
                       قراءة في روایة   عین الجوزة   للدكتور إبراهیم  فضل اهللا

                                                                       أ.د.دالل عبّاس

به للتّبّرك ة حاج ، قصيٍّ مكاٍن من هنا إلى قادمة وكأنّني - عاملة جبل ابنة وأنا - أشعر لماذا                    

قداسًة، وتزداد تزدان، األمكنة أرى جنوًبا، جنوًبا توّغلت كّلما بأنّني الیقیُن یأتیني أین ومن                وبأهله؟

وشعراء وأدباء علماُء أرِضه وبذوُر قرون منذ الجنوب؛ هذا هو هو إّنه الموعود؟ للیوم                استعداًدا

 ومقاومون وشهداء منزرعون في جنباته .

من التّاریخ في غائر بعیٍد یوم منذ جاؤوه هْم، حضٌر بأدناسها، الجاهلّیة البداوة تدّنسهم لم أهُله                  

وجهَة وكانت بة، ومغر قًة مشرِّ سبأ، أیدي الیمانیُّة القبائل وتفّرقت مأرب، سّد انهار یوم               الیمن،

باسمها، سّمیت الّتي البقعة هذه استوطنت عاملة، اسُمها قبیلٌة البعض هذا ومن الّشام، بالُد                بعضها

بید الماء استحال الواسعة اّهللا أرض من البقعة هذه وفي األبعدین. أقارَبها الكنعانیّین               وساكنت

من قادم رجٌل عامل) (جبل فیه ُمتجّوًال ُرئَي االحدث هذا من قرون سبعة وبعد خمًرا.                 المسیح(ع)

ألّنه الّثورة، على الّتحریض بتهمة الخالفة عاصمة من ُنفي الغفارّي ذّر أبو اسُمه الحجاز                قلب

لم الّذین الجزیرة عرب بأیدي الفتّیة اإلسالمّیة الّدولة في االنحراف مكامن إلى بإصبعه               أشار

وبعد المعنى. المفتقدَة قوس الطَّ إّال الّدین من یفهموا ولم قلیًال، إّال والعائلّیة الَقَبلّیة عصبیّتهم                یغادروا

بنو لجأ المؤمنین، أمیر على الجفاة الّظاهر وأهِل والمنافقین، الّطلقاء وتآلب الّتحكیم وخدعِة               صفَّین

الجبل هذا وظّل األّمة. أمر صالح من یأًسا ، عاملة جبل إلى علّي أنصار من وآخرون                  هْمدان

باألّمة تعصف كانت الّتي الّدواهي من داهیٌة دهمتهم كّلما بیته، وأهل علّي ألنصار وملجًأ                مثابًة

المضّمخ عاملة جبل وفي . األلقاب من ذلك بغیر تلّقبوا وإن المسلمین، الحّكام من األباطرة ظّل                  في

الهاربین بیته وأهِل مریدیه عقوُل إلیه حملتها وتعالیُمه، علّي وصایا عبقت وتالمذته المسیح               بتعالیم

تحت المشرذمة، الُمتداعیُة اإلسالمّیة اإلمبراطورّیة انهارت ولّما ... جیل بعد جیًال االضطهاد              من

یف، السَّ ومّرة مّرة، العلَم یحملون علماؤه وبات العلم، ِمشعَل عاملَة جبل حمل المغول،               سنابك

لم ولو واألقالم. بالّسیوف المعتدیین ویقاومون یناضلون وهم متماویة، قرون ... بعلّیهم              اقتداًء

قیمة من الحطَّ كان الُكثِر اآلخرین دأَب ألّن الندثرت، األحداث تلك من شیًئا أبنائه من بعٌض                  ُیدّون

انتصارهم وانتصروا الّطریق، آخَر بلغوا ولّما ... بالمریدین فكیف ، القرون تلك طیلة               الُمراد

الّذین الجزیرة وبدُو أیًضا وقریُش مسانًدا، األرضّیة الكرة نصُف وبظهرها إسرائیل، على              المعجَز

 لم یبرد  ِغلُّ  صدورهم حّتى اآلن،  ونصف الكرة اآلخر متفّرج إّال قلیًال.

إبراهیم. یقول كما الحرب، تلك في للقتال مسرًحا كانت الّتي القرى هذه تجربة تضیع ال وكي                  

وشیوخها وشبابها بأطفالها مثّلت الّتي الجوزة" "عین معالمها أحد باسم سّماها الّتي قریُته               ومنها

األجیال طریق ُینیر ِنبراًسا التُّجربة هذه ولتظّل والّتحرر، الحّرّیة لعّشاق منارًة وبناتها              ونسائها

األرض، هذه ابن المؤّلف،وهو ارتأى الّزمن، بمرور الّتجربة هذه معالم تضیع ال وكي ...                القادمة

من جماعٌة یقول، كما عاشتها، لتجربة یؤّرخ روائیّا أدبیا ا نص ُیدّونها أن األنبیاء، ورثة                وسلیل

 النّاس في ظّل أوضاع حیاتّیة قاسیة.

على المقاومة انتصار تحكي روایًة الكلمات وحبك مقاوًما، سالًحا الكلمات ابراهیُم امتشق لقد               



مستحیلٌة أسطوریا وحًشا وأخیلتهم العرب أذهان في ارتسم الّذي اإلسرائیلّي،            الغول

آالت على الّشهداء دم انتصار ة قصَّ وتحكي االّروایة، شخوص أحد خالد یقول كما               مقاومُته،

في العابرین شرِق انتصار" ة وقصَّ الّرؤوس، المتعّدد للمخرز" العین "مقاومة َ وقّصة              الّدمار،

والّذین الغولة به وبّشرت األكبر، الّشیطان أجله من عمل الّذي الجدید الّشرق على خفاًفا"                الّصبح

 احتضنوها ...

آلخر أدبیا یؤّرخ صانعیه، ألسنة على َمْرویا تاریًخا أو ، تاریخیة روایًة تكون أن أرادها هو                  

كّل في وأترابهم وأحفادهم أحفاده إلى یهدَیها أن أراد األرض، هذه على اإلسرائیلّیة               الحروب

قد كانوا الّتي فلسطین، أرض غادروا قد الّشتات یهود أّن األیّام من القادم في سیقرأون الّذین                  مكان،

ال الّشبّان أّن وبما ذلك؟ كان كیف وسیسألون: اسمها، غیَر اسًما األیّام أحد في                سّموها

قا . ا مشوة أو فیلًما سینیمائی ون،عادة، دروَس التّاریخ الجاّفة ، فلیتعّرفوا التَّاریخ  قصیحب 

فائق وبكالٍم ممتنع، سهل بأسلوب تتحّدث واألركان، العناصر ُمكتملة روایٌة الجوزة " "عین              

من العظیم، واالنتصار العظیم، الحدث عن وعاّمیّته فصحاه بین تفصل رفیعٌة شْعرٌة ؛               الّدالالت

مشاّق عن یتحّدث نفسها وبالكلمات یرید، ما لیقول الخطابّي األسلوب المؤّلف یستخدم أن               دون

لیقتلعوا شؤونهم، كّل في والمتروكین الِقدم، منذ أهُلها المحارِب العالم من البقعة هذه في                الحیاة

 أشواَكهم بأیدیهم، وقد فعلوا .

والّشخصّیة الحدث أي األربعة عناصره تشابكت قد روائّي نصٌّ الجوزة" "عین إّن قلُت               

األكثر هو "المكان" أّن العنوان قراءة حین األمر أّول في بدا وإن ، وتعاضدت والمكان،                 والّزمان

الّتي األساس الّركیزة والمتتابعة المتسلسلة بحلقاته الحدث من جعلت الّروایة تاریخّیة لكّن              أهّمّیة،

 انبنى  علیها العمُل األدبّي كلُّه .

الفرنسیّین بمقاومة تبدأ سابقة، أحداث عن المنبثق ، 2006 تّموز حرب هو األساس الحدُث                

لإلقطاع الّتصّدي إلى وتلمیحات إشارات من ذلك تخّلل وما العثمانیّین، مقاومَة أعقبت              الّتي

 المحلّیّیین، وتوصیٍف  ِلَما كان یفعله الفرنسّیون من استباحٍة  للقرى الّتي یقتحمونها.

من متتابعة حلقاٌت المستقبل، على مفتوٌح عنه، منبّت غیُر الماضي في فمتجذٌّر الّزمان أما                

 المقاومة للمحتلّین، عّززها االنتصار، ولم ُینِهها ...

جبل قرى من قریة وهي ُمتخیلة. ولیست ُمعاشة، األحداث أّن معناه وهذا الكاتب، قریة المكان                 

نفسها، الحوادث فیه تتكّرر ال والّذي القدمین، أخمص حّتى رأسه من تاریخیّته في الغارق                عاملة

ولیس عنفه في كانت فرادته األخیر االحدث فإّن لذلك، بعًضا، بعُضها ویلد تتناسل، و تتسّلسل                 وإّنما

 في ُیتمه .

كّل عن معّبرة ساللٌة آخرون: العبون معه بل وحده، لیس أیًضا البطل، أو االّرئیسة الّشخصّیة                 

وكّل الّزمان، فیها اخُتصر المكان، ابنُة ألّنها صانعةٌلألحداث الجبل، هذا في األخرى               االّسالالت

دون ومن وعفوّیة، وببساطة سلس، طبیعّي نحٍو على التّناسل هذا إبراهیم(الكاتب) ذَكر ..               األزمنة

هؤالء ورثها المقاومَة هذه إّن یقول: أن دون من قال الُمستعار. واإلنشاء الخطابة، من                الكثیر



المواجهة. وُطُرق األسلحة، نوع هو تغّیر ما بالمّجان، وال فراٍغ من تأِت لم كابر، عن                 كابًرا

تأویًال؛ یحتمل ال بوضوح العكس، أو وتتابعها األحداث كتناسل تتناسل            الّشخصیّات

2                                               .  

من فّالحّیة عائلة إلى ینتمي الثّاني، القسم بطل علّي حفیُدهما األّول، القسم بطال و حمزةُ ، ف  عبّاس                 

أبطال عن أذموذٌج المقاومة، أبطال أحد ،وهو وعلّي األّم. جهة من مناضلة وعلمائّیة األب،                جهة

الّسالح على ویتدّرب بید، الكتاب ُیمسك وكبیًرا صغیًرا، عمله في الفّالح أباه ُیشارك               آخرین،

شخصّیة اسم من ما ونضال، وتزاوٌج صداقاٌت تجمعها الّضیعة عائالت األخرى(مجاًز).             بالید

مقصودة، داللة ذات أدواًرا ُتؤّدي المساعدة فالّشخصیّات دالالت؛ أو داللة وله إّال الّروایة في                ورد

ولدیهما مستقبل على تفكیرهما ینصّب اإلسرائیلّیة االعتداءات بدء قبل رحمة أبو و منصور               أبو

في الّتفصیل الّسینمائّي، الفیلم غرار على سیحدث ِلَما الّتحضیر في الّنّص سردّیة تساهم               المتحابّین.

ذلك كّل . المشترك الحفید فوالدة فالعرس، للخطبة الّتحضیر وعلى البیت، بناء كیفّیة على                الكالم

من یجري كان عّما صورة وطفلهما: العروسین واستشهاد البیت تدمیر الثّاني: للحدث              تحضیًرا

بأكملها تستشهد عائلة جمل، وال لهم ناقة ال والّذین الغافلین، للنّاس مّجانّي وقتٍل للمنازل،                تدمیر

 ككّل العائالت األخرى الّتي استشهد أفرادها دفعة واحدة.

وأفریقیا أمیركا وإلى العثمانیّین، زمن أمیركا إلى الجنوب قرى من هاجروا للّذین أنموذٌج نمر                 

نمیر . مصر إلى كونین قریته من الهجرة طریقة خاطفة بلمحة الكاتب وذكر الفرنسیّین،                زمن

في زمیله وابن ضیعته، البن یتنّكر ولم أخالقه، الثروُة ُتغّیر قسًرا،لم والمهاجر الّسابق،               المناضل

بطل سیصبح الذي علّي ابنه لتطبیب المال من مبلًغا منه لیستدین بیروت في زاره حین                 الّنضال،

عباسا شارك والحاضر، الماضي بین الوصل صلة فهو شریف ، أّما تّموز. حرب في               العبّوات

في الّصهیونّیة العصابات ضد الّنضال في شارك الفرنسیّین،كما مقاومة في علّي جّد              الثّاني

في شریف مات . اإلسرائیلیّین مواجهة في الفلسطینّیة المقاومة صفوف في ناضل وابنه               فلسطین،

نهایة على داللة ذات بالّضیعة) تاریًخا وعبارة(كان الجنوب، على اإلسرائیلّیة االعتداءات             بدایة

 هذا الّنوع من الّنضال ، وبدایة الّنوع الجدید الّذي سیؤّدي إلى االنتصار .

الحال هي كما واحد علیم راٍو لسان على األحداث نقل بمعنى التّأریخ، الّروایة تعتمد لم سردیا                  

الّشخصیّات لسان على سردّي ُمتخّیل وكأّنه الواقعّي التّاریخ ُرِوي وإّنما التّاریخ، دروس              في

بعبارات أو واحدة بعبارة قالوا الّذین الثّانویّین نسّمیهم وال المساعدین، الّشخوص وألسنة              الّرئیسة،

 قلیلة ما ُیمكن أن یؤّدي تاریخیا وإعالمیا لكالم كثیر...

المقاوم:"كیف علي صدیق بكري قریب خالد یقول ألفین العام في الّتحریر وقبل بیروت، في                

كانت ما إلى لإلشارة كافیة كانت واحدة عبارة . حرب" جبهة فاتحین وأنتو بخیر كون یاني                  بّدك

في الفرن یبیع الّتحریر بعد علي أبو سابقین. مناضلین من حّتى انتقاد من المقاومة له                 تتعّرض

عادوا قسًرا، المهّجرین الجنوب أهل أّن للّداللة قریته، إلى للعودة قا ُمتشو ثمنه، بنصف               الّضاحیة

حاضر وهذا بالحاضر، الماضي ربط في لالسترجاع سردیا والّدور بأیدیهم. حّرروه أن بعد               إلیه

الّصهیونّیة العصابات مواجهة في شریف نضال على الكالم ومجّرد ومنحنیاته. الّنّص زوایا              في



الجنوبّین وحمل االواحد، الهّم في للفلسطینیّین الجنوبیّین مشاركة على داللة هو إّنما فلسطین،               في

الفلسطینّیة، المقاومة صفوف في یناضل شریف ابن وعماد احتاللها، قبل حّتى فلسطین              قضیَّة

الكاتب ویروي المحتلّة... األرض داخل عملیٍّات في ویذهب ویقول"إحنا"، الّثورة            یتزّوج

صفوف في الجنوبیّین تجنید كیفّیة عن صورة بعماد، علّي التقاء كیفیَّة ُمفتعلة غیر               أیًضا،وبطریقة

الجنوب، على اإلسرائلّیة االعتداءات بدأت ولّما نشأتها. بدایة في الفلسطینّیة            المقاومة

لكّل ُعرضًة المتروكة أرضهم عن دفاًعا وُتستشهد دخولهم، حال لإلسرائیلیّین قلیلة قلٌّة              تتصّدى

وكیف القصف، واجههم حین العراء في اآلمنون القروّیون نام كیف وصُف یأتي ثّم               الّریاح،

إشارٌة نضال وأبا عماَد سنة عشرة خمس ابن وهو ، عليٍّ تعّرف على الكالم وفي قسًرا.                 تهّجروا

كبروا حین لكّنهم الفلسطینّیة، المقاومة خالل من المقاومَة الجنوب شباب تعّرف على              دالّة

والّسیوف، األقالم یحملون أجدادهم كان كما مًعا، واألقالم الّسالح حملوا أنفسهم، على              واعتمدوا

  فأنجزوا الحدثَ العظیم .

واستعداد منصور، بیت على الكالم فتفصیل المستقبل، في سیحدث ما نتوّقع الّسرد خالل من                

لیأتَي األفراح، في الّضیعة أهل ومشاركة الّطفل، والدة ثّم فالّزواج، للخطبة عروسه وأبي               أبیه

ذات فاجعة نیام، وهم وطفلهما، العروسین واستشهاد اإلسرائیلّي، االعتداء في البیت تدمیر              حدُث

 داللة عاّمة.

مكرورة منّمقة عبارات دون من الجنوب حرمان على مباشر غیر كالٌم أیًضا الّسرد خالل ومن                 

الجّد والد الخاطفة؛ الّرسائل خالل من نحن، نعرفه ما المستقبل في القارئ سیفهم سیاسّي،                ونقاش

عبّاس االبن تصّدي ثّم لألجراء، األخیر هذا معاملة وكیفّیة اإلقطاعّي، لدى أجیًرا یعمل كان                الّذي

العدوان دْحر في ُیشارك الّذي هو علي وحفیده نفسه. الوقت في للفرنسیّین والّتصّدي               لإلقطاعّي،

من بعید وحید مستشفى سوى التّاریخ ذلك حّتى المنطقة في مستشفیات وجود ..وعدم 2006                في

المبیُّض له ُیجّبرها الّتهجیر قبیل علّي ِرجل تنكسر وحین الّالزمة، الّتجهیزات إلى یفتقد               القریة،

ُیعالج أن یمكن ما أو َمن الیتیم المستشفى في یوجد وال ، حالها تتفاقم وحین آخر، مجبٌّر ثّم                    أّوًال،

یكابدها كان الّتي المشّقة على دلیل هنا الفعل "یسافر " واستخدام بیروت. إلى األب به یسافر                به،

العاصمة إلى الّنزوح أّن على مباشر غیر كالم وهو قریتهم، خارج أمًرا أرادوا كّلما الجنوب                 أبناء

هو مباشرة الكاتب یقله لم ما . االحتالل بسبب العودِة تعذِّر َثّم ومن لالستشفاء، أو للّدراسة إّما                   كان

انتشرت َلما الّتحریر ولوال فالجامعّیة، الثّانوّیة دراسته أكمل َلما بیروت إلى یذهب لم لو علیا                 أّن

 المدارس في الجنوب، ولوال انتصار تّموز َلما كانت العودة الّنهائّیة إلى الجنوب ...

البیت شكَل القادمة األجیال ستتعّرف والوصف، الخاطفة واإلشارات أیًضا االّسرد خالل ومن              

كانت الّتي والتَّقالید العاداِت وستتعّرف وأغراضه، وأقساَمه نحن، عرفناه الّذي الّتقلیدّي             القروّي

استخدام عرضیا: جاء الوصف أّن بدا وإْن وصَفها، الكاتب قصد والّتي الجنوب، قرى في                سائدة

تتوّسط جّرة فیها ُوضعت دائرّیة، حلقٌة تتوّسطها الّدار زاویة في الموضوعة والّطاولة اآلبار،               میاه

نساء تحّضرها كانت الّتي األكالت هي وما الّضیعة، في األطعمة هي وما الفّخار، من                إبریقین

تلبسه الّذي الفضفاض الّثوب الّضیعة: أهل أزیاء وصف للمقاتلین. الّدار حوائج من              القریة

كّل كاحل حول مستدیرین بكشكشین وتنتهي الورود، رسوم تزیّنها الّتي الّسراویل وتحته              القرویّات



وعلى أسود، وسرواٌل العمل، من االنتهاء بعد الّلون أبیَض یكون قمیٌص الّرجال: ولباس               قدم.

ة َحطٌّ الحداد أیّام في بها ُیستبدل بالعقال ُمثبٌّتة بیضاء ة حطٌّ الّرأس وعلى صفراء، شملة                الخصر

بعض عن والّصوم المجّبر، والمبّیض الّنحاسّیة، المواعین واستخدام ... عقال دون من              سوداء

  المآكل ِحداًدا ...                4

بأكمله عاملة جبل أهل وتالًیا الجوزة، عین أهل مقاومة أي الّروایة: تناولتها الّتي القضّیة هذه                 

له، الّتحضیر تفاصیل الكاتب عرض الّذي العظیم باالنتصار انتهت الّتي المتتالیة،             لالحتالالت

ألفاُظه بسیطٍة انسیابّي، شّیق بأسلوٍب الكاتب عرضها دمار، من خّلف وما عملیّاته              وتفاصیل

الّظاهر، به یوحي مّما أبعد دالالت تحمل وكّلها وفصیحها... عاّمیّتها بین عمیًقا فارق ال                ومفرداته،

فإیحاًء الكنیُة استخدمت وإن صاحبها، دور فألهّمّیة مفردة جاءت إن العلم أسماء األسماء:               حّتى

نعرف ال رحمة وأبو منصور الّروایة...أبو سیاق في بعد ما في دور له سیكون به المكّنى                  بأّن

االعتداءات شهداء أّول سیكونون ُیسّم لم الّذي وطفلهما رحمة و منصور ولدیهما لكن               اسمیهما

هو علیا ألّن علي، أبو هو محموًدا ابنه لكّن عبّاس، هو محمود أبا لیس وعبّاس                 اإلسرائیلّیة،

 المقاوم، وشریف یبقى "شریف" مع أّن ابنه مقاوم، لكونه كان سباقا في الّنضال ...

فوق القفز دون من تقرأها أّنك الجّیدة(بنظري)، الّروایة میزة إّن الطّالب: ألحد ة مر قلُت                

أوراًقا، منها تقتطع أن دون من لتالمیذك، مدرستك وفي ألحفادك، مكتبتك في وتبقیها               الّصفحات،

قیمة من تتضّمنه ِلما بل فحسب، للّتسلیة ال تقرأها أّنك ذلك، من واألكثر ... یقرأوها أن تحّب                   ال

  معرفّیة ، وروایة "عین الجوزة" هي كذلك .
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