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العودة املتخيلة ــ قراءات

�إ�شماعيل نا�شف*

�لتعبري عن �لنكبة: مقاربة نظرية

I 
مقدمة

هذه المق�لة م�ص�ألة التعبير، الأدبي والفني، عن حدث النكبة الفل�صطينية، تتق�صى 

وم� تبعه� من م�أ�ص�ة ميزت تجربة الفل�صطينيين/ات منذ ذلك الحين 

ولغ�ية يومن� هذا. وهي ل تح�ول فح�ص اأعم�ل بعينه�، واإنم� مق�ربة نحوية التعبير 

الفل�صطيني الع�مة، اإن ج�ز هذا التعبير. وتعتمد المداخلة الأ�ص��صية فيه� على اأن النكبة 

حدث �صمولي موؤ�ص�ص لم� هو فل�صطيني، وب�صفته الم�دة الجتم�عية الت�ريخية التي تغرف 

منه� جل الأعم�ل الأدبية والفنية التي اأُنتجت في الف�ص�ء الفل�صطيني الع�م.1 وعلى الرغم 

من اأن هذه المق�لة تتن�ول اأ�صك�ل التعبير عن النكبة من اللحظة الراهنة، وب�أثر رجعي، 

ف�إنه� ترى اأن الذائقة الح�صية التعبيرية الراهنة، بم� فيه� النقد الأدبي والفني، تحمل في 

ر عن حدث النكبة وم� تاله. وتثير 
ّ
ثن�ي�ه� ت�ريخ اأ�صك�ل التعبير المتنوعة التي ُنحتت لتعب

هذه المق�لة عدة ق�ص�ي� ب�ص�أن التق�ء م�دة الحدث الفل�صطيني بو�ص�ئط تعبيرية متعددة، 

وهي و�ص�ئط ذات مبنى م�دي ــ لغوي عيني وت�ريخ تراكمي خ��ص به�، تطورت على 

ي اأ�صك�ل التعبير 
ّ

الأغلب من دون عالقة مب��صرة بم�دة الحدث العيني هذا. غير اأن تق�ص

وطرقه، فتح عدة اأ�صئلة عن الإمك�ن�ت التي يت�صمنه� كل و�صيط، وعن حدوده، التقنية 

وتلك التي ل يمكن اأن تتج�وزه� م�دة الحدث في لحظة اللتق�ء هذا ومك�نه. لذلك، بمقدار 

م� تتق�صى هذه المق�لة م�ص�ألة التعبير الإبداعي عن النكبة الفل�صطينية، ف�إنه� تفح�ص 

ق�ِربًة، تحديداً، ترح�ل الو�ص�ئط الفنية الت�صكيلية 
ُ
مجموعة من و�ص�ئط التعبير الحداثية، م

والأدبية من ادع�ئه� الكوني اإلى خ��صية حدثية ل تزال تتوالد م�أ�ص�ة.

اإن الف�ص�ء المعرفي ــ ال�صعري الذي �صتح�ول هذه المق�لة فتحه هو عب�رة عن �صوؤال 

متحرك ب�إيق�عية تربط بين عدة مج�لت متم�يزة، ليوازي ف�ص�ء النكبة التعبيري. اإن 

الهدف من فتح هذا ال�صوؤال هو بن�ء نقطة ارتك�ز تمّكنن� من النظر اإلى النكبة من خالله�، 

* اأ�صت�ذ وب�حث في اللغة والأيديولوجي� والثق�فة التعبيرية وعلم الجم�ل، في معهد الدوحة للدرا�ص�ت العلي�.
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بم� هي حدث، وذلك عبر حمولته� التعبيرية )مق�رنة بحمولَتيه� ال�صي��صية والجتم�عية 

وغيرهم�، اإن ج�ز هذا الف�صل اأ�صاًل(. هذا التمو�صع ــ اأي النظر اإلى النكبة من خالله� ــ يتطلب 

 من� نقطة ارتك�ز �صمولية، وذلك ب�صرورة اأن النكبة حدث ت�ريخي �صمولي، والمعنى المق�صود

بـ ''�صمولي'' هن� هو اأن الحدث/النكبة �صملت من�حي الحي�ة ك�فة. ف�لحي�ة، بم� هي كذلك، لم 

تعد الحي�ة ذاته�، واإنم� اأ�صبحت حي�ة كلية اأُخرى. من هن�، ف�لموازي المعرفي لهذه ال�صمولية 

قد ل ي�صتطيع بحد ذاته اأن يم�صك قرَني النكبة، حتى اإن بدا ع�براً للمج�لت، والموازي ال�صعري 

ق�ِرب لولدة النكبة من دون اأن يعرفه�. فمن هن�، قمن� 
ُ
قد ل ي�صتطيع اأن يبقى في حومه الم

ي الحي�ة، لك�صف قنطرة الرغبة فيه� وله�، فال تزال النكبة تعلن رغبة  بفتح الب�ب بين �صقَّ

الحي�ة بم� هي م�صروعه� الموؤجل ق�صراً. تنبني نقطة الرتك�ز ال�صمولية للنظر الآن اإلى النكبة 

من خالله�، من زمنه� والتف�عالت داخله، اأي تلك التراكم�ت من المم�ر�ص�ت الإيق�عية لالأفراد 

والجم�ع�ت الذين يحملونه� كم�ص�ريع في رغبة الحي�ة. الرغبة اإيق�ع، وهو اإيق�ع يك�صف 

الممكن وي�صيء طريق تحرره المحتملة، وهن� عند رغبة الحي�ة، ي�صبح ال�صوؤال عن اأي اإيق�ع 

هي الحي�ة؟ نحن، اإذاً، ب�صدد فح�ص التراكم والإيق�ع، بم� هي م�دة زمن النكبة، لكن �صنّدعي 

نن� من النظر اإليه� من خالله�. مكِّ
ُ
اأنه� هي م� �صي

منذ حدوثه� تراكمت اأ�صك�ل تعبيرية متنوعة عن النكبة، وتحولت الإيق�عية الخ��صة لهذه 

الأ�صك�ل مع مرور الزمن والتراكم المت�صمن فيه. ومن الممكن الإ�ص�رة، على الأقل، اإلى ثالث 

مراحل متت�لية/اأطوار متزامنة في اأ�صك�ل التعبير واإيق�عه، وم� ن�ص�أ بينه� من تف�عالت: 

الإعالن، والنهو�ص الرمزي، وال�صقوط الم�دي. وبم� اأنن� ل�صن� ب�صدد الخو�ص في كل �صكل 

تعبيري منه�، فنحن نريد هن� الإ�ص�رة اإلى اأن تع�قب هذه التراكم�ت واإيق�ع�ته� مّكن�ن� من 

نحت نقطة ا�صتك�ص�ف موازية للنكبة، اأي النظر اإليه� من خالله�، من دون الغرق تم�مً� في 

في�ص�ن الحدث ذاته، ومع اإمك�ن رفع الراأ�ص من على التي�ر اأحي�نً�. ويكمن التحدي الأكبر في 

تطوير اأدوات التحليل المق�رب الن�بعة من النكبة والتحولت التي مرت به� اأ�صك�ل التعبير 

عنه�، لكنه� في الوقت ذاته اأدوات تقّدم بعداً م� عنه�. ومن هن�، قمن� بت�أطير النكبة كحدث 

ت�ريخي ذي مالمح محددة، يحمل اأ�صك�ًل متنوعة من التعبير عنه، يقوم الف�ص�ء المعرفي ــ 

ال�صعري على ال�صعي م� بين هذا الحدث والأعم�ل الفنية والأدبية التي ح�ولت مع�لجة جوانب 

متعددة منه. و�صنقوم فيم� يلي بتو�صيح هذه المف�هيم الأ�ص��صية، الحدث والتعبير والأدب 

والفن الت�صكيلي وترح�لته� في ف�ص�ء النكبة، كِعّدة ممكنة، �صمن اأُخر، للق�رئ/ة في رحلته/ا 

لإع�دة ا�صتك�ص�ف النكبة وم�آلته� التعبيرية.

II 
يف حدث �لتعبري وو�شائطه

اإن مفهومن� للحدث هو اأنه �صل�صلة من التحولت في مج�ل اجتم�عي ــ ت�ريخي عيني، قد 

تت�أتى من اأ�صب�ب و�صي�ق�ت عالئقية متنوعة. ومن طبيعة التحولت اأنه� ذات اأبع�د تفكيكية/
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تركيبية، تنقل المج�ل، اأو جزءاً منه، من ح�ل اإلى اآخر، وذلك في اأعق�ب تكري�ص منطق عمل 

جديد للمج�ل، اأو لجزئه المعني.2 ويتمف�صل محور التعبير في مجمل م�صتوي�ت التحولت، 

 بح�صور الحدث وتف�صيالته 
ّ
وذلك بم� هو عن�صر ع�صوي في التفكيك/التركيب، وهو معني

بهيئة اجتم�عية ق�بلة للتداول. والح�صور هن�، يحيل اإلى اأن التعبير هو ترداد الحدث ذاته، كي 

ي�صبح الحدث حدثً�، والقول هن� لي�ص مح�صوراً ب�لتعبير اللفظي، بل يتعداه اإلى �ص�ئر المواد 

والو�ص�ئط المت�حة في �صي�ق ت�ريخي م�. فنوع الم�دة، مثاًل، يمكن اأن يكون قول الحدث ذاته 

في عملية ت�صكيل الحدث حدثً� ق�باًل للتداول. ومث�ل اآخر هو القول بح�صب تركيبة العالق�ت 

بين اأجزاء الحدث الأُخرى، ف�إن ترتبت هرميً�، فهي تقول الحدث نف�صه ب�صفته حدثً�، واإن 

� يبدو على اأن الف�صل بين 
ّ
تركبت اأفقيً�، فهي تقول ذاتً� حدثية اأُخرى... وهكذا. وعلى الرغم مم

الحدث والتعبير لي�ص وارداً اإّل للتحليل و�صبر غور عملية التحولت، ف�إن العالقة بينهم� مرت 

بعدة تغيرات عبر اأزمنة واأمكنة ت�ريخية متعددة. وعليه، ل يمكن الإ�ص�رة اإلى نوع ث�بت من 

العالقة بينهم�، عدا اأن الحدث يحمل �صكل التعبير عنه، و�صرورة فح�ص كل ح�لة عينية بذاته�.

وفي الفترة التي نحن ب�صدده�، الحداثة/ال�صتعم�ر، فلي�ص من المفهوم �صمنيً� اأن نميز 

م�صبقً� بين الحدث والتعبير عنه المت�صمن فيه، ويبدو اأن هن�لك بعدين اأ�ص��صيين في هذه 

الم�ص�ألة، الت�ريخي والأيديولوجي.3 فمن الج�نب الت�ريخي، من الممكن الدع�ء اأن مبنى 

الحدث، على اختالف عن��صره، بم� فيه� العن�صر التعبيري، هو من الوحدات الأ�ص��صية في 

�صيرورة الت�ريخ وحركته، وكونه كذلك ف�إنه م�صروط ب�لعديد من القوى الف�علة في هذه 

ال�صيرورة، كم� في ال�صيرورة ذاته� بم� هي الـ ''حدث''. ومن �صمن هذه القوى الف�علة فيه�، 

هن�لك �صنف يتميز بكونه ي�صعى لل�صيطرة وال�صتحواذ على �صيرورة الت�ريخ وحركته، 

وت�صخيره� لتكري�ص نظ�ميته، واأحد تجلي�ت ال�صعي لل�صيطرة وال�صتحواذ من طرف هذا النوع 

من القوى في الع�صر الحديث، هو م� ا�صطلح عليه الأيديولوجي�. وبغية تحقيق هذه ال�صيطرة، 

فال بد لالأيديولوجي� من اأن تقيم �صرخً� يف�صل م� بين الحدث وعن��صر التعبير الك�منة فيه، بم� 

هي جزء من مبن�ه، لتتمكن من اإع�دة ت�صكيل الحدث ب�لهيئة الأيديولوجية الق�بلة للتداول 

بمع�ييره�. اإن الحركة التن�ق�صية للحدث م� بين الت�ريخي والأيديولوجي، ل تقف في الحداثة 

ن يملك القوة للتعبير عنه كنوع من الملكية 
َ
ن ينتجه، بل تتعلق ب�لدرجة ذاته� بم

َ
عند م

الخ��صة له.4

هن�لك، اإذاً، عدة اأنواع ممكنة من التعبير عن حدث م�، وهي لي�صت كله� ب�ل�صرورة ن�بعة 

من الحدث ذاته، اإذ من الممكن التعبير عن اأحداث متنوعة، انطالقً� من اأحداث واأزمنة واأمكنة 

اأُخرى، غير ذات �صلة بنيوية م�صبقة به، واإنم� كجزء من تدفق حركة الت�ريخ الجتم�عي 

والقوى والف�علين/ات به�، وم� ت�صترطه هذه من محددات. وفي الع�دة، ف�إن نوع التعبير الذي 

يت�صكل من خ�رج الحدث عنه، ي�صعى لإع�دة �صوغ الحدث بن�ء على اأولوي�ت م�؛ اأي اأن الحدث 

ر عنه. اإن هذه المم�ر�صة 
َّ
ي�صبح م�دة حدث اآخر، وبهذا نفقد اإلى حد بعيد هيئة الحدث الذي يعب

التعبيرية هي في الحقيقة نوع من ال�صتالب، اأي �صلب م� هو الحدث، وبن�ءه من جديد وفقً� 
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لمع�يير غير ن�بعة منه، و/اأو من ال�صنف ذاته من الأحداث، مثاًل اإع�دة �صوغ تب�دل تج�ري 

بن�ء على منظومة دينية توحيدية، اأي ربح/خ�ص�رة �صفقة تج�رية بح�صب اإرادة اإلهية متخيلة 

م�، وب�لعك�ص.5 ونحن هن� ل ن�صعى للتطرق اإلى مجمل اأنواع التعبير الممكنة، بل اإن اهتم�من� 

مح�صور بنوع محدد من التعبير. ف�لبوؤرة التي نعمل في نط�قه� هي ذلك التعبير المنبثق من 

المبنى الداخلي للحدث، بم� هو جزء بنيوي فيه، اأي عن�صر �صروري لتكوين الحدث، واإن ك�ن 

غير ك�ٍف بذاته، فهو �صروري لتحقق �صرط الكف�ية. وبهدف المق�رنة والتحليل، ف�إن من 

ر عنه: ففي القطب 
ّ
الممكن بن�ء محور تحليلي اأول لأنواع التعبير بعالقته� مع الحدث الذي تعب

جً� اإلى اأن ن�صل اإلى 
ّ
 ب�صلة اإلى الحدث بت�تً�، وتدر

ّ
الأول نجد اأن التعبير عن حدث م�، ل يمت

القطب الث�ني النقي�ص، حيث التعبير عن حدث م� منبثق من الحدث بذاته.

اإن هذا المحور ينطلق من الحدث بم� هو الركن المف�صلي، في العملية الت�ريخية، وذلك من 

دون فح�ص اأنواع الحدث من حيث المج�ل الذي تعمل فيه. فمن الممكن الدع�ء اأن هن�لك 

ت�صنيف�ت اأُخرى لالأحداث، اأب�صطه� الت�صنيف المج�لي/الم�ص�ميني. ومن ج�نب المواد 

الجتم�عية الت�ريخية التي نتن�وله� هن�، اأي الأدب والفن الت�صكيلي، ف�إن المج�ل الذي ينبثق 

ز بين الأحداث بح�صب 
ّ
منه الحدث هو التعبير، اأي اأنن� اأم�م حدث التعبير. واإذا اأردن� اأن نمي

درجة التعبيرية الموجودة فيه�، وذلك بهدف المق�رنة والتحليل، ف�إنن� ن�صتطيع بن�ء محور 

جً� 
ّ
تحليلي ث�ٍن يميز بين قطب يكون موقع التعبير فيه بعالقته مع الحدث بدرجة ال�صفر، وتدر

اإلى اأن ن�صل اإلى اأن الحدث كله هو تعبير، اأي حدث التعبير الذي نحن ب�صدده هن�.

وفي ح�ل ق�طعن� هذين المحورين، ف�إنن� نجد اأنواعً� متعددة من العالق�ت بين الحدث 

والتعبير عنه، قد تمّكنن� من مق�ربة الحقول التعبيرية المختلفة مف�هيميً�، كخطوة اأولى في 

اتج�ه مح�ولة �صرح العالقة بين الحدث والتعبير عنه في �صي�ق النكبة، ثم تف�صيره�. فنجد، 

مثاًل، اأن التق�ء القطب الأول الذي هو ا�صتالب ت�م للحدث، مع الدرجة ال�صفرية للتعبير، قد 

توؤدي اإلى تغييب الحدث، بحيث ي�صبح من غير الممكن التعبير عنه مب��صرة في هذا ال�صي�ق 

الجتم�عي الت�ريخي العيني، في�صبح الفعل المعرفي ــ ال�صعري فعل حفر وا�صتخال�ص لم� 

جرى تغييبه. وفي مق�بل ذلك، نجد اأن التعبير المنبثق من الحدث في ح�ل حدث التعبير، قد 

يوؤدي اإلى ح�لة مكثفة من الإيق�ع التراكمي، في�صبح الفعل المعرفي ــ ال�صعري فعل مق�ربة 

ومح�يثة لالأداء. وهذه الدين�ميكي�ت غير مح�صورة بنوع م� من الأحداث بعينه�، واإنم� 

بت�صكيالت اجتم�عية ــ ت�ريخية مختلفة، توؤدي اإلى هذا النوع من التف�عل بين الحدث والتعبير 

عنه.

ي�ص�عد بن�ء خرائط هذه الأنم�ط، اأو النم�ذج المث�لية، على تو�صيح المميزات العالئقية 

لحدث التعبير الذي نريد اأن نو�صح بع�صً� من �صف�ته الأ�ص��صية، وذلك لمق�ربة عملي�ت التعبير 

الأدبية والفنية التي انبثقت من النكبة وم� تاله�. وم� عر�صن� له، هو عالئقية اأفقية، اإن ج�ز 

التعبير، تتم�يز بح�صبه� اأ�صن�ف من الحدث ــ التعبير بتمو�صعهم� في منظومة من عالق�ت 

�ص�غ من خالل و�صيط م�، يقوم 
ُ
القوى. اإّل اإن حدث التعبير، كي يتحقق حدثً� تعبيريً�، عليه اأن ي
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ب�لتف�عل مع بنية حدث التعبير ويجعله ن�جزاً. وفي الع�دة، فنحن ندركه، بم�صتوى الواقع 

الإمبريقي، بعد اأن يجري �صوغه عبر الو�صيط، واإن ك�نت هن�لك و�ص�ئل اأُخرى لإدراكه. وفي 

�صي�ق هذه المق�لة، ف�إنن� �صنتمحور حول العالقة حدث ــ تعبير ــ و�صيط، ومع اأنن� �صنتن�ول 

نوعين من الو�صيط، الفن الت�صكيلي والأدب، اإّل اإنن� �صنح�ول، هن�، بداية مق�ربة مفهوم الو�صيط 

الإبداعي ع�مة في �صي�ق حدث التعبير.6

يقيم الو�صيط الإبداعي عالقة حميمية جداً مع حدث التعبير، بحيث اإنن� ل ن�صتطيع غ�لبً� 

التمييز بينهم�، وهذا �صيء من قبيل عالقة الراق�ص برق�صته. اإّل اإن هذا ال�صكل من العالقة 

الحميمة ي�صبح ذا معنى فقط عبر عالئقيته مع تلك الح�لة التي يعمل فيه� الو�صيط ب�صكل 

تقني، اأي ينقل الحدث وتعبيريته من دون اأن يكون بعالقة م� معهم� غير نقلهم�. طبعً�، هذان 

النمط�ن هم� افترا�صي�ن، وذلك بهدف طرح المق�ربة الت�لية: ل يوجد و�صيط بعالقة �صفرية مع 

الحدث ــ التعبير، كم� ل يوجد و�صيط يذوب تم�مً� في حدث ــ التعبير، بحيث ل ن�صتطيع 

تمييزهم�.7 اإن اأبرز م� في الو�صيط هو كونه تراكم عمل م�دي، اأي اأن بنيته الداخلية تراكمت 

عبر عملي�ت اإنت�ج ُتراكم اأ�صك�ًل من العالق�ت تظهر لن� كهيئة الو�صيط ومنطق عمله. من هن�، 

ف�إن من الممكن ت�صنيف اأنواع الو�صيط بح�صب هذه ال�صفة. بعب�رة اأُخرى، ن�ص�أل عن مدى تركيم 

العمل الم�دي في حدث ــ تعبير م�؟ وكيف يجري هذا التركيم العيني بعالق�ته مع الهيئة 

العينية في لحظة التق�ئهم�؟ ومن هذين ال�صوؤالين يتن��صل تحدٍّ اأ�ص��صي ب�ص�أن المق�يي�ص الأكثر 

مالءمة لفح�ص مدى التركيم وكيفية عمله، اإذ اإنه، من ج�نب، ن�صتطيع مق�رنة اللحظة الآنية 

بعد التق�ء حدث ــ تعبير ــ و�صيط مع م� �صبقه� من هيئة الو�صيط، ومن ج�نب اآخر، ف�إن نوع 

الو�صيط الذي نريد التطرق اإليه قد يحتوي في هيئته �صرورة تحوله في لحظة اللتق�ء هذه. 

ف�لو�صيط الإبداعي، الن�صي الب�صري ال�صوتي وغيره�، اأقّله في تحويره الحداثي، هو ج�صد/

م�صرح حدث التعبير، بحيث يتحول من مك�نته الع�مة، اأو اإن �صئت الكونية، اإلى هيئة عينية، 

وذلك في لحظة لق�ئه مع حدث التعبير. ويحدث اأن يكون حدث التعبير، هو الو�صيط ذاته، 

ب��صتخدام الو�صيط عينه، في�صبح تحويل الو�صيط عبر الوعي بت�ريخه نواة حدث التعبير 

 ت�ريخ الرواية لتنقل الرواية اإلى �صكل اآخر من الأدب، وذلك عبر 
ّ

الو�صيطي. مثاًل، رواية تق�ص

�صكل كت�بة رواية ت�ريخ الرواية، اأو لوحة م�صندية ت�ص�أل عن ا�صتنف�د حمولة اللوحة الم�صندية، 

كو�صيط، وعدم قدرته� بنيويً� على بن�ء مداخلة جم�لية في تق�طع اجتم�عي ت�ريخي م�، وذلك 

عبر م�ص�ءلة ب�إن�ص�ء لوحة ت�ص�أل عن حدود اللوحة بم�صتوى التركيب.

يفتر�ص هذا العر�ص ب�ص�أن حدث ــ تعبير ــ و�صيط، وجود ن�صق ح�صي ــ اإدراكي �صبه معطى، 

م�صبق على الأحداث وتعبيريته� وو�ص�ئطه�. وقد يكون اأب�صطه� اأن العين، الفعلية والمج�زية، 

ق�ئمة قبل اللوحة، اأو الأذن ق�ئمة قبل المو�صيقى، وم� اإلى ذلك. اإّل اإن الفترا�ص ل يقف عند 

لية العين والأذن على 
ْ
هذا الحد، بل يزيد في اأن اللوحة والمو�صيقى هم�، اإلى حد بعيد، ِنت�ج لَقب

التوالي، ف�لإن�ص�ن ر�صم لأن لديه عينً�، واألف المو�صيقى لأن لديه اأذنً�. وقد يّدعي الحداثيون 

من� ب�أن من المحتمل اأن الإن�ص�ن بداأ ير�صم لأن لديه عينً�، لكن مع انف�ص�ل الإن�ص�ن الجتم�عي 
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، في الح�لة الجتم�عية، 
ُ
عن الطبيعة، اأ�صبح الر�صم اأهم من �صببه ــ العين ــ بحيث ي�صكل الر�صم

� النقديون مّن�، فقد يقومون ب�لعودة المتكررة اإلى العين عبر الر�صم، 
ّ
العيَن ونظ�م روؤيته�. اأم

ليجدوا اأن ل عين اإّل في نظ�مه�، ومن هن� طرح احتم�لت تفكيكه وتركيبه من جديد، اإّل اإن 

الفترا�ص ب�أن نظ�م العين اأدى اإلى نظ�م الر�صم يبقى الأر�صية التي يقف عليه� النقد.8 واأريد 

اأن اأُبقي هذا ال�صوؤال مفتوحً� على م�صراعيه، واأق�رب منطقة منطقه العك�صي، اإذ اإن م� لدين� هن� 

هو حدث وتعبيرات عنه، النكبة واأدبه� وفنه�. فال بد من التنويه ب�أن الحدث، كم� ن�صتخدمه 

هن�، يحمل �صحنة ح�صية اإدراكية م�، اأي اأن حدثيته التعبيرية ق�بلة لالإدراك الح�صي الذهني من 

حيث المبداأ. لكن �صوؤالن� هو: هل يحمل الحدث �صحنة ب�صرية/�صمعية، اأو اأي �صحنة ح�صية 

اإدراكية عينية اأُخرى، تحدد عن�صر التعبير فيه، ثم اأي و�صيط قد يالئمه؟ اأم اإن ال�صحنة الح�صية ــ 

الإدراكية هي ع�مة، وتجري ترجمته�/تحويله� عبر التعبير من خالل و�صيط محدد اإلى �صحنة 

ح�صية ــ اإدراكية مرتبطة بنظ�م ح�صي عيني، مثل العين والأذن وغيره�؟ فمثاًل في �صي�قن�، من 

الممكن اأن ن�ص�أل م� هي ''ب�صرية'' النكبة، اأي ال�صحنة الح�صية ــ الإدراكية الب�صرية المحمولة في 

النكبة كجزء من حدثيته�؟ ون�ص�أل م� هي ''�صمعية'' النكبة، اأي ال�صحنة الح�صية ــ الإدراكية 

ال�صمعية المحمولة في النكبة كجزء من حدثيته�؟ وفي ح�ل قبلن� هذا الفترا�ص، هل ت�صبح 

ق�صية اختي�ر و�صيط تنفيذ التعبير مح�صومة، اأي اأن كل و�صيط، بح�صب نوعه، ي�صتخل�ص ال�صحنة 

الح�صية ــ الإدراكية خ��صته من الحدث؟ فمثاًل، اأنت ت�صتطيع اأن ُتخرج فيلمً� عن النكبة، 

وتكتبه� رواية، وتوؤلفه� مو�صيقى، وفي كل ح�لة من هذه، الو�صيط مرهون ب�ل�صحنة الح�صية ــ 

الإدراكية العينية التي ا�صتط�ع اأن ي�صتخل�صه� من الحدث. ونريد هن� اأن ُنبقي التوتر ق�ئمً� بين 

م� هو �صحنة ح�صية ــ اإدراكية ع�مة، وبين م� يبدو على اأنه �صحنة ح�صية ــ اإدراكية خ��صة 

بح��صة من الحوا�ص العينية، وذلك بغية اإبق�ء اإمك�ن عبور ح�جز الو�صيط وت�ريخه الحداثي 

مفتوحة عبر تحليل الح�لت التعبيرية العينية.

تتميز الحداثة من غيره� من الأنظمة الت�ريخية، بهو�صه� ب�لإم�ص�ك ب�لحدث وت�أطيره، اأو 

ب�لأحرى ترجمته، ثم �صلبه عن ذاته عبر هيئته الق�بلة للتداول فيه�، وذلك كونه� ن�صقً� مغلقً� 

ل يقبل خ�رجيته، واإن ك�ن يت�صكل، اإلى حد كبير، عبره�.9 وفي هذا ال�صي�ق، اّتبعت الحداثة، 

ن�صقيً�، م�ص�رين رئي�صيين، الأول التقنية ــ الو�صيط، والث�ني النف�ص ــ الفرد، لإزاحة حدث التعبير 

عن ذاته، ثم خلق �صرخ بنيوي بين الحدث وعن��صر التعبير عنه المت�صمنة فيه.10 من هن�، ف�إن 

ّخرت� للتقنية ــ الو�صيط، وللنف�ص ــ 
ُ

ال�صحنة الح�صية ــ الإدراكية، بطبعتيه� الع�مة والخ��صة، �ص

الفرد، بحيث اأ�صبح حدث التعبير غير ق�ئم بذاته، واإنم� هو جزء من الت�ريخ الم�دي للتقنية ــ 

الو�صيط، وهو محتوى في اآنية/اآنية النف�ص ــ الفرد. ففي �صي�قن�، ي�صبح ال�صوؤال عن اآلي�ت �صرخ 

حدث النكبة عن عن��صر التعبير المت�صمنة فيه، ال�صحنة الح�صية ــ الإدراكية خ��صته، الأمر 

الذي يف�صح المج�ل للترجمة ولال�صتالب عبر تقنية ــ و�صيط م�، والتن�ق�ص�ت النف�صية ــ الفردية، 

اأي انعك��ص النكبة في البنية النف�صية لالأفراد، كموّلدة للعمل التعبيري العيني. من هن�، ف�إن 

ر فعليً�، هو م� يقف في اأ�ص��ص العودة المتكررة على حمولته� النقدية 
ْ
ال�صرخ غير الق�بل للج�ص
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والتكري�صية على ال�صواء. وم� يهمن� هن�، هو تف�عل التقنية ــ الو�صيط والنف�ص ــ الفرد، بم� هي 

نَتج اأن يكون اإّل من خالله.
ُ
اأن�ص�ق، لفر�ص نظ�م تعبيري م�، ل يمكن للعمل الم

حن� اأعاله الخطوط المف�هيمية العري�صة لآلي�ت الن�صب�ك مع حدث التعبير عن  لقد و�صّ

النكبة من ج�نبه المعرفي، من دون اأن نتطرق مب��صرة اإلى الج�نب ال�صعري منه. فلدين� 

خط�طة ع�مة هي حدث ــ تعبير ــ و�صيط، وم� به� من تف�عالت وعالئقية، تمكنن� من مق�ربة 

ي انبث�قه� في �صي�ق اجتم�عي 
ّ

الأعم�ل الأدبية والفنية الت�صكيلية من حيث عملية تق�ص

ت�ريخي محدد، ثم ت�صكله� بهيئة ق�بلة للتداول. وهذه العملية من النبث�ق والت�صكل، قد تالئم 

اأنواع الحدث المتعددة، اإّل اإن النوع الذي نحن ب�صدده، حدث التعبير، يتميز بكون ال�صق 

المعرفي فيه، ل يكتمل اإّل ب�صقه ال�صعري، والعك�ص �صحيح كذلك. اإن ال�صعرية، بمفهومن� له� 

هن�، هي تحوير على عملية اإنت�ج ج�نب، اأو اأكثر، من الواقع المع��ص، فهي طريقة في الفتح/

الخلق، فتح م� يغلقه نظ�م م� من اآف�ق ممكنة للوجود، وخلق اآف�ق لم تكن ممكنة في لحظة 

وموقع وجودي م�. ف�إذا ك�نت المعرفة، اأو نوع محدد منه�، تك�صف الق�ئم وتحدد مالمح 

حدوده وطرق عمله، ف�إن ال�صعرية، اأو نوعً� محدداً منه�، ت�صعى لفتح الق�ئم على اآف�قه 

المحجوبة، كم� على خلق م� ل يمكن له اأن يكون اأفقً� وجوديً� في هذا الق�ئم.11 لكن م� يبدو 

اأنه مع�لج�ت متنوعة للق�ئم الوجودي ذاته، ف�إنه في راأين� جزء من ن�صيج مركب من عدة اأنواع 

من الأقم�صة والبط�ن�ت. بداية، من الممكن النظر اإلى الن�صيج ككل، اأي اأنت تعرف لتكت�صف 

الآف�ق وم� يكمن فيه� من اإمك�ن للتحويل، لكنك ترى من مواقع نظر متعددة، ف�صاًل عن النظر 

اإلى الكل. وم� نقترحه هن�، اأّل يكون النظر من مواقع محددة فقط، بل من الحركة المتواترة بين 

المواقع، وب�أنم�ط وب�إيق�ع�ت متنوعة، وهذه قد تكون اأهم من المواقع منف�صلة. بعب�رة اأُخرى، 

قد تكون �صعرية المعرفة اأقرب اإلى ال�صورة، اإذ اإنه� ت�صتخل�ص �صكل عمل الق�ئم، وقد تكون 

معرفية ال�صعر اأقرب اإلى التنقل من موقع اإلى اآخر؛ اإّل اإنهم� يلتقي�ن في تلك الحركة الك��صفة/

الب�نية ل�صور ال�صيرورة. فم� هي �صور �صيرورة النكبة؟ وكيف ان�صبك المعرفي ب�ل�صعري في 

الأعم�ل الأدبية والفنية الت�صكيلية التي هي تحويرات ممكنة على �صور �صيرورة النكبة؟

III 
حدث �لنكبة: رهانات �لتعبري وو�شائطه

ن معن� اأعاله، ل يوجد تعبير بذاته ولذاته، ف�لتعبير في هذه الح�لة هو الحدث، 
ّ
كم� تبي

وبهذا فهو م�صروط ب�لحدث الجتم�عي الت�ريخي، واإن ك�نت هذه ال�صرطية اأحي�نً� مح�صورة 

مب��صرة في ت�ريخ التعبير ذاته. من هذا المنطلق، نريد في هذا الجزء من المق�لة، بن�ء �صورة 

اأولية عن حدث النكبة وره�ن�ت التعبير المت�صمنة فيه، وذلك تمهيداً لقراءة/م�ص�هدة المبداأ 

الع�م الن�ظم للعالقة بين النكبة والتعبير التي تحمله عن ذاته�. ف�لنكبة هي حدث اأدى اإلى 

فقدان م�دي لقوى وو�ص�ئل اإنت�ج الحدث، وذلك عبر تفكيك النظ�م الجمعي الم�لك لهذه القوى 

� ك�نت 
ّ
والو�ص�ئل وهدمه�. وهذا الفقدان للبنية الم�دية النظ�مية هو �صمولي، اأي لم يعد اأي مم
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عليه هذه البنية ق�باًل للحي�ة ب�صكله ال�ص�بق.12 بهذا، اأدى حدث النكبة اإلى �صعود اأ�صك�ل عمل 

جديدة لدى الجم�عة الفل�صطينية التي اأ�صبحت ذات نظ�م/اأنظمة جمعي/ة جديد/ة. وال�صوؤال 

الذي نحن ب�صدده، هو عن اأ�صك�ل التعبير المت�صمنة في حدث النكبة، لي�صبح نكبة، وفي ح�ل 

جرى اإنج�زه� عبر و�صيط م�، فم� هي الآف�ق التي ي�صير اإليه�؟ وم� هي الآف�ق التي �صيخلقه�؟ 

وكيف؟

على مدى عقدين بعد النكبة، بدت هذه ك�أنه� ل تتحرك مع مرور الزمن، �صيء م� تجمد في 

�صنة 1948، واأ�صبح هن�لك كتلة جليدية �صم�ء تغلف الحدث. والق�صد هن� ب�لكتلة الجليدية، 

هو ذلك الح�جز الف��صل بين الحدث وم� تاله، اأي اأن الزمن يبداأ من اللحظة التي تلي الحدث، 

ولي�ص من الحدث ذاته. لذلك، يبدو للوهلة الأولى، اأن هذه الجليدية جزء من التعبير عن عدم 

القدرة على التعبير، اأو التعبير ال�صلبي، اإن �صئت؛ ف�لفقدان ال�ص�مل للبنية الم�دية النظ�مية التي 

تقف في اأ�ص��ص عملية الإنت�ج، اأدى اإلى فقدان القدرة على اإنت�ج الأحداث، بم� فيه� حدث 

الفقدان ذاته، ومن هن� فقدان القدرة على التعبير، والتعبير عن الفقدان، تحديداً. لكن م�ذا يعني 

حدث الفقدان ال�ص�مل من حيث اإن ح�صوره يجب اأن يت�صمن تعبيراً عن كونه كذلك ليجري 

فقدك القدرة 
ُ
تداوله، اأقّله، بين الفل�صطينيين والعرب؟ بعب�رة اأُخرى، اإن حدث الفقدان ال�ص�مل ي

على اإنت�ج الأحداث، ومن �صمن ذلك التعبير عنه�، لكن هو بذاته كحدث يحمل جزءاً تعبيريً� 

يمّكنه من اأن ي�صبح حدثً�، ولو اأن الحدث نف�صه �صيوؤدي اإلى نفي م� هو حدث ب�لمجمل، وم� هو 

مج�ل تعبيري ب�ل�صرورة. وال�صوؤال هن� هو عن بنية حدث النكبة والجزء التعبيري في الفقدان 

ال�ص�مل خ��صته�؛ فمن حيث البنية الم�دية النظ�مية هن�لك عملية الهدم التي توؤدي اإلى لحظة 

ال�صقوط المدمر ال�ص�مل، والجزء التعبيري فيه� يت�أتى من طريقة التحولت، اأي التفكيك الق�صري 

ال�ص�مل للبنية، وهو يت�صمن اللحظة التي تليه، اأي الرك�م الم�دي وم�ص�لك المنفى بم� هي 

رك�م ج�صدي، والتي تحوي جزءاً تعبيريً� خ��صً� به�. ويحتوي المحور التعبيري في عملية 

الهدم التي توؤدي اإلى ال�صقوط المدمر ال�ص�مل، على م�صتوى رمزي/مج�زي هو قول الفقدان 

ال�ص�مل للقدرة على التعبير و�صوره، وهو يختلف عن التفكيك الق�صري ال�ص�مل من حيث اإنه 

مح�ولة اإعالنه في لحظة وقوعه، وهي مح�ولة تف�صل في التعبير عن اإعالن موت التعبير، اإذ اإن 

لحظة موت التعبير ل تحمل تعبيراً متلفظً�، واإنم� رك�م رمزي، اأو اإن �صئت ذاكرة مبعثرة. اإن 

التعبير هو نظ�م قول، وموت التعبير، نظ�ميً�، يمنع اإمك�ن قوله، الأمر الذي يرّده اإلى نوع اآخر 

من الأحداث واإمك�ن�ت التعبير المت�صمنة فيه�، غير تلك التي تعتمد على القول. واإن اأّطرن� من 

جديد موت التعبير هذا كحدث من نوع محدد، نجد اأن م� يميزه اأنه فتح فراغً� في �صل�صلة 

التحولت التي ت�أتي بمنطق عمل جديد، اأي اأن الفراغ هو نه�ية الح�صور بهيئته الق�بلة للتداول 

في الم�صرح الجتم�عي الت�ريخي. اإن ''نه�ية الح�صور'' لي�صت نه�ية، وهي تتوازى وتتق�طع 

كجزء تعبيري في/عن الرك�م الم�دي الذي لي�ص فن�ء، واإنم� هم� �صكالن محددان من العمل. اإن 

الف�ص�ء الرابط/الف��صل بين الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور، هو البنية التي انبثقت من النكبة 

كمج�ز �ص�بط للجم�عة الفل�صطينية، والأحداث التي تلته ا�صُتقت اإلى حد بعيد من اإحداثي�ت هذه 
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البنية وعالئقيته�. اإن اأحد المداخل لفهم هذا الف�ص�ء هو عن طريقة مت�بعة الأ�صك�ل المتنوعة 

التي ا�صُتخدمت لمع�لجته اأدبيً� وفنيً� ومو�صيقيً�، وهي اإن تعددت وا�صتخدمت و�ص�ئط وتقني�ت 

متنوعة الأ�صول والمن�ص�أ، اإّل اإنن� �صنّدعي اأن هن�لك اإحداثي�ت م�، ن�بعة من هذا الف�ص�ء بين 

الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور، تبقى عبر الو�ص�ئط والتقني�ت والأنظمة الإبداعية المتعددة. 

و�صنح�ول هن�، الإ�ص�رة اإلى مالمح هذه الإحداثي�ت وطرق مع�لجته� منذ النكبة، كنوع من 

القراءة الت�ريخية البنيوية لح��صر التعبير الأدبي والفني عن النكبة.13

من الأهمية بمك�ن، التمييز بين خم�ص لحظ�ت مت�ص�بكة في النط�ق الزمني للنكبة، بم� هو 

حجم ذو اإيق�ع، ولحظة اإ�ص�فية مت�أخرة من النقد، عند تن�ول الف�ص�ء بين الرك�م الم�دي 

ونه�ية الح�صور. اللحظة الأولى هي زمن الحدث نف�صه، ال�صقوط المدمر ال�ص�مل وموت التعبير؛ 

اللحظة الث�نية هي ت�صكل الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�وؤهم�؛ اللحظة الث�لثة هي 

الإدراك الجمعي الفل�صطيني والعربي لهذه الأحداث؛ اللحظة الرابعة هي حدث التعبير عن 

اللحظ�ت الثالث الأولى؛ اللحظة الخ�م�صة هي حدث تلقي التعبير عبر الن�صب�ك مع مختلف 

الأعم�ل الفنية والأدبية. اإن هذه اللحظ�ت تعمل، على الأقل، بم�صتويين: الأول تع�قبي، اأي اأن 

اللحظة الث�نية تلي الأولى وتنبثق منه�، والث�لثة تلي الث�نية وتنبثق منه�، وهكذا دواليك. 

والث�ني اأن هذه اللحظ�ت هي اأجزاء في كل �ص�مل يعمل تزامنيً�، وذلك بغ�ّص النظر عن تقدم 

الزمن التقني الحداثي. فمثاًل، اللحظة الث�لثة ل بد له� من اأن ت�أتي، بنيويً�، في ح�ل حدوث 

اللحظتين الأولى والث�نية، وبهذا فهي مت�صمنة فيهم�. وهذا يختلف عن اأن الإدراك ل يبقى 

ك، بل يتحول بح�صب عوامل اجتم�عية ت�ريخية �صتى، منه�، في الح�ل 
َ
در

ُ
حبي�ص م� ي

الفل�صطيني، توالي الأحداث الم�أ�صوية التي تحيل مب��صرة اإلى الحدث الأم ــ النكبة، وتعيد 

تمو�صع اإدراكه. لكن في جميع الأحوال، ف�إن هذه اللحظ�ت تعمل �صوية، وت�أخذ دللته� من 

عمله� العالئقي، ونحن نريد اأن نمح�ص هذه العالئقية، واإن من موقع ''مت�أخر''، اأي من لحظة 

�ص�د�صة هي تلك الخ��صة ب�لنقد، اإن ج�ز هذا التعبير، وهي اإن ك�نت لحظة ع�صوية في البنية 

تحت التحليل، ف�إنه� مرهونة اأكثر من اللحظ�ت الأُخرى ب�صروط ت�ريخية خ�رجية.

الالفت للنظر في اللحظتين الأولى والث�نية اأنهم� تحمالن حدثً� لمرة واحدة، وتحمالنه 

بنيويً� في الوقت ذاته، لكن هن�لك ف�رقً� اأ�ص��صيً� بينهم�، ف�لأولى بم�صتواه� البنيوي عب�رة عن 

يً�، واإنم� كط�قة جم�عية 
ّ
فراغ/هوة ه�ئلة في جم�عية الفل�صطينيين، ول يمكن اإدراكه� ح�ص

فة، بينم� الث�نية م�دية ورمزية، من الممكن اإدراكه� ح�صيً�، وحتى النغم��ص فيه� 
َّ
عر

ُ
غير م

حرفيً�. ف�للحظة الث�نية هي بوابة دخول، ب�أثر رجعي، اإلى اللحظة الأولى، اإّل اإنه� بح�صب م� 

ر، ويبقى البرزخ بينهم� هو اأق�صى حدود الأعم�ل الفنية والأدبية. ومن 
َ
ن لن�، ن�دراً م� ُتعب

ّ
تبي

الممكن طرح الدع�ء ب�أن الدخول في هذه الهوة/الفراغ، يج�صد اإمك�ن نه�ية الح�صور الفعلية/

� من الج�نب الآخر، 
ّ
الرمزية، بحيث ي�صبح موت التعبير ن�جزاً مرة ث�نية، هذا من ج�نب، اأم

ف�إن هذا الفراغ/الهوة ل يفت�أ يعمل ك�لقطب المف�صلي الذي يعود اإليه، من م�ص�لك �صتى، 

الفل�صطيني/ة كي يكون م� هو عليه، اإذ اأنه �صيغ عبر هذا الحدث ول يزال. فبين الرعب 
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الوجودي من نه�ية الح�صور وحتمية العودة، وجوديً� وبنيويً� لحل التن�ق�ص الجمعي، يبقى 

الفل�صطيني/ة في �صعي لحوح م� بين رك�مه الم�دي/نه�ية ح�صوره الرمزية، وتلك الهوة/

الفراغ، ونه�ية الح�صور الفعلية في اأي ان�صب�ك مب��صر. ويبدو اأن احتم�ل نه�ية الح�صور 

الفعلية هي التي حّتمت، ولو اإلى حين، اإن�ص�ء جدار جليدي من ال�صمت حول هذه الهوة/الفراغ، 

بحيث اإن عدم القدرة على الن�صب�ك المب��صر مع الهوة/الفراغ، لم يكن مرهونً� ب�لم�صتوى 

الفردي، واإنم� هو ''حل و�صط'' جم�عي لمواجهة م� ل يمكن احتم�له جم�عيً�، اأي نه�ية 

الجم�عة ذاته�. يت�أتى الإدراك الجمعي الفل�صطيني العربي من ال�صعي اللحوح المتكرر، فهذه 

الجم�عة ل ت�صتطيع اإّل اأن تكون مراوحة في ال�صعي، اأي اأن الفقدان ال�ص�مل اأ�ص�ص ن�صقً�، اإن ج�ز 

هذا الو�صف، يحّتم المراوحة في ال�صعي كمحور اأ�ص��صي في انبن�ء الجم�عة. هذا الإدراك قد 

ي�أخذ عدة تمظهرات وهيئ�ت، اإّل اإن م� يميزه هو نوع من بنية �صعورية لح�لة طوارىء 

م�صتمرة، يوؤدي فيه� الفرد، ع�صو الجم�عة، اأدواراً متنوعة، قد يكون اأب�صطه� واأكثره� مب��صرة 

ال�صحية ونقي�صه� الفدائي/ة، ولحقً� ال�صت�صه�دي. وتنبثق ح�لة الطوارىء هذه من كون 

المراوحة هي ح�لة بينية م�صتمرة ل ُتمّكن الجم�عة من ال�صتقرار على و�صع م�، من ج�نب، 

ومن تكرار حدث الفقدان على �صكل النكبة ذاته� على المحور اليومي المع��ص بنمط المج�زر 

والم�آ�صي المتكررة التي يرتكبه� الم�صتعِمر ال�صهيوني، من ج�نب اآخر. هذه الآلية من انبن�ء 

الجم�عة الفل�صطينية العربية، اأي ح�لة الطوارىء الن�بعة من �صكل التن�ق�ص بين حتمية العودة 

والنه�ية الفعلية في ح�ل العودة ب�صكل معين اإلى الهوة/الفراغ، والذي يوؤدي اإلى �صعي لحوح 

بينهم�، تت�صمن �صحنة مكثفة من التعبير، تحدد اللحظة الرابعة بم� هي حدث التعبير من/عن 

اآلية انبن�ء الجم�عة. ونريد اأن نميز هن� بين �صكلين من تمظهر حدث التعبير: الأول ن�بع من 

حدثية ح�لة الطوارىء/ال�صعي اللحوح، اأي كي يكون� يجب اأن يقول ذاتهم�، وهي تق�ل من 

ف من هذا التن�ق�ص 
ْ
ي التن�ق�ص؛ والث�ني هو فعل الَغر

َ
�صكل الحركة المتواترة بين قطب

وال�صل�صلة المنبثقة منه، وتج�صيدهم� كحدث تعبير اإبداعي ط�قته الأولى هي ح�لة الطوارىء/

ال�صعي اللحوح واحتم�لت الحركة المنبثقة منهم�/بينهم�.

اإن حدث التعبير الإبداعي في هذا ال�صي�ق، يفتح الآف�ق التي اأغلقه� النظ�م الذي ت�أ�ص�ص في 

اأعق�ب الفقدان ال�ص�مل، ذلك الف�ص�ء بين الرك�م الم�دي/الرمزي ونه�ية الح�صور )ال�صعي في 

م�ص�لك العودة من دون المراوحة(، ويخلق اآف�قً� لم تكن ممكنة في هذا النظ�م، العودة الفعلية 

الق�بلة للحي�ة، اأي اأن الن�صب�ك مع الهوة/الفراغ بطرق معينة قد يحمل اآف�قً� لنبع�ث الحي�ة 

الجم�عية. اإن هذه الخط�طة المجردة لحدث التعبير تحمل ره�ن�ت، اأي مع�لجة التن�ق�ص 

الأ�ص��صي الن�تج من الفقدان ال�ص�مل للخروج منه والعودة الجم�عية للت�ريخ، لكن هذه الحمولة 

ع م�ص�رات هذه الحمولة 
ّ
تبقى كمونً�، احتم�ًل م�. والتحدي المعرفي ــ ال�صعري هو في تتب

والتق�طع�ت التي تولده� عماًل اإبداعيً� منجزاً، ولعل تق�طع الو�صيط الإبداعي مع الجم�عة 

الفل�صطينية وت�ريخ كليهم� هو بداية خيط التفكير النقدي في هذه التق�طع�ت التوليدية. وهن� 

تتمف�صل، اأي�صً�، اللحظة الخ�م�صة الخ��صة بحدث تلّقي العمل الفني/الأدبي الن�بع عن حدث 
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التعبير الإبداعي كم� اأ�صرن� اإليه اأعاله. ف�لفرد الفل�صطيني في �صعيه اللحوح بين رك�مه الم�دي 

ونه�ية ح�صوره )حركة ح�لة الطوارىء(، ي�صبح ذا اإدراك ح�د بو�صعه في اأعق�ب تواتر اأحداث 

الفقدان، وفي عدم امتالكه �صوى �صعيه الحتمي هذا الذي ل يحمل اأفق وجوده خ�رج ح�لة 

الطوارىء وداخل الت�ريخ. اإن الإدراك الح�د لعدم ق�بلية التن�ق�ص للحل بمعطي�ت ال�صي�ق 

الت�ريخي، ي�أتي بح�لة من القلق المتوثب في تلّقي حدث التعبير الإبداعي، الذي قد يبدو اأنه 

الم�صلك الوحيد، ولو رمزيً�، والذي يقترح حاًل م�، وهو م� اأدى اإلى تمو�صع حدث التلقي 

لالأعم�ل الفنية والأدبية الفل�صطينية بموقعه المميز مق�رنة ب�ل�صي�ق العربي الع�م. وفي تق�طع 

التلقي، نرى عوامل عدة تن�صبك لت�صيغ حدث التعبير من حيث ح�صوره الجتم�عي الت�ريخي 

الق�بل للتداول. ولعل الو�صيط والنقد هم� الأبرز في هذه العوامل، و�صنقف هن� عند الو�صيط، 

و�صنفرد الجزء المقبل من هذه المق�لة للحظة النقد، وذلك لأهمية هذه اللحظة في ا�صتك�ص�ف 

الأن�صجة بين النكبة والتعبير عنه� من ذاته�.

كم� في اأغلب المجتمع�ت الحديثة والت�ريخية، ف�إن و�ص�ئط التعبير الإبداعي في المجتمع 

الفل�صطيني متعددة، كم� اأنه� عالئقية وذات ت�صكيلة محددة. وهذه الت�صكيلة من الو�ص�ئط 

 ب�صلة اإلى 
ّ
الإبداعية لي�صت ث�بتة و/اأو معط�ة م�صبقً�، بل اإنه� تتبدل وتتطور تبعً� لعوامل تمت

الو�ص�ئط ذاته�، واإلى المجتمع الفل�صطيني، واأُخرى خ��صة ب�ل�صي�ق�ت الع�مة من تطور و�ص�ئل 

الإنت�ج وقواه. وبم� اأنن� ل�صن� ب�صدد الحديث عن مجمل و�ص�ئط التعبير الإبداعي في ال�صي�ق 

الفل�صطيني، فنحن نريد فح�ص الو�صيط الأدبي، وذلك الخ��ص ب�لفن الت�صكيلي.14 ولي�ص من 

الم�ص�دفة بمك�ن، اأن الأدب المطبوع ك�ن الو�صيط المركزي في حدث التعبير الإبداعي 

الفل�صطيني عن الفقدان ال�ص�مل وم�آلته التي عر�صن�ه� اأعاله. ولقد تالقى/تالقح اإرث�ن 

اأ�ص��صي�ن لي�صكال هذا الو�صيط وق�بليته للعمل في ال�صي�ق الفل�صطيني: الأول هو موقع الأدب في 

الت�ريخ العربي الإ�صالمي، والث�ني راأ�صم�لية الطب�عة وتجلي�ته� في النه�صة العربية منذ 

بداي�ت القرن الت��صع ع�صر، وب�صكل مواٍز تجلي�ته� ال�صتعم�رية في الف�ص�ء العربي الإ�صالمي 

ذاته. ومن الأهمية بمك�ن الأخذ بعين العتب�ر الأ�صك�ل الم�دية لهذا الو�صيط وت�ريخه، وذلك 

من حيث البنية التحتية لالإنت�ج، مثل موؤ�ص�ص�ت التعليم ودور ن�صر و�صحف ومكتب�ت وم� اإلى 

ذلك، كم� الأ�صك�ل الرمزية والدللية التي تقبع في الم�صتوى الجمعي، مثل اللغة العربية 

والذائقة الح�صية والقدرات المكت�صبة على ا�صتخدام الأدب للتعبير وم� اإلى ذلك. اإن الفقدان 

ال�ص�مل اأدى اإلى انهي�ر الأ�صك�ل الم�دية لهذا الو�صيط، التي ا�صتبدلت لحقً� ب�لبنى التحتية في 

الع�لم العربي، لكن الأ�صك�ل الرمزية والدللية اأخذت منحى اآخر في اأعق�ب النكبة. فقد جرى 

التك�ء على الإرث الثق�في الجمعي، بم� هو البنية التحتية الرمزية للو�صيط الأدبي، ك�لملج�أ 

الأ�ص��صي في ال�صعي اللحوح للخروج من الف�ص�ء المت�صكل بين الرك�م الم�دي وبين نه�ية 

الح�صور. اإن هذا الإرث الثق�في الجمعي متعدد الأ�صوات وغير متج�ن�ص ب�ل�صرورة، وانعك�ص 

ذلك ب�إنت�ج�ت اأدبية ذات اأ�صك�ل واأ�ص�ليب متنوعة. ولقد مر هذا الو�صيط بعدة تحولت، منه� م� 

يتعلق بم�دة الفقدان ال�ص�مل الفل�صطيني التي ولدت منه تحويرات على عدد من الأجن��ص 
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 ب�صلة 
ّ
الأدبية وتطويراً له�، ومنه� م� يتعلق بت�ريخ الو�صيط ذاته وم� مر به من تحولت ل تمت

اإلى ال�صي�ق الفل�صطيني. ولعل من الأمثلة الأبرز لتحولت الو�صيط الأدبي في ال�صي�ق 

الفل�صطيني، العالقة بين ال�صعر والرواية وتطوره� في التعبير عن الفقدان ال�ص�مل وم�آلته، 

ونالحظ هن�، اأن اللحظة ال�صعرية التي �ص�دت في العقود الثالثة الأولى بعد الفقدان، اأعقبه� 

�صعود لحظة روائية ك�نت متنحية في البداية، وهو م� اأع�د مو�صعة ال�صعر �صكاًل وم�صمونً� 

وتلقيً� بهيئ�ت جديدة واأ�ص�ليب تجريبية محدثة.

من الممكن البدء بو�صف الو�صيط الفني الت�صكيلي في اللحظة التي �صبقت النكبة ب�أنه ك�ن 

ث�نويً�، ن�صبة اإلى الو�صيط الأدبي، من حيث ح�صوره في الثق�فة الجمعية الفل�صطينية، واأن 

تطوره ارتهن بعوامل تحديثية ارتبطت ب�لبعث�ت التب�صيرية والنتداب البريط�ني، لم تنبثق من 

المجتمع الفل�صطيني العربي وم� يمور به من عملي�ت ثق�فية ــ اجتم�عية. اإّل اإن هذه البداية 

تكر�ص مف�هيم غربية وعربية �ص�ئدة ب�ص�أن هذا الو�صيط، وب�ص�أن تبعية الثق�فة الفل�صطينية 

العربية، من دون اأن تطرح مدخاًل نقديً� لمق�ربة موقع الفن الت�صكيلي في هذه الثق�فة عدا 

تبعيته. وبهدف الخروج من هذا النمط ال�ص�ئد من تن�ول الفن الت�صكيلي في فل�صطين، �صنقوم 

بتو�صيع المنظ�ر الزمني ــ المك�ني بحيث يتج�وز الحدث ال�صي��صي الع�صكري ال�صتعم�ري 

وكرونولوجيته المفرو�صة على الم�صتعمرة. و�صنبداأ من اللحظة التي �صبقت النظ�م ال�صتعم�ري 

التب�صيري، اأي الدولة العثم�نية، ومن ت�صنيف مك�ني يرى بفل�صطين جزءاً من بالد ال�ص�م 

والف�ص�ء العثم�ني ع�مة. من هذا المنظ�ر، من الممكن الإ�ص�رة اإلى اأن التحولت في الثق�فة 

الب�صرية في فل�صطين، التي انبثق منه� الفن الت�صكيلي الحداثي، بداأت تطفو على �صطح الحيز 

� يمكن اأن نطلق عليه فترة 
ّ
الع�م منذ العقود الأولى من القرن الت��صع ع�صر، وك�نت جزءاً مم

الحداثة العثم�نية المت�أخرة.15 ولعل اأهم م� في هذه التحولت هو تر�صيخ فكرة ب�صرنة الت�ريخ 

)the visualization of history( ومم�ر�صته� ك�آلية في اإع�دة بن�ء الكي�نية ال�صي��صية 

والجتم�عية العثم�نية، التي واإن ك�نت مكثفة في اإ�صت�نبول تحديداً، ف�إن �ص�ئر الأق�ليم 

العثم�نية، ومنه� بالد ال�ص�م، ك�نت جزءاً من هذه العملي�ت اأي�صً�.16 من هذا المدخل بداأت في 

جنوب �صورية، ولحقً� فل�صطين تحديداً، عملي�ت اإع�دة ت�صكيل وبن�ء للمج�ل الم�دي الثق�في 

الب�صري، التي اأدت اإلى تكري�صه كحقل ذي مالمح محددة، يوجد فيه تم�يز بين اأنواع متعددة 

من المم�ر�ص�ت الم�دية الثق�فية، كم� يتمف�صل في النظ�م الع�م بم�صتوى ن�صقي محدد. وبعك�ص 

الروؤية ال�صيقة التي ترى ب�لفن الت�صكيلي امتداداً وتحوًل لموقع الفن داخل الموؤ�ص�صة الدينية 

الكن�صية، ف�إن مث�ل بن�ء اأول متحف حديث في القد�ص في �صنة 1903 على يد ال�صلط�ت 

العثم�نية، يعطين� منظوراً تحليليً� مختلفً� لت�ريخ تطور الفن الت�صكيلي بطبعته الحداثية في 

فل�صطين.17 والالفت للنظر في هذا ال�صي�ق، لي�ص عملية تحديث هذا الو�صيط بحد ذاته�، واإنم� اأن 

جدلية التحديث انبنت من خالل نفي الفنون الإ�صالمية من حقل الفن الت�صكيلي، ومو�صعته� 

في منزلة ال�صن�ئع والحرف، اأي اأنه� ذات طبيعة وظ�ئفية، دينية وغيرهم�، ول تحمل مقولة اأو 

�صكاًل جم�ليً�. اإن ا�صتخدام رموز واأ�ص�ليب ودللت من الإرث الفني الإ�صالمي ك�ن يجري �صمن 
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عالق�ت هرمية ح�دة ووا�صحة، بحيث اإن هذه ت�أخذ معن�ه� في اإط�ر الفن الت�صكيلي الحداثي 

فقط. فمق�رنة ب�لو�صيط الأدبي، نالحظ اأن هن�لك حّدة في القطع مع الفنون الب�صرية 

الإ�صالمية، انعك�صت في ت�صكل الو�صيط الفني الت�صكيلي ومم�ر�صته في ال�صي�ق الفل�صطيني قبل 

النكبة. اإن البنى التن�ظرية التي عملت في �صوغ الفن الت�صكيلي، كو�صيط تعبيري، اأي ث�نويته 

في تلك المرحلة مق�رنة ب�لمج�ل الأدبي المطبوع، وحّدة القطع مع اإرث الفنون الإ�صالمية 

واإحالل تقني�ت ومه�رات واأن�ص�ق ب�صرية ت�صكيلية مرتبطة مب��صرة ب�لموؤ�ص�صة ال�صتعم�رية 

والتب�صيرية، بنت ثن�ئية ح�دة تراكمت كميزة لهذا الو�صيط. فمن ج�نب، نرى ا�صتخدام الفن 

الت�صكيلي في اإنت�ج �صورة نموذجية للجم�عة والفرد الفل�صطينيين، في الموؤ�ص�صة الدينية من 

م�ص�جد وكن�ئ�ص، وفي البورتريه�ت الذاتية والخ��صة ب�ل�صخ�صي�ت الع�مة. وغ�لبً� م� نرى في 

هذه الأعم�ل درجة من ''عدم الإتق�ن'' للو�صيط الفني الت�صكيلي الحداثي، ودرجة ال�صهر داخل 

� من الج�نب الآخر، ففي القطب الث�ني 
ّ
العمل غير مكتملة، ك�أن فيه� من�خً� من ''ال�صذاجة''. اأم

لهذه الثن�ئية نرى ا�صتخدامه في اإعط�ء �صورة للتن�ق�ص�ت العميقة للجم�عة والفرد 

الفل�صطينيين في تلك المرحلة في ت�صكيلهم، ويبرز ذلك في الأعم�ل التي تن�ولت العري، مثل 

اأعم�ل �صوفي حلبي، وتلك التي تن�ولت الأحالم، مثل اأعم�ل جبرا اإبراهيم جبرا. وغ�لبً� م� 

تكون هذه الأعم�ل على درجة ''ع�لية من الإتق�ن''، وبن�ء العمل متين جداً، وفيه من�خ من 

''الوعي الذاتي'' ب�صريً�.18 اإن التحول الأ�ص��صي الذي جرى في هذا الو�صيط مع النكبة، هو 

مح�ولة نمذجة �صورة ال�صحية الفل�صطينية ك�صكل من اأ�صك�ل الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور 

وف�ص�ئهم� الم�صترك، بمعنى اأنه جرى �صهر البنية الثن�ئية ال�ص�بقة للو�صيط ــ قطب ال�صورة 

النموذجية وقطب التن�ق�ص�ت العميقة، ونرى ذلك اأ�ص��صً� في اأعم�ل اإ�صم�عيل �صموط وعبد 

ع�بدي.19 وقد �ص�د هذا المبنى للو�صيط الت�صكيلي من حيث الم�صمون اإلى حين �صعود الفدائي 

الذي ا�صتبدل ال�صحية، لكن هذا ال�صتبدال لم يحّل تن�ق�ص�ت بنية النمذجة في هذا النوع من 

الو�صيط التعبيري.20

اإن العالقة بين الو�صيط الأدبي وبين ذلك الفني الت�صكيلي في ال�صي�ق الفل�صطيني في 

المرحلة الأولى بعد النكبة، تقريبً� حتى �صنة 1967، تبدو ك�أنه� ح�فظت على �صكله� ال�ص�بق 

على النكبة، اأي مركزية الو�صيط الأدبي وه�م�صية الفن الت�صكيلي، وذلك على الرغم من اأن 

كليهم� م�صغول ب�إعالن ح�صور ال�صحية في م�ص�لك المنفى، وم� تت�صمنه من احتم�لت عودة 

ر عنه� ب�صكل جم�لي مكتمل. ومن الممكن الدع�ء ب�أن الو�صيط الأدبي، ب�صبب تراكم 
ّ
غير معب

الأعم�ل وم�دته� والتق�طع�ت التي ذكرن�ه� اأعاله مع الأدب العربي الإ�صالمي وراأ�صم�لية 

الطب�عة، تركب من اآلي�ت مع�لجة الم�دة الأدبية التي تتميز ب�أنه� ''ن�صجت'' عبر تراكم م�صتمر 

وتحولت ارتق�ئية وبنية موؤ�ص�ص�تية ح��صنة له. بينم� ك�ن الو�صيط الفني الت�صكيلي، اإلى حد 

بعيد، ''يتيمً�'' موؤ�ص�ص�تيً�، الأمر الذي منع تراكمً� في الأعم�ل وم�دته� من داخل الجم�عة 

الفل�صطينية ذاته�، وب�لت�لي خلق دين�ميكية ا�صتح�ص�ر الو�صيط من خ�رج ال�صي�ق الفل�صطيني، 

عبر التعليم، وبنية �صعورية من ''العزلة'' لدى الفن�نين. وك�ن التحول الأ�ص��صي في هذا ال�صي�ق 
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في اأواخر العقد ال�ص�د�ص من القرن الع�صرين، وذلك ب�ن�صم�م �صموط اإلى منظمة التحرير 

الفل�صطينية، كرئي�ص لق�صم الثق�فة الفنية في دائرة الإعالم والتوجيه القومي )لحقً� دائرة 

� في الداخل، فقد انخرط عبد ع�بدي 
ّ
الإعالم والثق�فة( منذ �صنة 1965؛21 هذا في ال�صت�ت، اأم

في موؤ�ص�ص�ت الحزب ال�صيوعي الإ�صرائيلي بعد عودته من الدرا�صة في األم�ني� الديمقراطية. لقد 

وفرت هذه الموؤ�ص�ص�ت ح��صنة، على الرغم من اإ�صك�لي�ته� المتعددة، تراكمت فيه� الأعم�ل 

الفنية الت�صكيلية، الأمر الذي اأدى اإلى بداية تطور الو�صيط الفني الت�صكيلي الفل�صطيني، وتر�صيخ 

لغة ب�صرية بنى عليه� من تبعهم� من اأجي�ل من الفن�نين/ت. ولي�ص من الم�ص�دفة بمك�ن اأن 

هذه التطورات مّكنت اللحظة ال�ص�د�صة المتمثلة في نقد حدث التعبير المنبثق من الفقدان 

ال�ص�مل، في العالقة بين الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم� الم�صترك، من اأخذ هيئة 

ح�صور في الحيز الع�م بعد اأن ك�ن، اإلى حد بعيد، ه�جعً� في بطن البنية العالئقية بين لحظ�ت 

هذا الف�ص�ء الخم�ص.

IV 
�للحظة �ل�شاد�شة: م�شالك �لنقد ورهاناته

 على اأن هن�لك اإمك�نً� للنظر اإلى الوراء 
ّ
اإن مدخلن� اإلى النقد، بم� هو اللحظة ال�ص�د�صة، مبني

لربط �صل�صلة اللحظ�ت الخم�ص من راهن الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم�22 ربطً� 

ينبثق من هيئة الوعي المكثف الن�تجة من اأ�صك�ل الإدراك في كل لحظة من اللحظ�ت الأُخرى، 

وان�صب�ك�تهم معً�، كم� من تف�عل هذه الهيئة مع م�ص�رات الأحداث التي تلت النكبة حتى اليوم. 

ل موقع النقد 
ّ
ومم� ل �صك فيه، اأن هذا الوعي المكثف ينبني حدثً�، اإذ اإنه في ح�ل �صقله، يحو

الأدبي والفني من موقع المراقب/المالحظ الخ�رجي، اأك�ديميً� ك�ن اأم �صح�فيً� اأم �صي��صيً�/

حزبيً�، اإلى موقع داخلي في بنية الف�ص�ء بين الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور. لكن هذا يعني 

اأن هن�لك محوراً تعبيريً� في هذا النوع من النقد، اأي اأن الوعي المكثف الذي ي�صعى لربط 

لحظ�ت الفقدان ال�ص�مل وتعبيريته، ي�صبح كذلك عبر قول ذاته نقداً ين�صج خيوطً� بين هذه 

اللحظ�ت، وبهذا ي�صبح جزءاً منه�، واإن بعالقة خ��صة معه� تختلف عن �ص�ئر اللحظ�ت، بم� 

فيه� حدث التعبير الذي يبداأ، ع�دة، النقد منه.

اإن النقد، من منظورن� هذا، هو حدث تعبير، لكنه حدث تعبير من الدرجة الث�نية، اأو درج�ت 

اأكثر، اإن ج�ز هذا ال�صطالح الإ�صك�لي. وبكونه من الدرجة الث�نية على الأقل، فهو يحمل في 

جزئه التعبيري، ذلك الذي بقوله ي�صبح نقداً، عالئقية م� مع م� هو ق�ئم في حدث التعبير من 

الدرجة الأولى. لقد قمن� ب��صتخدام الم�صطلح ''عالئقية م�'' كتمهيد مق�صود للولوج اإلى هذه 

الإ�صك�لية الأ�ص��صية في ت�ريخ التفكير في النقد والتنظير له. تتميز هذه العالئقية، اأقله في 

�صي�ق الفقدان ال�ص�مل الذي نحن ب�صدده، ب�أنه� موازية للعالئقية بين الحدث وحدث التعبير 

المنبثق منه، من ج�نب، واأنه� بتوازيه� هذا متحركة، وفي ح�لة من التدفق والتوليد، من ج�نب 

اآخر. والج�نب الث�ني يعود اإلى الطبيعة الإ�صك�لية لكون النقد، اإلى ج�نب كونه حدث تعبير، 
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''و�صيطً�'' من نوع محدد يتطور وفقً� لمع�يير خ�رجية. اإّل اإن هذه ال�صلة مع الع�لم ''الخ�رجي'' 

هي تحديداً م� تمّكن النقد من اختراق حدث التعبير الأول والن�صب�ك ارتق�ء مع الحدث، وبذلك 

ف�إن اإمك�ن تج�وز العالئقي�ت المتوازية واردة، بل �صرورية اأحي�نً�.

ع�دة، يبداأ النقد من لحظة التلقي. وفي ال�صي�ق الحداثي هي لحظة بنيوية في حقل 

موؤ�ص�ص�تي ي�صبط حركة الأعم�ل الأدبية والفنية ومواقع الن�صب�ك بينه�، والمعرفة المتداولة 

عنه�.23 اإّل اإن لحظة التلقي في �صي�ق الفقدان ال�ص�مل ق�ئمة كجزء من ح�لة الطوارىء، ذلك 

ب�أن نه�ية الح�صور هي اإمك�ن فعلي، في�صبح التلقي التقنية الأهم في ال�صراع على البق�ء، ولو 

بحده الأدنى، ك�صحية. ف�لذات في هذه الح�لة هي عب�رة عن مم�ر�ص�ت لـ ''قراءة/م�ص�هدة'' 

ل�صيقة ب�لحدث وتبع�ته، كتقنية �صرورية للبق�ء، وبن�ء على هذه الأر�صية من المم�ر�ص�ت 

ينبني النقد. ف�لن�صب�ك مع العمل الأدبي اأو الفني الت�صكيلي، ل ي�أتي من هدوء مت�أمل، اأو من 

منظور تراكم المعرفة والنظر، واإنم� من تحوير لل�صعي اللحوح، وح�لة الطوارىء المت�صمنة فيه 

�صعوريً�. فم� المنظور النقدي الذي ت�صقله هذه الح�لة ال�صتثن�ئية؟ اإن الميزة الرئي�صية لهذا 

المنظور هي في حركته المتواترة بين مختلف اللحظ�ت، و''الت�ص�قه'' اإلى حد التم�هي مع كل 

لحظة منه�، بحيث نرى اأن هذه الحركة تنتج نوعً� من النقد ال�ص�مل، ح�لة معرفية ــ �صعرية قد 

توازي و/اأو تق�رن بمفهوم العمل الفني ال�ص�مل. ف�أنت تتلقى العمل، لتعي�صه بكث�فة، فتدرك 

بحدة، ومن زاوية جديدة، الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور، فتجربهم�، رمزيً�، مجدداً، لت�صطدم 

بجدار جليدي يلف لحظة الحدث الأولى، لتعود �ص�ئاًل حول م�ص�لك العودة الفعلية الق�بلة 

ً�، واإنم� لولبي، اإذ اإن الذات الن�قدة ك�نت في 
ّ
للحي�ة. هذا الم�ص�ر ب�ل�صرورة، لي�ص خطي

اللحظ�ت الخم�ص ب�أ�صك�ل متنوعة، وم� زالت، ب�أ�صك�ل متعددة، لكن الم�ص�ر هو من الدرجة 

الث�نية، اأو اأكثر، من اأحداث التعبير، بحيث ي�صتطيع اأن يحمل اللحظ�ت معرفيً� ــ �صعريً� عبر 

حركته فيه� وبينه� وفوقه� في الوقت ذاته.

اإن النقد المعرفي ــ ال�صعري ال�ص�مل يحّتم الولوج اإلى لحظة حدث التعبير، اأي العمل 

الإبداعي، اإلى حد التم�هي معه. ومرّد ذلك اإلى العالقة التن�ظرية لهذا النوع من النقد مع 

 الفقدان ال�ص�مل الذي ي�أتي ب�ل�صعور الأ�ص��صي، ب�أن نه�ية الح�صور و�صيكة ل مفر منه�

)imminent(. فبهدف نفي نه�ية الح�صور جدليً�، ي�صبح حدث التعبير النقي�ص المب��صر، فهو 
تكري�ص اإيج�بي للح�صور المتداول اجتم�عيً�، وذلك بكونه ا�صتح�ص�راً للح�صور، اأي العمل على 

المحور التعبيري في الحدث الأول. والتم�هي هن� بين الذات الن�قدة والعمل الإبداعي كتجّل 

عيني لحدث التعبير، يعني ان�صالخ الذات عن لحظته� التع�قبية، ونوعً� من ت�أجيل اليومي 

 المتدفق، الأمر الذي يحّتم درجة ع�لية من الر�ص�قة الح�صية الإدراكية، ثم الذهنية، ك�لممثل

و/اأو الراق�ص الذي ي�أخذ اأدواراً �صتى في حي�ته المهنية. وعلى الرغم من اأنه ل يمكنن� الإ�ص�رة 

اإلى تقنية واحدة لهذه الح�لة من التم�هي، لأنه� مرهونة اإلى حد بعيد بكل عمل عيني، ف�إن 

هن�لك بع�ص التقني�ت التي طفت على �صطح عدة اأنواع من النقد في ت�ريخه المتعرج، مثل 

المكوث في العمل، المراوحة بين م�صتوي�ته المتعددة، كم� العودة المتكررة اإليه من مداخله 
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المتنوعة، وم� اإلى ذلك. فعلى الن�قد/ة اأن يقبل اإع�دة ت�صكيل ذاته بن�ء على هيئة ح�صور 

العمل الإبداعي كي ي�صبح فيه، اأي تتحرك الذات الن�قدة بحركة المبنى الداخلي للعمل 

واإيق�عه� على م�صتوي�ته العديدة. والتحدي هن�، هو ب��صتخال�ص منطق الحركة الداخلية للعمل 

بعد تلقيه� وتجربته� واإدراكه� من داخله�، اأي بح�صب قوانينه� هي، بحيث من الممكن تفعيله� 

بق�صد م�صبق من قبل الن�قد/ة. ويوؤدي هذا النوع من التم�هي اإلى اإدراك الع�لم من خالل 

تفعيل منطق الحركة الداخلية للعمل، وهو م� �صيمّكن الن�قد/ة من الخروج من لحظة حدث 

التعبير في اتج�ه لحظة الإدراك الجم�عية للرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم� الم�صترك 

كلحظة ن�بعة من حدث الفقدان ال�ص�مل الأول. ف�ل�صوؤال هن� هو عن مقوم�ت هذا الإدراك 

الجم�عي وكيفية عمله التي حتمت/مّكنت هذا النوع من العمل الإبداعي. ف�إذا ك�ن الإدراك 

الجم�عي هو فقدان �ص�مل للبنية الم�دية ونظ�ميته�، وب�ل�صرورة الط�رئة لل�صعي اللحوح 

للعودة كطريق وحيدة ل�صترداد �صكل من اأ�صك�ل الجم�عة، ف�إن التحويرات على حدث التعبير 

تنبع من هذا الإدراك، واإن ل يمكن اختزاله� به من حيث المقترح الجم�لي لالن�صب�ك المتجدد 

مع الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم� الم�صترك. ف�لنقد هن�، بفح�صه العالئقية التي 

اأن�ص�أه� العمل الإبداعي/حدث التعبير بين الإدراك الجم�عي و�صكل المقترح الجم�لي العيني، 

يبني/يترجم هذه العالئقية كج�صر عبور لالن�صب�ك من جديد مع الرك�م الم�دي ونه�ية 

الح�صور وف�ص�ئهم�. هذا الج�صر هو عب�رة عن اإع�دة اكت�ص�ف �صكل النظ�م الق�ئم من الرك�م 

الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم�، بحيث يجري تحديد اآف�ق م�ص�لك العودة الفعلية التي 

يمنعه� هذا النظ�م، ويخلق ب�لتوازي اآف�قً� جديدة لإمك�ن العودة الفعلية الق�بلة للحي�ة التي لم 

تكن ق�ئمة م�صبقً�. ف�إن ك�ن المقترح الجم�لي ي�صير بلغة و�صيط العمل الإبداعي اإلى هذه 

له� اإلى حدثه التعبيري بلغة معرفة ــ �صعرية. اإن هذا النوع من الن�صب�ك 
ّ
الآف�ق، ف�إن النقد يحو

مع نظ�مية الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم�، يطرح �صوؤاًل اأ�ص��صيً� عن حدث الفقدان 

ال�ص�مل ذاته، اإذ اإن هذه النظ�مية هي نت�ج مب��صر لحدث الفقدان، والن�صب�ك معه� بهدف 

اقتراح م�ص�لك العودة الفعلية الق�بلة للحي�ة �صيوؤدي ب�لن�قد/ة اإلى الوقوف اأم�م جدار ال�صمت 

الجليدي الذي يغلف لحظة الفقدان ال�ص�مل وموت التعبير. اإن لحظة الوقوف اأم�م هذا الجدار 

هي، من ج�نب، موقع وجودي، اأي اإع�دة اكت�ص�ف موقع الجم�عة في الع�لم، لكن ''الإع�دة'' هن� 

لي�صت �ص�ذجة اأو ميك�نيكية، واإنم� تحديد مالمح الحدث والجدار حوله بهدف تحقيق ك�صٍف 

م الفقدان ال�ص�مل كحدث ت�ريخي؛ ومن ج�نب اآخر، ف�إن هذا الموقع الوجودي هو ذو 
ّ
يحج

حمولة �صي��صية، فك�صف الحدث الت�ريخي ونظ�ميته يعني اأن العمل الجم�عي ي�صتطيع تقوي�ص 

نظ�مية الفقدان ال�ص�مل وتغييره عبر تحقق م� هو اقتراح لم�ص�لك العودة الفعلية الق�بلة 

للحي�ة. اإن النقد المعرفي ــ ال�صعري ال�ص�مل هو م�صروع وجودي �صي��صي، اأي انعت�ق من قيود 

الأحداث الت�ريخية بهدف اإحالل �صرط اإن�ص�ني مفتوح على مقترح�ت جم�لية ق�بلة للحي�ة.

لي�صت هذه مداخلة بريئة، اإذاً، اأي اأنه� لي�صت من�صغلة بفعل النقد لذاته فقط، و/اأو اإتق�نه 

مهنة، واإن ك�ن فيه� منهم� اإلى ج�نب مح�ور اأُخرى. اإنم� اأ�ص��صه� قلق وجودي فكري اإزاء 
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اإع�دة مو�صعة فل�صطين، بم� هي م�صروع يهدف بداية اإلى تقوي�ص الم�صتعمرة ال�صهيونية، ثم 

�صحن فعل التحرر التكراري من ربقة كل عالق�ت قوى هرمية بم� هي كذلك، عربيً� واإ�صالميً� 

وكونيً�. ف�ل�صوؤال عن اإمك�ن اإنت�ج تعبيري في الم�صتعمرة لي�ص بجديد، لكن من ج�نب اآخر هو 

�صوؤال مراوح لم ي�أخذ مداه التراكمي لي�صبح ف�عاًل في حقل الإنت�ج، ثم في التن�ق�ص�ت التي 

تقف في اأ�ص��صه. ف�ليوم، يبدو اأن التعبير عن الم�آ�صي اأ�صبح جزءاً من تكري�صه�، اأو اإن �صئت 

�صن�عة �صور الم�أ�ص�ة، بم� هو فعل م�أ�صوي بذاته. وعلى الرغم من تكرار المقولة ب�أن التعبير 

الأدبي والفني الت�صكيلي والمو�صيقي لي�ص تعوي�صً� عن الواقع المع��ص، بل هو الواقع ب�أ�صك�له 

المتعددة، ي�صبح ال�صوؤال كيف ن�صتخل�ص الحدث التعبيري من اأمه الحدث الت�ريخي، لنن�صئ 

اإمك�ن اأحداث ت�ريخية ذات اأمومة اجتم�عية، عو�صً� عن تلك ''البيولوجية''؟

V 
حول �لأمكنة �لفل�شطينية و�أزمـ)ن(ـتها

لي�ص من ن�فل القول اأن حدث النكبة اأف�صى اإلى تج�رب فل�صطينية متنوعة، وذلك بح�صب 

درجة ونوعية الفقدان ال�ص�مل الذي مر به عدة اأفراد وفئ�ت من هذا المجتمع. وانعك�صت هذه 

الختالف�ت بتحويرات متعددة على بنية التعبير التي ح�ولن� و�صف مالمحه� فيم� �صبق من 

هذه المق�لة. ولقد اخترن� مث�ل الفئة الفل�صطينية التي بقيت في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة 

في �صنة 1948، لمح�ولة تبي�ن عمل حدث التعبير المنبثق من البنية في اأعق�ب النكبة. اإن 

التجربة ال�صتعم�رية في هذه المن�طق الفل�صطينية له� عدة ميزات خ��صة به�، اإلى ج�نب تلك 

الم�صتركة مع �ص�ئر اأ�صك�ل فئ�ت المجتمع الفل�صطيني التي انبنت في اأعق�ب النكبة وم� تاله� 

من اأحداث غيرت مجرى هذا المجتمع و�صيرورته. والمقي��ص الأهم في نظرن� لفح�ص هذه 

الميزات الخ��صة هو الطريقة التي تمو�صع فيه� الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�وؤهم� 

الم�صترك في النظ�م ال�صتعم�ري في من�طق 48، واإدراك هذه الفئة من الفل�صطينيين لهذه 

المو�صعة وعالق�تهم معه�. والالفت للنظر، اأن هذه الفئة تعي�ص، حرفيً�، في الرك�م الم�دي، اإّل 

محى من حي�ته� اليومية ومن وعيه� المعلن بذاته�، بينم� تعي�ص ح�لة ط�رئة م�صتمرة 
ُ
اإنه ي

ن�بعة من نه�ية الح�صور الو�صيكة دومً�. فهن�لك دين�ميكية بين محو الرك�م الم�دي من الوعي 

المب��صر، ورّده اإلى الال ــ وعي الجمعي، وال�صتثم�ر الزائد في مواجهة نه�ية الح�صور 

ب�لم�صتوى الخط�بي فقط. لقد مرت، ول تزال، هذه الدين�ميكية بعدة تحولت، تجّلت في 

مو�صعة الرك�م الم�دي في الال ــ وعي الجمعي بموا�صع متنوعة، الأمر الذي انعك�ص على اأنم�ط 

مواجهة نه�ية الح�صور الفعلية والرمزية ب�لم�صتوى الخط�بي والعمل الجم�عي الذي يقف 

عليه. ف�إن ك�نت لحظة البداية هي لحظة غمر ب�صبب ف�ئ�ص حدث الفقدان ال�ص�مل، فمن الممكن 

اأن نبداأ بنوعية هذا الغمر وطرق عمله، ثم اأ�صك�ل مواجهته التي اتبعته� هذه المجموعة من 

الفل�صطينيين.24 فم�ذا يعني الغمر؟ وهل هن�لك اإمك�ن لتحليله نقديً� ب�أثر رجعي؟ وكيف 

يتمف�صل مع حدث التعبير، بم� هو محور اهتم�من� هن�؟25
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خالل حرب 1948، توالت اأحداث الفقدان ال�ص�مل الت�ريخية التي اأدت اإلى تفكيك المجتمع 

الفل�صطيني ونظ�ميته الم�دية والرمزية، وحولته اإلى �صكل اجتم�عي ت�ريخي اآخر. اإّل اإن فئة 

من هذا المجتمع، ولأ�صب�ب �صتى، ل تتعلق به� و/اأو ب�صلوكه� خالل الحرب ب�ل�صرورة، بقيت 

في الأرا�صي التي احُتلت، واأ�صبحت تحت �صيطرة النظ�م ال�صتعم�ري ال�صهيوني المب��صرة.26 

فمن ج�نب، ك�ن هن�لك فقدان �ص�مل للكل، ومن ج�نب اآخر اأ�صبح هن�لك تجمع�ت �صك�نية من 

الفل�صطينيين مبعثرة في قراه� وبع�ص المدن، وتخ�صع لحكم ع�صكري مب��صر. اأي بعك�ص اأغلب 

رت على يد الموؤ�ص�صة الع�صكرية 
ّ
الفئ�ت الفل�صطينية الأُخرى التي ُطردت من بيوته�، وُهج

عرف 
ُ
ال�صهيونية اإلى خ�رج من�طق 48، وتلك التي ا�صتقبلت جزءاً من هوؤلء فيم� اأ�صبح ي

ب�ل�صفة الغربية وقط�ع غزة، ف�إن جزءاً من الفل�صطينيين تق�رب ن�صبته 15%، بقوا في بيوتهم. 

فم�ذا يعني اأن ينه�ر الع�لم الذي حولك ب�صكل، على الأقل، غير متوقع، لكنك تبقى ق�بعً� في 

بيتك ل ت�صتطيع درء النهي�ر، و/اأو البتع�د عنه؟ بداية، هذه الفئة على عالقة ح�صية ــ اإدراكية 

مب��صرة مع الرك�م الم�دي بم� هي جزء منه، اأي من مخلف�ت الحرب، وهي كذلك على عالقة 

ح�صية ــ اإدراكية مب��صرة مع الم�صتعِمر ال�صهيوني، واإن مف�صولة عنه وخ��صعة له فعليً�، الأمر 

الذي يجعل نه�ية الح�صور اأكثر من مجرد و�صيكة، بل ملمو�صة. هذا اأدى اإلى اأن تجربة الفقدان 

ال�ص�مل لدى هذه الفئة من الفل�صطينيين لم تكن تعتمد على ح�لة فراغ وهوة فقط، بل اإنه� 

ج�ءت جدليً� ب�لمتالء الغ�مر بـ ''الرعب الوجودي'' من اأن نه�ية ح�صور الجم�عة و�صيكة 

ر 
َ
وملمو�صة، اإذ ك�ن هن�لك تعلق ت�م م�دي ونظ�مي ب�لم�صتعِمر الج�ني لم يكن يملك الم�صتعم

ال�صحية فك�كً� منه اإن هو اخت�ر العي�ص في بيته، ول بد من الت�صديد على اأن كثيرين من هذه 

الفئة لم يملكوا حتى هذا الخي�ر. �صقلت هذه العملي�ت الإدراكية الجم�عية حدث التعبير لدى 

هذه الفئة بحركتين: القراءة ''القهرية'' للم�صتعِمر، وهي نمط قراءة تكراري ل ــ اإرادي في اتج�ه 

ر للم�صتعِمر لي�صعر ب�أنه ي�صتطيع منع نه�ية ح�صوره الو�صيك، اإعالن 
َ
�صتعم

ُ
واحد يقوم به� الم

وجود الذات بحّده� الت�ريخي الأدنى، �صحية/عبد، وهو نمط من القول اأقرب اإلى ال�صراخ، 

نَزل من على م�صرح الت�ريخ، اأي 
ُ
ر كي ل ي

َ
تكراري ل ــ اإرادي في اتج�ه واحد يقوم به الم�صتعم

يح�ول نفي نه�ية ح�صوره بتبديله بح�صور من الدرجة ال�صفر.

 من حركتين هم� 
ّ
نّدعي، اإذاً، اأن حدث التعبير لدى هذه الفئة من المجتمع الفل�صطيني مبني

بمث�بة اإحداثي�ت بنيوية ت�صبط �صن�عة حدث التعبير، وذلك بغ�ّص النظر عن الو�صيط الذي 

ر، هي �صيف 
َ
ينجز العمل الإبداعي العيني. وحركة القراءة ''القهرية'' للم�صتعِمر من طرف الم�صتعم

ر من معرفة �صعور ومواقف 
َ
ذو حدين، على الأقل: فمن ج�نب، ُتمّكن هذه القراءة الم�صتعم

وتفكير الم�صتعِمر نحوه لتف�دي م� يبدو اأنه تفعيل لمم�ر�ص�ت نه�ية ح�صوره، ومن ج�نب اآخر، 

غ مع مرور 
َّ
ر اأن يقوم بتفريغ ذاته واإع�دة �صقله� كي يقبله الم�صتعِمر، بحيث تفر

َ
على الم�صتعم

� حركة اإعالن وجود الذات 
ّ
الزمن والقراءات، هذه الذات تم�مً� من محتواه� وت�صبح ظاًل. اأم

بحده� الت�ريخي الأدنى، ك�صحية/عبد، ف�إنه� من ج�نب توفر نوعً� من الوق�ية في مواجهة 

نه�ية الح�صور الفعلية والرمزية، اإّل اإن هذا يحّتم ح�صوراً بدرجة ال�صفر من حيث الف�علية 
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الت�ريخية، اأي تعلقً� ت�مً� ب�لج�ني/ال�صيد، اإذ اإن وجود ال�صحية هو، ب�ل�صرورة، ن�بع من وجود 

ج�ٍن م�، والعتراف ب�لأولى يحمل اعترافً� ب�لث�ني كي ي�صبح ن�جزاً ك�عتراف. ومن التف�عل 

البنيوي له�تين الحركتين، ينتج م� يمكن اأن ن�صطلح عليه اإعالن الظّلية، وهو قن�ع ا�صتعم�ري 

ر تم�مً�، واإع�دة ت�صكيله� ك�نعك��ص، ل ارتدادي، ل�صعور مواقف 
َ
مبني على تفريغ ذات الم�صتعم

ر الفل�صطيني 
َ
وتفكير ومم�ر�ص�ت جم�عة الم�صتعِمرين ال�صهيونيين، وذلك كم� يتخيله� الم�صتعم

عنهم، ثم ليعلن للم�صتعِمر اأنه ح��صر بهذه الهيئة الظّلية ليقبل به.

منذ اإعالن الظّلية، تواترت اأحداث متنوعة �ص�همت في خلق تحويرات عليه�، يبدو اأحي�نً� 

اأن بع�صه� يقطع مع هذه البنية في اتج�ه�ت تحرره من ربقة �صيطرة عالق�ت القوى 

� ل �صك فيه اأن العديد من 
ّ
ال�ص�ئدة في الم�صتعمرة، فل�صطين ع�مة، واأرا�صي 48 خ��صة. ومم

الأدب�ء/الأديب�ت والفن�نين/ات لديهم/ن وعي ح�د ب�صرورة تج�وز هذه البنية من حدث 

التعبير، ويملكون الإرادة لذلك، لكن الوعي والإرادة في هذه الح�لة ل يكفي�ن بذاتهم�. 

ف�أق�صى اإمك�ن�ت الوعي والإرادة في هذه الح�لة، هو الإ�ص�رة اإلى حدود البنية وم� تحجبه، 

وفي ال�صق ال�صعري منه� فتح اإمك�ن خلق اآف�ق لم تكن ق�ئمة في هذه البنية، لكن من دون 

مم�ر�صته�. ومن الممكن الإ�ص�رة اإلى ثالث مراحل/اأطوار اأفرزته� هذه الإحداثي�ت 

وعالئقيته�، وذلك من دون اأن يجري تج�وز البنية الأ�ص��صية لغ�ية اليوم، واإنم� التمو�صع 

المختلف زمنً� ومك�نً� تج�هه�. المرحلة/الطور الأول الإعالن، اإذ لم يكن هن�لك تحويرات، 

واإنم� جرى/يجري تفعيل القراءة ''القهرية'' والإعالن ''اله�صتيري'' كم� حددهم� الم�صتعِمر 

وعالق�ت القوى الحتك�رية التي يقف عليه�، ولقد ك�ن هذا الطور �ص�ئداً حتى �صنة 1967، 

اإّل اإن حرب حزيران/يونيو في تلك ال�صنة اأدت اإلى بروز تحويرات عليه من دون ا�صتنف�ده، 

فهو ل يزال حدث تعبير م�صتخدمً� اأحي�نً�، كم� يحدد عالئقيً� م� هي التحويرات الأُخرى، 

� المرحلة/الطور الث�ني فهو م� يمكن اأن ن�صميه 
ّ
وذلك بدرجة مع�لجته� لإحداثي�ته. اأم

النهو�ص الرمزي، الذي ك�ن �ص�ئداً في الفترة الوطنية الفل�صطينية مثلم� تجّلت في منظمة 

التحرير الفل�صطينية وموؤ�ص�ص�ته�، وهو يتميز، بح�لته المثلى، بقراءة ''قهرية'' للم�صتعِمر 

بهدف نفي عالقة القوى �صيد/عبد، واإن رمزيً�، واإعالن م�ص�لك العودة، رمزيً�، من دون 

تحقيق العودة الفعلية الق�بلة للحي�ة. هذا الطور من بنية حدث التعبير يطرح للوهلة الأولى 

ح�لة قطع معه�، اإّل اإنن�، وب�أثر رجعي، ن�صتطيع تحديد الإ�صك�لت الأ�ص��صية التي اأع�قت 

ذلك، واأبقته بم�صتوى تحوير ل يتج�وز البنية التي مّكنته من الظهور ب�لدرجة الأولى. 

الأولى هي قراءة الم�صتعِمر ب�أدواته، اأي عدم تطوير الخط�ب الوطني ب�أفق يتج�وز الفهم 

الأوروبي ال�صهيوني لدولة ــ القومية، والث�نية اأن نمط القراءة ''القهري'' اأدى اإلى تكري�ص 

 �
ّ
عالقة القوى عو�صً� عن نفيه�، ذلك ب�أنه ب�ل�صرورة يتبع ال�صيد ومركزيته في العالقة. اأم

ب�ص�أن اإعالن م�ص�لك العودة، فيمكنن� القول اإن غي�ب البعد الموؤ�ص�ص�تي الم�دي النظ�مي لهذا 

الإعالن، لعدة اأ�صب�ب ل مج�ل للخو�ص فيه� هن�، اأدى اإلى مراوحته في الم�صتوى الرمزي، 

ثم اأ�صبح بالغة واقع مهزوم. لقد ا�صتمر هذا التحوير �ص�ئداً حتى بداية ت�صعيني�ت القرن 
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الع�صرين، ثم تنحى، لكنه مثل الطور الأول، لم يختِف، واإنم� يجري ا�صتح�ص�ره اأحي�نً�، 

وتحدد �ص�ئر الأطوار بعالئقيته� معه. اإن المرحلة/الطور الث�لث هي ال�صقوط الم�دي، ونعني 

به� اأن تحوًل ح�داً جرى بم�صتوى الجم�عة الفل�صطينية ونخبه� مق�رنة ب�لبنية ال�صعورية 

الع�مة من الطور الث�ني، التي ك�نت تدفع في اتج�ه النهو�ص، بحيث اأ�صبح الدفع هن� نحو 

قبول عالقة ال�صيد/العبد برداء جديد. وقد جرى ذلك عبر تفكيك البنية الم�دية التي تراكمت 

ومّكنت نوعً� من ال�صتقالل للجم�عة الفل�صطينية ونخبه�، واإع�دة تركيبه� بمنطق مزدوج: 

ظ�هريً� يبدو م�صتقاًل، وفعليً� هو ت�بع للمنظومة ال�صتعم�رية ال�صهيونية. وفي الحقيقة، 

ف�إن هذا الف�صل للنخب ال�صي��صية وم�صروعه� الوطني، اأطلق المرحلة/الطور الث�لث في 

اتج�ه�ت لم تكن معهودة من قبل بم�صتوى حدث التعبير. ولعل اأهم م� في هذه المرحلة/

الطور هو، وعلى عك�ص المتوقع، م�أ�ص�صة مختلف الحقول الأدبية والفنية خ�رج نط�ق 

الكي�نية ال�صي��صية الفل�صطينية التي تمو�صعت في مك�نة العبد بعالق�ته� مع الم�صتعِمر 

ال�صهيوني. لقد ك�نت لهذه الم�أ�ص�صة تبع�ت عميقة على ق�صية التحوير/القطع مع اإحداثي�ت 

اإعالن الظّلية في اأو�ص�ط فئة الفل�صطينيين في اأرا�صي 48، والفئ�ت الفل�صطينية الأُخرى 

ع�مة، �صنح�ول تو�صيح بع�ص من مالمحه� هن�.

لعل اأ�صد م� يميز هذا الطور هو اأن التحولت في الإدراك الجمعي للفقدان ال�ص�مل وم� تبعه 

من رك�م م�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم�، اأدي� اإلى تفكك الو�صيط الموؤ�ص�ص�تي ال�صي��صي في 

عملية الإدراك هذه، واإلى تراكم كتلة من الأعم�ل الأدبية والفنية التي قدمت منظوراً مت�أخراً 

يمّكن من النظر اإلى الوراء، وهو م� لم يكن مت�حً� في الأطوار الأُخرى. ومن هن�، ف�إن الن�صب�ك 

المجدد مع الرك�م الم�دي ونه�ية الح�صور وف�ص�ئهم� في هذه المرحلة/الطور ل ي�أتي عبر 

حدث التعبير بهيئة اإعالن الظّلية، واإنم� يبداأ حدث التعبير بوعي ح�د بوجوب نفيه، وعدم 

القدرة على فعل ذلك، في الوقت ذاته، الأمر الذي يخلق نوعً� من المف�رقة التي تمّكن بع�ص 

المبدعين/ات من اإدخ�ل محور انعك��صي جديد على حدث التعبير، يراه ككل، وبهذا ير�صم حدوده 

مجدداً. وقد �ص�هم في هذه العملي�ت من التحوير والمع�لجة ق�صية اأُخرى تق�طعت معه�، واإن 

لأ�صب�ب لم تكن مرتبطة به� مب��صرة، وهي ق�صية العالقة بين الو�ص�ئط وتطور تقني�ته�، تحديداً 

التحول اإلى التقني�ت الرقمية، وانعك��ص ذلك على العالقة بينه�. فهذه ك�ن له� الأثر الكبير في 

التحولت التي طراأت على عالق�ت حدث التعبير الفل�صطيني ومو�صعه في/من الموؤ�ص�ص�ت 

ال�صتعم�رية والوطنية على ال�صواء. وتثير هذه التغييرات �صوؤاًل عن طبيعة المقترح�ت الجم�لية 

الأدبية والفنية في هذه اللحظة التي يمكن و�صفه� بـ ''طرفية'' نمط ال�صقوط الم�دي.

VI 
�شمولية �لفقد�ن

�ص، �صهدت عدة تجمع�ت فل�صطينية، كل منه� على حدة، اأحداثً� 
ِّ
منذ حدث النكبة الموؤ�ص

م�أ�صوية �صتى تح�كي النكبة بم� هي الحدث الأم، اإذ ك�ن الفقدان ال�ص�مل هو المبداأ الن�ظم له�. 
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ويبدو، ب�أثر رجعي، اأن هن�لك �صهولة ل ُتحتمل من حيث اإن النكبة م� زالت تولد اأحداثً� على 

هيئته�، فهي تكر�صت كبنية ا�صتعم�رية ق�بلة للتفعيل بين الفينة والأُخرى. وبموازاة ذلك، 

تع�قبت عدة اأجي�ل منذ حدث النكبة، وانبثقت منه عدة تحويرات تعبيرية على هيئة مقترح�ت 

اأدبية وفنية لمع�لجة م�دته الت�ريخية وتبع�ته�، والتي تف�علت مع الأحداث التي توالدت منه 

بطرق مختلفة. والآن، يمكنن� النظر اإلى كل جيل وتف�عالته مع النكبة والأحداث التي تلته� 

زه، كم� يمكنن� النظر اإلى م� يحكم التع�قب و�صل�صلة الأحداث 
ّ
والتحوير العيني الذي مي

الت�ريخية والتحويرات، اأي روؤية مجمل الحركة الع�مة المت�ص�بكة لهذه الأجي�ل وحركة الت�ريخ 

التي تلت النكبة والتحويرات المتعددة. اإن النتق�ل من الحركة داخل زمن ــ ف�ص�ء جيل محدد 

واأحداثه وتحويراته، اإلى زمن ــ ف�ص�ء الحركة الع�مة لالأجي�ل والأحداث والتحويرات، 

وب�لعك�ص، اأ�ص�ء لن� في هذه المق�لة البنية الع�مة لحدث النكبة ومقوم التعبير الع�صوي فيه. 

نت لن� بع�ص المالمح المف�صلية 
ّ
وفي اأثن�ء هذه الحركة النتق�لية بين مختلف الم�صتوي�ت، تبي

للتركيب المف�هيمي حدث ــ تعبير ــ و�صيط.

في ال�صي�ق�ت الت�ريخية الأ�صد م�أ�صوية ــ الفقدان ال�ص�مل للوجود الت�ريخي ــ ل ينتفي 

محور التعبير عن الحدث، واإنم� ي�أخذ هيئة محددة. اإن هيئة التعبير عن حدث الفقدان ال�ص�مل 

به� من التن�ق�ص م� قد يوؤدي اإلى نفيه�، ب�ل�صرورة، اإذ اإن الفقدان ال�ص�مل هو نه�ية فعلية 

للقدرة على اإنت�ج الحدث، وهو ي�صمل موت التعبير، فنقف اأم�م مع�صلة التعبير عن موت التعبير 

في لحظة موته، اأي عدم اإمك�نه ت�ريخيً�. ل تحدد هذه الهيئة مقترحً� جم�ليً� م�، واإنم� هي 

الم�دة الت�ريخية التي يغرف منه� المقترح الجم�لي ليبني ذاته، اأدبيً� وفنيً� اأو ب�أي و�صيط 

ده في و�صيط م�، يميل اإلى خلق دين�ميكية 
ّ
اآخر. ونالحظ اأن التعبير عن موت التعبير في تج�ص

مكثفة ت�ص�ئل الو�صيط عن اإمك�ن�ته كو�صيط ومحدوديته� كج�صد/م�صرح للتعبير عن هذه الح�لة، 

الأمر الذي ربم� ي�أتي بعملي�ت تحويلية في بنية الو�صيط وتراكم�ته.

اإن عر�صن� لهذا الإط�ر المف�هيمي ك�ن في �صي�ق الفقدان ال�ص�مل بم� هو ا�صتثن�ء، اأي ح�لة 

ت�ريخية غير ع�دية، بينم� العملية الت�ريخية ''الع�دية'' تحتوي على اأنواع اأُخرى من الأحداث 

واأ�صك�ل التعبير عنه�. وال�صوؤال الذي نريد اأن نثيره هن�، هو عن ح�لت الفقدان ال�ص�مل 

الت�ريخية التي ل تنبع من اآلي�ت ا�صتعم�رية اأروربية، مثل فقدان الطبيعة وفقدان الأم وم� اإلى 

ذلك من اأنواع الفقدان ال�صمولي. كيف يمكن اأن ي�ص�هم هذا الإط�ر المف�هيمي المبني على 

تجربة النكبة والتعبير عنه� في اإ�ص�ءة اأنواع اأُخرى من الفقدان ال�ص�مل، تحديداً تلك ذات البعد 

� ب�ص�أن ح�صور البعد الكوني في م�آلت حدث النكبة وبنيته� في الوقت 
ّ
الكوني الع�م؟ اأم

� ل �صك فيه اأنه كثف حّدته� مرة تلو الأُخرى واأعط�ه� بعداً تراجيديً� اآخر.
ّ
الراهن، فمم

منذ اأحداث 1948، تغيرت روح الع�صر على الأقل مرتين، اإّل اإن النكبة، كحدث موؤ�ص�ص 

وتبع�ته، ل تزال البنية ال�ص�ئدة في النظ�م ال�صتعم�ري في فل�صطين. اإن هذا التغيير والثب�ت 

الذي يوازيه، اأي تمف�صل بنية النكبة من جديد في تحولت النظ�م الراأ�صم�لي الع�لمي 

وتمظهراته في النظ�م الإقليمي العربي وفي النظ�م ال�صتعم�ري ال�صهيوني، واآخره� الأحداث 
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التي ع�صفت ب�لع�لم العربي منذ ك�نون الث�ني/ين�ير 2011، جعل النكبة ك�أنه� ق�صية ل تفت�أ 

ف، كم� لو اأنه� اأُزيحت اإلى الرف الخلفي لمكتبة الت�ريخ الحديث، ولم 
ّ
عر

ُ
ُتوؤجل اإلى حين غير م

يبَق لأ�صح�ب ال�ص�أن �صوى مم�ر�صة النتظ�ر من جديد. فنحن الآن اأم�م حدث تكرار تغييب 

الفقدان ال�ص�مل من جديد، ومحور التعبير في هذا الحدث، مع تراكم اأ�صك�ل التعبير وهيئ�ته، 

ي�أتي جدليً� على هيئة ح�لة طوارىء مكثفة وح�دة في ''الآن'' والـ ''هن�'' لنفي حدث تكرار 

التغييب. ولقد اأفرزت ح�لة الطوارىء هذه مقترحً� جم�ليً� مبنيً� على حركة متواترة ومتعددة 

التج�ه�ت بين ف�ص�ء الأعم�ل الأدبية والفنية وبين م�صتوي�ت الواقع المع��ص الأُخرى، 

ك�لن�صب�ك المق�وم المب��صر مع النظ�م ال�صتعم�ري. ولعل اأبرز الأمثلة لذلك هو النموذج الذي 

م�ر�صه ب��صل الأعرج المثقف )الفردي ولي�ص التنظيمي( المن�صبك، ذلك ب�أن ح�لة الطوارىء 

الح�دة هي التي اأفرزت العمل الفردي، مق�رنة ب�لعمل التنظيمي الذي يحت�ج اإلى زمن ــ ف�ص�ء 

غ�ئب، والحركة المتواترة بين زمن ــ ف�ص�ء الن�ص والعمل الت�صكيلي وم�صتوي�ت الواقع الم�دي 

المع��ص الأُخرى، ت�صبح اأكثر كث�فة، اإذ اإن ح�لة الطوارىء ل تمكن مراوحة و/اأو لحظة/موقع 

اتك�ء م� لغ�ية ''ن�صوج'' لحظة المواجهة الفعلية.

اإنه� ح�لة طوارىء مكثفة وح�دة، اإذاً، اإنه� النكبة الآن وهن�.  
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