إميل حبيبي والتجريب الروائي

األدب العريب احلديث -وخاصة يف العقود الثالثة األخرية -جي ّد يف البحث عن استاتيجيات وتقنيات
وعناصر عديدة من داخل األدب العريب نفسه لينتج أدبًا مستقالً أو شبه مستقل ال يعتمد على األدب
الغريب أو األجنيب .هذه االستاتيجيات والتقنيات والعناصر اليت هي وليدة السياق االجتماعي والسياسي

تكوهنا ،لكنها مع ذلك بدأت تتحول إىل تقاليد أدبية مع مرور
والشخصي كذلك ،ما زالت يف طور ّ
عدة عقود.
إميل حبييب  ،األديب الفلسطيين ،هو أحد حاملي لواء التجريب ،عمل على ختطي العديد من األطر
اخلاصة بالنوع األديب وأعمل أدواته الفنية حبذق ودراية متميزين ليخطو بكتابته اإلبداعية خطوة واسعة
حنو احلداثة ،بل ما بعد احلداثة ،باملفاهيم النقدية-األدبية .ميكننا اإلشارة إىل أربعة أبعاد/تقنيات مهمة
ميزت مسريته حنو التجديد والتجريب.
البعد األول يتجلى يف تقنية الترميز ،فعلى الرغم من أن املوضوع السياسي هو املسيطر يف كتابة حبييب،
جاهدا ،ويف كثري من األحيان بنجاح يستحق اإلشادة ،صياغة مضامينه وقناعاته برموز
إال أنه حاول
ً
أدبية ،كالبحث مثالً عن الكنز املفقود ،الذي يتكرر كالزمة بارزة يف العديد من أعماله.
مصوًرا عالقة شخوصه
منذ السداسية تفتّح الرمز ليحتل موتيف "البحث" ً
موقعا مركزيًا يف أعمال حبييب ّ

باألرض والوطن ،عالقة الفروع باألصول بني أبناء الشعب الفلسطيين .وهذا هو اجلانب األول يف
ح
أخريا ّنور اللوز" ،إذ تتجلى عالقة احلب بني البطل الذي هنا
التجريب؛ إنه البحث الذي ال يك ّل يف "و ً
و احلبيبة اليت هناك .بث يقوم به البطل للعودة إىل احلبيبة اليت نسيها أو أُنسيها .مث البحث يف
المتشائل  :سعيد الذي يبحث عن اخلالص ووالده من قبله الذي يبحث عن الكنز .أم الروبابيكا اليت
تبقى هنا وتبحث عن رسائل احلب يف خملفات الالجئني الذي تركوا الوطن ،والعائدة ثريا اليت عادت إىل

اللد بعد أيلول  1970للبحث عن مصوغاهتا واستخراجها.
أما البحث األكرب فهو بث الراوي –البطل يف خرافية سرايا بنت الغول عن حبيبته سرايا اليت أضاعها
يف غمرة انشغاالته .إنه البحث عن النقاء والفطرية والوطن وكل تلك األشياء اجلميلة اليت ضاعت خالل

مسرية البطل الشاقة املليئة باألسئلة .وهذا الفقدان يشبهه حبييب بالغول الذي اختطف سرايا .هكذا
أعلنها على املأل.
اجلانب الثاين يف التجريب هو أن حبييب لم يكتب رواية أو قصة أو سيرة ذاتية تقليدية .ولذلك
تعددت األنواع األدبية يف النوع األديب الواحد ،وذلك من خالل امتزاج األساليب وتعددها .اللغة
الكالسيكية تواجدت إىل جانب احلكاية الشعبية ،لغة الصحافة إىل جانب لغة ألف ليلة وليلة ولغة
توجه الراوي/الكاتب
الكتب الدينية والصوفية .كسر العامل التخييلي واخلروج على األعراف األدبية عرب ّ
إىل القارئ ،أو إىل متجم أعماله ،أنطون مشاس ،أو إىل شخصيات حقيقية يف ثنايا العمل التخييلي ،أو
من خالل املالحظات اهلامشية اليت توهم القارئ أنه أمام مؤلَّف كالسيكيي مذيّل باملالحظات وتفسري
الكلمات واإلحاالت .إهنا لعبة األدب ،بل هي لعبة األدب والسياسة.

تصور اجلانب السليب يف
حلبييب إىل ّ
وهذا ما دفع بعض النقاد أو القراء الذين مل ينفتحوا بانفتاح النص ا ّ

التجريب .هم وقفوا عند حد الرواية أو القصة القصرية أو السرية الذاتية يف األربعينات واخلمسينات ومل

يتزحزحوا عن فهمهم ذاك.
وتحتل السخرية السوداء والمرة التي تطل من ثنايا النص المثقل بالمستويات األسلوبية واللغوية
بعدا ثالثًا جتدر اإلشارة
هاما في أعمال حبيبي العديدة ،منذ أعماله األوىل ،وتش ّكل ً
المتباينة ً
موقعا ً
إليه  .إن املزج بني اللغة الكالسيكية واللغة احملكية واللغة الصحفية التقريرية ومستويات لغوية أخرى يعمل
كتقنية فاعلة يف تقدمي نص أديب جترييب يثري السخرية وحيمل دالالت أدبية يف غاية الغىن والثراء ،فتبدو
الشخوص األدبية منقطعة عن الواقع وسادرة يف عامل خيايل ،سداه االغتاب و ُحلمته األسطورة واخلرافة.
وحيملها وزر ما ارتكبت بق هذا الشعب بأجزائه وأشالئه.
فتارة يسخر من شخوصه وأخرى من السلطة ّ
كم هي حبيبة تلك الشخصيات على قارئ حبييب؛ شخصية "السلطعون" يف قصة "السلطعون" الذي
أبدا إىل متطرف يقضي آخر أيامه سجينًا.
انقلب من شخص حريز ال يتدخل يف السياسة ً
وها هي شخصية سعيد أيب النحس املتشائل ،تلك الشخصية املليئة باملتناقضات تثري الكثري من السخرية
مثلما تثري الكثري من النقد .وما زالت هذ ه الشخصية إىل يومنا هذا تطرح العديد من التساؤالت ال على
املستوى األديب فحسب ،بل كذلك على املستوى السياسي.
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واملنتج النهائي شخوص مستلبة وغري متصاحلة مع الواقع ،أو ما يسمى بالشخوص البيكارسكية اليت
تذ ّكرنا بأبطال املقامات أو بشخصية دون كيشوت لسرفانتيس ).(De Cervantes
البعد الرابع هو المراوحة بين السيرة الذاتية والتخييل ،وهي تعمل على تذويب احلدود بينهما
وتدخل القارئ يف دوامة من احلرية والتدد .يستعمل حبييب عدة تقنيات للمراوغة بني
الكاتب/الراوي/البطل بيث ال يصل القارئ إىل نتيجة مؤكدة من خالل القص .ويف هناية املطاف يلفي
القارئ نفسه أمام مزج يف غاية احلذق بني احلقيقة واخليال.
إن املراوغة بني التخييل والسرية الذاتية ميكنها أن تعيدنا يف ظاهر األمر للرؤية اليت سيطرت على األدب
ويفضل جتنبه
العريب القدمي ،تلك الرؤية اليت تعاملت مع التخييل كأمر غري مقبول ،بل وممجوج أحيانًاّ ،
وعدم التعامل معه.
هناك العديد من الباحثني (الراعي ،بيلد ،سدان وغريهم) الذين عاجلوا هذا املوضوع ،حىت يف بعض
النصوص احلديثة اليت محلت بقايا تلك الرؤية ،ككتاب حممد املويلحي ( ،)1930-1858حديث
عيسى بن هشام ،ابن القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .واملويلحي من الكتاب اإلحيائيني
الذين سعوا إىل بعث األنواع األدبية الكالسيكية ،كاملقامات مثالً ،وذلك عرب حماكاة املباين واألساليب
الكالسيكية مع طرح مضامني جديدة تتالءم مع اجملتمع املعاصر .وقد ذكر املويلحي يف الصفحة األوىل
من كتابه هذا الذي يشاكل املقامات ما يلي" :كان النيب عليه السالم ميزح وال يقول إال ح ًقا" .ويف
ذلك تأكيد على أن عنصر احلقيقة متواجد يف كالم النيب الذي يبدو ظاهره اخليال ،بينما جوهره
احلقيقة .كما أن املويلحي أورد يف بداية الكتاب على لسان الراوي أن مجيع األحداث يف الكتاب عبارة
عن حلم من نسج الراوي وليس فيه من احلقيقة شيء.
مجال الدين األفغاين ( ،)1897-1838املصلح الديين املشهور ،ابن القرن التاسع عشر ،أعطى
مشروعية لكتاب املويلحي ،اهتم املؤلف بتصدير كتابه هبا .ففي رسالة وجهها للكاتب ذكر أن الكتاب
هو "لطيفة موسوية" ،أي أنه عمل نبيل يف لُبوس حيلة ،مثله مثل السحر الذي قام به النيب موسى حني
حمرم.
استعمل السحر ألهداف سامية ،رغم أن السحر عمل ّ
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بطبيعة احلال ،ال ميكن أن نفهم ما قام به حبييب بنفس الطريقة البسيطة اليت حاكى هبا املويلحي األنواع
األدبية الكالسيكية ،بل مثة تالعب ساخر يوظفه حبييب لتقدمي عمل يتزيا باحملاكاة الظاهرية لألنواع
الكالسيكية .وإذا أردنا الدقة عرب استعمال مصطلحات للنقد األديب احلديث ،فإن خرافية سرايا بنت
تناص مع نصوص كالسيكية من هذا الطراز بطريقة املفارقة اليت هي عكس احملاكاة .إنه حوار
الغول ت ّ
خفي وساخر مع أعمال من هذا النوع ،وكذلك عبحث هبذه الرؤية الكالسيكية يف التعامل مع األدب
التخييلي لكسرها وتفجري القدرات الكامنة من توظيف هذه النصوص.
مثة سبب آخر على املستوى الشخصي-اجلمعي هلذه املراوغة يكمن يف االنتماء السياسي للكاتب
مر مبحنة السياسي الذي اختلفت حوله اآلراء ،على األقل يف املرحلة األخرية من حياته
حبييب ،الذين ّ
جدا،
بعد انسحابه من احلزب الشيوعي .ومن هذا اجلانب ميكن فهم البوح الشخصي كعملية مركبة ً
خاصة إذا عرفنا أن حبييب يف نصه املتجم إىل العربية واإلجنليزية كان أكثر بساطة ،بل أكثر انكشافًا.
وهي قضية لن نتعرض هلا هنا ،إذ حتتاج إىل تناول مستقل.
ولكن جيب االنتباه إىل أن أثر التناص مع األدب العريب الكالسيكي والنيوكالسيكي شبه مفقود حني
التوجه إىل القارئ العربي واألجنيب ،ف هذا التالعب ال يقول الكثري لقارئ ال عالقة له بالنصوص اليت
أشرنا إليها اعاله.
وعلى سبيل اإلشارة فحسب ،فإن حبييب توجه إىل ثالثة من مجاهري القراء :العريب يف إسرائيل واليهودي
اإلسرائيلي (عرب التمجة) وكذلك إىل القارئ الفلسطيين والعريب يف اخلارج .وقد تعامل مع هذه اجلماهري
مجيعها مبسلك املتمرد اخلفي الذي يتآمر عليها لقلب نظام قيمها الثقافية .لقد ق ّدم نوعا أدبيا ح
يصدم
ً ً
ّ
الذائقة األدبية التقليدية ،وبذلك أثار الكثري من الزوابع سواء من املؤيدين أو املعارضني.
هناك سبب آخر وجيه للمراوغة بني السرية الذاتية والتخييل هو كسر اإليهام بالواقع عرب التناوب بني
الراوي واملؤلف سواء من خالل التوجه للقارئ ،أو ألشخاص بعينهم ،أو من خالل املالحظات يف
اهلامش اليت هي بتوقيع املؤلف ،أو من خالل اإلشارات التارخيية واجلغرافية واللغوية وغريها من املعلومات
معا لتقدمي عمل أديب بني احلقيقة/السرية الذاتية وبني
مجيعا تعمل ً
اليت يوردها يف املنت واهلامش – وهذه ً

الرواية/اخليال.
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أسسا هامة يف تاريخ القصة
هذه التقنيات مجيعها تسعى لتشكيل تقاليد أدبية مثّلت وما زالت متثّل ً
جدا
العربية احلديثة ،وهي تعين ختلخل احلدود واملعايري بني السرية الذاتية والرواية مع تأكيد الصلة املتينة ً
مع التاث ،وعلى وجه اخلصوص :األدب العريب القدمي.
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