فػػي ىػػذا المقػػاـ أف االقتصػػاد الفلسػػطيني اتصػػؼ فػػي ىػػذه

المرحلػػة باليشاشػػة كالتفلػػؾ ،كذلػػؾ لتبعيتػػو شػػبو المطلقػػة لبلقتصػػاد اإلس ػرائيلي كالعتمػػاد مؤسسػػات السػػلطة

كالمنظمات غير الحلكمية على مصادر تحكيؿ خارجية مف الدكؿ المانحة.

) )1ىنا ،حبيب (حفريات على جدار القلب) ،منشكرات اتحاد اللتاب الفلسطينييف ،ط2003 ،1ـ ،ص.122

) )2ىبلؿ ،جميؿ (النظاـ السياسي الفلسطيني بعد أكسلك) ،مكاطف ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،ط،1

1998ـ ،ص.255

) )3السابؽ ،ص.255
) )4السابؽ ،ص.256
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التحكلتًالفنيةًفيًركايةً(نيرًيستحـًفيًالبحيرة) ً
ً

في ظؿ التغيرات التي طػرأت علػى الحيػاة الثقافيػة كالفلريػة كاالجتماعيػة بعػد اتفاقيػة أكسػلك داخػؿ
المجتمػػع الفلسػػطيني ،كلمكاجيػػة كاقػػع ىػػذا التغييػػر لػػاف للفػػف السػػردم دكره لمسػػار ثقػػافي فػػي ىػػذا المجػػاؿ،

حيػث إف األدب المميػز الخػبلؽ دائمػان يحمػؿ رسػالة يلتبيػػا األديػب المػؤمف بيػذه الرسػالة ،فيقػكـ بتشػػخيص
الكاقػػع كتجسػػيده كنقػػده كمكاجيتػػو باللتابػػة التػػي ىػػي سػػبلحو القػػكم الػػذم يمللػػو ،فاللتابػػة ىػػي عمػػؿ فنػػي

إبداعي يحاكؿ مف خبللػو األديػب أف يعبػر عمػا يخػتلج فػي صػدره مػف آالـ كمػا فػي عقلػو مػف فلػر لبػديؿ
لعدـ قدرتو على تغيير الكاقع المعاش بشلؿ مباشر.

لق ػػد خ ػػاض المب ػػدع الفلس ػػطيني ص ػػناعة خطاب ػػات ركائي ػػة حديث ػػة تش ػػللت بع ػػد أكس ػػلك ،ل ػػاف لي ػػا

أبعادىا اإلنسانية التي اتسمت بالعمؽ كاالتساع ،كيبدك أف أىميػة كخصكصػية القضػية الفلسػطينية كصػدؽ
االنتما الفلسطيني ليا ىك ما دفع إلى ىذا اإلبداع الفني غير المسبكؽ في تأثيره كعبلقاتو.
كمػػف مظػػاىر ىػػذا اإلبػػداع التفاعػػؿ الخطػػابي الػػذم يجمػػع بػػيف اإلثػػارة كالتشػػليؿ الفنػػي الجمػػالي،

كيظيػػر ذلػػؾ كاضػػحان مػػف خػػبلؿ النسػػيج السػػردم الػػذم يعتمػػد علػػى التقػػديـ كالتػػأخير لؤلحػػداث ،بػػؿ كيلسػػر
كتيرة السرد التقليدية التي تسير متتابعة خطكة بعد خطكة.

كيضاؼ إلى اإلبػداع الجمػالي فػي الركايػة الفلسػطينية بعػد أكسػلك اإلبػداع الػداللي الػذم يعبػر فيػو

المؤلػػؼ عػػف مكقفػػو السياسػػي حػػكؿ اتفاقيػػة أكسػػلك بشػػلؿ ضػػمني دكف تص ػريح أك تكضػػيح مباشػػر ،ىػػذه

الدالل ػػة تح م ػػؿ رس ػػائؿ مرلػ ػزة للمتلق ػػي لتكعيت ػػو ،كللمس ػػؤكليف ع ػػف ى ػػذه االتفاقي ػػة لتحم ػػيليـ المس ػػؤكلية ع ػػف
نتائجيا السلبية.
كيػػرل األسػػتاذ الػػدلتكر يكسػػؼ رزقػػة فػػي لتابػػو (الشػػعكر باليزيمػػة كتػػداخبلت الػػرؤل كالسػػرد فػػي

ركاية نير يسػتحـ فػي البحيػرة) أف "تعػدد مسػتكيات السػرد ،كتعػدد األجنػاس األدبيػة الملكنػة لجسػـ الركايػة،
كتع ػػدد تقني ػػات إنت ػػاج الخط ػػاب الركائ ػػي ق ػػد أخرج ػػت جميعػ ػان ركاي ػػة (ني ػػر يس ػػتحـ ف ػػي البحيػ ػرة) م ػػف س ػػياؽ
(الحدكتة) إلى سياؽ (الركائية) التي تتلئ على مجمكعة مف التقنيات"(.)1

فم ػػف يتأم ػػؿ زم ػػف الس ػػرد ف ػػي ركاي ػػة (ني ػػر يس ػػتحـ ف ػػي البحيػ ػرة) يج ػػده متقطعػ ػان ب ػػيف االس ػػترجاع

كاالستباؽ كالحلـ كالضبابية ،أما الملاف البارز في ىذه الركاية فيك قرية الراكم (سػمخ) التػي أحتليػا العػدك

الصػػييكني عػػاـ (1948ـ) ،كال ػراكم عنػػدما تحػػدث عنيػػا ربػػط معنػػى الحريػػة كتحقيػػؽ الحلػػـ بػػالعكدة إلييػػا،
كال ػػذم زاد الػ ػراكم ىمػ ػان كغمػ ػان كلم ػػدان م ػػا ح ػػدث لقريت ػػو م ػػف تغيي ػػر نتيج ػػة سياس ػػة التيكي ػػد لطم ػػس ىكيتي ػػا

الفلسطينية.

لعبػػت ثبلثػػة شػػخكص فلسػػطينية دك انر فػػاعبلن فػػي مجريػػات األحػػداث فػػي الركايػػة .كىػػي شخصػػية

الراكم أك لاتب الركاية كألرـ عابد كمجػد ،للػؿ كاحػد مػف ىػذه الشخصػيات قضػية تلػاد تلػكف فػي جكىرىػا
قضية كاحدة ،فلؿ منيـ يبحث عف مفقكد.

) )1ينظر :رزقو ،يكسؼ (الشعكر باليزيمة ،كتداخبلت الرؤية كالسرد في ركاية نير يستحـ في البحيرة) ،ص.36
799

أكلنً:حكؿًالركاية:

صدرت ركاية (نير يستحـ في البحيػرة) لللاتػب الفلسػطيني يحيػى يخلػؼ عػف دار الشػركؽ للنشػر

كالتكزيع عاـ (1997ـ) ،كيبدك أنيا لتبت في عاـ (1994ـ) بعد عػكدة اللاتػب إلػى األ ارضػي الفلسػطينية

إثر اتفاقية أكسلك.
كصؼًالركايةً :

غػػبلؼ الركايػػة :انقسػػمت صػػفحة الغػػبلؼ األكؿ إلػػى قسػػميف :النصػػؼ األكؿ مػػف الغػػبلؼ :حيػػث

حمؿ فػي أرسػو اسػـ اللاتػب (يحيػى يخلػؼ) بخػط أحمػر ،ثػـ تػبله عنػكاف الركايػة (نيػر يسػتحـ فػي البحيػرة)

يلتب بخط باللكف األسكد على امتداد عرض الصفحة ،ىذا الخط قريب مػف الخػط اللػكفي ،كتحػت العنػكاف
مف الجية اليسرل للصفحة ذلر جنس العمػؿ األدبػي (ركايػة) بػاللكف األسػكد ،كنبلحػظ فػي النصػؼ الثػاني
مف الصػفحة صػكرة فكتكغرافيػة ربمػا تعػكد لبحيػرة طبريػة ،تبػدك فييػا البحيػرة مائجػة ،كعلػى ضػفافيا نباتػات

كأعشاب ،كفي األفؽ اآلخر سلسلة جبلية.
الصكرة بمجمليا تكحي بأنيا التقطت في يػكـ غػائـ أك ضػبابي ،كغلػب علييػا اللػكف القػاتـ األسػكد

كالبنفسػػجي ،كفػػي أسػػفؿ الصػػفحة ش ػريط علػػى عرضػػيا بػػاللكف البنفسػػجي ،كفػػي نيايتػػو اليسػػرل اسػػـ دار
النشر.

أمػػا الغػػبلؼ األخيػػر فقػػد حمػػؿ للمػػة الناشػػر حػػكؿ مكضػػكع الركايػػة كشخصػػياتيا ،كأسػػفؿ للمػػة

الناشر في نياية الصفحة شريط حمؿ بيانات الناشر كالمكزع.

جا ت الركاية في مائة كأربع كأربعيف صفحة ذات الحجـ المتكسػط ،طبعػت بشػلؿ جيػد ككاضػح،

تميزت عناكينيا الداخلية بخط ألبر كمرلز ،كيبلحظ أف مؤلؼ الركاية لـ يقسميا إلى فصكؿ أك أج از .
بػػدأت الركايػػة بمشػػيد سػػردم كصػػفي مػػف نافػػذة تطػػؿ علػػى البحػػر المتكسػػط بػػدكف عن ػكاف فرعػػي،

كضػػمت الصػػفحات الثمػػاني كالثبلثػػكف األكلػػى مػػف الركايػػة سػػتة مشػػاىد عػػف (أكنػػكدك) جػػا ت حينمػػا لػػاف
ال ػراكم يعػػد العػػدة للرحلػػة إلػػى (سػػمخ) ،أمػػا المشػػيد السػػابع لػػو فقػػد جػػا قبيػػؿ نيايػػة الركايػػة ،أمػػا فػػي بقيػػة

الرحلة -حيث استغرقت ألثر مف مائة صفحة مف صفحات الركاية -فقد جػا ت العنػاكيف قليلػة كمتباعػدة،
فلػػـ تتجػػاكز أربعػػة عنػػاكيف كمػػف المبلحظػػات التػػي تثيػػر اىتمػػاـ قػػارئ الركايػػة أف المؤلػػؼ عنػػدما لػػاف يريػػد
الفصؿ بيف مقاطع الركاية كلكحاتيا عنػد تغييػر السػرد زمانػان أك ملانػان أك مكضػكعان لػاف يضػع أربعػة نجػكـ
ىلذا (****) للفصؿ بيف مقطع سردم كآخر ،كلذلؾ يفعؿ حيف ينتقؿ السرد أك ينقطػع أك يػتـ القفػز فػي

الزمف كعف بعض األحداث.
 تحميؿًعنكافًالركاية:

النير الذم يستحـ في البحيػرة ىػك نيػر األردف الػذم يختػرؽ بحيػرة طبريػة مسػتحمان فييػا ،كمتجيػان

إلػى مصػػبو نظيفػان ،يػرل الباحػػث أف المؤلػػؼ يرمػػز لبحيػرة طبريػػة بػػالكطف اللبيػػر التػاريخي ،أمػػا النيػػر فيػػك
مناطؽ نفكذ السلطة الفلسطينية.
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 الرسالةًالتيًحممتياًالركاية:

حملػ ػػت الركايػ ػػة رسػ ػػالة مفادىػ ػػا أف اتفاقيػ ػػة أكسػ ػػلك تشػ ػػلؿ خط ػ ػ انر شػ ػػديدان علػ ػػى مسػ ػػتقبؿ القضػ ػػية

الفلسػػطينية ،ألف فػػي بنكدىػػا اعت ػراؼ بالليػػاف الصػػييكني كايقػػاؼ المقاكمػػة كاخت ػزاؿ الثػػكرة الفلسػػطينية فػػي
سػلطة مدنيػػة خدماتيػػة ىزيلػػة ،كمػػف يقػ أر الركايػػة بعمػػؽ يستشػػعر بػػأف الفلسػػطينييف كقعػكا فػػي فػػخ كمزلػػؽ لػػذا
فيجب علييـ قبؿ فكات األكاف تصحيح المسار ،كاستدراؾ األمر حتى ال تضيع أحبلميـ كآماليـ سدل.

ثانيانً:كظائؼًالسرد:

تقنيػػة االسػػترجاع (االرتػػداد) :كىػػك مصػػطلح ركائػػي حػػديث ،كيقصػػد بػػو الرجػػكع للػػذالرة إلػػى الػػك ار لتػػذلر

أحداث كقعت في الزمف البعيد أك القريب كيملف تقسيـ االسترجاع إلى انكاع مختلفة-:
 -1استرجاع خارجي كيعكد إلى ما قبؿ بداية الركاية.

و
ماض الحؽ لبداية الركاية كقد تأخر تقديمو في النص.
 -2استرجاع داخلي كيعكد إلى
 -3استرجاع مسجي كىك ما يجمع بيف االسترجاع الخارجي كالداخلي.

إف عملية االسترجاع تعيد الػزمف السػردم إلػى حػكادث سػابقة تلشػؼ عػف مقاصػد جماليػة كبنائيػة

كفنية مثؿ" :مؿ الفجكات التي خلفيا السرد ك ار ه لما تساعد علػى فيػـ مسػار األحػداث ،كتقػديـ شخصػية

جديدة دخلت عالـ الركاية ،كاختفا شخصية ،ثػـ عكدتيػا للظيػكر مػف جديػد ..سػد الفػراغ الػذم حصػؿ فػي
القصػػة أك العػػكدة إلػػى أحػػداث سػػبقت إثارتيػػا برسػػـ التلػرار الػػذم يفيػػد التػػذلر أك حتػػى لتغييػػر داللػػة بعػػض

األحداث الماضية"(.)1

كلبلسػترجاع دكر لبيػػر فػي بنػػا الركايػػة ،فكجػكده لػػيس ىامشػيان أك اعتباطيػان بػػؿ إنػو يػػؤدم كظيفػػة

ىامػػة مثػػؿ :تكضػػيح ماىيػػة العبلقػػة بػػيف الشخصػػيات ،كيكسػػع دائػرة المسػػاحة الزمنيػػة ،كيضػػع القػػارئ أمػػاـ
الحدث المرلزم الذم تدكر حكلو الركاية ،لما أف لو كظيفػة بنيكيػة دالليػة ،فالشخصػيات التػي تحيػا أمامنػا

في الركاية يشلؿ ماضييا حاضرىا.

لقد اعتمد يحيى يخلؼ في ركايػة (نيػر يسػتحـ فػي البحيػرة) علػى تقانػة االسػترجاع بشػلؿ متلػرر

كعلى مػدار الركايػة كطكليػا ،فمػرة نػراه يسػتعيد ذلريػات شػبابو بػراـ اهلل فيقػكؿ" :طػائر الشػباب الػذم ترلنػي

منذ سبعة كعشريف عامان ،عند تلة الماصيكف في راـ اهلل .كلـ يرافقني إلى ببلد الغربة"(.)2
.)3("48

كمػػف ذلػػؾ أيض ػان حػػديث ألػػرـ عػػف بيريتػػا" :كلانػػت تعشػػؽ عمػػي فػػارس الفػػارس قبػػؿ حػػرب عػػاـ
كيقػػكؿ عػػف قريتػػو (سػػمخ)" :تػػذلرت البحي ػرة .كالبحي ػرة ىنػػاؾ فػػي الشػػماؿ ،لقػػد احتلكىػػا عػػاـ ،48

كعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فإنيػػا مػػا ازلػػت فػػي ملانيػػا ،بقيػػت فػػي المكقػػع الػػذم ترليػػا فيػػو كالػػدم الشػػيخ حسػػيف

) )1الحاجي ،فاطمة (الزمف في الركاية الليبية) ،ليبيا ،الدار الجماىيرية ،ط2000 ،1ـ ،ص.93
)( )2نير يستحـ في البحيرة) ،ص.7
) )3السابؽ ،ص.70
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كأمي خديجة كشقيقي راضي كعمتي حفيظة ،كمنصػكر بػائع التػذالر فػي محطػة القطػار ،كنجيػب المغػامر

الطيب.)1( "...

ىدؼ الراكم بيذا االسترجاع الربط بيف الماضي كالحاضر كتأسػيس زمػف الخطػاب الركائػي الػذم

كالب جز مف تاريخ فلسطيف.
ثالثانً:تقنيةًالتداعيً(القناع):

اعتمػد المؤلػػؼ (يحيػػى يخلػػؼ) فػػي ركايتػػو (بحػػر يسػتحـ فػػي البحيػرة) تقنيػػة التػػداعي أسػػلكبان ليػػؤرخ

الركايػػة فني ػان للحالػػة الفلسػػطينية بعػػد اتفاقيػػة أكسػػلك ،كقػػد اسػػتخدـ لتحقيػػؽ ذلػػؾ شخصػػية خارجػػة عػػف نطػػاؽ
الحػػدث اسػػتكحاىا مػػف التػػاريخ القريػػب كىػػي شخصػػية الجنػػدم اليابػػاني (أكنػػكدك) الػػذم بقػػي لسػػنكات بعػػد

ىزيمة ببلده ثابتان في لمينػو يػرفض لػؿ األخبػار التػي تشػير إلػى ىزيمػة بػبلده كال يصػدؽ المنشػكرات التػي
ألقتيػػا طػػائرات العػػدك كالتػػي تفيػػد باستسػػبلـ بػػبلده ،لمػػا أنػػو رفػػض تسػػليـ سػػبلحو ،كأصػػر علػػى البقػػا فػػي

لمينو ،لاف الراكم يستدعي مشيد (أكنكدك)

()2

حيف تتأزـ األمكر ليبػث ركح الػرفض كعػدـ االستسػبلـ فػي

النفػػكس ميم ػػا لان ػػت الظػػركؼ ص ػػعبة ،ى ػػذا المش ػػيد يتمػػاىى م ػػع الحال ػػة الفلسػػطينية الت ػػي ش ػػعرت بخيبػػة

األمػػؿ ،كربمػػا اعت ارىػػا الشػػعكر باليزيمػػة حػػيف تفلػػر ملي ػان فيمػػا آلػػت إليػػو األمػػكر ،أىبعػػد الصػػبر الطكيػػؿ،
كالنضػػاؿ العظػػيـ ،كالمقاكمػػة المسػػتمرة يختػػزؿ الحػػؿ فػػي اتفاقيػػة ىزيلػػة ال تسػػمف كال تغنػػي مػػف جػػكع ،كلمػػا

يقكؿ المثؿ الفلسطيني (صاـ صاـ كأفطر على بصلة).
لقد استتر المؤلػؼ خلػؼ شخصػية (أكنػكدك) األسػطكرية التػي جعليػا قناعػان لػو ،ليحقػؽ مػف عمليػة

التخفي المكضكعية كالحيادية في نقده للكاقع الفلسػطيني ،ك"الميػـ لػيس فػي ىكيػة القنػاع ،كانمػا فيمػا يتيحػو
للمبػدع مػػف إملانػػات كآفػػاؽ ،لتأمػػؿ الػػذات فػػي عبلقاتيػػا بالعػػالـ .كاف مػػف طبيعتػػو أف ينطػػكم علػػى مفارقػػة،
فيك ينطؽ بصكت الشاعر أك األديب ،كال ينطؽ بو في الكقت نفسو ،ألنػو فػي الحقيقػة صػكت مرلػب مػف
تفاعؿ الصكتيف معان ،ثـ يبقى التطابؽ بينيمػا غيػر ملتمػؿ تمامػان ،لمػا أف التطػابؽ بػيف القنػاع كالشخصػية

التاريخية أك األسطكرية غير متطابؽ تمامػان ،فقػد يلػكف أقػرب إلػى ىػذا الطػرؼ مػرة كالػى ذلػؾ الطػرؼ مػرة

أخرل"(.)3

أراد المؤلؼ مف اسػتعارة الشخصػية األسػطكرية (أكنػكدك) كتكظيفيػا أف "يصػكغ مػف خبلليػا رؤيتػو

كمكاقفػػو إ از القضػػايا كالمسػػائؿ التػػي شػػغلتو ،كمنيػػا اتفػػاؽ أكسػػلك ،كفل ػرة التعػػايش ،كحالػػة اليزيمػػة ،كالقػػدرة

على التليؼ مع الكاقع الجديد ،في حيف أف الماضي بتفاعبلتو الحارة ما زاؿ حاض انر داخؿ النفس"(.)4

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.22-21
) )2السابؽ ،ص.9

) )3ينظر :عصفكر ،جابر (أقنعة الشعر المعاصر) ،مييار الدمشقي ،مجلة فصكؿ ،ـ ،1ع ،4يكليك 1981ـ ،ص-123

.124

) )4رزقة ،يكسؼ (الشعكر باليزيمة كتداخبلت الرؤية كالسرد في ركاية نير يستحـ في البحيرة) ،ص.16
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إف فل ػرة اسػػتدعا ىػػذه الشخصػػية تقػػكـ علػػى عػػدـ االستسػػبلـ لسياسػػة األمػػر الكاقػػع الف فػػي ىػػذه
السياسة ركح اليزيمة كما يتبعيا مف يأس كقنكت ،فأكنكدك رغـ أنو لاف كحيدان يعيش ظركفان قاسية إال أنػو

سػػجؿ مكقف ػان تاريخي ػان كىػػك رفضػػو لفل ػرة التطكيػػع كالتػػركيض ،ىػػذا المكقػػؼ كطنػػي خػػالص بامتيػػاز للػػف لػػو
ثمنػو مػف ألػـ كحػزف كقلػؽ ،كيحتػاج للثبػات عليػو المزيػد مػف الصػبر ،كتجػاكز االعتصػار النفسػي ،كالقػبض
على الجمر ،رفض أكنكدك العكدة مع قائده تاينغكشي كظؿ مع الطبيعة "للف الحزف الذم لابده لػاف فػكؽ

طاقة احتماؿ البشر ،فلقد كجد نفسو فجأة رجبلن ببل قضية"(.)1

إف رمزيػة ىػذه الشخصػػية كالرسػالة التػػي تحمليػا لنػا لفلسػػطينييف –لمػا أرادىػػا مؤلػؼ الركايػػة -أف

شخص ػػية الجن ػػدم الياب ػػاني (أكن ػػكدك) تمث ػػؿ شخص ػػية الف ػػدائي الفلس ػػطيني الشػ ػريؼ ال ػػذم أفن ػػى عمػ ػره ف ػػي
النض ػػاؿ كالمقاكم ػػة ،في ػػك ال يس ػػتطيع الع ػػيش ف ػػي أجػ ػكا بعي ػػدة ع ػػف قناعات ػػو أك مخالف ػػة ألحبلم ػػو ،فنفس ػػو
الشجاعة ترفض التدجيف كالتزييؼ ،كلرامتو تأبى التنازؿ أك المساكمة على أم شبر مف أرض أجداده.

يقػػكؿ أكنػػكدك فػػي المشػػيد األخيػػر" :أحضػرتني مػػف الشػػرؽ األقصػػى إلػػى الشػػرؽ األكسػػط ،حاكلػػت

تركيضي ،كادماجي فػي برنػامج التليػؼ كاالنصػيار ..حاكلػت أف تػدخلني فػي معػادلتلـ ،كأف تلػكم ذ ارعػي
كتحكلني إلى دجاجة داجنة .دعني أتحرر كأخػرج مػف سػطكرؾ الباىتػة ،أريػد أف أستنشػؽ اليػكا  ،كأف أرل

األدغاؿ كالسما الزرقا  ،أريد أف أشـ رائحة األرض كأف أستمتع بالنقا كغب المطر"(.)2

ىػػذا القنػػاع أضػػا لنػػا شخصػػية ال ػراكم كرؤيتػػو النقديػػة ،كسػػمح بعػػرض كجيػػة نظ ػره ،ىػػذه التقنيػػة

خففت مف سطكة الراكم على الشخصيات كعلى المتلقي ،حيث نقلتو إلػى حالػة مػف المكاجيػة المباشػرة مػع

الحدث ،أك ما يملف أف يسمى التفاعؿ اإلدرالي مع الكاقع بلؿ ما فيو.
رابعانً:الحكار:

تنبػع أىميػة الحػكار مػف لكنػو جػػز ال يتجػز مػف األسػػلكب التعبيػرم فػي الركايػػة ،كبمػا يحملػو مػػف

صػػفات عقليػػة للشخصػػية ،كبمػػا يحػػدث مػػف اتصػػاؿ كتكاصػػؿ بػػيف الشخصػػيات ،لمػػا أنػػو يسػػاعد فػػي جعػػؿ
الحرلة مرئية في ذىف القارئ ،كفي نقؿ االطركحات الثقافية كالفلرية كعرضيا للنقاش كالتحليؿ.

كيعد الحكار مف التقنيات التصكيرية للشخصية ،كىك الذم يمنحيػا كظػائؼ حيكيػة تظيػر فرديتيػا

كخصكص ػػيتيا كربم ػػا تميزى ػػا كم ػػدل س ػػعة تفليرى ػػا كعم ػػؽ كعيي ػػا أك قكتي ػػا كض ػػعفيا ،أك م ػػدل تكازني ػػا أك
اضطرابيا ،كبياف ماضييا كميكليا.
كالح ػكار يلقػػي الضػػك علػػى بعػػض مػػف مشػػلبلت الركايػػة فيقػػكـ بػػدكر المفسػػر ليػػا ،كللمػػا طػػاؿ

الح ػكار زاد اللشػػؼ عػػف الخفايػػا أك األس ػرار التػػي يريػػد المؤلػػؼ اإلباحػػة بيػػا للمتلقػػي ،فعنػػدما أراد المؤلػػؼ
لشػػؼ حقيقػػة المجتمػػع اإلسػرائيلي بأنػػو مجتمػػع عسػػلرم يميػػؿ دائمػان إلػػى الحػػرب كلػػيس مػػف طبيعتػػو حػػب
السبلـ أك التفليػر فيػو ،فػاألب محػارب كاألبػف محػارب "قػاؿ شػاب ثالػث مػف قسػـ التصػكير :لقػد جػا كلػده

للتك مف المناطؽ .إنو يخدـ في الجػيش ىنػاؾ .تػدخؿ السػيد ألػرـ كقػاؿ ممازحػان :أنػتـ أييػا اإلسػرائيليكف أال

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.37

)( )2نير يستحـ في البحيرة) ،ص.141
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تسأمكف الحرب .األب محارب ،كالكلػد محػارب ،كربمػا يمػر الكقػت ،كيصػبح الحفيػد محاربػان ...أال تسػأمكف
مف ىذه اللعبة!!!" (.)1

كبمزيد مف التكضيح يلمؿ الحكار دكره في ىذا اللشؼ عف الشخصية اإلسرائيلية العسػلرية التػي

تعػػيش ىػػذه الحيػػاة بػػيف البنػػادؽ كالػػدبابات ،كاألسػػبلؾ الشػػائلة ،كاللػػبلب البكليسػػية ،لػػؿ ذلػػؾ بحجػػة تػػكفير
األمف ،أال يظف أكلئػؾ أنػو ال يملػف أف يلتقػي األمػف كالظلػـ ،كال السػبلـ كضػياع الحقػكؽ "زفػر السػيد ألػرـ

بضيؽ ،كقاؿ بعصبية :ىذه إسرائيؿ يا العاد .خػكذ كبنػادؽ كدبابػات كأبػراج مراقبػة ،كنقػاط تفتػيش ،كأسػبلؾ

شائلة ،كلبلب بكليسية ،كمناطؽ أمنية .متى تقلعكف عف ذلؾ .متى؟؟"(.)2

كف ػػي الركاي ػػة مق ػػاطع حكاري ػػة أخ ػػرل أث ػػرت الح ػػدث ،كأس ػػيمت ف ػػي نم ػػكه بش ػػلؿ طبيع ػػي مت ػػدرج

كطبيعي،لػػذلؾ لانػػت ىػػذه المقػػاطع مشػػحكنة بػػالعكاطؼ كالمشػػاعر التػػي تفػػيض حزن ػان كألم ػان ،كتلشػػؼ عػػف
نفس ػػيات الشخص ػػيات ،كع ػػف ط ارئ ػػؽ تفليرى ػػا ،كي ػػرل الباح ػػث أف ى ػػذه المق ػػاطع الحكاري ػػة ج ػػا ت مس ػػبكلة

محبكلػػة بحيػػث تخػػدـ أىػػداؼ الركايػػة ،كاف مؤلػػؼ الركايػػة لػػاف بارع ػان فػػي إدارتػػو ليػػذا الح ػكار حيػػث كظف ػو
بشلؿ جيد مما جعؿ القارئ يعيش لؿ جملة فيو ،بؿ كيستشعر بظبلؿ لؿ للمة منو.

خامسانً:الكصؼ:

تألؽ الراكم في كصؼ بلدتو األصلية (سمخ) ليبيف للقارئ مدل تعلقػو بيػا ،كيظيػر الملانػة التػي

احتلتيػػا فػػي قلبػػو كعقلػػو ،لشػػؼ بكصػػفو ىػػذا عبلقتػػو الخاصػػة بػػاألرض ،لأنػػو جػػز منيػػا ،أك لأنيمػػا شػػي

كاح ػػد ،يص ػػؼ نفس ػػو س ػػاعة الكص ػػكؿ إل ػػى (س ػػمخ)" :ش ػػممت رائح ػػة البحيػ ػرة ،رائح ػػة المي ػػاه تخ ػػتلط برائح ػػة

األعشػاب التػي تنمػػك علػى حكافيػا رائحػػة قادمػة مػػف سػتة كأربعػيف عامػان ،مثلمػا يتػذلر المػػر رائحػة الحليػػب
كىي تقطر مف ثدم أمو أك مثلما يتذلر فجأة رائحة الصابكف الػذم لػانكا يغسػلكف بػو شػعر أرسػو .يػا لتلػؾ

الرائحة اللامنة في أعماقي مثؿ النار اللامنة في قلب حجارة الصكاف ...لـ يلػف ثمػة مػا يملػف رؤيتػو مػف
ىذه البلدة التي اختفت سكل التراب ...انحنيت كمؤلت لفي بحفنة منو ،شعرت برغبة في البلا "(.)3

ىػػذا كصػػؼ د ارمػػي جمػػع بػػيف الماضػػي كالحاضػػر ،اسػػتطاع الػػراكم مػػف خبللػػو أف يجػػذب انتبػػاه

القارئ بؿ كيجبره على أف يتفاعؿ مع ىذا الكصؼ ،فللؿ إنساف مسقط رأسو الذم يعز عليو ،كيحػف إليػو،

ىذه مشاعر إنسانية فياضة دفعت الراكم ألف يشـ رائحة البحيػرة ،كيتػذلر رائحػة الحليػب الػذم رضػعو مػف
أمو في (سمخ) ،كلاف ال يصدؽ ما رأتو عيناه ،فأمسؾ بالتراب ليزداد مف خػبلؿ إحساسػو بػو تصػديقو أنػو
استطاع الكصكؿ إلى (سمخ) ،كىنا اختلط فرحو بحزنو ،فرح ألنو حقؽ ما يشبو الحلـ كىػك رؤيػة (سػمخ)،

أما ما أحزنو فقد رأل بلدتو األصلية مجرد تراب ،فقد دمرىا االحتبلؿ الصييكني على بلرة أبييػا ،فلػـ يجػد
مف أطبلليا إال التراب ،كىنا خنقتو عبرات كشعر برغبة في البلا .
ً
ً
) )1السابؽ ،ص.119

)( )2نير يستحـ في البحيرة) ،ص.136
) )3السابؽ ،ص.78-77
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سادسانً:الشخصيات:

لعبػػت ثبلثػػة شػػخكص رئيسػػة دك انر فػػاعبلن فػػي الركايػػة ،ىػػذه الشػػخكص لانػػت مثقفػػة كذات خب ػرات

كتجارب متنكعة ،الثبلثة ىػـ :الػراكم الػذم عػاش فػي المنفػى كاللجػك  ،كلػاف يحلػـ بػالعكدة إلػى كطػف حػر،

كعندما عاد إلى األراضي الفلسطينية بعد اتفاقية أكسلك ،كجػد نفسػو لمػا ىػي فيػك ال زاؿ الجئػان لػـ يسػتطع

العكدة إلى بلدتو األصلية (سمخ).

أمػػا الشخصػػية الثانيػػة فيػػك ألػػرـ عابػػد الفلسػػطيني الػػذم ىػػاجر إلػػى أمريلػػا كحصػػؿ ىنػػاؾ علػػى

الجنسية األمريلية.
أم ػػا الشخص ػػية الثالث ػػة في ػػي (مج ػػد) الفلس ػػطينية المقيم ػػة ف ػػي مدين ػػة الق ػػدس ،كلي ػػا ص ػػلة بملت ػػب

الرئيس الفلسطيني ،كمنو حصلت على ىاتؼ الراكم في غزة بعػد كصػكلو إلييػا ،كلػاف اليػاتؼ فػي البدايػة
ىك كسيلة االتصاؿ بينيما ،كبكاسطتو تـ التمييد للقا كللرحلة.
ىن ػػاؾ عام ػػؿ مش ػػترؾ أك قض ػػايا متش ػػابية جمع ػػت ب ػػيف ى ػػذه الشخص ػػيات ،فل ػػؿ كاح ػػد م ػػف ى ػػذه
الشخصيات يبحث عف مفقكد ،كيملف الكقكؼ عند لػؿ قضػية مػف ىػذه القضػايا لنتعػرؼ مػف خبلليػا علػى
تفاصيؿ ألثر كأحداث كظفيا المؤلؼ ليصؿ بالمتلقي إلى ما يريد.
قضيةًالراكمً -:

ال ػ ػراكم فلسػ ػػطيني عػ ػػاش فػ ػػي الغربػ ػػة بعيػ ػػدان عػ ػػف كطنػ ػػو ،فطػ ػػاؼ فػ ػػي بػ ػػبلد المنػ ػػافي كالشػ ػػتات

كمعسلراتيا ،لاف يحلـ بالعكدة إلى بلدتو (سمخ) ليستقر فييا ،فتذىب آالمو كأح ازنػو التػي جناىػا علػى مػر

األياـ ،كظنان منو أف ىذا الحلـ قد تحقػؽ بعػد اتفاقيػة أكسػلك ،عػاد إلػى األ ارضػي الفلسػطينية ،عػاد إلػى غػزة
للنو لـ يستطع أف يأقلـ نفسػو للعػيش فييػا ألنػو يشػعر بأنػو ال زاؿ الجئػان "أمػا أنػا فقػد لنػت حزينػان ،أرتجػؼ
مف البرد ،على الرغـ مف أف الكقت صيؼ كالشمس سػاطعة ،لنػت أشػعر أننػي أشػبو بحػا انر غػادر سػفينتو،
كألصؽ كجيو بزجػاج النافػذة ،كأعلػف أنػو ميػزكـ"( ،)1كحينمػا أراد أف يخفػؼ مػف كطػأة ىػذا الشػعكر ،حػاكؿ
الكصػػكؿ إلػػى بلدتػػو األصػػلية (سػػمخ) ،كبالفعػػؿ كبعػػد جيػػد جييػػد كمحػػاكالت متلػػررة كصػػؿ إلييػػا لسػػائح

بتصػريح مػػف العػػدك الصػػييكني ،بحػػث ىنػػاؾ عػػف خالػػو (عبػػد اللػريـ الحمػػد) المفقػػكد الػػذم تعلػػؽ بػػو لثيػ انر،
ىػػذا الخػػاؿ قتػػؿ أك استشػػيد بعػػد احػػتبلؿ فلسػػطيف عػػاـ (1948ـ) علػػى ضػػفاؼ بحي ػرة طبريػػة حػػيف أصػػر
علػػى العػػكدة إلييػػا ليمػػكت ىنػػاؾ لمػػا تمػػكت الغ ػزالف فػػي كطنػػو بع ػد أف أحػػس بػػدنك األجػػؿ "يػػا عبػػد الل ػريـ

الحمػػد ..ليػػؼ تحملػػت ىػػذا الصػػقيع ط ػكاؿ ىػػذه المػػدة ،ليػػؼ قضػػيت عم ػ انر آخػػر فػػي الثبلجػػة .ألػػـ ترتعػػد
فرائصؾ ،ألـ يقشعر بػدنؾ ،كأنػت الػذم عشػت عمػرؾ للػو فػي األغػكار الحػارة .أنػت الػذم ىػرب مػف البػرد

كالصػػقيع مػػف أجػػؿ نيايػػة ألثػػر دفئ ػان .جئػػت متسػػلبلن لتمػػكت فػػكؽ ت ػراب كطنػػؾ عنػػدما شػػعرت بػػاقتراب دنػػك
األجؿ ،جئت لتمكت ىناؾ فكؽ أنقاض دار األماف مثلما تمكت الغزالف!!!"(.)2

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.156
) )2السابؽ ،ص.120
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ع ػػرؼ الػ ػراكم م ػػف خ ػػبلؿ أل ػػرـ عاب ػػد أف جثم ػػاف خال ػػو م ػػا زاؿ مكج ػػكدان ف ػػي ثبلج ػػة ف ػػي إح ػػدل

مستش ػػفيات ت ػػؿ أبي ػػب ،كرغ ػػـ مح ػػاكالت أل ػػرـ ال ػػذم يحم ػػؿ الجنس ػػية األمريلي ػػة؛ إال أني ػػـ فش ػػلكا ف ػػي رؤي ػػة

الجثماف أك الكصكؿ إليو تمييدان لدفنو.
قضيةًأكرـًعابدً :

عػػاش ألػػرـ فػػي الميجػػر ،فلػػكف ثػػركة ،كحمػػؿ أفلػػا انر تختلػػؼ عػػف أفلػػار ال ػراكم أك تتنػػاقض معيػػا

ربما إلى حد االصطداـ ال سيما فيما يتعلؽ باألخبلقيات كفلرة التعػايش الفلسػطيني اإلسػرائيلي "لػاف رجػبلن

كاثقان مف نفسو ،كلانت أمريلا قد ألسبتو مبلمح ارستقراطية"(.)1

أمػػا قضػػيتو فقػػد جػػا ألػػرـ باحثػان عػػف قصػػة حػػب كعبلقػػة غراميػػة كزكجيػػة قديمػػة بػػيف عمػػو فػػارس

الفارس كبيرتا الراقصة الييكدية قبؿ اليجرة في مرقص الليدك( ،)2حيث تزكجػا كىػاج ار معػان إلػى لبنػاف أثنػا

النلبػػة ،ثػػـ عػػادت بيرتػػا كحػػدىا إلػػى إسػرائيؿ بعػػد أف أيفتضػػح أمرىمػػا ،لػػاف ألػػرـ يحمػػؿ الخػػاتـ الػػذم أىدتػػو
بيرتا لعمو.
أراد المؤلؼ أف يجعؿ مف الخاتـ رم انز لبلرتباط كالتعايش كالتسامح ،أما بحث ألرـ عف بيرتػا فيػك

األمؿ في ىذا التعايش "اآلف ،سيتكجو لبللتقا ببيرتا ...رمز التعايش ،كصػكرة المسػتقبؿ المملػف"( ،)3للػف

الس ػؤاؿ :ىػػؿ كجػػد ألػػرـ مػػا لػػاف يبحػػث عنػػو؟ لقػػد كجػػد بيرتػػا عجػػك انز ال تسػػمع كال تػػرل كال تػػتللـ ،كباللػػاد

تستطيع المشي ،كجييا متجعد ،كذالرتيا معطكبة جدان.

إف التعايش الذم لاف يأملو كيبحث عنو ألرـ كأعػد لػو كسػائؿ اإلعػبلـ ليجعػؿ منػو حػدثان لػـ يلػف

على المستكل المطلكب ،بؿ نتيجتو لانت خائبة فقد كجد بيرتا مشلكلة ،لقػد شػعر ألػرـ باليػأس ألف ميمتػو

قد فشلت.

أبدل ألرـ أثنا رحلتػو اسػتيائو الشػديد كضػيقو كتبرمػو حػيف شػاىد المظػاىر العسػلرية اإلسػرائيلية
فػػي لػػؿ ملػػاف كتسػػا ؿ :إلػػى متػػى ستسػػتمر إس ػرائيؿ بيػػذا الشػػلؿ األمنػػي ،كاالس ػتنفار العسػػلرم ،كالحشػػكد
المسػػلحة؟! "ىػػذه إس ػرائيؿ ياالعػػاد ،خػػكذ كبنػػادؽ كدبابػػات كأب ػراج مراقبػػة ،كنقػػاط تفتػػيش ،كأسػػبلؾ شػػائلة،

كلبلب بكليسية ،كمناطؽ أمنية ،متى تقلعكف عف ذلؾ .متى؟"(.)4

كيفشؿ ألرـ مرة أخرل حيف يمنػع مػف الكصػكؿ إلػى جثمػاف خػاؿ الػراكم رغػـ السػماح لػو بالػدخكؿ
إلى المستشفى كحده ألنو يحمؿ الجنسية األمريلية.
لقد أثار الفشؿ المتلرر حفيظة ألػرـ فػأيقف أف التعػايش مػع العػدك الصػييكني غيػر مملػف ،كبػردة

فعػػؿ علػػى ىػػذا الفشػػؿ قػػاـ بطػػرد الطػػاقـ التلفزيػػكني اإلسػرائيلي المصػػاحب ،كرفػػض البقػػا معػػو فػػي السػػيارة
نفسػػيا ،كرغػػـ ص ػراخ الم ػرأة مػػف الفريػػؽ التلفزيػػكني (أييػػا الفلسػػطينيكف ال تفقػػدكا األمػػؿ) إال أف ألػػرـ اعتبػػر
ىذه الصرخة مجرد مناكرة كمراكغة ال قيمة ليا كال فائدة منيا.
) )1السابؽ ،ص.43

) )2السابؽ ،ص.122

)( )3نير يستحـ في البحيرة) ،ص.122
) )4السابؽ ،ص.136
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أصر ألرـ على العكدة مف تؿ أبيب إلى القدس بسيارة مسػتأجرة بصػحبة الػراكم كمجػد ،كقػد قػرر
أف أمر التعػايش غيػر مملػف (ال فائػدة ..ال فائػدة) ،كعلػى مشػارؼ القػدس عنػد نقطػة تفتػيش إسػرائيلية دار

حكار بينو كبيف أحد الجنكد اإلسرائيلييف عػف السػبلح ،صػرخ ألػرـ فػي كجيػو قػائبلن" :القنبلػة مكجػكدة داخػؿ
صدرم ..في أعماقي ..حذار مف االقتراب ،فقد تنفجر بيف لحظة كأخرل"(.)1

ش ػػعر أل ػػرـ باإلحب ػػاط النفس ػػي جػ ػ ار الفش ػػؿ المتل ػػرر ،حي ػػث رأل أف الع ػػدك الص ػػييكني ك ار ى ػػذا

الفشؿ في لػؿ مػرة ،كأف طبيعتػو العنصػرية تػأبى التعػايش مػع العػرب ،كأف فلػرة السػبلـ مػا ىػي إال ألذكبػة
يجمليا اإلعبلـ ليسكقيا على الرأم العاـ لتجد قبكالن ،للف الحقيقػة غيػر ذلػؾ تمامػان ،فليػؼ يملػف أف يلػكف
تعايش بيف طرفيف افترل أحػدىما علػى اآلخػر بػالقكة فجػرده مػف لػؿ حقكقػو ،كاسػتكلى علػى لػؿ ممتللاتػو،
كجعلو يعيش في الع ار  ،ليؼ تطيب نفس ىذا المظلكـ للتعامؿ مع ىذا المجرـ بأريحية كثقة؟!
قضيةًمجدً :

مجد إمرأة فلسطينية مقيمة في القدس ،مشتتة حائرة" ،لانت مجػد شػاحبة ،كقػد غػادر محياىػا لػؿ

بريػػؽ ،لانػػت تبػػدك مثػػؿ امػرأة تظيػػر فػػي ركايػػة إغريقيػػة مأسػػاكية"( .)2كقفػػت فػػي منتصػػؼ الطريػػؽ ال تػػدرم
إلػى أيػف تتجػو ،فقػد لػاف يربطيػا عبلقػة قديمػة بػالراكم ،كلػاف أمليػا إحيػا ىػذه العبلقػة مػف جديػد ،كلانػت

أيضػان فػي الكقػت نفسػو تأمػؿ فػي بنػا عبلقػة جديػػدة مػع ألػرـ ،كىػي تػراكح بينيمػا ،فمػرة تميػؿ إلػى الػراكم،

كأخػػرل تميػػؿ إلػػى ألػػرـ ،للػػف فػػي النيايػػة رجحػػت لفػػة الميػػؿ أللػػرـ ألنيػػا لػػـ تجػػد مػػف الػراكم مػػيبلن حقيقيػان،
ألنػػو يخالفيػػا فػػي التفليػػر ،فمجػػد تػػرل أف الخػػبلؼ حػػكؿ القضػػايا العالقػػة بػػيف اإلس ػرائيلييف كالفلسػػطينييف

يملػػف حلػػو عػػف طريػػؽ القضػػا كاإلعػػبلـ كالنػكاب العػػرب فػػي اللنيسػػت اإلسػرائيلي "لنػػت أريػػد أف أقتػػرح أف

نقكـ بحملػة مػف أجػؿ إثػارة المكضػكع أمػاـ الػرأم العػاـ ،كبيػذا الصػدد فػإني أقتػرح أف نرفػع قضػية ،كنبحػث
عف و
محاـ ،كأف نتصؿ بأعضا اللنيست العرب ،كأف نتصؿ بالصحافة"(.)3
مثؿ رأم مجد تيا انر مكجكدان في الساحة الفلسطينية ،حيػث يػرل ىػذا التيػار أنػو يملػف حػؿ القضػية

الفلسػػطينية مػػف خػػبلؿ ال ػرأم العػػاـ العػػالمي ،كاألمػػـ المتحػػدة ،كمؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ،ىػػذا التيػػار ال
يرتػػاح ال ػراكم إلػػى فل ػره ألنػػو يمثػػؿ فػػي نظ ػره كاقع ػان قلق ػان غيػػر مسػػتقر ،كغيػػر محػػدد األىػػداؼ ،كمفركض ػان
كناقصان ،لذلؾ فالراكم ال يطمئف إليو كال ينسجـ معو كال يقبلو.

تمث ػػؿ مج ػػد الكاق ػػع الفلس ػػطيني الجدي ػػد ال الحل ػػـ الفلس ػػطيني الق ػػديـ "مج ػػد تفل ػػر –ربم ػػا بكض ػػعيا

الخػػاص ،مجػػد – ربمػػا – تنقسػػـ إلػػى امػرأتيف ،كاحػػدة تفلػػر بليلػػة عػػرس ،كأخػػرل عالقػػة بعػػش عنلبػػكت"(.)4

صػػدـ اللاتػػب بيػػذا الكاقػػع الػػذم ينػػاقض الحلػػـ ،فصػػكرة الحلػػـ لانػػت ألثػػر حريػػة كجمػػاالن كنقػػا ن مػػف الكاقػػع
ي

)( )1نير يستحـ في البحيرة) ،ص.144
) )2السابؽ ،ص128.
) )3السابؽ ،ص.139

)( )4نير يستحـ في البحيرة) ،ص.116
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"المنف ػػى جمي ػػؿ ألف األح ػػبلـ جميل ػػة ،كال ػػكطف ص ػػعب ألن ػػو م ػػثخف ب ػػالجراح كتتلس ػػر في ػػو أجنح ػػة الخي ػػاؿ.

فلسطيف الحلـ ليست فلسطيف الكاقع"(.)1

لق ػػد أب ػػدل الػ ػراكم خيب ػػة أم ػػؿ عميق ػػة بنت ػػائج اتفاقي ػػة أكس ػػلك ،كالس ػػبلـ المزع ػػكـ المزي ػػؼ ألف ى ػػذه

االتفاقية ناقصة كمجحفة بحؽ الفلسطينييف.
نتائجًالبحثً :

 -1تعد ركاية (نير يستحـ فػي البحيػرة) ركايػة فلريػة أدبيػة سياسػية فييػا عمػؽ لبيػر تلشػؼ عػف تعقيػدات
القضية الفلسطينية.
 -2ارتطػػاـ الحلػػـ بػػالكاقع كالتنػػاقض بينيمػػا أظيػػر يبعػػد المسػػافة التػػي نػػتج عنيػػا أزمػػة نفسػػية عنػػد ال ػراكم
فشعر باأللـ كاألشكاؽ الحزينة كاإلحساس باالغتراب كاالنلفا على الذات كالمعانػاة كالتمػزؽ الػداخلي،
كأف أكسلك ما ىي إلى ىزيمة تجسدت في الكاقع.
 -3أكسػػلك فػػي نظػػر ال ػراكم مجػػرد خدعػػة أك ألذكبػػة لػػـ تحقػػؽ للفلسػػطيني أدنػػى مسػػتكل مػػف حلمػػو ألف
االحػػتبلؿ ال زاؿ جاثم ػان علػػى صػػدر الػػكطف يمػػارس عنجييتػػو كغطرسػػتو كصػػلفو ،مقابػػؿ دكر سػػلبي
للسػػلطة الفلسػػطينية اتجػػاه ىػػذه الممارسػػات ،كىػػذا يظيػػر ضػػعؼ السػػلطة أك أنيػػا كقعػػت فػػي فػػخ ىػػذه

االتفاقية المشئكمة.

 -4مػػف الرسػػائؿ التػػي حملتيػػا ىػػذه الركايػػة أف :الممارسػػات اإلس ػرائيلية الظالمػػة علػػى أرض فلسػػطيف بعػػد
أكسػػلك تظيػػر فشػػؿ فلػرة التعػػايش لمػػا تؤلػػد علػػى عػػدـ إملانيػػة التطبيػػع مػػع العػػدك الصػػييكني ألنػػو ال

نية عنده أف يعطي للفلسطينييف حقكقيـ ،لما أنو ال يؤمف إيمانان صادقان بعملية السبلـ.

 -5رسمت الركاية الصكرة الحقيقيػة للمجتمػع اإلسػرائيلي كبينػت أنػو مجتمػع عنصػرم كال إنسػاني ،عػدكاني
كتزيفي كمادم ،يسلنو الخػكؼ كالقلػؽ كىػاجس غيػاب األمػف ،كمعاداتػو للتػاريخ كالتػراث ،كيغلػب عليػو
حب السيطرة كبسط النفكذ بالقكة كالبطش ،كأنو ينظر للفلسطيني نظرة دكنيػة ألنػو ال يتسػاكل معػو فػي

القكة كاإلملانيات ،كأف المجتمع الفلسطيني معتمد عليو كبحاجة إليو.

 -6استخدـ المؤلؼ في ركايتو مجمكعة مف التقنيػات السػردية كاألدكات الفنيػة فأخرجتيػا مػف مجػاؿ التقليػد

إلػػى اإلبػػداع كالتجديػػد كظفيػػا فػػي الركايػػة فأعطػػت الركايػػة نكع ػان مػػف التغييػػر فػػي األج ػكا كالػػدعكة إلػػى
التفلير العميؽ كبعثت فييا الحرلة كالنشاط كالحيكية.

 -7نلمػػس فػػي ركايػػة (نيػػر يسػػتحـ فػػي البحيػرة) نقػػد الػػذات كنقػػد اآلخػػر بمكضػػكعية كحياديػػة كظيػػر كلأنػػو

ناقػػؿ لؤلخبػػار حسػػبما يتناكليػػا اآلخػػركف ،حيػػث جػػا ىػػذا النقػػد مػػف خػػبلؿ عمليػػات التخفػػي كاش ػراؾ
الشخصيات المرلزية الفاعلة في الركاية كمف خبلؿ الحكار كالكصؼ.

 -8أثبتػ ػػت الركايػ ػػة أف اتفاقيػ ػػة أكسػ ػػلك بينػ ػػت حقيقػ ػػة مػ ػػا يػ ػػدكر علػ ػػى أرض الػ ػػكطف مػ ػػف ضػ ػػياع للقضػ ػػية
الفلسطينية كالمبادئ كالثكابت المتعلقة بيا ،كأف عمليػة تنفيػذ االتفاقيػة اختزلػت فػي عبػكر المؤيػديف ليػا
إلػى جػػز مػف أرض الػػكطف ليبنػكا عليػػو سػلطة مدنيػػة خدماتيػة منزكعػػة الصػبلحيات ال ترقػػى لدكلػػة أك

) )1السابؽ ،ص.117
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دكيلػػة ،بالمقابػػؿ حػػرـ سػػائر البلجئ ػػيف فػػي المنػػافي كالشػػتات مػػف العب ػػكر كالعػػكدة إلػػى مػػدنيـ كقػ ػراىـ
األصلية.

 -9جم عت ركاية (نير يسػتحـ فػي البحيػرة) بػيف الكاقعيػة كالركمانسػية كالرمزيػة كاألسػطكرية ،كقػد تجػاكزت
الترتيب الزمنػي كالتسلسػؿ المنطقػي ،كقػد اسػتخدـ فييػا المؤلػؼ أدكات فنيػة كتقنيػات سػردية كمشػلبلت

ركائية جعلتيا تدخؿ في مجاؿ اإلبداع كالتجديد مف أكسع األبكاب.
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حملػػت الركايػػة لعمػػؿ فنػػي رسػػالة مفادىػػا أنػػو ال بػػد مػػف تصػػحيح المسػػار كاسػػتدراؾ األمػػر بعػػد

أكسلك حتى ال تضيع األحبلـ كاآلماؿ ،كال بد مف فتح آفاؽ جديدة تخدـ مستقبؿ القضية الفلسطينية.
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التكصيات

 .1عقد ندكات سياسية كفعاليات أدبية لللشؼ عف نتائج اتفاقية أكسلك بعد مركر ألثر مف عقديف
مف الزمف على تكقيعيا.

 .2تشليؿ لجنة كطنية لتحليؿ اتفاقية أكسلك ،كبياف ما أحدثتو مف تحكالت في الشخصية
الفلسطينية ،كفي ثقافة األجياؿ بعدىا ،كأثرىا في مقاكمة المقاكمة الفلسطينية.

 .3أف يتحمؿ المثقفكف كالمفلركف الفلسطينيكف مسئكليتيـ تجاه آثار ىذه االتفاقية مف حيث ليفية
المعالجة كالتخلص مف تبعات ىذه االتفاقية.
 .4أف يتحمؿ الجميع مسؤكليتو تجاه ضركرة كقؼ التنسيؽ األمني مع العدك الصييكني كالضغط
على الجيات الفلسطينية التي تسعى كتنفذ ىذا األمر.

 .5أف يتضمف متطلب الجامعات كاللليات دراسة مخاطر ىذه االتفاقية لتكعية األجياؿ كنشر ثقافة
المقاكمة
 .6البحث عف كسائؿ كآليات للخركج مف األزمات كالمشالؿ التي كلدتيا ىذه االتفاقية كالتنسيؽ بيف
جميع الفصائؿ الفلسطينية للمشارلة في ذلؾ.

 .7تشجيع الطلبة على البحث كدراسة اتفاقية أكسلك كما شابييا لتنمية الكعي السياسي عندىـ.
المصادرًكالمراجع ً
ً
 -1أبك نضاؿ ،نزيو ،كالقلقيلي ،عبد الفتاح (اللاشؼ معجـ لتاب كأدبا فلسطيف) ،منظمة التحرير
الفلسطينية المجلس األعلى للتربية كالثقافة ( ،ف-م).
 -2األسطة ،عادؿ (لنعاف مجلة فلرية ثقافية) ،مرلز إحيا التراث العربي في الطيبة ،العدد ،100
لانكف الثاني2000 ،ـ.

 -3الحاجي ،فاطمة (الزمف في الركاية الليبية) ،ليبيا ،الدار الجماىيرية ،ط2000 ،1ـ.

 -4حبيب ،إبراىيـ (بحث بعنكاف :أثر المقاكمة الفلسطينية على األمف القكمي اإلسرائيلي)( ،مجلة
الجامعة اإلسبلمية –غزة) ،عمادة البحث العلمي ،المجلد الثامف عشر ،العدد الثاني ،رجب
1431ق ،يكنيك 2010ـ ،الجز الثاني.

 -5حكاتمة ،نايؼ (أكسلك كالسبلـ اآلخر المتكازف) ،األىالي ،بيساف( ،د.ت).
 -6خليفة ،سحر (الميراث) ،بيركت ،دار اآلداب ،ط1997 ،1ـ.
 -7رزقو ،يكسؼ (الشعكر باليزيمة ،كتداخبلت الرؤية كالسرد في ركاية نير يستحـ في البحيرة)،
الجامعة اإلسبلمية – غزة.
 -8السعافيف ،ابراىيـ (الركاة على بيدر الحلمة) ،راـ اهلل ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع ،ط2008 ،1ـ.

 -9سعيد ،إدكارد (المثقؼ كالسلطة) ،ترجمة محمد عناني ،القاىرة ،رؤية للنشر كالتكزيع ،ط2006 ،1ـ.
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عصفكر ،جابر (أقنعة الشعر المعاصر) ،مييار الدمشقي ،مجلة فصكؿ ،ـ ،1ع ،4يكليك

1981ـ.
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العكاكدة ،زيف العابدي ف (بحث بعنكاف :البنية الكالية لخطاب السيرة الركائية الفلسطينية المنجز

بعد أكسلك)( ،مجلة الجامعة اإلسبلمية للبحكث اإلنسانية) ،شئكف البحث العلمي ،المجلد العشريف،

العدد األكؿ ،ربيع أكؿ 1433ق ،يناير 2012ـ.
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ىبلؿ ،جميؿ (مقاؿ :أبعاد مأزؽ المشركع الكطني الفلسطيني بعد أكسلك) ،مجلة الدراسات

الفلسطينية ،العدد ،36خريؼ 1998ـ.
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ىنا ،حبيب (حفريات على جدار القلب) ،منشكرات اتحاد اللتاب الفلسطينييف ،ط2003 ،1ـ.

-14

يخلؼ ،يحيى (نير يستحـ في البحيرة) ،عماف ،دار الشركؽ للنشر كالتكزيع ،ط1997 ،1ـ.
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