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Abstract
This research seeks to shed light on the image of Jerusalem and its people in Emile Habibi’s novel Sextet of the
Six Days. It also presents the impact of 1948 and 1967 on the Palestinian exodus known as Nakba and Naksa, on
Jerusalem’s population, its quarters and stones. The novelist narrates the shapeless return of a nation united
under Occupation tanks and spears. The novel handles the humanitarian and social rupture of the Palestinians in
general and the people of Jerusalem in the wake of defeat. It, furthermore, depicts the gathering of the
Palestinian Diaspora in Palestine after the June War. The researcher aims to explain how the population of
Jerusalem, Muslims, and Christians resisted the Occupation. It was their love, harmony and brotherhood that
united them, along with the collaboration of Palestinians under the umbrella of both the Cross and Crescent. In
the novel, the researcher has presented the close relationship between Jerusalem, the place, and the population
who deceived strange policemen when they went through Alsadiya Quarter to Alzahira Gate until they entered
the graveyard and covered the tombs with flowers. The researcher saw that Emile Habibi has chosen a number of
characters that represented the Palestinian sects, classes and successive Palestinian generations, some of whom
lived in the British occupation era, another in the Nakba era (the 1948 war) and the other lived in both eras, the
Nakba and Naksa. Thus, through these characters, Emile Habibi is trying to present his vision of how the deal
with the Occupation. Besides, the researchers found that the women of Jerusalem are strongly present in the
novel. They can be viewed as courageous, patient and tough. They also have a great influence on rallying and
preparing fighters. Women can do many things for the sake of their homeland: they wash the prisoners’ clothes,
they serve their husband, and they also hard stones at the enemies. The novel Sextet of the Six Days is
remarkably teeming with the places of Jerusalem.
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القدس في رواية إميل حبيبي سداسية األيام الست
الدكتور محمد حسين عبد الرحيم السماعنة
عمان – األردن

الملخص
 يحااو فيهاا الباحا االقتارا مان رؤياة،هذه قراءة في رواية سداسية األيام الستة إلميل حبيبي
 وكيف ظهرت فيها آثاار النكساة فاي أهال، ومعرفة كيف ظهرت فيها القدس بعد النكسة،إميل في الرواية
 فاي هاذه، وماا الاذ قالا،، وكياف بنا روايتا،القدس وحاراتها وبيوتها ومتاجرها ؟ ومن هو إميل حبيبي
الرواية عن القدس وأهلها؟

1

It is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World Literature" held at the
University of Jordan from 21-23 March 2017.
 Corresponding author: Part-Time Lecturer, University of Jordan, muhammed_mutaz@yahoo.com, JORDAN.
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إل ا البحاار» لفاااروو واد  .وقااد تصلّباات فااي هااذه
الروايات الرؤية االجتماعياة علا نسايجها الفناي
وتقنيات السرد.
وأما االتجاه الثاايي فيصلاا علا رواياتا،
اليااابي السياسااي ،وتمثلا ،روايااات كثياارة منهااا:
«جااراج جدياادة» لعيس ا الناااعور  .و«سداسااية
األيام الساتة» و«الوقاائي الصريباة فاي اختفااء أباي
الااااانحس المت اااااائل» إلميااااال حبيباااااي و«حاااااارة
النةارى» لنبيل خور .
سييرت النكسة عل مع م أحدان كثيار
من الروايات الفلسيينية التي صدرت بعد هزيمة
حزيران عاام  ،1967إذ عر ات لت ارد ال اعا
الفلسااييني ومااا كااان ياادور ماان قتااا فااي مدينااة
القاادس فااي تلاار المعركااة ،ورصاادت التصيياارات
السياسية واالجتماعياة والديموارافياة فاي الواقاي
الفلسااييني بعااد هزيمااة  1948الموجعااة ،وانقساام
ال اااااعا العرباااااي فاااااي فلسااااايين بعااااادها إلااااا
قسااااااامين:أهل ال ااااااافة والقياااااااا والخاااااااار ،
والفسيينيين الذين بقوا في أألرا ي التي احتلت
من فلسيين عام .1948
وكاااااان لهزيماااااة حااااار  1967أثرهاااااا
الوا ح في حياة الفلسيينيين والعر  ،وقد كتاا
الكثياار عاان هااذا األثاار فااي ال ااعر والنثاار ،وماان
الااذين صااوروه الروائااي الفلسااييني إمياال حبيبااي
الذ استعار أيام الحر الستة السم روايتا ،التاي
كتبهاااا بعاااد تلااار الحااار  ،ولعلااا ،أو مااان صاااا
رواياااة عااان و اااي اإلنساااان الفلساااييني تحااات
سااييرة االحاات الااذ يجعاال صاااحا األرض
اريبااا ،ويجعاال المحتاال ساايدا عل ا األرض فااي
روايااة متفوقااة فااي تعاملهااا مااي المكااان القاادس
الااذ اسااتحا إل ا ق ااية مةاايرية ماان ق ااايا
اإلنسان.
حاو الباح االقترا من رؤياة رواياة
إميل حبيبي في سداسية األيام الستة والتعر إل
صورة القدس وأهلها في هذه الرواية .ولذلر فانن
الدراسة تسع لإلجابة عان أساةلة مهماة هاي :ماا
هي رؤياة إميال فاي روايتا ،سداساية األياام الساتة
؟وكيااف صااورت الروايااة القاادس بعااد النكسااة ؟
وكياااف ظهااارت آثاااار النكساااة فاااي أهااال القااادس
وحاراتها وبيوتها ومتاجرها فاي الرواياة؟ وكياف
بن إيميل حبيبي روايت ،،وما الاذ قالا ،فاي هاذه
الرواية عن القدس وأهلها؟

التمهيد:
ماااا الحااادي عااان المديناااة العربياااة فاااي
األد العربي إل ذمها ،والتذمر منها ،وبخاصاة
فاااي ال اااعر المعاصااار ،ولكااان هاااذا الموقاااف مااان
المدينة نكااد ال نجاده فاي األد الفلساييني شاعرا
ونثاارا ،فقااد أحااا األدباااء الفلساايينيون كثياارا ماان
المااادن العربياااة وتعلقاااوا بهاااا وارتبياااوا وتعلقاااوا
بالماادن الفلساايينية وحنااوا إليهااا فهااي فااي أدبهاام
األسايرة المحاصارة المصتةابة المادمرة المهاودة،
التي لام تكان يوماا مةادر تهدياد للفلساييني .ولام
ي اااعر الفلساااييني فيهاااا بااااالاترا واالسااات
ألنّهااا إ ّمااا مدينااة محاصاارة يحتلهااا الصاصاابون ،أو
مدينة فقدها أهلها ،فكان الحادي عنهاا فاي األد
حاادي الحنااين وال ااوو والخااو والص ااا ماان
المحتل والحزن بسبا ما يةيبها.
وقد تحدثت بعض الروايات العربياة عان
القدس 2وهو حدي يمكن أن ندرج ،فاي اتجااهين
اثنااااين :3اتجاااااه تناولاااات فياااا ،الروايااااات همااااوم
الفلسيينيين داخال الاو ن المحتال وبخاصاة أهال
القدس وخارج ،،والحدي عن معاناتهم من قياود
االحت وقوانين ،وقرارت ،التي تسير بخط ثابات
نحو تهويد األرض و ارد أهلهاا الفلسايينيين ،أو
تااارحيلهم وت اااتيتهم فاااي ا فااااو ،وتتحااادن عااان
امتهااان كرامااة اإلنسااان الفلسااييني .فقااد تناولاات
هاااذه الرواياااات قةةاااا مااان الحيااااة االجتماعياااة
اليومياااة لساااكان مديناااة القااادس ،ومعانااااتهم مااان
االحاات  ،واصاايدامهم بااالواقي الجديااد المتعااا
الااذ يفر اا ،علاايهم االحاات بقوانيناا ،وأن متاا،
واشتر ات ،،كمني خروجهم من القدس إل الاب د
العربية األخرى ،أو إيةالهم إل حافة اإلف س..
وخةت بعض الروايات المرأة المقدسية
بعنايتها ،أ َّما وحبيبة ،ومقاومة منا الة.ومن هاذه
الروايااات :روايااة «آالم نازحااة» ألحمااد عويااد
العباد  ،وروايتي جبرا إبراهيم جبرا«السافينة»،
و«الدم والترا » لعييّة عباد عييّاة ،ورواياة
«إل ا اللقاااء فااي يافااا» لهيااام رمااز الاادردنجي،
ورواية «الرحيل» لمفيد نحلة  -ورواياة « ريا
 2ان ر:الخباص عبد  ،القدس في األد العربي
الحدي في فلسيين واألردن ،دار النفائس.1990،
3
شحادة
محمد
تيم،
ان ر:
/site.iugaza.edu.ps/mtayem/files/2015/02األ
د -والقدسdocx.
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كان ذلر هو محور السداسية في لوحاتها الست"
إذ هااي ت اامنت سااتة نةااوص أو لوحااات تعااال
التماااازو االجتماااااعي واإلنساااااني الااااذ عاناااااه
الفلسااايينيون وبخاصاااة أهااال القااادس إثااار هاااذه
الهزيمة ،وتةور لقاء ال عا الفلسييني الم تت
علااا أرض فلسااايين بعاااد حااار حزياااران ،إذ
يحكاي الااراو  ،وهااو بياال الروايااة عاان العااودة
عاودة الفلساييني إلا بعااض مان أهلا ،مان خا
واقعة الهزيمة عام .1967
باادأ إمياال حبيبااي اللوحااة األولاا "حااي
ساادد مساادود باااب م ا بأاااينية فيروزيااة ماان
َ
كلمات هاارون هاشام رشايد"لماذا نحان ياا أبتاي..
لماذا نحن أارا  .أليس لنا بهاذا الكاون أصاحا
وأحبا " ،فكانت حكاية مسعود ولقائ ،باابن عما،
هااي الحكايااة المفتاااج التااي تك ااف عاان مفارقااة
سااااخرة مؤلماااة حاااين يوحاااد االحااات العاااائ ت
الفلساايينية بعااد ت ااتت ونفااي ،إذ كااان والااده ماان
فلسااييني الااداخل وكااان أعماماا ،ماان الفلساايينيين
الم ااردين .وظاال هااذا اليفاال ي اان ،هااو وأبناااء
حارتاا ،،أناا ،مقياااو ماان شاااجرة ،وهااذا شاااعور
جمعي عاش ،فلسايينيو الاداخل قبال حزياران فقاد
قيعتهم دولة االحات عان و انهم العرباي ،ولام
تساامح لهاام باالتةااا بااذويهم أو التواصاال معهاام.
فقااد اكت ااف مسااعود بعااد الهزيمااة أن لاا ،أعمامااا
وأبناء أعمامتاه مسعود علا أقرانا ،بعايم ،وأبنااء
عما ،الااذين اكت اف وجااودهم بعاد احاات ال اافة
الصربية .ولكن مسعودا بعد مادة اكت اف أنا ،واقاي
في مأزو آخر ،كما هو حاا ال اعا الفلساييني،
فهااو يااؤمن بااأن علا االحاات أن يرحاال ،ولكاان
رحيل االحت معناه عودة العزلة إل حيات.،
وأتبي إيميال حبيباي لوحاة مساعود خماس
لوحاااات أخااارى عااان العاااودة الم اااوهة المختلاااة
ل اااعا وحاااده االحااات تحااات حرابااا ،وجناااازير
دبابات ،،اقتيي إميل هذه اللوحات مان لوحاة حيااة
الفلسيينيين عل األرض الفلسيينية في القدس:
نااااور اللااااوز ،وأم الروبابيكااااا،
وأخياااارا ّ
والعودة ،والخرزة الزرقاء وعودة جبينة ،والحا
في قلباي .تنقال بناا إميال حبيباي باين لوحاة العائاد
4

إميل حبيبي
أما إميل حبيبي فهاو أدياا فلساييني ولاد
متفار
في حيفاا عاام 1921م متعادد الجواناا
ّ

االهتمامااااااات ,خاااااااض امااااااار السياسااااااة,
والةحافة ,وكان كاتبا بارعاا ،وماذيعا المعاا
فااي إذاعااة القاادس ،وعماال فااي معسااكرات جااي
االنتاااادا  ،ونا اااال ااااد ممارسااااات االحاااات
البرييااني ثام االحاات اإلسارائيلي ،وقاد اختاااره
من من يمثلونهم في كنيست
الموا نون العر
دولة االحت  ،رحل عاام  1996بعاد أن أوصا
أن تكتا عل قبره عبارة" :باو في حيفا".
ليسااات تجرباااة إميااال حبيباااي القةةاااية
والروائيااة تجربااة ا ااة ريااة األصااابي ،وإنمااا
هي تجربة ويلة عر فيها كل ماا اساتجد علا
السااااحة األدبياااة العالمياااة والعربياااة مااان تياااور
وتجديد في بناء السارد الروائاي وتقنياات الرواياة
والقةة .
كتا إميل حبيبي القةة والرواية برؤياة
كاتااا مفكاار اعتقااد الن ريااة العلميااة الماركسااية،
وعل أسااس هاذا المن اور الفكار الاذ اعتنقا،
بناا أدباا ،،فقااد شاا ّكلت الن ريااة العلميااة القاعاادة
األساس التي بن عليها روايات ،،بعد أن آمان بهاا
كحاال لم ااك ت المجتمااي ،وبهااذه الرؤيااة حاااكم
بقاااات المجتماااي وفااارو باااين ال اااالم والم لاااوم
كاون قاعادة
والمست ِصل والمستّصَل ,وبهذا المن اور َّ
مبنية عل علام الجماا الماركساي الاذ يعادُّ فيا،
الفاان ماان أهاام الوسااائل التااي تعكااس واقااي العااالم
المو وعي جماليا.
وحدة مشوهة في بناء صادم
حققاات حاار األيااام السااتة فااي حزيااران
1967وحاااادة شااااير أرض فلساااايين ووحاااادة
بعاااض مااان شاااعبها وحااادة م اااوهة مختلاااة ألنهاااا
جاءت تحت حرا المحتل وجناازير دباباتا ،بعاد
فراو دام ع رين عاما ،فعل الرام من الخسارة
واالحت وفقدان ما تبق من األرض الفلسيينية
توحااد ال ااعا الفلساايييني عل ا أرض فلساايين.

 4واد  ،فاروو ،ث ن ع مات في الرواية الفلسيينية
اسان كنفاني .إميل حبيبي .إبراهيم نةر  ،المؤسسة
العربية للدراسات والن ر ،بيروت،1981 ،ص .99
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وانقسم النقاد في تجنيس هاذه الرواياة فمانهم مان
عدَّها رواية ،ومنهم من عدها مجموعة قةةية،
بعد أن صدمت المفهوم التقليد للفن الروائاي إذ
ال يجد القاار علا ا فهاا أ إشاارة ت اير إلا
أنهاااا رواياااة أو قةااا قةااايرة ،ويبااادو أن مااان
عدَّها رواية قد رأى أن خييا عاما يربط لوحاتها
الست ،وأن من عدَّها مجموعة قةةاية قاد رأى
أن استق لية القة فيها تقربهاا مان القةا ،
فقااد ع ادَّها إلياااس خااور روايااة فأوردهااا اامن
أبوا الفن الروائي .6وقا عنها محماد ديكارو
إنها ت كل شب ،رواية من نو جديد 7،وكذلر قا
فخر صالح في "سيل الحكايات.8
والسداسااية ،وهااي عماال ساارد يةا ّ ِاور
أثر هزيمة  1967في القادس شاعبا وأر اا ،هاي
عمل إميل حبيبي الروائاي األو  ،ويحمال ابعا،
األسلوبي الخاص وبناءه الذ لام يسابق ،إليا ،أحاد
من الروائيين ،فهو يعتمد ماواد متنوعاة متصاايرة،
ويساااير فاااي سااارده بتقنياااات مبتكااارة ابتااادعها أو
ورها ،وبأسلو ساخر حينا وجاد حيناا ،وبلصاة
وساايية فيهااا رائحااة الناااس وأحاااديثهم اليوميااة،
وهو يقود فيهاا القاار فاي حكاياات تجار بع اها
بع ا .وهذا دأ إميل حبيبي في روايات ،فهاو قاد
خر عل النمط القديم في سير الرواياة وترتياا
أحداثها ،فهو قد بن السداسية من ست لوحات لام
تتنام عبر السرد لتبلغ نهاية مرسومة محددة ،ولام
َ
تكااان فيهاااا عناصااار الحبكاااة التقليدياااة ،ولااام يجااار
الساارد فيهااا علااا نمااط الرواياااة القديمااة ،أشاااصل
الكاتااا فيهااا القااار َ بالتعليقااات الجانبيااة الكثياارة
والحكايااااااات الةااااااصيرة الراماااااازة ،والتااااااأم ت
والنجااوى الداخليااة ،فباادت الروايااة عنااده وكأنهااا
تتأمل ذاتها.9
واساااتعان إميااال حبيباااي فاااي السداساااية
بااالتران ليعيااي عملاا ،دفقااة ماان الحياااة والده ااة

إل ا حباا ،األو الااذ ينس ا أناا ،المحااا العاش ا
المقةاود بالحكاياة ،ولوحااة "أم الروبابيكاا" التااي
مألهااااا الااااراو بالتحااااد والاااارفض والمقاومااااة
واألمل والحلم فقد عاشت عل ذكريات الاراحلين
من أهل فلسيين ت تر أثاثهم لاتحف ذكريااتهم،
ولوحااة بناات الناصاارة التااي أحباات فتاا مقدساايا
انت رت ،حت يخر من السجن ،ولوحة "جبينة"
وقااد نسااجها بحكايااة شااعبية راماازة إذ عااادت بعااد
ناااأ إلااا أمهاااا العجاااوز شاااب ،المقعااادة ،ولوحاااة
الةبية المقدسية التي ت ا رت السجن مي صبية
حيفاوياااة وانت ااارت العاااودة واللقااااء .فهاااي سااات
لوحات في لوحة مو وعها العودة.
وتةاااور السداساااية ماااا واجهااا ،ال اااعا
الفلسييني من أحزان وآالم وخيبات ،وماا يحملا،
من آما وأح م ،يقو إميال حبيباي" :لقاد ّ
هزناي
شكل اللقاء الذ تام بعاد ع ارين عاماا باين أفاراد
هذا ال عا الواحد ،كما ّ
هزني هذا اإلهماا الاذ
القيناه والذ وصل حد النسيان والعداوة .ورأيت
فاااااي السداساااااية أن أعااااااال هااااااتين الق اااااايتين
المتاااااارابيتين :شااااااكل الفااااااراو وشااااااكل اللقاااااااء
ومستقبلهما.5
علااااات فاااااي السداساااااية نصماااااة التحاااااد
والمقاومااة فااي لوحاتهااا الساات فقااد صااورت حااا
ال ااااعا الفلسااااييني فااااي القاااادس خاصااااة وفااااي
فلساايين عامااة ،الاارافض ل حاات والتااأقلم مااي
الواقااي الجديااد ،فاليفاال يرمااي الحجااارة أو ياانفس
عجااااا ت سااااايارت العااااادو ،والةااااابية ت اااااار
بالم اااهرات وتعتقاال وتسااجن وال ااا يفاخرهااا
وينافسها في الفعل المقاوم.
وتوحااااد فكاااارة العااااودة وم ااااهد اللقاااااء
لوحات السداسية الست فهاي تنايويي علا المعنا
ال اااامني نفساااا ،،ألنهااااا تةااااور أزمااااة الوجااااود
الفلسااييني بعااد هزيمااة حزيااران ،باستعرا ااها
م هد اللقاء وآثاره في اإلنساان والمكاان والساعي
إلي ،وانت اره.
حاااو تحدياااد جااانس
وقاااد أثيااار خااا
السداسية األدبي كما أثارت الوحدة الم وهة التي
أوجااادتها دباباااات االحااات كثيااارا مااان األساااةلة،

عن األف  ،مركز

 6خور  ،إلياس ،تجربة البح
األبحان ،بيروت ،1974 ،ص74
 7ديكرو  ،محمد ،آثار هزيمة حزيران في القةة
القةيرة ،ا دا  ،عدد .1969 ،10وكذلر
 8ان ر :صالح ،فخر ،سيل الحكايات" اميل حبيبي ...
<
"
الحكايات
سيل
href="http://www.google.com/">www.goo
gle.com
 9المةدر الساب

 5فيةل إدرا  ،اإلنتا الروائي واليليعة األدبية ،مجلة
الكرمل ،1 ،شتاء  ،1981ص .192
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فهو يزاو بين قةة ،وقة أخارى مساتمدة
ماان التااران ال ااعبي الخرافااي ،ففااي قةااة عااودة
جبينااة" ياازاو بااين قةااة جبينااة الخرافيااة التااي
تختيف وتتازو أميارا ،وقةاة الفلسايينية التاي
تعود من الصرباة لزياارة والادتها شاب ،المقعادة فاي
فرقتهماا،
األرا ي المحتلاة بعادما كانات الحار
َّ
فقد استخدم الحكاية ال عبية الفلسايينية "جبيناة "
وحورها وش َّكلها لتخدم رؤيت ،فاي الرواياة ،وهاذا
َّ
عودنا علي ،في روايات - ،إذ هو يكثر فيهاا مان
ما َّ
األشعار القديماة والمعاصارة والحكاياات ال اعبية
واليرائااف واألمثااا  ،واألحاادان التاريخيااة .فهااو
ينيل ا ماان حااس تراثااي وا ااح المعااالم واألثاار
ل يسااااتمز فااااي روايتاااا ،بااااين التااااراثين العربااااي
والصربي.
خلخااال إيميااال حبيباااي المعماااار البناااائي
التقليد في رواية سداسية األيام الستة ،فقد أوجاد
بناء جديدا من ست لوحاات منفةالة وركاز علا
الوحدة البنائية المتكررة في شكل حكايات ليوفر
بهذا ال كل المبعثر الم اتت الاذ يفيتيقايد مركازا
وبؤرة محددين،كما هو حاا ال اعا الفلساييني،
متساعا لسارد حكاياات كثيارة ،وهاذا ماا نجاده فاي
رواية سداسية األيام الستة إذ هي تتألف مان سات
لوحاااات منفةااالة لكااال لوحاااة عنوانهاااا الخااااص،
ولااايس فيهاااا حااادن محاااور وا اااح ظااااهر وال
شخةية مكاررة تساير وتتحار فيهاا ،ففاي بداياة
سااارد المعتااااد فاااي
السداساااية" يساااتخدم الكاتاااا ال ّ
اللوحة األول  ,ويازاو باين السارد والحاوار فاي
الرابعاااة ياااربط
اللاااوحتين الثانيّاااة والثّالثاااة .وفاااي ّ
أحاااداثا خمساااة لي ااا ّكل منهاااا لحناااا واحااادا ،وفاااي
الخامساة ّ
يوظاف الحكايااة ال اعبية .وفاي السادسااة
يستخدم أسلو الوثاائ  ،حيا نقارأ رساالة الفتااة
سجينة .وهكذا ينتقل الكاتا باين أسالو وآخار،
ال ّ
وبااين وساايلة وأخاارى ,بااين تقنيااة وأخاارى ليثاار
عالم ،القةةي ,وليقف عل جواناا شخةايات،
ونفساااياتهم ويوقفناااا معااا ،مساااتفيدا مااان التاااران
ومسااتخدما قوتاا ،وقدرتاا ،اقتاا ،فااي جلااا انتباااه
10
القار وملء روح ،باإليحاءات".

دالالت وإيحاءات في السداسية:
امتألت الرواياة بالجمال الموحياة الدالاة علا
حا المدن الفلسيينية وأهلها وعل تنو أساليا
مقاااومتهم ل حاات  ،فقااد عبأهااا إيماال بنشااارات
إبداعيااااااة موحيااااااة كالتناااااااص ،واالسااااااتعارات،
والمفارقات ومن هذه الجمل قول ،عن مسعود:
إنااا ،أو مااان ن ااام شاااعار"عر ذهاااا" ردا
عل من يقو "عر جر " وفي ذلر إشارة إل
انقسااام المقدساايين فااي مااوقفهم ماان العاار بعااد
الهزيمة.
وقو الروا إن بيوت حيهم لم تتعود وقو
السيارات الفخمة وتعاودت وقاو تراكاات ال ايد
والجيبات ،لي ير إل حالة الفقر التي يعي ها أهل
الااداخل وصااعوبة الحياااة التااي يعي ااونها ،وحالااة
الم حقاااة الدائماااة والتهدياااد الااادائم ل ااابابها مااان
الجيبات العسكرية ...
وال يصيا عنا ما يوحي ،اختيار إميل ألانيات
فيروز لتكون في بداية كل لوحة في الرواية.
وقول ،عن األستاذ م إن ،قاد تازو الوظيفاة ،لياد
علااا حااارص بقاااة مااان المجتماااي علااا التاااأقلم
والبقاء عل األرض بأ صورة كانت فاألستاذ م
يحاااف علا وظيفتاا ،باالبتعاااد عاان كاال نااو ماان
أنوا المقاوماة العلنياة حتا لاو أدى با ،ذلار إلا
إنكار كل صلة بمان يقااوم سالية االحات ساواء
أكان قريبا أم صديقا.
وقاااو الاااراو إنااا ،مناااذ حااار حزياااران وهاااو
يتجااو كااالملهو بحثااا عاان األصاادقاء القاادام .
وإناا ،كلمااا التق ا بأحاادهم تأججاات لهفتاا ،إل ا لقيااا
ا خاااارين .لي ااااير بهااااذه الجملااااة إلاااا تعياااا
الفلسيينيين في الداخل للقااء شاقهم ا خار المنفاي
المعثر أو القابي في خيام اللجوء.
وفي قول": ،أخيرا نور اللوز" داللة علا الاوعي
بال ااايء وصاااحوة ال ااامير والتاااذكر ،فاألساااتاذ
الخا ي لقوانين االحت المجبار علا مسايسات،
يعي وجود و ن وأصحا بانت اره.
وفي قول": ،ما الذ حط في قلب ،أسدا داللاة علا
الخو من االحت  .وفي قول":،تزو الوظيفة"

 10أن ر :الما ي ،شكر عزيز،انعكاس هزيمة
حزيران عل الرواية العربية ,المؤسسة للدراسات
والن ر ,بيروت .1978 ,ص.187وان ر  -تيم ،محمد
شحادة

/site.iugaza.edu.ps/mtayem/files/2015/02األ
د -والقدسdocx.
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بخواتيمهااا ،وي ااير إلاا ذلاار تاار إيمياال قةااة
ال ا ر حسن ب بداية أو نهاية
وت هر الرواية موقف الفلسايينيين علا
أرض فلساايين ماان العاار بعااد النكسااة فهاام فيهااا
ائفتااان :ائفااة ح َّملاات العاار َ مسااؤولية النكسااة
وكالااات لهااام ولقاااادتهم ال اااتائم مااان مثااال عااار
ج ار  ،ويلعاان أبااو .و ائفااة تمسااكت بعروبتهااا
وآمنت أن العر هام المخلةاون وأنهام ذهاا ال
جر .
ففااااي ظاااال اال اااايرا الااااذ أحدثتاااا،
الهزيمااة النكسااة فااي اإلنسااان الفلسااييني ح َّملاات
ائفااة ماان أهاال القاادس العاار مسااؤولية مااا آلاات
إلي ،حياة الفلسايينيين فاي فلسايين ،وأعلنات هاذا
الص ا وبينت ،في مواقف وأقوا من مثل عار
جااار  ،ويلعااان أباااو ...و ااارد الةااابية لل ااابا
المةريين بالحجارة .وفي المقابل تمسكت ائفاة
ماان أهاال القاادس بعروبتهااا وآمناات أن العاار هاام
المخلةون وأنهم ذها ال جر .
وظهاارت ع مااات الفقاار وا ااحة علاا
المااادن الفلسااايينية وناساااها عنااادما وصاااف إميااال
دخاااو السااايارات الفارهاااة التاااي تقااال أصاااحا
رؤوس األموا  ،أو صائد األصوات االنتخابية
إل ا تلاار الماادن وتجمااي الةاابية حولهااا .وياارتبط
بهااذا الفقاار إهمااا البنيااة التحتيااة لهااذه الماادن ف ا
شاايء يبن ا فيهااا سااوى مااا يبنياا ،أبناؤهااا بمااالهم
وأيااديهم .فالمسااجد الجديااد الااذ رآه الااراو بناااه
أهل الحارة ال الحكومة.
وأظهاارت الروايااة صااورة قيااي العربااي
الفلسااييني فااي األرا ااي التااي احتلاات فااي ا 48
عن العالم الخارجي وبخاصة العاالم العرباي ،فقاد
انيبااي فااي ذهاان اليفاال مسااعود"فجلة" أناا ،باا
أقرباااء أو عائلااة ،وقااد فااوجع عناادما رأى عماا،
وابن ،في سيارتهما يدخلون الحارة ،ويقفاون أماام
بيتهم .وانقيي األساتاذ عان زياارة الاراو البيال
ع رين عاما هي الزمن بين النكسة والنكبة.
وت هر الرواية تلار الاروج الواثقاة التاي
يواج ،بها المقدسيون االحت فكلهم فاي الرواياة
11
يقولون إن إسرائيل ال بد أن تنسحا

إشارة إلا التةااو األساتاذ بوظيفتا ،التاي جعلتا،
ينقيي عن أصحاب ،وو ن.،
أماااا قولااا " :،مناااذ حااار حزياااران وأناااا أتجاااو
كالملهو بحثا عان األصادقاء " فهاو إشاارة إلا
فرقة ال عا وت تت. ،
ومااان الجمااال الموحياااة الدالاااة فاااي الرواياااة:
عاااار ذهااااا ،عاااار جاااار  ،بلصنااااي ماااان فاااام
العةاافورة  ,قذفاا ،بالسااؤا الحاساام ,العااة ماان
الحيط ,سيارة بجناحين مثل الييارة ,مسعود فل
يفهم في السياسة...
المقدسيون في السداسية:
ت هاار السداسااية أن الااروج العربيااة فااي
فلسيين بدت حية نامية متحدية راف ة ل حت
مقاومااة لاا ،،متمسااكة بأصاالها العربااي ،مت ااوقة
للخا ص ماان االحاات ولقاااء شااقها ا خاار الااذ
انتاااز منهاااا .كماااا ت هااار السداساااية أن الاااروج
العربية في القدس تعاي ازدواجياة مقلقاة ،وفقارا
وخوفا وقلقا وترقبا ممتزجا بالقهر ،وآالما ولدتها
ممارسااات االحاات  ،وعزلااة وتهوياادا وتهدياادا،
وت هاااار السداسااااية أن الفلساااايينيين لاااام يهااااادنوا
المحتل فقد نقلت لنا الرواية أكثر من موقف يؤكاد
ذلر فقاد انخر ات أكثار شخةايات الرواياة فاي
الفعااال المقااااوم اليفااال مساااعود الاااذ يفهااام فاااي
السياسااة،ول ،ن ااا  ،السياسااي الخاااص ،ماان مثاال
تنفاايس العجلااة اليمن ا فااي ساايارة ال اار ة ،حااين
تقاااف قريباااا مااان ساااور األقباااا – ااامانا لقفااازة
الرجعااااة إلاااا مااااا وراء السااااور ،ومسااااعود ماااان
فاااولتهم فهاااو
األ فاااا الاااذين أفقااادهم االحااات
يةر عل أن ،ليس فا  .والفتااة المقدساية التاي
أرسااالت رساااائل الحيااااة مااان الساااجن وهاااي فاااي
الرواية ب اسم لتكون كال فتااة فاي القادس .وتلار
اإلشارة إل المناوشاات الكثيارة بالحجاارة ،وإلا
اشااااترا اليبقااااة المثقفااااة بالمقاومااااة ،فقااااد وز
اليبيااا المن ااورات عل ا المااارة محر ااا عل ا
المقاوماااة ،وفخااار أمااا ،بااا ،وبعملااا .،وصاااورت
الروايااة اناادما ال ااعا فااي المقاومااة ،ور اااه
عنها وعن نتائجهاا وآثارهاا إذ ال ت هار الرواياة
عل أم األسير أو األسيرة أو األسارى أ ع ماة
من ع مات الخو أو الندم أو التراجي.
وفااااي الروايااااة إشااااارات تااااذ ِ ّكر ا خاااار
المحتاااال بااااأن المعركااااة لاااام تنتاااا ،،وأن األمااااور

 11حبيبي ،إميل ،سداسية األيام الستة ،الوقائي الصريبة في
أخرى"،
اختفاء سعيد أبي النحس المت ائل ،وقة
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الناصاارة فااي قباار ال شااارة علياا ،وال ذكاار" .فهااذا
شاااعر ماادفون فااي الناصاارة يكاارم شااعره ااريح
17
شهيد في القدس شعره جمي ال مل"
ومن صور الحا الذ لاف أهال المديناة
بعباءتا ،تلاار األخااوة الجميلااة والتعا ااد بااين أهاال
الةليا وأهل اله من العر الفلسيينيين فهم
يحتفلون معا ،ويت اهرون معا مفتي القادس إلا
جانا ميرانها .18ولعل أكثر ما ي هر ذلر الحا
هو التحياة المتبادلاة بيانهم 19وذلار اإلجماا علا
مقاومة المحتل ورف  ،،يقو  " :وانات م الفتياان
والفتيات ،اثنين اثنين ،يحملون فيما بينهم األكاليل
وباقااات الزهااور .وأمااام الجمااي المناات م رج ا ن.
هذا يحمل مةحفا وهذا يحمال إنجاي " 20إشاارة
إل ا التاايخي بااين أبناااء فلساايين ووحاادتهم حااو
ق ايتهم "مساالمين ومساايحية .وماان صااور الحااا
كثاارة اللقاااءات فااي هااذه الروايااة فلقاااء الحيفاويااة
التااي جاااءت ماان األرض المحتلااة عااام بالمقدسااية
التي احتلت أر ها في  67فاي الساجن كاان لقااء
ثمرت ،الحا ،ولقاء الراو بأستاذه ،ولقااء جبيناة
الفلسيينية بأمها العجوز ولقاء الحبياا بمحبوبتا،
فااي القاادس ،ولقاااء المساايحيين بالمساالمين .وفااي
كثرة اللقاءات إشارة وا حة إل شاعور بالراحاة
مي أن األرض محتلة فهام يساتمدون راحاتهم مان
أنفاس سكانها الموحدة في مقاومة المحتل
أماااا الحناااين فاااي الرواياااة فهاااو محااار
ال جن والدمي ،يقو األساتاذ م" :إناي أتاذكر كال
منعيااف فيهااا هااي أربعااة فعاادوها ،وه اذا الهااواء
النقااي ،هااذا األري ا أعرفاا. ،إنااي أستن ا رائحااة
رافقتني وا العمر هذا المكان مكاني " .21ولعل
في كثرة ورود كلمة العودة والحادي عان العاودة
فاااي الرواياااة ماااا يؤكااااد إيماااان الكاتاااا بحتميااااة
االنتةار عل آلة القهر واإلبعااد والتادمير .وفاي
أانياة فيااروز العااودة البياات لنااا والقاادس لنااا ....
للقدس س م آت التي في اللوحة إشارة وا احة
إل صامود ال اعا الفلساييني وأملا ،باالساتق
وحلو الس م والعودة واللقاء.

وأظهااااارت الرواياااااة أن القااااادس كانااااات
مقةااادا ليلباااة العلااام فهاااي المكاااان الاااذ قةاااده
األستاذ لينا شهادت ،العلمية ففيها الكلية العربية.
وتةااور الروايااة الحةااار األمنااي الااذ
يكبل اإلنسان الفلسييني في القدس ،فهو معارض
للفةل من وظيفت ،إن هو تكلم مي مقاوم أو حتا
صدي لمقاوم ،ولعال زوا األساتاذ مان الوظيفاة
هااو تعبياار واقعااي لحياااة كثياار ماان أبناااء فلساايين
الذين أخفوا حبهم للحرية وللو ن للمحاف ة علا
وظائفهم .ومن الحةار تلر التةاريح التي تكبل
حركة العر الفلسيينيين 12ومان الحةاار كثارة
ال ارائا فلاام يكاان أصااحا الاادكاكين يجلسااون"
أمامها كما يجلسون ا ن .ال أحد ي تر وال أحاد
يبيي  .يدخلون ويخرجون ولكنهم ال يتاجرون بال
يتنااقلون أخبااار االعتقاااالت " 13فهااذه حياااتهم فااي
ظااال االحاااات اعتقاااا أو مياااااردة أو م حقااااة
ق ائية لسبا ال رائا.
ت هاار الروايااة حااا الفلساايينيين للقاادس
وأهلهااا ولما اايها وتاايخي أهاال القاادس ورف ااهم
للواقي المرير ولحا رها المثقل باألا " :كان
لنا صدي أحا فتااة مان القادس أو مان بيات لحام
وكنا نحا حب،؟ " 14ويقو " :كاان ذلار الما اي
فيا ااا باألماال ،وكااان يحت اان الاادنيا ومااا فيهااا
وكان نقيا مفتوحا كعيني فل ،وكأنني اليوم أريد
أن أتعلاا بخيو اا ،حتاا انت اال نفسااي ماان هااذا
الحا اار .ويقااو عاان فعاال األمهااات " :هااؤالء
أوالد فااأين أنااتم ؟" 15وقولاا ":،حتا لاام يعرفااوا
أيهاان أماا ،؟– كلهاان أماا .16"،وكتااا عل ا قيعااة
قماااع علاا مقباارة ال ااهداء" وال تحساابن الااذين
قتلااوا فااي ساابيل أمواتااا باال أحياااء عنااد ربهاام
يرزقااون :وتحتهااا مباشاارة إل ا األبااد ذكاارا يااا
أخانااا المسااتح اليااوب والاادائم الااذكر" .ويمتااد
التيخي لي مل كل أبنااء الاو ن المحتال فقاد كتاا
عل بياقة "عبد الرحيم محمود" ال هيد ال ااعر
المقاتاال الااذ قتاال فااي معركااة ال ااجرة ودفاان فااي
من مة التحرير الفلسيينية  -دائرة اإلع م والثقافة،
بيروت ،آ ،1980ص.62
 12المةدر الساب  ،ص71
 13المةدر نفس ،،ص.93
 - 14نفس ،،ص.72
 - 15نفس ،،ص.84
 - 16نفس ،،ص.93

 - 17نفس ،،ص96
 - 18نفس ،،ص.96
 - 19نفس ،،ص.92
 - 20نفس ،،ص.91
 - 21نفس ،،ص.70
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ك م األحياء من اهل القدس" :هذه أر اي وأباي
ح هنا وأبي قا لنا حيماوا أعاداءنا" 24وفاي
أخرى " البيت لناا والقادس لناا" 25وفاي أخارى "
وال تحساابن الااذين قتلااوا فااي ساابيل أمواتااا باال
أحياء عند ربهام يرزقاون" ووفاي أخارى عاشات
فلساايين وشااعارات أخاارى كثياارة مليةااة بااالفخر
واالعتاازاز وتكثاار ماان تجديااد العهااد بالسااير علا
در هاااؤالء ال اااهداء ،وتؤكاااد عروباااة القااادس،
وحتمية العودة وتقاديس الماوت مان أجال األرض
.ففي هذه الرواية ينفجر من المقابر التفاؤ بحيااة
أجمل فهي نور من دم.
تااربط لوحااة جبينااة بااين األرض القاادس
واإلنسان العربي الفلسييني فتثير في النفس حاا
الااو ن وتسااتدعي ،،فجبينااة الفلساايينية تعااود إل ا
حارتها فت عل الفرج في أفةدة المكان والناس كما
أن جبينااة الخرافااة تعااود فتن اام عااين الماااء بعااد
كانت جفت لفراقها .وهو الحاا نفسا ،الاذ نجاده
وفااي رسااائل الفتاااة المقدسااية إل ا أمهااا وفااي مااا
تيلب ،من أمها فاي رساائلها ماا ياوحي بأنهاا ثابتاة
صااابرة لاام تااؤثر فيهااا ق اابان السااجان وال ساايا
سجاني ،فهي تنت ر العودة واللقاء باألهل ،وتؤمن
بأنها صاحبة حا  ،وهاي لاذلر فاي اللوحاة هادئاة
ميمةنة واثقة مان نهاياة المحتال وزوالا ،،فت اكل
من الزنزانة حياة جديدة ولوحة من المقاومة.
المرأة المقدسية في السداسية
ولعل الةورة الم رقة التي ظهرت فيها
الماارأة المقدسااية فااي روايااة سداسااية األيااام السااتة
من األد القليل الذ أنةفها فقاد ظهارت المارأة
المقدساااية فاااي السداساااية أ َّماااا مقاوماااة شاااجاعة،
صااابرة مقاتلااة عنياادة لهااا أثاار وا ااح فااي الح ااد
واإلعاااداد والتحاااريض .فهاااي راشاااقة الحجاااارة
المتحديااة ،26والسااجينة الةااابرة ،وياادفعها حااا
الو ن إلا عمال كال ماا تساتييي مان أجلا ،ومان
أجل أبنائ ،،فهي تصسل للساجناء قمةاانهم ،وهاي
زوجااة مخلةااة ،وخييبااة وفيَّااة تنت اار خااار
السجن خييبها المقاوم.
وت هاار الروايااة أن اإلنسااان الفلسااييني
فااي فلساايين هااو عر ااة للياارد والساالا ،وأن

وت هر الرواية أن الفلسيينيين ماا زالاوا
متمسااااكين بالما ااااي الجمياااال ،ويتوقااااون إلياااا،
ولذكرياتهم العذبة وأيامهم السعيدة المليةاة بالحاا
والهنااااء قباااال أن يااادهمهم الاااادهر بهاااذا الصاااااز
المحتل ،ففي لوحة أم الروبابيكا التي بدأها بتأكياد
التوو للرجو والعودة بأانية فيروز:
"بااليمان ..راجعون
لألو ان ..راجعون
راجعون ،راجعون
راجعون"
يقااو الااراو علاا لسااان أم الروبابيكااا
وهي ترى الوجوه السمراء األشباج الهائمة تفت
عن بيوتها المنهوباة " :أماا بيتاي فا تازوره هاذه
األشباج .إنهم لم يسمعوا بكنوز  .فه كتبت فاي
جريااادتر عااان كناااوز التاااي احت اااتنها صااادور
دواشكي؟ لد حزمات من أناوار الةابا ،رساائل
الحا األو  ،لد قةائد خبأها فتيان باين أوراو
كتااا مدرسااية .لااد أساااور وأقاارا واوي ااات،
لاااد عقاااود تتعلااا بهاااا قلاااو ذهبياااة إذا فتحتهاااا
وجااادت فاااي القلاااا صاااورتين :لااا ،ولهاااا .لاااد
يوميات ،بخيو دقيقة حيية ،وبخيو عري اة
واثقة عن تساؤالت :ماذا يريد مناي؟ وعان أيماان
مصل ة :يا و ن!" 22في الك م الساب ما يو اح
أمورا كثيارة كانات تعاتل فاي قلاو الفلسايينيين
قبل الهزيمة األولا ففيهاا حادي عان حيااة مليةاة
بالحا والسعادة ،وحادي عان الياار المةايبة
والحيرة في التعامل مع.،
وأظهاااارت الروايااااة الع قااااة الراسااااخة
الحميمة بين القدس المكان والمقدسيين فهم اافلوا
ال ر ة الصرباء وعبروا من هناا"  -سار – حتا
حارة السعدية ،داخل السور ،إل با الزاهارة –
ساااار -حتاااا دخلااااوا المقباااارة – ساااار – وسااااجوا
زهااورهم 23" .فهاام أعاار ب ااعا القاادس ألنهاام
أهلها.
وت اااير البياقاااات الكثيااارة الباقياااة علااا
قبااور ال ااهداء فااي اليوساافية إل ا حااا المقدساايين
لل هادة ،واعتزازهم بال هداء ،وإصارارهم علا
إكمااا در الن اا والتحرياار .تقااو البياقااات
الكثيرة التي نقلت لناا الرواياة ماا فاي أكثرهاا مان

 - 24نفس ،،ص.94
 - 25نفس ،،ص.94
 - 26نفس ،،ص.97

 - 22نفس ،،ص.85
 - 23نفس ،،ص.93
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اختااااار إمياااال لروايتاااا ،مجموعااااة ماااان
ال خةيات من الرجا والنسااء واأل فاا مثلات
بقااات المجتمااي الفلسااييني وأ يافاا ،و وائفاا،،
ومثَّلات أجياااال فلساايينية متتابعااة عاصاار بع اها
االحت البريياني وبع ها عااع زمان النكباة،
وبع ااها مخ اارم عاااع النكبااة والنكسااة معااا،
وأو ما يلقانا من هاذه ال خةايات الاراو وهاو
الخيط الناظم الذ يجمي شتيت لوحات الرواياة،
زيراف القار وأبياا الرواياة فاي كال لوحاتهاا
بلصت ،الساخرة الماكرة وحركت ،الهادفة الموحية.
وماان ال خةاايات الرئيسااة فااي الروايااة
شخةااية مسااعود الملقااا بفجلااة ،وهااو ال خةااية
المركزيااة فااي اللوحااة األولا  ،الااذ يمثاال الجياال
الثاااني للنكبااة ،كمااا أناا ،يمثاال اليفولااة المسااروقة،
سياسااي ،عكااس مقولااة "عاار جاار " لتةاابح
"عر ذهاا" فاي رفاض وا اح ل نسا عان
عروبتا ،،وهاو يمثال حركاة الكفااج المسالح ،فقاد
كااان ياانفس عج ا ت ساايارات ال اار ة ،ويخيااط
للهرو بخياط عساكرية ساليمة ماي أنا ،لام يتعاد
العاشرة من عماره وهاو ياؤمن بانساحا اليهاود،
ويحلاام بااالعودة ،ولكناا ،يعاااني ماان ايااا الاادعم
والحمايااة واالمتااداد اليبيعااي لثورتاا ،،فقااد ايباا،
األقار عن فكرهم زمنا وي .
يعاااارض إمياااال ماااان خاااا شخةاااايات
الرواياااة رؤيتااا ،لكيفياااة التعامااال ماااي العااادو فهاااو
يعرض مجموعاة مان الخياارات :الخياار المقااوم
بالعمااال المسااالح ويمثلااا ،فجلاااة مساااعود والفتااااة
المقدسااية ،والفتاااة الحيفاويااة ،وخيااار االستس ا م
للواقاااي واالحتفااااظ باااالو ن فاااي الةااادر ويمثلااا،
األساااتاذ ،وخياااار المقاوماااة بالت اااب بالما اااي
وتمثلاا ،أم الروبابيكااا ولعاال كااان أكثاار مااي ألم
الروبابيكااا فقااد كااان فجاا معر ااا لإلبعاااد عاان
األرض علااا عمااال ايااار ماااؤثر ،وكانااات الفتااااة
المقدسية في السجن وهاو مكاان آخار مان اإلبعااد
وتلر الفتاة العاشقة التي رمت الادب وألقيات فاي
السجن لم تكسا شيةا من عملها .أما الم ااهرات
فقد أعادت الحياة إل أزقة القادس وأساواقها يوماا
أو ياااومين ،وأماااا أم الروبابيكاااا فلااام تتخااال عااان
الما ي ،ولم تصاادر بيتهاا ،وبقيات محاف اة علا
وجودها عل األرض.
أماااا شخةاااية ابااان عااام مساااعود فجلاااة
القااادم بلوحااة الساايارة الزرقاااء األردنيااة فقااد كااان

بيوت الفلسايينيين دائماا عر اة للهادم وأر اهم
معر ة دائماا للمةاادرة فماا يحةال فاي القادس
يحةاال فااي كاال مكااان فحااوع الصاازالن فااي حيفااا
حةل ل ،ماا حةال لحاوع الصازالن فاي القادس.
وسوو ال وام في القدس ي ب ،إل حد كبير سوو
ال وام في حيفا الذ صادرت ،دولة االحت عام
27
.48
وتستح ااااااار اللوحاااااااة األخيااااااارة فاااااااي
السداسااية الحااا فااي قلبااي سلسااة ماان ذكريااات
زيااارة الااراو إلاا "لينينصااراد" ,وزيارتاا ،إلاا
مقابر ال هداء فيها فهو يحكي بةيصة محكية عان
ماايس عةاافت عل ا أهاال تلاار الااب د ويةااواها
علااا شاااكل خاااا رة ي اااي فيهاااا مجموعاااة مااان
اللوحااااااات الراماااااازة  :تمثااااااا الجرانياااااات" آالم
الو ن" ،ولوحة ليفل فاي الخامساة يساأ " لمااذا
ال تردين يا أماه " ثم لوحة فلة فاي الساابعة مان
عمرها شاهدت تتابي الموت ثم قتلتها الحر بعد
أن كتباات فااي دفترهااا قباال وفاتهااا  ":اليااوم بقياات
وحد " .زاو َ الكاتا قةتها بقةة فتاة مقدسية
" فااي سااجون االحاات ترساال ماان سااجنها إلاا
والااادتها حباااا وعزماااا وإرادة وتةاااميما ،ولعااال
الكاتااا أراد ماان هااذه المزاوجااة بااين الفتاااتين أن
يقااو إن الهاام اإلنساااني واحااد وإن ال لاام عماا،
واحد،إ ااافة إل ا استح ااار المسااتوى السياسااي
الذ ي ير فيا ،إلا موقاف إنسااني متقادم للع قاة
باااين الفلسااايينيين وبعاااض اليهاااود الع قاااة التاااي
يعرض علينا تفاصيلها وال يو حها وكأن ،يراها
فع شاذا مراقبا محاربا ،ففي الرسالة الثالثة التي
ال نراها بل يخبرنا أنهاا ن ارت فاي الةاحف فاي
جلسات محاكمة ال ر ية اليهودية التاي ردوهاا
من وظيفتها وحكماوا عليهاا بسانة حسان سالو "
م ئكة حت في جهنم " داللة فكرياة علا وجاود
رأفاااة إنساااانية مااان قبااال بعاااض المحتلاااين تجااااه
الفلسااايينيين.وهو يااازوا باااين القةاااتين لياااذكر
المحتل الذ سيقرأ الرواياة بنهاياة ال االم وزوا
أثاار ظلماا ،،وليقااو إن الفتاااة الفلساايينية لاام تماات
بعد ولن تموت فهي باقية في و نها.
شخصيات السداسية والقدس

 - 27نفس ،،ص.92
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"ظل وا ع ارين عاماا يحلام بهاذه المنعيفاات
اللولبيااة .هااذه اليلعااة لاام تصااا عاان ذاكرتااي يومااا
واحدا ،إني أتذكر كل منعيف فيها" 28وبذلر يرد
علااا إدعااااءات الةاااهاينة باااأنهم يمتلكاااون هاااذا
الو ن.

مجية ،عبةاا علا فجلاة الاذ ولاد فاي الاداخل فاي
مدناا ،الفقياارة القديمااة الم اايهدة ،ألناا ،لاام يااأت
مساااعدا باال جاااء زائاارا مراقبااا ،ولاام يحماال شاايةا
ياادعم باا ،صاامود فجلااة وإنمااا جاااء ليثياار العيااون
بسااايارت ،الفارهاااة،وليخل حالاااة مااان االرباااا ،
وخلخلااة للع قااات االجتماعيااة التااي وجاادناها فااي
تخل ا مسااعود فجلااة عاان كثياار ماان عاداتاا ،وعاان
لقب ،،وعن روتين يوم ،،وأسالو ك ما ،المعتااد
مااان أجااال ابااان عمااا ،وزيارتااا ،الميموناااة ،وفاااي
الم ك ت التي أثيارت والتحاديات التاي ظهارت
فهو لم يكن يفا خفيف ال ل ،وإنما تر للساان،
الحرية باالتحرع ببنات مان بناات الحاي مماا أفقاد
فجلة واحدا من أصدقائ ،وجارا من جيران .،وفاي
هااااذا نقااااد وا ااااح لساااالو جاااازء ماااان ال ااااعا
الفلسييني وليريقة تعامل ،مي الواقاي الجدياد ،ثام
إن اباان عاام مسااعود فجلااة القااادم بلوحااة ساايارة
أردنية لم يتخل عن شيء دخل في سيارة فارهاة
بلوحة زرقاء أردنية ،وخر فيها.
جااااءت شخةاااية األساااتا م الاااذ يمثااال
الجيل األو للنكبة في الرواية لتمثل ائفة كبيرة
من ال عا الفلسييني ،فقد حملت حا الو ن في
وأسارت،
قلبها حارا حارقا ،وأخفت ،باين أعيافهاا،
َّ
بين لو صدرها من أجل أن تبق في الوظيفة
وتحاف بذلر عل لقمة العي  ،فقاد جااءت بادون
اسم لتمثل ال خةية السالبية الحاذرة ولت اير إلا
مدى الرهبة والخو الذ تعي  ،هاذه ال خةاية
علااا الوظيفاااة ،وقساااوة المحتااال فاااي محاصااارة
فلسييني الداخل ،فهي ت ير إل ائفة كبيرة مان
الموظفين الذين لهم صفات شخةاية م،ا ايروا
ليكوناااوا جااازءا مااان مؤسساااات دولاااة االحااات ،
فاألستاذ م وهو صدي الراو  ،عمل مدرسا للصة
اإلنجليزية ،كان يخفي م اعره الو نية ،ومواقف،
السياساااية ،ويحااااذر مااان الوقاااو ماااي مااان عليااا،
ع مة استفهام إسارائيلية ،أو مان يجااهر بارفض
االحااااات  ،وهاااااو ملتااااازم بالوظيفاااااة ،وي اااااعر
باالزدواجية مناذ أن ساقط مان ألباوم أبيالا ،بيال
الروايااة ديكنااز  ،ممااا أدى إل ا فقدان ا ،الااذاكرة.
فهااو ال يريااد أن يتخل ا عاان شااعب ،وأر اا ،وفااي
الوقت نفس ،ال يريد أن يص اا االحات لكاي ال
يفقااد الوظيفااة ،ولااذلر نااراه ينتقاال بااين القاادس
وال ااافة لزياااارة أصاااادقائ ،،ويتبااااه بمعرفتاااا،
لألمااكن ،ويسااتمتي بيبيعااة نااابلس ورام " فقااد

أماا أم الروبابيكاا وهاي مان الجيال األو
للنكبة ،فقد كانت عل قادر مان الثقافاة فهاي تان م
ال ااعر وتحف اا ،،ومااي أنهااا كاناات تحااا ال ااعر
واألد والقاااراءة إال أنهاااا لااام تكااان كاألساااتاذ م
فهي تةر عل البقااء فاي أرض الاو ن ،وتعمال
عل ا المحاف ااة الوجااود الفلسااييني فعاا وقااوال
ساارا وع نيااة ،فهااي تمثاال فااي الروايااة شخةااية
المااارأة الفلسااايينية الواعياااة التاااي عرفااات كياااف
تحاف عل وجودهاا علا أرض فلسايين ،فعلا
الرام من الحةار والت ايي والتجوياي أصارت
علااا البقااااء علااا األرض ورف ااات مصادرتهاااا،
وكانااات ساااعيدة عنااادما عرفااات أن زوجهاااا فاااي
الخاااار قاااد ربااا ابنهاااا اليبياااا المعتقااال تربياااة
و نيااة ،وهااي وفيااة مخلةااة ،جمعاات مااا يخلااد
ع قااات أبناااء فلساايين ،وعااوا فهم ماان أوراو
ورساااائل وق ئاااد ..واحتف ااات بهاااا فاااي صاااندوو
لتقاادمها لهاام عناادما يعااودون فقااد احتف اات بهااا
انت ااارا ليااوم عااودتهم "إنهاام يساامعوا بكنااوز ..
لااد حزمااات ماان أنااوار الةاابا ،رسااائل الحااا
األو  ،لااادى قةاااائد خبةهاااا فتياااان ،لاااد أسااااور
وأقرا لد عقود ..ومنها تعر لمااذا بقيات فاي
الااواد …" 29وبهااذا الساالو والعماال وال ااعور
والقو جسدت أم الروبابيكاا فكارة الةامود علا
األرض فع ا وقااوال ،وكاناات أ َّمااا حملهااا الكاتااا
رمزية عالية مكثفة فهاي كااألم تحت ان ذكرياات
الفلسااايينيين الاااذين هجاااروا فاااي صاااندوقها كماااا
تحت ن األم أوالدها ،وتوجا ،األبنااء إلا ريا
تحريااار األرض وتوحياااد مااااض جدياااد ،فكانااات
رسائلها السرية إشارة ورمزا علا إمكاان و اي
نهايااة لقةااتها البتااراء 30"..فقااد أنه ا إمياال هااذه

 - 28نفس ،،ص.70
 - 29نفس ،،ص.71
 - 30نفس ،،ص.72
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وأوالدهااااا إلاااا لبنااااان ،وتركاااات أمهااااا العجااااوز
المقعاااادة ،تعااااود عباااار الجساااار والنهاااار المقاااادس
يفة في زيارة قةيرة إل أمهاا بعاد ع ارين
عاماااا ،لاااذلر فهاااي تمثااال حالاااة الهجااارة وال اااوو
والت ااتت والنفااي ،وحياااة اللجااوء خااار الااو ن،
وهي تبدو عل قدر من الحكمة والحنكة وسارعة
البديهااااة ،وهااااي ابنااااة القريااااة وفلساااايين تجسااااد
الموا نة الحقيقية.فهي تعار أن أرض فلسايين
ال تحيااا إال بهااا كمااا هااي جبينااة فااي الخرافااة تاارد
الماء للنبي واإلبةار للعين
جبينة شخةية متفائلة ،ترى المستقبل في األوالد
الذين يملةون الساهل والجبال ،وهاي تعقاد موازناة
35
بينها وبين الحكاية ال عبية".

اللوحة بقول" ،لت ل هذه القةة بتراء حت نكتاا
31
نهايتها سوية"
المقدسي :صدي الراو  ،وشريك ،في الم اهرة
الع يمااة ،يعا ِ ّار الااراو بمعااالم القاادس القديمااة
ويسير مع ،في حاراتها وأزقتها شارحا لما تعاني،
ومو احا لمااا يحادن علا أر اها ماان تصيياارات
وخيااط احت لياة وتهويديااة وم اايرا إلا مااا كااان
يلقااااه المقدسااايون مااان تجبااار االحااات وقساااوت،
ومكااره ،وإل ا امت اداد جااذور عروبااة القاادس فااي
التاريم" .هاذا هاو الزماان الاذ أعلنات الحكوماة
أنها تنو توسيع ،وتمدينا ،،وبادأت تخلاي ساكان،
لهاادم بيااوتهم ،إل ا يسااارنا حااائط المبك ا " 32وهااو
يمثل بع قتا ،وسايره معا ،فاي مسايرة المسايحيين
توحد ال عا الفلسييني اإلس مي والمسيحي في
مقاومااة االحاات " وأمااا الةااليا الخ اابي فقااد
33
حملناه عل أكتافنا.

الفتااااة المقدساااية فيروز  :هاااي الفتااااة المثقفاااة
المتدينة التي تمثل المارأة المقاوماة ،فهاي احت
بوظيفتهاااا مااان أجااال الاااو ن حاااين اشاااتركت فاااي
المقاومة د االحت ،فاي حاين أن األساتاذ م لام
يفعااال ذلااار ،وساااجنت بتهماااة تهرياااا السااا ج أو
االتفاو عل تن ايم خلياة سارية داخال -إسارائيل-
مي زميلتها الحيفاوية،في حين أن األساتاذ م حمال
حباا ،لفساايين وكرهاا ،ل حاات فااي قلباا ،،وقااد
ك اافت رسااائلها إلاا أمهااا أنهااا تتمتااي بالةاامود
وقاااوة االحتماااا جاااراء التعاااذيا داخااال الساااجن،
و و النفس في المقاومة ،وحين وازن إميل بين
و عها وو اي الفتااة اللينينصرادياة تانياا صااحبة
المفكرة الةصيرة وما عانت ،بعد موت أهلها أثنااء
حةار لينينصراد في الحر العالمية الثانية ليباين
أن الحا دائما سينتةر عل ال ا م والقهار وأن
المعاناة اإلنسانية واحدة.
الفتاااة الحيفاويااة :هااي فتاااة مثقفااة ،تمثاال مفهااوم
الو ن تحات االحات  ،وتجساد ال اعور بالصرباة
داخاال الااو ن ،والتأماال فااي ما ااي الحياااة فياا،،
والتفكيااار فااااي مسااااتقبل ،إلعااا ن هااااذه الحاااااالت
وتأكيااادها ،فهاااي تعااارض بموقفهاااا هاااذا مأسااااتها
36
وميسي أهلها في الو ن المحتل عام 1948م.

ابنة المقدسي :وهاي ابناة صااحا الاراو التاي
ااردت ماان المدرسااة ألنهااا اشااتركت فااي مساايرة
األربعاااء ،وقاوماات االحاات  ،تمثاال فكاارة العااودة
واللقاااء فهااي مااا زالاات "تنت اار حبيبهااا أمااام بااا
السجن."34وتد عل م ااركة المارأة الفلسايينية
المقدسية الرجل عبأ التحرير والمقاومة .
ال ا ابن الناصرة :شاار فاي الم ااهرة نفساها
شاااركت فيهااا ابنااة القاادس ،وكااان ذلاار سااببا فااي
تعارفهمااا ،وبهااذا التعااار تتوحااد فلساايين فااي
رفااااض االحاااات وسااااييرة الصريااااا وتتوحااااد
فباا ،ي ااير الااراو إل ا
ااد االحاات
بالن ااا
ن ا أهال الناصارة ،وهاي ذات أالبياة مسايحية
ورف هم ل حت
جبينااة :وهااي اايفة تركاات ب ا اساام أو لقااا أو
كنية،أو هي كل فلسيينية شردتها النكباة ومنعتهاا
عن أهلها وع يرتها وامتدادها فهاي فلسايين فاي
شاااا منهااااا ،فقةااااتها قةااااة كثياااار ماااان النساااااء
الفلسااايينيات ،فقاااد كانااات ارتحلااات ماااي زوجهاااا

القدس في السداسية:
 - 31نفس ،،ص.73
 - 32نفس ،،ص.72
 - 33نفس ،،ص.73
 - 34نفس ،،ص.97

 - 35نفس ،،ص.98
 - 36نفس ،،ص.93
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ودا المفارو ،أم ودا الفاقد ،هل كاان تحري اا
وتحذيرا ،أم وداعا ووقوفا علىما سيكون أ ا ال،
أم هااو تحااد وقاااو ال للتهويااد ،ال كبياارة وعالياااة
ومزلزلااة ؟وكاال هااذه القااراءات التااي ساابقت هااي
بف اال مااا تختزناا ،جماال الروايااة ماان إيحاااءات
جااائزة ومباحااة ومااا تقدماا ،جملهااا ماان مساااحات
للقار ليبني ويحاور وي كل في الرواية.فقد ذكر
إميل حبيبي من أماكن القادس :الجلجلاة ،و ريا
ا الم ،وسااااااحة المساااااجد األقةااااا  ،والمقبااااارة
اليوسفية ،وساحة الحرم حاوالي الكااس ،والسابيل
المصي ا بالقبااة ،وبااا السلساالة ،وحااائط المبك ا
ودرجااااة اليااااابوني ،وخااااان العيااااار ،وحااااوع
الصااازالن ،وساااوو الباشاااورة ،وساااوو العياااارين
وساااوو ال اااوام ،وخاااان الزيااات وعقباااة التكياااة،
وعقبااة الخانقاااه ،وعقبااة البياايم ،وعقبااة التوتااة،
وساااحة العمااود الداخليااة ،وحااارة السااعدية...وهو
يذكر هذه األماكن دون تفةيل روحي أو وصاف
عا في يذكرها وكأنا ،يرسام فاي ذاكرتا ،حار اة
للقدس
ولعل ما يقار فكارة أن إميال ياود ماا
تبق مان القادس هاو ذكاره عملياة التهوياد والهادم
التااي يقااوم بهااا العاادو تحاات شااعار تماادين المدينااة
المقدسة ،يقو  " :نعم هذا هو الزقاو الذ أعلنت
الحكومة عن أنها تنو توسايع ،وتمدينا .،وبادأت
تخلي سكان ،لهادم بياوتهم " ،38وقولا ،إنا ،قارأ فاي
إحدى البياقات الملقاة عل أحاد القباور " هاؤالء
الذين هدمتم بيوتهم.39
باادت صااورة القاادس فااي اللوحااة الرابعااة
حزيناااة قاتماااة فهاااي حا ااارة بأزقتهاااا وحاراتهاااا
ودكاكينها وحياتها المهاددة المحاصارة 40وهاؤالء
الاااذين هااادمت بياااوتهم .41وهاااو ي اااير إلااا هااادم
42
االحاات لبيااوت حااوع الصاازالن وبعثاارة أهلاا،
.ففاااي اللوحاااة الرابعاااة التاااي بااادأها إميااال بأانياااة
فيروز "البيت لنا والقدس لنا
وبأيدينا سنعيد بهاء القدس
بأيدينا للقدس
س م آت آت آت"

ازدحمااات رواياااة سداساااية األياااام الساااتة
بأسااماء األماااكن المقدسااية ازدحامااا موحيااا ،فقااد
أمعاان الااراو فااي وصااف أحياااء القاادس وتعااداد
أساااااواقها ،فهاااااو ينتقااااال باااااين حاااااارات القااااادس
وشوارعها حيا حيا وشارعا شاارعا وكأنا ،يرسام
خار ااة للقاادس ،أو لعلاا ،يرياد أن يقااو للعااالم إن
هااذه األرض التااي تتحاادثون عنهااا كاناات تناابض
بالحياة العربية ووإن لام تفقاد نب اها العرباي بعاد
فهي ما زالت كما كانت منذ القادم ،وهاذه أساواقها
الكثيارة ودكاكينهااا المقفلااة ت ااهد أن ماان بنا هااذه
األساااواو هااام أصاااحا األرض ،وأنهااام كثااارة ال
قلااة ،وهااذه األسااواو الكثياارة ت ااهد عل ا كثاارتهم
وقااادم حجارتهاااا ي اااهد علااا قااادمهم وجاااذورهم
الممتدة في أعماو التاريم .أو كأن ،يةور القادس
صورة الخائف من تصيار معالمهاا الماود لجماا
ما يها الميلو المرااو ذلار الما اي الاذ
سلا في مدن فلسيين 48فلم تعاد حيفاا هاي حيفاا
وال يافااا هااي يافااا ،فهااو ي ااير إل ا تهويااد القاادس
وإل عملية التهويد في أكثر من صاورة ،ويجعال
بياات المتنبااي حاادي الفتاااة الحيفاويااة التااي رأت
الزنزانة أف ل من حيفا فاي ظال االحات وهاي
ال ت ااعر بااالو ن إال حااين تجلااس فااي اللياال قباال
النااوم إل ا جانااا والاادتها عل ا الفااراع وتحاادثها
والاادتها عمااا م ا ماان أيااام حااين كااان إخوتهااا
السااااااتة فاااااااي البياااااات يناااااااامون علااااااا األرض
ويت احكون ويت ااجرون  37"..فهاي ت اعر أنهاا
في و نها الجةة في ب د اريبة ألنهم جردوه من
عروبتاا ،فهااي تعااي فااي فردوسااها المفقااود عاان
و نها الاذ تعاي فيا ،وال ت اعر بوجاوده ألنهام
سلبوها الحياة وحاصروا كل نبض يجعل العرباي
حيا.
وي ير إيميال حبيباي فاي عباارات كثيارة
تحمل الكثيار مان اإليحااء وتناز باالهم والحازن
إل ما تواجه ،القدس مان أخياار تهادد مةايرها
وما يها وحا رها منها قول ،في قةة العودة":
القاادس عاليااة فلماااذا يجااا أن يبتلعهااا اليوفااان "
ويبااادو أن تعاااداد إيميااال حبيباااي ألساااماء أساااواو
القدس وحاراتهاا هاو دو لنااقوس الخيار ون ارة
أخياارة إل ا مااا كااان يساام بالقاادس القديمااة .فهاال
كان ذكر إميل لهذه األماكن الكثيرة في القدس هو

 - 38نفس ،،ص.117
 - 39نفس ،،ص.92
 - 40نفس ،،ص.92
 - 41نفس ،،ص.95
 - 42نفس ،،ص92

 - 37نفس ،،ص.99
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م هدا من المقاومة اليومية عل أرض القدس إذ
يقااادم الاااروا فاااي هاااذا الم اااهد نفسااا ،صاااحفيا،
ويستعيد الذاكرة مي صاحب ،المقدسي يوم الجمعة
الع يمة ذكرى القدس والتعر عل مقابرها
وشاااااهدائها والمسااااايرة الع يماااااة ،ويستح ااااار
المقدسااي فااي هااذه اللوحااة السااردية قةااة ابنتااا،
وع قتها ب ا من الناصارة فاخرهاا بمسايرتهم،
وباصيدام ،مي ال ر ة ورمي ،الحجاارة ،فدعتا،
لزيارتهااا فااي الخااامس ماان حزيااران اليااوم الااذ "
أثبتاات لاا ،فياا ،أنهااا تسااتييي أي ااا رمااي الدب ااة
"فكانت النتيجة ردها مان المدرساة ،واعتقالا..،
وهااو يقبااي فااي السااجن مااا زا فياا ،كمااا هااو حااا
كثيااار مااان أبنااااء القااادس ،وأماااا هاااي فماااا زالااات
بانت اااره كبقيااة كثياار ماان نساااء القاادس اللااواتي
ينت رن أزواجهن أو أوالدهن ليعودوا إلايهن مان
سااجون االحاات  .ففااي هااذه القةااة لمحااات ماان
صاامود ال ااعا الفلسااييني ومقاومتاا ،وت ااحيات،
وعزماااا ،علاااا االسااااتمرار فااااي نهاااا المقاومااااة
ورفض االندما والر اا بواقاي االحات وجااء
الم هد في لوحة من سلسلة من الذكريات بةيصة
إخباريااة تؤكااد قاادرة الكاتااا عل ا رصااد حركااة
الجماااهير واسااتجابتها لااذكرى المأساااة "وجعلهااا
هذه الحركة جزءا رامازا مان حركاة الرواية.وقاد
ازدحمات هااذه اللوحاة بالقاادس بحارتهاا وأسااواقها
ومقابرها وشوارعها وأبنيتها وكنائسها .ولام يكان
وصاااف الاااراو والمقدساااي لألمااااكن المقدساااية
وتعااادادها وتحديااادها المرافااا لمسااايرة الجمعاااة
الع يماااة"التي ينااات م فيهاااا نةاااارى القااادس فاااي
مسيرة تقليدياة ،وراء صاليا خ ابي كبيار ،علا
ريا ا الم التاريخيااة عبثااا وح ااوا فقااد أ ااف
هذا التعداد عل اللوحة لمسة رامازة تةاف حاا
القااااادس فااااانذا هاااااي تتعااااارض للتهوياااااد والهااااادم
والتصيير،فهااااي أحياااااء ومبااااان مهااااددة بالهاااادم أو
مهدوماااة أو مةاااادرة فاااأرض "ماااراج الصااازالن
صودرت ،وبياوت أهلهاا مهاددة بالهادم أو هادمت
وتبعثر أهلها.و أسواو القدس ال أحد فيها ي اتر
وال أحاااد يبياااي ،يااادخلون ويخرجاااون؟ ولكااانهم ال
يتاااجرون بااال يتناااقلون أخباااار االعتقاااالت وهااام
جالساااون أمااااام دكاااااكينهم.في مدينااااة تحاصاااارها
ال اار ة التااي تحت ااد فااي كاال مكااان فيهااا علاا
األساااوار والسااااحات ،خيالاااة ورجالاااة تتحااارع
بالمقدسيين بأصحا األرض.

الخاتمة:
ك فت أياام حزياران الساتة عان تمزقاات
وأشواو وآما وخيبات وأحزان عمرها ع رون
عاماااا .إنهاااا إنعكااااس هاااذه األحااادان فاااي أااااوار
تةارفاتهم وفااي
العار فاي دولااة االحات وفااي
ّ
تجلي شاعورهم الحااد باالتمزو الاداخلي والعاائلي
واإلنساني ،الذ عاناه ويعانيا ،هاؤالء فاي أ او
عملية تعذيا عاناها شعا كامل في التاريم.
أظهاارت الروايااة أن أبناااء القاادس عناادهم
إجمااا عل ا مقاومااة المحتاال ،ومحاربااة ظلماا،،
ورفاااض أن يكاااون واقعاااا مفرو اااا علااايهم وهااام
موحدون في مقاومت.،
وأشاااارت الرواياااة إلااا عملياااة من ماااة
لتهويااد القاادس تسااير وفا خيااة وبنااود وا ااحة:
أساسها االعتقا والتنكيل ،وتستند إلا محاصارة
الفلساايينيين فااي لقمااة عي ااهم ماان خاا زيااادة
ال اارائا ،ثاام بمةااادرة األرض وهاادم البيااوت،
واإلبعاد.
يادعو إيميال فاي هاذه الرواياة إلا التااأقلم
ماااي المحتااال لكاااي ال نفقاااد القااادس ،ونفقاااد حااا
الموا ناااة فيهاااا ،وأن نكاااون واعاااين ل ااار ع ااايم
يخيط لنا ولها.
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