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Abstract
The Occupying countries resort to erasing the collective memory to solve a
particular problem in a geographical area where a language prevails, as is the case in
Palestine. Its most important tool is language because it is closely related to
collective memory. After the Hebrew language disappeared and died with the
Babylonian displacement (567 BC), the Jewish collective memory almost ended ;but
this language has returned to form a new memory in the period of the British
Mandate. However, the linguistic planning is working to create a false memory by
deleting the Palestinian memory. The operation to Hebrewize the Palestinian
collective memory can be summarized in three cases, first: bringing settlers to
Palestine, seizing land and building settlements, second: getting rid of Arabs and
destroying their communities, and third: changing the Arab identity of the
place/structure, image and interactions.this study, by relying on the descriptiveanalytical method and in the light of cultural criticism, attempts to monitor the cases
of Hebraicization of collective memory in the novel “Returning to Haifa” to reveal
the most important factors that have eroded the Palestinian collective memory. One
of the most important findings of our study is that Ghassan Kanafani emphasized the
preservation of collective memory and its transmission to future generations and its
preservation from loss and extinction.
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توفيق رضاپورحميسين ،1حسني مهتدي

 .1طالب دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة خليجفارس ،بوشهر ،إيران
 .2أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة خليجفارس ،بوشهر ،إيران
(تأريخ االستالم .0100/10/10 :تأريخ القبول)0100/00/00 :

امللخّص
تلجأ الدول احملتلة إىل حمو الذاكرة اجلمعية حلـل مـشكلة خاصـة يف منطقـة جغرافيـة تـسودها لغـة مـا ،كمـا هـو
احلـال يف فلـسطني؛ وأهم أداة لذلك هي اللغة ألهنا ترتبط ارتباطا وثيقًا بالذاكرة اجلمعية .فبعـد أن اختفـت اللغة
العربيـة وماتـت مـع التهجـري البـابلي ( ٧٦0ق.م) انتهت الذاكرة اجلمعية اليهودية تقريبًا ،ولكن عادت هذه اللغة
لتشكل ذاكرة جديدة يف فترة االنتداب الربيطاين بعد سقوط الدولة العثمانية .كان معظم الوافـدين إىل فلـسطني
جيهلـون اللغة العربيـة وال تربطهم باملكان صلة لذا مل تكن لديهم ذاكرة مجعية إال أن التخطيط اللغوي هنالك عمل
على إنشاء ذاكرة مزيفة من خالل حذف الذاكرة الفلسطينية .انطوت عملية عربنة الذاكرة اجلمعية الفلسطينية
على ثالثة أنواع رئيسة للممارسة الصهيونية ،أوالً :جلب املستوطنني إىل فلسطني واالستيالء على األراضي وبناء
املستوطنات ،ثانيًا :التخلص من العرب وتدمري جتمعاهتم ،وثالثًا :تغيري اهلوية العربية للمكان /بنية وصورة
وتفاعالت .حتاول هذه الدراسة باالعتماد على املنهج التحليلي – الوصفي ويف ضوء النقد الثقايف رصد حاالت
عربنة الذاكرة اجلمعية يف رواية "عائد إىل حيفا" لغسّان كنفاين للكشف عن أهم العوامل اليت خنرت الذاكرة
اجلمعية الفلسطينية .ومن أهم النتائج اليت خلصت إليها دراستنا هي :أن غسان كنفاين كان يؤكد ضرورة
احلفاظ على الذاكرة اجلمعية ونقلها لألجيال القادمة وصيانتها من الضياع واالندثار ،وأن روايته "عائد إىل حيفا"
عاجلت أزمة الذاكرة اليت عاىن منها اإلنسان الفلسطيين منذ حزيران 1491م يف ظل الصراع العريب اإلسرائيلي.

الكلمات الرئيسة
النقد الثقايف ،الذاكرة اجلمعية ،عائد إىل حيفا ،غسّان كنفاين.
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بدأ التفكري بعربنة الذاكرة اجلمعية الفلسطينية مع إنشاء "صندوق استكشاف
فلسطني"( )Palestine Fund Explorationيف هناية القرن التاسع عشر الذي إذ أخذ يوفد
مهندسني من الضباط العسكريني للقيام بأعمال املسح والتنقيب يف فلسطني ،وقد مجعوا
أمساء املواقع القدمية والقرى ،وأعدّوا قوائم لألمساء تتضمن أكثر من 11آالف اسم دُوِّنت
باللغة اإللجنليزية .وإن حماوالت الكيان اإلسرائيلي تفريغ الذاكرة اجلمعية الفلسطينية
وعربنتها نفذت بتهجري غالبية الشعب الفلسطيين إىل خارج وطنه وتغيري األمساء من
العربية للعربية حيث عمد إىل عربنة كل أثر يدل على اهلوية العربية للبالد وعلى ارتباط
شعب فلسطني هبا بطريقة مل يسجل هلا يف التاريخ مثيالً ،باملعايري الكمية والنوعية ،وقد
أوردت يف الكتب الدراسية األمساء العربية للمعامل الفلسطينية ،وطالبت التالميذ واملعلمني،
حىت العرب منهم ،بعدم استخدام األمساء العربية لتلك املعامل .وكانت عملية العربنة هذه
مؤطرة بأطر غري إنسانية أو أخالقية ،وتتصف بالقسوة والعنف وإلغاء اإلنسان الفلسطيين
العريب فتم تغييب االنسان واللغة.
إنَّ األدب هو أقوى سالح للتعبري عن آالم ومعاناة الفلسطينيني وهو وسيلة إعالمية قويَّة
مؤثرة يف الوجدان اإلنساين ،فالعامل مل يعرف فلسطني من خالل غسان كنفاين وحممود
درويش وغريمها وال يهتم كثريًا لإلحصائيات واألرقام اليت تقدم اليوم وتنسى بعد أيّام .تعدُّ
الروايات األدبية أكثر صدقا من كتب التاريخ .وألنَّ الكيان اإلسرائيلي ،يفعل ما يف وسعه من أجل
طمس اهلوية الفلسطينية ،وعربنة الذاكرة اجلمعية ،فإن تأليف الروايات مبضامني ترتبط
بالقضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيين املعاصر ،يظل حائط الصد األخري أمام معاول
االحتالل .فكتابة ما حدث وذِكر التهجري وتوطني األجانب الوافدين من قارات العامل ،وتدوين
أمساء القرى املهدمة واملدن اليت هُجّر أهلها قسرا من أجل بناء املستوطنات ،يُعد واجبا
تارخييا ،وفرض كفاية على األدباء الفلسطينيني وذلك من أجل دوام إحياء القضية الفلسطينية
وتعريف األجيال اجلديدة هبا ،ومبقاومة الشعب الفلسطيين والتأكيد على حق الالجئني -الذين
أُجربوا على الشتات -يف العودة ،ومن أجل إذكاء نريان القضية يف القلوب ،كي ال تنطفئ
ويُصبح االحتالل فعال عاديا ،ويُصبح احملتل الغاصب ،جارا ورب عمل وزميل دراسة.
هذه الدراسة باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي حتاول أن ترصد التحديات اليت
تواجهها الذاكرة اجلمعية الفلسطينة يف رواية "عائد إىل حيفا" للكاتب الفلسطيين غسان
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كنفاين .وهتدف إىل تتبع عالقة الكاتب غسان كنفاين بالذاكرة اجلمعية كما هتدف أيضًا
إىل التعرّف على طبيعة البواعث اليت دعت كنفاين إىل توثيق عالقته بالذاكرة فضالً عن
كشف سبل توظيف الذاكرة وماتنطوي عليه من معان ودالالت .وستحاول هذه الدراسة أن
جتيب عن األسئلة التالية:
كيف جتلّت الذاكرة اجلمعية يف سرد غسان كنفاين؟
كيف عبّر غسان كنفاين عن موقفه من عربنة الذاكرة اجلمعية؟
ماهي العوامل اليت خنرت الذاكرة اجلمعية الفلسطينية؟

خلفية البحث

للذاكرة أمهية كبرية يف األدب العريب ،ومن خالل البحث يف املكتبة األدبية العربية نستطيع
أن نلمس هذه األمهية يف األعمال األدبية العربية اليت لجند فيها حضورًا ضخمًا للذاكرة،
خاصة ضمن أجناس أدبية ذاكرية ،مثل السرية الذاتية ،والرواية التارخيية وأدب
الرحالت .لكن يف مقابل هذه األعمال اإلبداعية الزاخرة مبوضوع الذاكرة ،نادرًا ما لجند
دراسات نقدية ذاكراتية صرحية يف تعاملها املنهجي مع الظواهر األدبية  -الذاكرية
العربية ،وقليالً ما تدرج العلوم األدبية العربية ثيمة الذاكرة ضمن أجندهتا البحثية،
خبالف ما هو سائد حاليًا على مستوى البحث األديب العاملي .حتيل نتيجة البحث ،من
خالل "ذاكرة مجعية" ،على عدد من الدراسات املختلفة:
دراسة "من التاريخ إىل الرواية الذاكرة اجلمعية مصدرًا للسرد" ،إلدريس اضخضراوي،
جملة تبيّن ،صيف  ،2121العدد  : 3/4ميثّل هذا البحث حماولة لدراسة العالقة بني السّرد
والتاريخ والذاكرة اجلمعية .و دراسة "الذاكرة اجلمعيّة موضوعًا للبحث التارخيي" ،لياسني
اليحياوي ،جملة أسطور ،العدد  ،7يناير 2111م :تسعى لدراسة تطوّر األحباث حول
"الذاكرة اجلمعيّة"؛ كوهنا موضوعًا تارخييًّا فرض أمهيّته يف عديد من أدبيّات املدرسة
التارخيية الفرنسية .وكذلك دراسة "نظريات الذاكرة اجلمعية وتطورها يف ميادين العلوم
اإلنسانية" ،لزهري سوكاح ،جملة دراجومان .مج  ،3العدد 2115 ،5م :تنفرد هذه الدراسة
بتقدمي نبذة كرونولوجية و نظرية عن نشأة وتطور مفهوم "الذاكرة اجلمعية" ،وهي أيضا
هبذا املعىن تعاطٍ تنظريي مع هذا املفهوم كبناء تنظريي يتسم بالديناميكية واإلبداعية
ويشهد إىل يومنا هذا امتدادا وتطورا متواصلني يف حقول معرفية متنوعة.
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وكذلك دراسة "السياسة والذاكرة اجلمعية :عالقة تنافر أم جتاذب؟" ،لزهري سوكاح،
جملة الناقد للدراسات السياسية ،صص  :35-31هتدف هذه الدراسة إىل حتليل العالقة
القائمة بني حقلي "السياسة" و"الذاكرة اجلمعية" عن طريق عرض ومناقشة أهم املنطلقات
التنظريية اليت عاجلت هذه العالقة من منظورات علمية متنوعة ،وعلى رأسها كتابات كل
من موريس هالبفاكس (الذاكرة اجلمعية) ،وبول ريكور (الذاكرة املُتالعب هبا) ،ويان
أمسان (الذاكرة احلضارية) ،وهلموت كونيش (الذاكرة السياسية).
أما حول رواية "عائد إىل حيفا" فكتبت بعض الدراسات منها :رسالة "البنيــة السـرديــة
يف رواي ــة عائد إىل حيفا لغسان كنفاين" قدمتها الطالبة مسراء قفي إىل كلية اآلداب
واللغات يف جامعة حممد بوضياف باملسيلة لنيل درجة املاجستري :حتاول هذه الدراسة
البحث عن طبيعة البنية السردية عند غسان كنفاين وعن أسرار خطابه الروائي وفك
طالمسه من خالل بنياته املختلفة ،ورسالة "رواية عائد إىل حيفا لغسان كنفاين (دراسة
بنيوية تكوينية)" للطالب أسيف أمحد صدّيق مقدمة إىل كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل ( )S.S.Iيف جامعة شريف هداية اهلل اإلسالمية
احلكومية جباكرتا :هتدف هذه الدراسة إىل حتليل العناصر الداخلية والعناصر اضخارجية
اليت تبىن عليها رواية "عائد إىل حيفا" ،وملعرفة رؤية العامل للمؤلف املنعكسة فيها.
وكذلك دراسة "بناء الشخصية يف رواية «عائد إيل حيفا» لناصر بركة ،جملة تاريخ
العلوم ،العدد 2112 ،5م :تأيت هذه الدراسة لتبحث يف كيفية بناء الشخصية وطرائق
تشكيلها ضمن نطاق انتمائها االجتماعي والثقايف الذي حيدده الفضاء الزمكاين يف رواية
(عائد إىل حيفا).
وال نكاد لجند يف امليدان البحثي العريب أي نتاج يف إطار دراسة روايات غسان كنفاين
من هذا الباب ،وال توجد إىل حد اآلن أي دراسة عربية متخصصة يف هذا الصدد .لقد كان
خلوّ اجملال من حبث متخصص ،فضالً عن بكارته وخصوبته هو احلافز األوّل الختيار
الذاكرة اجلمعية موضوعًا هلذه الدراسة.

اإلطار النظري للبحث
الذاكرة اجلمعيّة
يف الواقع ،منذ السنوات األخرية من القرن العشرين،أطلت على العامل أحداث خمتلفة ،
منها :منو التعددية الثقافية ،وظهور وسائل اإلعالم اجلديدة ،والظهور املتفجر حلركات
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ومنظمات التراث الثقايف ،واحنسار الشيوعية وما تاله من إعادة تقييم للقيم الوطنية
السابقة يف الدميقراطيات احلديثة مهدت الهتمام واسع من قبل اجلمهور يف موضوع
"الذاكرة" ) . (Kaamen, 1995:252يف العهد املعاصر ،أصبح موضوع "الذاكرة اجلمعية"
واحدًا من أهم القضايا االجتماعية ،على الرغم من أنَّ االهتمام بالذاكرة الفردية كقدرة
عقلية لتذكر األحداث والتجارب املاضية له سجل طويل .مفهوم الذاكرة اجلماعية كنشاط
يتم فيه استدعاء األحداث على مستوى اجملتمع "خارج الفرد" بواسطة جمموعة معينة.
إن ما ساهم بشكل كبري يف النمو املذهل ألحباث الذاكرة اجلماعية هو اتساع نطاق
املوضوع وتنوع األساليب النظرية املستخدمة فيه .الذاكرة اجلمعية باعتبارها "لبنة بناء
اجملتمعات" ) ،(Assmann, 1992: 293و"الوسيلة الرئيسية اليت تتشكل هبا اهلويات
االجتماعية" ) (Mistzal, 2003: 1تتضمن جمموعة واسعة من املمارسات واألعمال الثقافية
اليت ميكن استكشاف تطبيقاهتا املتنوعة يف جمموعة واسعة من املوضوعات ،من القومية
والتاريخ والعلوم والسياسية إىل الدين واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع .من ناحية أخرى ،أدى
هذا التعقيد والتنوع إىل استنتاج بعض الباحثني أن جمال دراسات الذاكرة اجلمعية هو يف
األساس متعدد التخصصات ،ال مركزية فيه ،وال منوذجية.
تعود أهم األعمال اليت لعبت دورًا رئيسًا يف ظهور وتطوير النهج االجتماعي للذاكرة إىل
"موريس هالبواكس" فهو باإلضافة إىل إدخال مفهوم "الذاكرة اجلمعية" ،من خالل تأليف
ثالثة كتب مؤثرة يف هذا اجملال ،فقد ترك هالبواكس إرثًا قيمًا لتقدمي أمثلة أو مناذج
حبثية للباحثني من بعده .هذه الكتب هي " :األُطُر االجتماعية للذاكرة" وضح فيه أمهية
الذاكرة اجلمعية اليت تدير األنظمة األسرية والدينية واالجتماعية .وكتاب" التضاريس
األسطورية لألناجيل يف الكتب املقدسة" و"الذاكرة اجلمعية" طرح فيه فرضية أن اجملتمع
ميكن أن ميتلك ذاكرة مجعية وأن تلك الذاكرة تعتمد على اإلطار الذي تعيش ضمنه
جمموعة معينة يف اجملتمع.
على الرغم من إمهاهلا لفترة طويلة ،أصبحت هذه الكتب بعد إقبال الباحثني على
الذاكرة اجلماية ،شائعة جدًا لدرجة صارت تعترب اآلن من الكتب الكالسيكية يف علم
االجتماع.
يف كتاب "الذاكرة اجلمعية" ( ،)1451يقدم هالبواكس مثاالً آخر للعمل يف جمال
الذاكرة اجلماعية ،والذي يقوم على التمييز بني "ذاكرة السرية الذاتية" و"الذاكرة
التارخيية" و"الذاكرة اجلمعية" و"التاريخ" .من خالل تقدمي هذا التمييز ،حياول هالبواكس
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تنظيم جمال أحباث الذاكرة اجلمعية نظريًا .يف الواقع ،جوهر مفهوم الذاكرة اجلمعية يف
نظرية هالبواكس هو التناقض الذي يؤسسه بني ذاكرة السرية الذاتية والذاكرة التارخيية
).)Halbwachs, 1980: 50-52
الذاكرة اجلمعية واهلوية
اهلوية هي كيفية تعريف الفرد لذاته ،وهي حقل متعدد األبعاد ،ذو طبيعة جدلية يضم
متناقضات واختالفات تتحرك داخل عملية صريورة؛ فبهذا املعىن الذي نستمده من حقل
اهلوية املتعدد واملختلف ،منه حيدد كل شخص موقعه اضخاص داخل العملية االجتماعية ،أو
على األقل انطالقا منه يتحدد موقعه .نظرا هلذا التشابك املوجود بني الذات وحقل اهلوية
ضمن السياق االجتماعي العام ،فإنه كلما أضيف عنصرٌ إىل هذا احلقل ،أو مسه من
قريب أو بعيد ،فإنَّ الذات والسياق العام الذي ينتمي إليه ينفعل بالضرورة هبذا العنصر ،أو
يتفاعل معه حسب منطق الصراع واالختالف الذي مييز حقل اهلوية (افاية1411 ،م.)22:
ال يكاد يكون هناك حديث عن الذاكرة اجلمعية دون التطرق إىل اهلوية حيث إنه وحسب
هالفاكس ،فإن عملية التذكر الفردي ،ال ميكن أن تنشأ إال وسط إطار اجتماعي وبالتفاعل
مع آخر يعيش يف هذا اجملتمع ) .(Assmann, 1995: 125وهو ما يؤسس الحقًا لنسق مجعيّ
جيعل «اضخربات والتجارب الذاتية للفرد قابلة للتذكر والتأويل بورة مجعية ،ويسمي
هالفاكس هذا النسق التذكري اجلمعي "الذاكرة اجلمعية"»(كوساح 2115 ،م .)124:وحبسب
تصوّر هالفاكس فإن وجود مثل هذا النسق يعد شرطًا أساسيًا لوجود مجاعة ما ،حيث أن
هذه اجلماعة تعرب عن هويتها عرب فعل التذكر اجلمعي (كوساح 2111 ،م.)133:
األدب والذاكرة
يُعترب األدب اليوم وسيطًا حموريًا من وسائط الذاكرة اجلمعية؛ «ذلك أنّ له دورًا حامسًا يف
تكوين الذاكرة احلضارية .هلذا ،صار مبحث الذاكرة ال يربط بني العلوم األدبية والعلوم الثقافية
فحسب ،بل أصبح يؤسس حلوار متعدد التخصصات بني العلوم األدبية والعلوم التارخيية والعلوم
االجتماعية وعلم النفس أيضًا» (سوكاح2121 ،م .)91 :تقدم إرل تصنيفًا يقسم األحباث األدبية
حول الذاكرة إىل مخسة توجهات حبثية رئيسة ) ،(Erll, 2010: 288ميكن تلخيصها مبا يلي:
أحباث فنون الذاكرة يف دراسات تاريخ األدب :يهتم هذا االجتاه بدراسة تقنيات احلفظ
القدمية يف الغرب اليت وُظفت يف آداب القرون الوسطى ،ويف الفترة األوىل املبكرة من
العصر احلديث( .سوكاح2121 ،م.)92:
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أحباث التناص بوصفه ذاكرة األدب :مفهوم ذاكرة األدب هنا جمازي إىل حد بعيد،
ويقصد به أنه عرب التناص  Intertextualityيتذكر نص أديب معني نصًا أو نصوصًا(سوكاح،
2121م.)92:

النص األديب بوصفه نصًا مجعيًا – معياريًا :يتيح هذا التوجه معرفة وظائف األدب من
جهة كونه نظامًا رمزيًا اجتماعيًا ،ومن مث كيفية تشكّل هوية مجعية وبروزها يف نصوصه
اليت تسميها أليدا أمسان "النصوص املُعاد استعماهلا"؛ بسبب احتوائها منظومة القيم
واهلوية اليت تعتربها ثقافةٌ ما معيارًا هلا(سوكاح2121 ،م.)92:
متثالت الذاكرة يف األدب :يعاجل هذا التوجه البحثي املهم متثالت الذاكرة والتذكر يف
النصوص األدبية ،وال خيفى مدى اتساع هذا التوجه؛ بسبب فيض الدراسات األدبية اليت
هتتم بتحليل الذاكرة يف النصوص األدبية ،عرب منهج حتليل احملتوى السردي ،مرورًا
بتحليل اضخطاب املُضمّن يف النصوص األدبية ،ووصوالً إىل دراسات التحليل النفسي األديب
لتمثالت الصدمة النفسي (سوكاح2121 ،م.)97:
األدب بوصفه وسيطًا للذاكرة الفردية واجلمعية :صار األدب يعترب اليوم وسيطًا حموريًا
من وسائط الذاكرة ،سواء الذاكرة الفردية أو اجلمعية؛ ذلك أنّ له دورًا حامسًا يف تكوين
الذاكرة احلضارية .هلذا ،صار مبحث الذاكرة ال يربط بني العلوم األدبية والعلوم الثقافية
فحسب ،بل أصبح يؤسس حلوار متعدد التخصصات بني العلوم األدبية والعلوم التارخيية
والعلوم االجتماعية وعلم النفس أيضًا(سوكاح2121 ،م.)97:

النقد الثقايف
النقد الثقايف ظاهرة أدبية رافقت مابعد احلداثة يف جمال النقد .وقد جاءت هذه الظاهرة
كردة فعل على النظريتني البنيوية والشكالنية ،واملعروف عن هاتني النظريتني االعتناء يف
الظاهر والشكل واجلماليات الفنية .و«نظرا التساع مفهوم الثقافة وانفتاحه على كل شيء
تقريبًا ،فان حقل الدراسات الثقافية /النقد الثقايف ،يؤدي وظيفته من خالل االستعاره،
من خمتلف فروع املعرفة مثل :علم االجتماع ،األنثروبولوجيا ،علم النفس ،اللغويات
واللسانيات ،النقد األديب ،نظرية الفن ،الفلسفة ،العلوم السياسية ،علوم االتصال وغريها
 .ذلك أن الدراسات الثقافية ليست نظاما وإمنا هي مصطلح جتميعي حملاوالت عقلية
مستمرة وخمتلفة ،تنصب على مسائل عديدة ،وتتألف من أوضاع سياسية وأطر نظرية
خمتلفة ومتعددة» (بعلي 2111 ،م.)14:
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يتكوّن النقد الثقايف من قسمني :ثقافة ونقد منسوب إليها؛ وهو «فرع من من فروع النقد
النصوصي العام ،ومن مث فهو أحد علوم اللغة وحقول (األلسنية) معين بنقد األنساق
املضمرة اليت ينطوي عليها اضخطاب الثقايف بكل جتلياته وأمناطه وصيغه ،ما هو غري
رمسي وغري مؤسسايت وماهو كذلك سواء بسواء» (الغذامي2115 ،م ،)13 ،وتدخل دراسة
الذاكرة اجلمعية ضمن النقد الثقايف الذي هو «ليس منهجًا بني مناهج أخرى أو مذهبًا أو
نظرية كما أنه ليس فرعًا أو جماالً متخصصًا بني فروع املعرفة وجماالهتا بل هو ممارسة أو
فاعلية تتوفر على دراسة كل ما تفرزه الثقافة من نصوص سواء أكانت مادية أو فكرية،
ويعين النص هنا كل ممارسة قوال أو فعالً تولد معىن أو داللة» (قنسوة2117 ،م)7:
«اهتمت الدراسات الثقافية /النقد الثقايف ،جبملة من العناوين والقضايا البارزة،
أمثال :ثقافة العلوم ،وتشمل التكنولوجيا واضخيال العلمي ،وثقافة الصورة وامليديا ،وصناعة
الثقافة ،والثقافة اجلماهريية ،واألنثروبوجية النقدية الرمزية املقارنة ،والتارخيانية
اجلديدة ،ودراسات سياسة العلوم ،الدراسات االجتماعية ،االستشراق ،خطاب مابعد
االستعمار ،نظرية التعددية الثقافية ،والدراسات النسوية واجلنسوية ،والنقد اإليكولوجي/
ثقافة البيئة ،وثقافة العوملة» (بعلي 2111،م .)11:ووفقًا ملا ورد أعاله فالنقد الثقايف هو
النقد الذي يتعامل مع األدب الفين واجلمايل باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة أي ال يتعامل
مع النصوص الفنية على أهنا رموز مجالية.
عربنة
العربنة كلمة مشتقة على صيغة فعلنة من عَبََّرَ الشيءَ أي صريه عربيا ،قياسا بالتعريب،
وفعلنة صيغة صرفية مَرِنَة يف توليد مفردات حديثة بالعربية املعاصرة ،وكان قرار جلنة
األصول يف جممع اللغة بالقاهرة؛ قبول ما يشيع على ألسنة املثقفني من حنو :عَلْمَنَ،
وعَضْوَن ،وعَقْلَن ،ومصادرها ،وما يشتق منها ،على أن تعدّ النون زائدة (األقطش،
2111م .)23 ،واملقصود من العربنة هنا إعطاء صورة عربية لألماكن واملُقدسات
والشوارع ،وكذلك أمساء املدن والقرى واملناطق األثريّة وخباصة تغيري اسم العلم من اسم
غري عربي السم عربي ضمن خطة منتظمة لطمس اهلوية الفلسطينية ،وذلك من أجل
تعزيز الرواية اإلسرائيلية ،وقلب احلقائق التارخيية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيين
اإلسرائيلي ،ولتعميم استعمال اللغة العربية يف أرجاء فلسطني ويف خمتلف جماالت التواصل
لتكون أساسًا لوحدة الوافدين الفكرية والسياسية ولتذويب اللغات اليت كان يتكلم هبا
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الوافدون وهي عملية ضخدع هؤالء وجتريدهم من تراثهم وثقافتهم وتفريغ ذاكرهتم كالشعب
الفلسطيين اليت مورست عليه هذه السياسية .وتتم عملية العربنة بعد عملية التخطيط
اللغوي  ،Language planningواليت يطلق عليهــا أحيان ــا تعب ــري اهلندس ــة اللغويــة
 Linguistic engineeringوهي من فروع اللسانيات االجتماعية والذي يهتم بعالقة اللغة يف
اجملتمع و«يضطلع ب ــالتخطيط اللغ ــوي ع ــادة كيان ــات متخصـصة ،ومؤســسات،
وأكادمييــات وأحيانـا األفــراد أنف ـ سهم .ويـرتبط التخطــيط اللغــوي بـشدة مبفهــومني
متكــاملني ،مهــا الــسياسة اللغويــة  ،Language policyواالجتاهــات اللغويــة Languages
 .attitudesوميــارس التخطــيط اللغوي حلل مشكلة خاصة يف منطقة جغرافية تسودها لغة
ما .رغم ذلك ،تتعرض اللغة املختارة ملنافسة اللغـات األخـرى .وليـست عمليـة التخطــيط
لغـوي بالعمليـة السهلية ،لـذا يطلـق عليها أحيانا املعاجلـة اللغويـ ــة» (عبد العظيم2112 ،م.)2:
ملخص الرواية
"عائد إىل حيفا" من الروايات العربية املهمّة لألديب الفلسطيين غسّان كنفاين .ألفها يف
عام 1424م  ،واستخدمها لرسم صورة عن حياة املهجّرين الفلسطينيني خالل نكبة سنة
1491م اليت هجّرهتم عن أراضيهم ،وجعلتهم يواجهون القتل الوحشي على يد العصابات
الصهيونية ،وما رافقه من تدمري للكثري من القُرى الفلسطينية ،مثّ يكمل كنفاين سرد
األحداث ليجمع ويوضح عدّة أفكار معًا ،وأمهها الفراق والعودة ومها الفكرتان األساسيتان
اللتان جتسدتا يف شخصيات الرواية.
"عائد إىل حيفا" رمبا تكون يف نصها عمالً أدبيًا روائيًا ،إال أهنا يف نصها اإلنساين
جتربة عاشها غسان كنفاين ،جتربة جرح وطن ،وعذاب إنسان عاىن قهرًا وظلمًا وحرمانًا
وتشردًا ،الّا أنه دائمًا وأبدًا حيمل أمل العودة إىل ذاك الوطن الساكن يف الوجدان .يف
"عائد إىل حيفا" يرسم غسان كنفاين الوعي اجلديد الذي بدأ يتبلور بعد نكبة 1491م .إهنا
حماكمة للذات من خالل إعادة النظر يف مفهوم العودة ومفهوم الوطن .استخدم كنفاين
شخصيتني رئيسيتني ،مها سعيد وصفية اللذان فقدا ابنهما خلدون أثناء هجوم القوات
الصهيونية على مدينة حيفا؛ حيث تركت صفية خلدون داخل املزنل يف حي احلليصة،
وخرجت تبحث عن زوجها ،وبعد أن عثرت عليه مل تتمكّن من العودة إىل املزنل ألخذ طفلها؛
بسبب إغالق الطرق وتدافع النّاس للهرب.
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بعد عام  1427م أتى هدوء نسيب وساهم يف فتح الطرق واملعابر بني املناطق واملدن
الفلسطينية وكانت حيفا واحدة منها ،فقرر سعيد وصفية العودة إىل مزنهلما يف حيفا علّهما
جيدان خلدون بانتظارمها .وعندما دخال حيفا كانت املفاجأة بعد وصوهلما إىل مزنهلما
واكتشاف احلقيقة املُرّة ،وهي أن عائلة يهودية استولت على مزنهلما وابنهما ،وتغيّر اسم
خلدون إىل دوف.
عربنة ذاكرة املكان
يعد املكان اجلغرايف يف الرواية الفلسطينية أحد أهم اضخصائص البنيوية يف النص ،ومكون
من مكونات هوية النص الروائي الفلسطيين ،ولذلك عمد الروائيون الفلسطينيون إىل
صياغة األماكن واملعامل احململة بصور مثالية إنسانية .إن الكيان اإلسرائيلي بدأ تغيري أمساء
املناطق واألودية والتالل وحتَّى الشوارع من العربية إىل العربية ،وهدف من ذلك إىل
مصادرة اجلغرافيا الفلسطينية ،وهتويد ذاكرة املكان وغرس املفاهيم واملصطلحات اليهودية
التوراتية يف اجليل الصاعد ويف عقول السياح الوافدين وإضفاء صبغة دينية على كل
فلسطني وأبرزها القدس« .أن هتويد فلسطني جيسد مجيع املنطلقات العنصرية والعدوانية
للصهيونية ،ويكشف حماوالت التضليل واضخداع اليت روجها الصهيونيون حول عالقتهم
بأرض فلسطني ،بدعم كامل من الدول األوروبية الغربية ،ومن مث فإن هتويد فلسطني يعبّر
عن الظلم االستعماري الغريب الذي حلق بالشعب الفلسطيين خصوصًا واألمة العربية بوجه
عام» (عبدالكرمي2111 ،م .)12:يساهم املكان بشكل فعال يف خلق رؤية اإلنسان وسلوكه وماهو
عليه ،وهذا ما يؤكده كنفاين يف روايته ،فقد ظهر املكان جليًّا للمتلقي يبني تفاصيل املدن
الفلسطينيّة بروحها وتناغمها حنو احلوار الذي يدور بني سعيد وزوجته على أبواب حيفا،
قالت صفية « :مل أكن أتصور أبدًا أنين سأراها مرةً أخرى» (كنفاين2119 ،م )12:فعبَّر سعيد
عن الواقع اجلديد بقوله لصفية« :أنت ال ترينها ،إهنم يوروهنا لك»(كنفاين2119 ،م.)12:
احلوار يعكس الواقع اجلديد الذي صاغه الكيان الصهيوين ،واقع يَفرضُ على الفلسطيين
صاحب األرض أن يقطع مسافات طويلة ومير على حواجز كثرية ،لقد بدأت إسرائيل
احتالهلا بسرقة األرض وجعل أهلها أغراب عليها.
سياسة تغيري أمساء املدن
تعـد أمساء املدن والقرى من موضوعات اللغة اليت هي مـن الركـائز األساسية للجغرافيـا
احلـضارية ورغـم ذلـك ،تقـع دراسـتها حاليـا عنـد هـامش اهتمـام األكـادمييني مـن
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اجلغـرافيني .ورغم أن اللغة هي ناقل الثقافة واهلوية ،إال أهنا مل تلق ما تستحقه من دراسة
جغرافية ،وبينمـا لجنـد أن دراســة التركيــب الــداخلي للغــات هــو اهتمــام العــامل اللغــوي؛
فــإن اهلــم األول للجغــرايف هــو التحليــل املكــاين للغــات وللجماعات املتحدثة.
مل تكتف احلركة الصهيونية باالعتداء على اإلنسان واألرض ،بل استهدفت أمساء القرى
واملدن الفلسطينية؛ «ألن االسم حيمل ذاكرة املكان اجلمعية للشعب الفلسطيين ،فأرادت
احلركة الصهيونية حمو الذاكرة ،وطمس اهلوية وتزييفها .وباعتراف أحد أعضاء جلنة
األمساء الرمسية يف إسرائيل ،يؤال إليتسور ،فإن أكرب اعتداء ،يف تاريخ فلسطني ،هو ما
اقترفته احلركة الصهيونية جتاه أمساء املواقع اجلغرافية؛ إذْ حمت األمساء القدمية،
ووضعت مكاهنا أمساء ،ال عالقة هلا بتاريخ املكان .بينما حافظ العرب ،منذ الفتح العريب
اإلسالمي ،عليها كما هي ،من غريتغيري أو تزييف» (أبو خضري2112 ،م.)355:
وقد صنّف ابراهيم عبدالكرمي عربنة األمساء املدن والقرى واملواضع يف عشرة أصناف،
منها :أمساء تناخية مثل رام اهلل إىل "أفرامي" ،تسميات تلمودية مثل "خربة املسكنة" إىل
خربة مشكنة ،تسميات نسبة إىل حاخامات وأدباء مثل تسمية جبل حيدر (يف اجلليل
األعلى) باسم "هار هآري"،و تسميات لرموز صهيونية حنو جبل شرفة (غرب القدس) إىل
هار هرتسل ،وتسميات حملاربني صهاينة مثل جبل قليلة (جنوب مرج ابن عامر) إىل هار
جيبورمي ،وتسميات منسوبة ملستعمرات صهيونية مثل جفعات يروحام ،نسبة إىل مستعمرة
يف املنطقة ،وتسميات حمرّفة عن العربية مثل تل أبو هريرة يف منطقة غزة إىل هارور،
وتسميات مترمجة إىل العربية مثل جبل جرادة (النقب) :هار جوفاي ،وتسميات لزعماء
إسرائيليني أو أجانب مثل أطالق اسم الوزير موشي حاييم شابريا على تل املشارف يف
القدس( .عبدالكرمي2111 ،م .)12-11:وأشار إىل" أن تغيري األمساء لألسف أحدث أثره
يف الفلسطينيني والعرب ،فاليوم يطلقون األمساء اليهودية على األماكن بدال من أمسائها
األصلية العربية.
أشار كنفاين إىل سياسات تغيري األمساء ،بقوله
«ظهر يوم الثالثني من حزيران1427 ،م ،كانت سيارة " الفيات " الرمادية اليت حتمل رقما
اردنيا أبيض تشق طريقها حنو الشمال ،عرب املرج الذي كان امسه مرج بن عامر قبل
عشرين سنة ،وتتسلق الطريق الساحلي حنو مدخل حيفا اجلنويب  .وحني عرب الشارع ودخل
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إىل الطريق الرئيسي اهنار اجلدار كله ،وضاعت الطريق وراء ستار من الدموع ،ووجد
نفسه يقول لزوجته "صفية ":
 "-هذه هي حيفا يا صفية !"» (كنفاين2222 ،م.)82:

غسانُ هنا يذكر عبارة "قبل عشرين سنة" ليشري إىل سنة  1491م حني مت تغيري أمساء
املدن والقرى الفلسطينية من العربية – الفلسطينية إىل العربية بغية طمس الذاكرة الثقافية
الفلسطينية وانتزاع املاضي العريب من األذهان .كما انه تعمد يف عدم ذكر االسم الصهيوين
ملرج بن عامر لعدم اعترافه باألمساء املزورة .وتتكرر عبارة " قبل عشرين سنة" كثريًا يف
الرواية لتدل على هول احلدث والتأريخ الذي لن يُمحى من الذاكرة الفلسطينية .وغسان هنا
حيضّ على عدم نسيان األمساء األصلية ويتعمد يف التأكيد على استخدام هذه األمساء كيال
تتقطع الذاكرة اجلمعية الفلسطينية وتتالشى مع األيّام والسنني وبالتايل فاالحتفاظ
بالذاكرة ونقلها للجيل القادم يُعَدُّ نوعاً من املقاومة وقدر الشعوب املقهورة أن تقاوم.
ويذكر غسان أيضًا
«وأخذت األمساء تنهال يف رأسه كما لو أهنا تنفض عنها طبقة كثيفة من الغبار :وادي
النسناس ،شارع امللك فيصل ،ساحة احلناطري ،احلليصة ،اهلادار ،واختلطت عليه األمور
فجأة» (كنفاين2119 ،م.)13:
يهدف اإلسرائيليون إىل مسح اهلوية الفلسطينية والذاكرة اجلمعية للفلسطينيني وقد
أطلقوا أمساء يهودية مستمدة من التوراة والتلمود على املدن والقرى الفلسطينية .ولكن
غسان ال يعترف هبذه األمساء ،ويف هذا املقبوس يدخل كنفاين حيفا كله داخل الرواية،
يذكر عدة أمساء عدة ما بني ساحة وشارع وحي ووادي ليشري إىل تغيري مجيع أمساء
األمك نة يف حماولة مدروسة وممنهجة للقضاء على كل ما ميت للذاكرة اجلمعية والثقافية
الفلسطينية بصلة .فيعيد هذه األمساء للواجهة نافضا عنها غبار العربنة ،وكما نرى كان
غسان ملتصقًا بقضيّته ومنهمكًا بالكتابة دفاعًا عنها ألنه يعي أمهية احلفاظ على الذاكرة.
ويف جزء آخر من الرواية يقول
«وفجأة جاء املاضي ،حادا مثل سكني ،كان ينعطف بسيارته عند هناية شارع امللك فيصل
(فالشوارع بالنسبة له مل تغيّر أمساءها بعد) متجها حنو التقاطع الذي يزنل يسارًا إىل
امليناء ،ويتجه ميينًا حنو الطريق املؤدي إىل وادي النسناس» (كنفاين 2119،م.)19:
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إنَّ الشوارع بالنسبة لسعيد مل تغيّر أمساءها بعد ،وهذا ليس غريبًا فاإلنسان شديد
االتصال ببيئته الّيت نشأ وترعرع هبا  ،وإذا فصلته القوة عن هذه البيئة جسميًا فالتستطيع
أن تفعل ذلك روحيا ففور عودة "أبو خالد" حليفا يأخذه احلنني ألحضان املاضي أيام العزة
والكرامة ويعي أن ما جرى كان عملية اغتصاب عنيف وأن عملية هتجري الشعب الفلسطيين
من دياره هي عملية سياسية ضمن مشروع استيطاين استعماري يقوم على أيديولوجيا
واضحة وحمددة .ونفهم من هذا املقبوس أن الذاكرة ليست جمموعة من الذكريات اجلامدة
فحسب بل تصاحب هذه الذكريات العديد من األحاسيس واملشاعر.

هتدمي األبنية أو إخالئها والسيطرة عليها

شرعت السلطات اإلسرائيلية منذ عام 1427م ،باتباع سياسة ممنهجة جتاه الفلسطينيني؛
هبدف إحكام السيطرة على األرض وعربنة ذاكرهتا وبالتايل إرساء واقع جديد على األرض؛
وذلك من خالل سلسلة من القرارات واإلجراءات التعسفية ومن بني هذه اإلجراءات هدم
املنازل واملنشآت الفلسطينية أو ختليتها وإمهاهلا لتكون خرابة .ومل يغفل غسان كنفاين عن
تسجيل هذه السياسة يف روايته:
«طول الطريق كان يتكلم ويتكلم ويتكلم ،حتدث عن زوجته عن كل شيء عن احلرب وعن
اهلزمية وعن بوابة مندلبوم اليت هدمتها اجلرارات .وعن العدو الذي وصل إىل النهر
والقناة ومشارف دمشق خالل ساعات» (كنفاين2119 ،م.)11:
وملا احتل الكيان الصهيوين القدس العربية عام 1427م أزال آثار بوابة مندلبوم بالكلية
وفتح املدينة على كل أجزائها ليسيطر عليها بالكامل (أشتية2111 ،م )129 :السيطرة على
املكان وذاكرة املكان وبالتايل حذف الذاكرة اجلمعية من سياسات الكيان الصهيوين ،ويأيت
هتدمي بوابة مندلبوم هلذا الغرض ولكن غسان الذي تعرضت بالده للغزو وتراثه للطمس،
يرى املقاومة القلعة األخرية حلماية تراث هذه البالد وتارخيها وثقافتها من الطمس
والتحريف ودفاعًا عن وجودها وحق شعبها يف احلياة حبرية وكرامة .ويكتب عن مدرسة
مهمولة كانت تضج بالطالب العرب:
«أما سعيد وصفية فقد كانا يف ذلك اليوم بالضبط يبكيان معًا ،بعد أن عاد سعيد للمرة
املئة فاشالً ،عاجزا عن الدخول إىل حيفا ،لينام بعد قليل مرهقًا ممزقًا شبه غائب عن
الوعي من فرط التعب ،يف الغرفة اليت كانت صفًا سادسًا مبدرسة املعارف الثانوية ،مقابل
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جدار السور الذي حيمي سجن عكا الشهري ،على شاطئ البحر الغريب» (غسان كنفاين،
2119م.)95:

سجن عكا هو مبىن فلسطيين تارخيي ،ونوم سعيد يف الغرفة اليت كانت صفًا سادسًا
مبدرسة املعارف الثانوية ،يدل على حنينه للوطن واألرض والتشبث باهلوية الفلسطينية،
وأيضًا عالمة على إمهال املباين الفلسطينية والتدريس بعد ما مت هتويد املدينة والقضاء
على عروبتها وذاكرهتا وخصوصياهتا العربية واإلسالمية .حياول الكيان الصهيوين بكل ما
أويت من قوةٍ أن يفصل املواطن الفلسطيين عن كل شيء يربطه مبا قبل سنة 0491م.

إعادة بناء األفكار

نقصد من "بناء األفكار" حتويل الشخص عن قيمه والتالعب يف أفكاره وآرائه أو تعديل
أمناطه السلوكية وقناعاته ،وتبنيه لقيم أخرى جديدة تفرض عليه من قِبَل شخص أو
جمموعة من األشخاص أو مؤسسة أو دولة عن طريق التالعب بالعقل البشري من خالل
العديد من األساليب والطرق اليت تستخدم يف العادة يف التعليم وإيصال املعلومات .يقول
الصحايف األمريكي إدوارد هنتر« :القصد هو تغيري العقل بصورة جذرية حبيث يصبح
صاحبه دمية حية (انسانًا آليًا) من دون أن يلحظ هذا العمل الشرير من اضخارج .اهلدف
هو إنشاء آلية يف اللحم والدم مبعتقدات جديدة وآالت تفكري جديدة توجل يف جسم أسري.
ماترمي إليه هو البحث عن عرق مستعبد ميكن الوثوق به على عكس عبيد األزمنة الغابرة
بأال يثور أبدًا وأن يكون خاضعًا دائمًا لألوامر مثل حشرة تسريها عرائزها» (تيلر،
2117م .)17،السلطات اإلسرائيلية حتاول صناعة جيل فلسطيين ميكن أن ينسى وطنه
الفلسطيين .ومن األمثلة الواردة يف الرواية:
«أي خلدون يا صفية؟ أي خلدون؟ ،أي حلم ودم تتحدثني عنهما ،وأنتِ تقولني خيار
عادل ،لقد علموه عشرين سنة ،كيف يكون يوما يوما وساعة ساعة مع األكل والشرب
والفراش مث تقولني خيار عادل إن خلدون ،أو دوف ،أو الشيطان إن شئت ،ال يعرفنا!
أتريدين رأيي؟ لنخرج من هنا ولنعد إىل املاضي .انتهى األمر .سرقوه» (كنفاين،
2119م.)91-94:
إن كنفاين جعل "خلدون" بصورة ما معادال رمزيا للذاكرة الفلسطينية ،فكما مت
االستيالء على هذه الذاكرة ،كذلك أيضًا مت االستيالء على خلدون من قبل أسرة يهودية
مهاجرة من بالد بعيدة ،حبيث أخضعته منذ تلك اللحظة لغسيل دماغ شامل ،اي بالضبط
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كل ما قام ويقوم به الكيان الصهيوين يف فلسطني من استيالء واستغالل وشطب لذاكرة
املكان وتغيري لتارخيه .هذه بالضبط هي الفرضية األساسية اليت اشتغل عليها كنفاين يف
هذه الرواية .أي الربهنة على استحالة استعادة احلق املغتصب من غري مقاومة .وهي
بالضبط فكرة تتناقض متاما مع السياسة التطبيعية اليت ال تقترب من مفهوم املقاومة.
ويورد غسان كنفاين أيضًا:
«ال حاجة لتصب غضبك علي ،فأنا عريب أيضًا ،ويافاوي مثلك ،وأعرفك فانت ابن
البلدة...ادخل لنشرب القهوة» (غسان كنفاين2119 ،م.)52:
يشري هذا املقبوس إىل املواطنني العرب (فلسطينيو  )91يف إسرائيل الذين قرروا
االخنراط يف اجملتمع اجلديد ،وارتضوا أن حيملوا اهلوية اإلسرائيلية ،هؤالء العرب
تعرضوا لعملية إعادة بناء األفكار حبيث أصبحوا يشاركون يف االنتخابات وحاولوا االندماج
يف اجملتمع اإلسرائيلي ،لكن مع هذا عاشوا فيما يشبه السجن الكبري ،وتعرفهم الدولة
كمواطنني عرب ،وأحيانا تشري هلم كطوائف ،فهي ال تعترف هبم كأقلية قومية أصلية ذات
حقوق مجاعية .ويكتب غسان كنفاين أيضًا:
«وأخذ صوت نشيجها يعلو شيئًا فشيئًا ،ولكنها التزمت الصمت ،وأمضيا تلك الليلة دون
كلمة ،يستمعان معا إىل أصوات األحذية العسكرية تقرع الطرق ،وإىل الراديو يظل يعطي
األوامر» (كنفاين2119 ،م)25:
اهتمت املنظمة الصهيونية العاملية منذ تأسيسها باإلعالم؛ وذلك من أجل احلثّ على
اهلجرة إىل فلسطني؛ وبعد االحتالل والسيطرة نظر اإلعالم اإلسرائيلي للصراع مع
الفلسطينيني ،من منظار أمين وهويايت ،وكثريًا ما يكتفي مبا متليه عليه األجهزة األمنية
من معلومات ،مستخدمة التضليل وحماولة غسل األدمغة وبناء األفكار وبالتايل القضاء على
الذاكرة؛ والراديو هنا أحد أدوات النظام اإلسرائيلي لتزوير الذاكرة اجلمعية ،كما ساهم
يف ترسيخ آراء خمتلفة ومشوشة يف نفوس اجلمهور العريب الفلسطيين الذي ظل مكشوفًا،
وإىل حدٍّ كبري ،لإلعالم اإلسرائيلي ،ومل تكن هناك وسائل أخرى قادرة على التصدي،
ومقاومة هذا التأثري.
ويورد غسان كنفاين أيضًا
«كانت لغتها االنكليزية بطيئة ،وذات لكنة أقرب إىل األملانية ،وتبدو ،إذ تتلفظ هبا ،كما لو
أهنا تنتشل كلماهتا من بئر غبار سحيقة الغور» (كنفاين2119 ،م.)32 :
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هناك تأكيد على املكان والذاكرة من أوَّل الرواية إىل هنايتها فعنواهنا "عائد إىل حيفا"
يشري إىل عالقة اإلنسان باملكان أو األرض بشكل مستقيم .يريد أن يظهر أنَّ هذا الكيان
جلب سكانا من بالد خمتلفة ال جييدون اللغة األصلية هلذه البالد هبدف حمو اهلوية
الفلسطينية ،لذلك هو خيوض حرب الذاكرة مع الشعب الفلسطيين.

التغيري الدميوغرايف

امللكية عنصر هام من عناصر اهلوية الثقافية والذاكرة اجلمعية ألية أمة إذ ال وجود للذاكرة
اجلمعية دون وجود ملكية جغرافية وهوية ثقافية ،فامللكية «متثل احليز اجلغرايف وحدود
الدولة اليت متيز وجودها املادي ،وباحلفاظ على هذه امللكية حتفظ الذات املالكة مقومات
وعناصر وجودها ،وبفقدانه يشحب وجه تلك الذات ومتسح قسماهتا وختتفي وتفقد دورها
احلضاري ،وحالة االستعمار خري مثال على هذه احلالة ،فالذات املستعمرة ال تفقد األرض
فحسب ،ولكنها تفقد التراث والتاريخ أيضا» (حاج علي.)22 :2117 ،
والتغيري الدميغرايف املقصود فهو «القيـام بأفعـال وتصرفـات مــن شــأهنا تغييــر التركيبــة
السـكانية فــي منطقـة ما ،حبيــث يتم إخالء جمموعات سكانية ذات عرق أو مذهب أو دين
معني ،وإحالل غريهم ممن لديهم دين أو عرق أو مذهب خمتلف ،عرب وسائل عدة من
ترغيب وترهيب» (زين الدين2112 ،م.)2:
كان الصراع الفلسطيين– الصهيوين منذ بدايته صراعا على الوجود واختذ أشكاالً
وصورًا أمهها األرض والسكان؛ وقد اعترب الكيان الصهيوين منذ قيامه أن الفلسطينيني
يشكلون خطرًا دميوغرافيًا عليه .فكان اهلدف األساس للحركة الصهيونية أوالً ،وإسرائيل
الحقا ،هو االستيالء على أكرب مساحة ممكنة من أرض فلسطني واستعمارها بأكرب عدد
ممكن من املستوطنني القادمني يف موجات متالحقة من املهاجرين .وعلى هذا األساس فإن
العاملني اجلغرايف والدميوغرايف تبقى هلما الكلمة األخرية يف الصراع الذي ختوضه
الصهيونية يف فلسطني ،وأما املمارسات اإلسرائيلية على األرض متمثلة يف هتجري
الفلسطينيني هتجريًا قسريًا من قراهم ومدهنم وانتزاع األرض من أصحاهبا األصليني
والسيطرة عليها بكافة الوسائل والطرق وأحداث تغيريات يف اضخريطة السكانية ،مبا يتالءم
مع حاجات الكيان الصهيوين األمنية واستمرار سلطته السياسية ..لذا فإن التغيري
الدميغرايف وما يتبعه من تغيري يف املفاهيم والقضاء على الذاكرة اجلمعية والقيم
االجتماعية املتوارثة كاف لتفتيت تراث أي منطقة.
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يشري كنفاين إىل التغيري الدميغرايف بقوله
«وحني عاد"إيفرات كوشن"مع مرييام إىل نزل املهاجرين كانت"مرييام" قد قررت العودة إىل
إيطاليا ،ولكنها مل تفلح طوال تلك الليلة ،وال يف األيام القليلة اليت أعقبت ذلك اليوم ،يف
إقناع زوجها بذلك ،وكانت دائما ختسر النقاش بسرعة ،وال تستطيع إجياد الكلمات اليت
تعرب عن رأيها ،وتشرح حقيقة دوافعها ،إال أن عادت فتغريت بعد ذلك بأسبوع واحد ،فقد
عاد زوجها من زيارة ملكتب الوكالة اليهودية يف حيفاء خبربين مفرحني :لقد أعطي بيتًا يف
حيفاء نفسها ،وأعطي مع البيت طفالً عمره مخسة شهور» (غسان كنفاين2119 ،م.)93-99 ،
كان أهم أداة للتغيري الدميغرايف هو االستيطان ،فـ "إيفرات كوشن" و"مريام" مها
مستوطنان ذاكرهتما فارغة من كل شيء ميت بصلة لفلسطني .بدت شخصية "إيفرات
كوشن" يف الرواية متأثرة بشكل كبري بالدعاية اإلسرائيلية .فهو مل يكن يصدق أن تلك
األرض كانت جمرد صحراء أعادت الوكالة اليهودية اكتشافها بعد ألفي سنة .و"مريام" زوجة
إيفرات كوشن بدت شخصيتها مبظهر خمتلف عن زوجها هي امرأة يهودية ،جاؤوا هبا من
الدمنارك اىل فلسطني عنوةً ،وأقنعوها بأن تبقى لتسكن بيتًا مجيال يف حيفا ،هو بيت سعيد
وصفية .وبعد أن عرفوا بعقمها وعدم قدرهتا على اإللجناب ،عرضوا عليها أن تتبىن طفالً
عربيًا تركه أهله عندما هربوا ،كي يُنسوها منظر الطفل العريب الذي رأته يُرمون به يف
شاحنة نقل اجلثث كأنه قطعة من خشب .كانت شخصية زوجها ال تقيم أي اعتبار لإلنسان
الفلسطيين ولن تشعر جتاهه بأي ذنب ،وعلى الرغم من أن كليهما سامهوا بتدمري الذاكرة
الفلسطينية من خالل قبول االستيطان إال أن غسان فرق بينهما وقدّم صورة شبه اجيابية
من مريام بعيدًا عن االنفعاالت والشعارات واضخطابات الرنانة فإنه كان يشتغل على بناء
مشروعه الروائي بعقلية الباحث العلمي.
ويكتب كنفاين يف جزء آخر من روايته:
«أخذها زوجها إىل الرصيف اآلخر وسأهلا:
"كيف عرفت أنه طفل عريب؟""أمل تر كيف ألقوه يف الشاحنة كأنه حطبة؟ لو كان يهوديا ملا فعلوا ذلك"» (كنفاين،2119م.)92:

ماورد يف املقبوس يشف عن جرمية انسانية تستهدف االنسان هبدف حذف ارتباطه مع
األرض وقد أكد غسان على الطفل ألنه املستقبل املرجو للتغيري .لقى اختار غسان «رجالً
وامرأة من املهاجرين األوروبيني اهلاربني من مذابح النازية ،مها إيفرات كوشن وزوجته
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مرييام .إهنما يهوديان عاديان وإن كانا حيمالن مسؤولية االستيطان يف أرض على حساب
أهلها فهما يف نفس الوقت ليسا من عصابات الصهيونية ،بل إنَّ احلكم الصهيوين كان
خدعة هلما بدرجة من الدرجات .إنَّ مرييام البولندية األصل ترى يف الطفل العريب املقتول
صورة أخرى من أخيها الذي قتله النازيون يف أوشفيتز ،وهي ترغب يف العودة مرة أخرى
إىل أوروبا (عاشور2117 ،م .)115:فبناءً على ما ورد أصبح للطفل دور مهمّ يف املقاومة،
ويورد غسان:
«حني فتح رجل من اهلاغاناه ،معه رجل عجوز له وجه يشبه الدجاجة ،باب مزنل "سعيد
س ".يف احلليصة ،ووسع الطريق أمام "إفرات كوشن" وزوجته ،القادمني من بولونيا،
ليدخال إىل ما صار منذ ذلك اليوم مزنهلما املستأجر من دائرة أمالك الغائبني يف حيفاء.
(غسان كنفاين2119 ،م.)37:

رجل من اهلاغاناه يوسع الطريق لزوجني من بولونيا يف أرض فلسطني ،يريد أن يشري
إىل أنَّ هؤالء ال ميلكون حقا وأرضًا فقد مجعتهم احلركة الصهيونية من أصقاع العامل
هبويات خمتلفة لتغيري الدميغرافية وبالتايل تشويه الذاكرة اجلمعية الفلسطينة .أما تشبيه
وجه العجوز بالدجاجة مل يكن لالستهزاء بل ليشري إىل غرابة الوجه الذي ال يتالئم مع
البيئة الفلسطينية .مث إنَّه تعمد يف ذكر العجوز ليقول أنَّ هؤالء مل يلدوا يف هذه األرض ومل
يأتوا أطفاال ال يدركون بل جائوا كبارًا ناضجني .لقد حاول الكيان الصهيوين بناء الذات
اليهودية على أسس جديدة ،حبيث تتشكل شخصية يهودية /صهيونية قومية ال تأثري فيها
حلدود املنايف.
ومن األمثلة األخرى الواردة يف الرواية
«وذهب رفيق من رفاقه إىل شارع اسكندر عوض حيث كتب خطاط هناك امسه "قطب"
يافطة صغرية تقول إن بدر اللبدة استشهد يف سبيل حترير الوطن ومحل طفل ما تلك
الي افطة يف مقدمة اجلنازة ومحل طفالن صورته ،ويف املساء أعيدت الصورة إىل البيت،
وربط شريط احلداد األسود على زاويتها اليمىن» (كنفاين2119 ،م.)53:
لقد ذكر اسم اضخطاط (قطب) ليبني بأنه عريب ويؤكد على عروبته واال فهو شخصية
غري مهمة يف القصة وكان بإمكانه استخدام مهنته (احلداد) فقط ولكنه أراد تثيت الذاكرة
التواصلية أيضًا .ويف جزء آخر يقول:
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«وهو على أي حال – مل يقابل شخصًا عربيًا يف حياته كلها ،بل إنه صادف أول عريب يف
حيفا نفسها بعد احتالهلا حبوايل عام ونصف العام .وقد جعله ذلك األمر حيتفظ طوال
األيام احلرجة بصورة فريدة وغامضة عما كان جيري حقًا» (كنفاين2119 ،م.)34:
يُريد غسان أن يشري إىل إخالء مدينة حيفا من العنصر العريب األصيل فيها ،وبالتايل
القضاء على الذاكرة من خالل تشتيتها بني املدن والبالد وتكوين ذاكرة عربية جديدة.هكذا
تتجسّد مهومه ومهوم الشعب الفلسطيين ويستقطب قلقًا إنسانيًا ومل يتفاعل يف داخله قلقه
فحسب بل قلق جمتمعه وأمته وقلق انساين عام.
ويشري أيضًا
«لقد فتحوا احلدود فور أن أهنوا االحتالل فجأة وفورًا ،مل حيدث ذلك يف أي حرب يف
التّاريخ ،أتعرفني الشّيء الفاجع الذي حدث يف نيسان  ،1491واآلن بعد ملاذا؟ لسواد
عينيك وعيين؟ ال .ذلك جزء من احلرب .إنّهم يقولون لنا :تفضلوا انظروا كيف أنّنا أحسن
منكم وأكثر رقيًا .عليكم أن تقبلوا أن تكونوا خدمًا لنا ،معجبني بنا ولكن رأيت بنفسك :مل
يتغري شيء كان بوسعنا أن لجنعلها أحسن بكثري» (كنفاين2119 ،م.)12:
هذا املقبوس يشري إىل االعمار الذي شهدته فلسطني يف املناطق الواقعة حتت السيطرة
االسرائيلية وطبعا هذا اإلعمار يكون على حساب الشكل الطبيعي للمدينة ،اعمار يغري هوية
املدينة ويسلخها عن هويتها ،وبالطبع غسّان ال يغريه هذا االعمار بل يفضل الشكل األويل
الذي يتضمن ذكرياته وذكريات بين قومه ومييل للذاكرة اليت صنعها أبناء وطنه .فهو حينما
يتحدث عن عائلة فلسطينية فإمنا ليعرب عن آالم وآالم أمته املفتقدة للهوية واملسلوبة اإلرادة.
ويظهر ذلك يظهر جليًا يف النص التايل « :وحني كان يقود سيارته وسط شوارع حيفا ،كانت
رائحة احلرب ما تزال هناك بصورة ما  ،غامضة ومثرية ومستفزة  .وبدت له الوجوه قاسية
ووحشية ،وبعد قليل اكتشف انه يسوق سيارته يف حيفا دون أن يشعر بأن شيئا يف الشوارع
قد تغري »(كنفاين2119 ،م.)12:

النتائج

يصل البحث من دراسة "عربنة الذاكرة اجلمعية يف رواية "عائد إىل حيفاء لـ"غسّان كنفاين"
إىل النتائج اآلتية:
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 هناك ثالثة عوامل خنرت الذاكرة اجلمعية الفلسطينية هي تغيري األمساء والتغيريالدميغرايف واالستيطان.
 كان غسان يؤكد على احلفاظ على الذاكرة اجلمعية ونقلها لألجيال القادمة وصيانتهامن الضياع واالندثار ،وكان موقفه سلبيا من خنر هذه الذاكرة.
إنّ غسان كنفاين حيمل معه املكان يف فكره وأحاسيسه ،واملكان لديه ليس جمموعة منالذكريات اجلامدة فحسب بل تصاحب هذه الذكريات العديد من األحاسيس واملشاعر،
ممّا يدلّ على متازج بني أنا الشّاعر وذاكرة املكان.
كان غسان كنفاين يعرب عن ذاته الوطنية املسلوبة اإلرادة ويعاين فقدان اهلويةوالذاكرة اجلمعية الفلسطينية وإصابة كياهنم العريب الفلسطيين بالشرخ والتشقق ،فسيطر
هاجس اهلوية على روايته "عائد إىل جيفا" اليت عاجلت أزمة الذاكرة الفلسطينية يف ظل
الصراع العريب اإلسرائيلي.
شكلت رواية "عائد إىل حيفا" عالمة بارزة يف األدب املعبّر عن أمناط الشخصيةالفلسطينية ومهومها املواكب ألحداث القضية الفلسطينية بتفاصيلها ،واحلامل هلواجس
انشطار الذات واهلوية الوطنية.
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املصادر واملراجع
الكتب

أشتية ،حممد (2111م) .موسوعة املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية ،عمان ،ط  ،3دار اجلليل.
إفاية ،حممد نور الدين(1411م).اهلوية واإلختالفات يف املراة :الكتابة واهلـامش ،الـدار البيضـاء:
إفريقيا الشرق.
بعلــي ،حفنــاوي (2111م) .مــدخل يف نظريــة النقــد الثقــايف املقــارن ،بــريوت :الــدار العربيــة للعلــوم
ومنشورات االختالف.
تيلر ،كـاثلني (2117م ) ،غسـيل الـدماغ ،ترمجـة سـامر عبداحملسـن األيـويب وعبـدالقادر مصـطفى
عيسى ،الرياض ،العبيكان للنشر.
زين الدين ،عبداملنعم (2112م) ،التغيري الدميغرايف ،تركيا ،مركز جسور للدراسات.
عاشور ،رضوى (2117م).الطريق إىل اضخيمة األخرى :دراسـة يف أعمـال غسـان كنفـاين ،القـاهرة
دار الشروق
عب ــد العظ ــيم ،عب ــد العظ ــيم أمح ــد ( 2112م) ،التخط ــيط اللغ ــوي لتأص ــيل اهلوي ــة العربي ــة يف
فلسطني ،الدوحة ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.
عبدالكرمي ،ابراهيم (2111م).هتويد األرض وأمساء املعامل الفلسطينية،دمشق ،منشورات احتـاد
الكّتاب العرب .
الغــذامي ،عبــداهلل (2115م) .النقــد الثقــايف قــراءة يف األنســاق الثقافيــة العربيــة ،ط  ،3بــريوت،
املركز الثقايف العريب.
قنســوة ،صــالح (2117م) .متــارين يف النقــد الثقــايف ،القــاهرة ،اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب،
مكتبة األسرة.
كنفــاين ،غس ــان (2119م) .عائ ــد إىل حيف ــا ،ط  ،2مؤسســة األحب ــاث العربي ــة ومؤسس ــة غس ــان
كنفاين الثقافية.

رسائل وأطروحات

حــاج علــي ،مازيــا (2117م).اهلويــة وســرد اآلخــر يف روايـات غســان كنفــاين  -رســالة مقدمــة لنيــل
درجة دكتوراه يف اآلداب واللغة العربية ،جامعة حممد خيضر بسكرة.

الدوريات

أبــو خضــري ،ناصــر الــدين (2112م) ،أمســاء قــرى القــدس ،دراســة لغويــة دالليــة ،جملــة احتــاد
اجلامعات العربية لآلداب ،اجمللد 13العدد  ،2ص ص . 312-355
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 جممـع، التوليد اللغوي على وزن (فعلنه) يف االستعمال العـريب املعاصـر، عبد احلميد،األقطش
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