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الرواية السيرراتية وسؤال التجنيس

الرواية السيرذاتية وسؤال التجنيس
 البحث عن وليد مسعود أنموذجا -د.طانية حطاب -جامعة مستغانم /الجزائر
الملخص:
كتب جربا إبراىيم جربا الكثَت من الروايات اليت حازت إعجاب القراء وتقديرىم ،ولعل
رواية "البحث عن وليد مسعود" ظلت راسخة يف الذاكرة اجلماعية لقراء أدب جربا ،إذ تشكل

بصمة واضحة ادلعامل يف إبداعو السردي ،حيث أحسن جربا اجلمع بُت ادلتخيل الروائي

والعنصر السَت ذايت وادلزاوجة بينهما بطريقة عجيبة ومدىشة ،ال يعرؼ القارئ حينها سبييز
احلدود الفاصلة بُت جنس الرواية وجنس السَتة الذاتية.
يقع نص "البحث عن وليد مسعود" عند السطح البيٍت القائم بُت الرواية والسَتة الذاتية ،عند
نقطة التماس والتقاطع بينهما ،وىذا ما غلعلنا نتأكد من احلدود ادلرنة اليت يتميز هبا كبل
اجلنسُت ،شلا يدعونا يف النهاية إىل إعادة النظر يف نظرية األجناس األدبية من جديد .ويدعونا
من جهة أخرى إىل ا لتعامل مع ىذا النص تعامبل حذرا ال نتقيد فيو بادليثاؽ الروائي الذي
عقده جربا مع قرائو.
الكلمات المفتاحية :رواية /سَتة ذاتية /تصنيف أجناسي /ميثاؽ /زبييل /واقعي /هتجُت.
Le résumé :
Jabra Ibrahim Jabra est l'auteur de beaucoup de romans appréciés par les
lecteurs. Son roman « bahth an walid Massoud » est resté ancré dans la
mémoire collective de ses lecteurs, car il constitue une empreinte claire dans
la créativité narrative. Jabra a réussi à combiner l’imaginaire romancier avec
l'élément autobiographique, au point que le lecteur ne peut plus distinguer le
genre du roman du genre de l'autobiographie.
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Ce texte de Jabra est une interface entre le roman et l’autobiographie. ce qui
nous convint de la souplesse des frontières entre les deux genres, nous oblige
à revoir la théorie des genres littéraires, et nous oblige à traiter ce texte avec
prudence.
Les mots clés : Roman/ autobiographie/ classification générique/ pacte/
imaginaire / réel / hybridation.

السيرة الذاتية وقناع التخييل الروائي:
لعل من أكثر القضايا ادلطروحة إثارة للجدؿ يف كتابة السَت الذاتية قضية الصدؽ ،إذ
يشًتط يف السَتة الذاتية سرد األحداث بأمانة تامة ،لكن واقع النصوص السَتية يشهد عكس
ذلك ،فأصبح النقاد على اقتناع بأف السعي وراء مبدأ الصدؽ يف السَتة الذاتية عاد أمرا
متجاوزا يدنو من االستحالة ،ألف "الذاكرة ال تنسى فحسب بل تفلسف األشياء ادلاضية،
وتنظر إليها من زوايا جديدة ،وهتدـ وتبٍت حسبما يبلئم ذبدد الظروؼ وتغَتىا ،وذبد التعليل
وادلعاذير ألشياء سابقة ،ألهنا يف عملية كشف دائم ،ومعٌت ذلك أف ادلاضي شيء ال ؽلكن

اسًتجاعو على حالو ،وال مناص من تغيَته ،بوعي أو بغَت وعي )1(".فالبحث عن الصدؽ يف
ىذه احلاؿ إظلا ىو ضرب من العبث ،ونقصد بالصدؽ ىنا األخبلقي ال الصدؽ الفٍت.
لقد حاوؿ "جاف

ستاروبنسكي" ()Jean Starobinski

دبشقة أف ؼلرج من احلَتة يف

معاجلة ىذه ادلسألة ،فبعد أف اشًتط ىو أيضا ضرورة توفر الصدؽ يف معاجلة الكاتب لوقائع
حياتو ،وذلك حُت قرر بأف السَتة الذاتية "تقتضي الصدؽ يف سرد األخبار" ،نراه يعاجل فعل
كتابة السَتة الذاتية بطريقة أكثر عمقا وفهما لطبيعتها ،حىت أنو ذباوز ما سبق أف قرره بشأف
مسألة " الصدؽ" .فهو يرى أف األسلوب الذي يكتب بو الكاتب سَتتو ،ال ؽلكن أف نرده إال
إىل حلظة الكتابة ،وىذا يعٍت يف نظره أف الذات اليت تتحدث أثناء كتابة السَتة الذاتية ليست
ىي تلك اليت عاشت يف ادلاضي ولكنها ذات "ادلؤلف الراىنة" .ويرى إىل جانب ذلك بأف
كاتب السَتة الذاتية معرض دائما لبلنزالؽ مع التخييل واخلياؿ ،فهو ال يكتفي فقط
()2
باختبلؽ األكاذيب ،بل إف إطار الًتصبة الذاتية كفيل بأف يستوعب أية رواية خيالية زلضة"
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وقد أثارت قضية الصدؽ الكثَت من التساؤالت بُت صبهور الباحثُت والنقاد .وتساءؿ
اجلميع ،دلاذا ال ؽلكن أف تكوف السَتة الذاتية نقبل أمينا ومركزا لوقائع حياة صاحبها؟ وكاف
الباحث عبد الرضبن بدوي من أوائل الذين أشاروا إىل صبلة العوائق اليت سبنع كاتب السَتة
الذاتية من اإلفصاح عن صبيع كوامن نفسو ،والتصريح هبا« .ويذكر يف مقدمة ىذه العوامل
اإلرادية احلياء " :وأوؿ ىذه العوامل وأقواىا ،احلياء ،فلئن دفعنا احلياء الظاىري  -إف صح ىذا
التعبَت  -إىل سًت أجسامنا وعلى اخلصوص األجزاء احلساسة منها ،حىت أصبحت فكرة العري
ادلطلق فكرة سليفة يقشعر من تصورىا اإلنساف اليوـ ،بعد أف بلغ من مسو احلضارة وعلو يف
التطور ،فأحرى باحلياء الباطن  -وىو الرقيب على جوىر اإلنساف وكيانو الروحي -احلقيقي -
أف يكوف أشد حرصا على كتم ما نيط بو حراستو من أسرار .وأعظم ضنا هبا من أف تكوف
مذاعة يف الناس .ومهما يكن من تنازع احلياء والصراحة ،فلن تستطيع الصراحة ،كائنا ما كاف
بروزىا وصفاهتا ،أف تقضي على احلياء قضاء تاما أو شبو تاـ ،وأف سبنعو من أف ػلدث أثره،

ويلعب دوره" )3(».ومعٌت ىذا أف البحث عن الصدؽ يف النصوص السَت ذاتية ليس إال ضربا
من الوىم حسب رأي عبد الرضبن بدوي ،وىو رأي فيو قدر كبَت من الصواب ،إذ كثَتا ما
امتنع الكتاب عن اإلفصاح عن أدؽ تفاصيل حياهتم احملرجة خجبل من القراء واجملتمع بصفة
عامة .ولكن ع امل احلياء ليس وحده العائق أمامهم ،إذ ؽلكن الزعم أف حىت ىذا اجملتمع الذي
يعيش فيو الكاتب لو دور ىاـ يف عدـ توفر الصدؽ التاـ يف الكتابة السَت ذاتية ،خاصة إذا
كاف ىذا اجملتمع تقليديا ،وينطبق ىذا بكثرة على اجملتمعات العربية اليت ال تقبل بالصراحة
ادلطلقة ادعاء منها بأف ىذا ؼلدش األعراؼ والتقاليد اليت تدعو إىل التزاـ احلشمة واحلياء.
وذلذا كلو ،دعدت السَتة الذاتية من أصعب أنواع الكتابة الفنية على اإلطبلؽ ألهنا "فن
خاص جدا ودقيق وحساس ،يقوـ على الكشف الداخلي واالعًتاؼ ولباقة العرض ولطف
اإلشارة .ومن ىنا كاف ػلتاج لشروط اجتماعية مواتية ،من أعلها أف يكوف اجملتمع قد بلغ
درجة كافية من التطور واالنفتاح تتيح لو أف يتقبل اعًتافات الكاتب وآراءه وصراحتو وذبربتو
اخلاصة بروح من التسامح والتعاطف ،وتقدير ذلامش الضعف اإلنساين الذي ال بد أف
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تكشف عنو أية سَتة ذاتية نا جحة .وإف كانت سَتة ذاتية صرػلة يف رلتمع متزمت مثبل،
ؽلكن أف تتضمن انتحارا على ادلستويُت الشخصي والفٍت ،دبا قد ذبره من نقمة على الكاتب
ال تتوقف عند إدانتو كإنساف  -ولو من خبلؿ اعًتافات طوعية  -بل قد تنسحب على إنتاجو
() 4
الفٍت وتدمغو وتعزلو اجتماعيا"
وػلد ث مثل ىذا األمر غالبا إذا كاف الكبلـ يف موضوعات حساسة ودقيقة وزلرجة،

كالكبلـ عن الثالوث احملرـ "اجلنس ،الدين والسياسة"(*) ،وىذا ما تؤكده الناقدة ؽلٌت العيد:
«إف الكبلـ يف موضوعات اجلنس والدين والسياسة ،ما زاؿ يف بلداننا العربية كبلما زلظورا
هبذه النسبة أ و تلك .وما زاؿ الكثَت من الكتب اليت تتناوؿ ىذه ادلوضوعات ؽلنع حىت يف
حاؿ توسلو ادلتخيل الروائي ،وما زالت أحكاـ النفي والقتل واال عتقاؿ تصدر حبق الكثَت من
الكتاب واألدباء ،فكيف إذا جاء ىذا الكبلـ يف ىذه ادلوضوعات يف اعًتافات ،أو يف
يوميات ،أو يف مذكرات ،أو يف خطاب اسًتجاعي ..أي يف كتابة يفًتض فيها ،ألهنا سَتة
() 5

ذاتية ،الصدؽ ،وقوؿ احلقيقة»

فأماـ ىذا التحرًن االجتماعي  -إف صح التعبَت  -الذي ؽلنع من اخلوض يف ىذه ادلوضوعات،
احتار الكتاب يف كيفية التعبَت عن ذبا رهبم بصدؽ وصراحة دوف أف ينقلب اجملتمع ضدىم،
ودوف أف تسلط عليهم أية رقابة ربد من حريتهم الشخصية والفنية ،فلم غلدوا أمامهم سوى
االستعانة ببعض تقنيات الرواية ،واللجوء إىل ما يعرؼ بادلتخيل الروائي ،فقرنوا بُت السَتة
الذاتية والرواية ،أي بُت الواقع واخلياؿ ،ومزجوا بينهما هتربا من بعض العقليات ادلنغلقة اليت ال
تفرؽ بُت ما ىو شخصي وما ىو إبداعي ،فنتج عن ىذا ادلزج ما اصطلح عليو بػ "رواية السَتة
الذاتية " اليت انتشرت انتشارا ملحوظا وسريعا يف العقود القليلة ادلاضية" .إف ارتفاع درجة كتابة
رواية السَتة الذاتية كميا وكيفيا ،بالقياس إىل كتابة السَتة الذاتية يف األدب العريب ،قدؽلو
وحديثو ومعاصره ،ىي مظهر آخر من مظاىر اتساع رقعة ادلسكوت عنو يف ىذا األدب،
ودليل على تأصل نوع من االسًتابة التقليدية يف تعرية الوعي ألحوالو ،ومن شبة النفور من
كشف اإلنساف عن دواخلو اليت ينبغي أف تكوف زلجوبة يف قرارة البلوعي ،سلتومة بأختاـ
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العرؼ والعادة واجملتمع ادلتسلط والسلطة ادلتحكمة ،وكل ما ػلوؿ بُت أندلس األعماؽ وتفجر
الرغبات ادلكبوتة خبطاباهتا ادلقموعة اليت غلب أف تظل مقموعة ،وذلك وضع يدفع الكاتب إىل
استغبلؿ مراوغات القص التخييلية يف رواية السَتة الذاتية للتغطية على العبلقة ادلباشرة بُت
أحداث الرواية وأحداث حياهتم ،مراعُت سلطة اجملتمع التقليدي اليت يتجنبوف قمعها بواسطة
الرمز واجملاز واألقنعة اليت تتباعد أوجهها احلقيقية ،ويف الوقت نفسو يدفع ىذا الوضع إىل
تقليص حضور السَتة الذاتية مقابل الًتكيز على رواية السَتة الذاتية ،ومن شبة استبداؿ اآلليات
ادللتبسة ادلراوغة باجملاز والرمز يف الثانية باآلليات ادلباشرة الصرػلة اليت يتعرى هبا الوعي
() 6

ويكشف عن دخائلو يف األوىل"

غلد الكاتب واحلاؿ كذلك ،نفسو رلربا على ا ستغبلؿ تقنيات الكتابة الروائية يف سرد
وقائع حياتو تفاديا للحرج ،وىربا من الرقابة ،فيختار بطبل قد يغَت امسو ولكن مبلزلو تبقى
ذاهتا مبلمح الكاتب ،وكذا آراءه وانطباعاتو فيما ؼلص ما ػلدث حوذلا من أمور ،ويستعُت
بالرمز واخلياؿ واجملاز للتخفي ،لنحصل يف األخَت على نص غلمع بُت الوثائقي والتخييلي
بنسب متفاوتة من كاتب إىل آخر ،نص روائي سَت ذايت ؽلزج بُت شليزات الرواية وشليزات
السَتة الذاتية .ومعٌت ىذا ،أف ىناؾ ذباوزا للحدود الفاصلة بُت ىذين النوعُت من ادلمارسة
اإلبداعية :فالرواية إبداع ،والسَتة الذاتية إبداع كذلك ،وذباوز ىذه احلدود بينهما يوحي
دبرونتها وإمكانية تداخل اجلنسُت معا.
وبالتايل" ،تقبل حدود"النوع" أو "اجلنس" يف فن السَتة الذاتية دخوؿ ألواف متعددة من
الكتابة تكشف عن مرونة ىذا الفن وعدـ انغبلقو على قواعد ذبنيس صارمة .شأف حدود
السَتة الذاتية يف ذلك شأف حدود "النوع" أو "اجلنس " يف فن الرواية الذي ال تفارؽ صفاتو
احلوارية صفا تو الكرنفالية اليت تعبث دببدأ احلد ذاتو ،ومن مث احلدود ،ال لكي تنفي االثنُت أو
تلغيهما سباما ،وإظلا لكي تؤكد مرونتها الذاتية وانفتاحها ادلتصل يف مدارىا الذي ال يكف عن
() 7

تقبل اجلديد ادلختلف وادلغاير".
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ويف واقع األمر ،ليست السَتة الذاتية ىي وحدىا اليت استفادت من تقنيات الكتابة
الروائية واقتبست منها ،بل الرواية كذلك ،فقد أخذت عن السَتة الذاتية ذاتيتها وفرديتها .إذ
داخل كل رواية صلد مبلمح للبيوغرافيا ألف "الوجو الرئيسي يف البيوغرافيا ال ؽلتلك معناه إال يف
عبلقتو بعامل من ادلثل يتجاوزه .وىذا العامل ال ؽلتلك ىو اآلخر واقعو إال إذا استمر حيا يف
ىذا الفرد وبفعل ىذه التجربة ادلعاشة .وىكذا نرى يف الشكل البيوغرايف قياـ توازف بُت دائرتُت
يف احلياة ،كل منهما منجزة وعاجزة على أف ربقق إصلازىا باستقبلؿ عن األخرى .إننا نرى
انبثاؽ حياة جديدة ،تتوفر على طبائع خاصة ،وسبتلك اكتماذلا وداللتها ادلتبلزمتُت بطريقة
()8

مفارقة :إهنا حياة الفرد اإلشكايل".

وذلذا ،صلد أف ظهور الرواية ارتبط دوما بفكرة اإلنساف ادلتحرر الذي ال يقبل القيود
والضغوط ،ىذا اإلنساف الذي يعيش أوضاعا اجتماعية قاىرة ذبربه أحيانا على الرضوخ
واالستسبلـ  ،وتدفعو أحيانا أخرى إىل ادلوت أو االنتحار رفضا للخنوع ورغبة يف التحرر .ولعل
ىذا اجلدؿ ىو الذي فرض على الرواية شكل البيوغرافيا الذي من خبللو يعرب الكاتب عن
آالـ الشعوب وآماذلا بلسانو من خبلؿ ذباربو اخلاصة ،أو بلساهنا ليدؿ على اجلماعة ،ولكن
يف احلالتُت ،نلمس تداخل السَتي والروائي.
ومن جهة أخرى ،نبلحظ أف معظم الروائيُت العرب كتبوا روايات ربتوي الكثَت من تفاصيل
سَتىم الذاتية دوف التصريح بذلك ،ولكن صبهور القراء والنقاد تفطنوا إىل ذلك خاصة إذا
كانت تلك الروايات روايات أوىل ذلؤالء الكتاب ،ذلك أف "مادة ال سَتة الذاتية جاىزة وتعطي
نفسها بسخاء ،فإف اإلغراء الذي تتضمنو ،والذي يصل يف بعض األحياف حد الغواية ،يدوقع
الكثَتين من كتاب الرواية ،خاصة يف الرواية األوىل .لذلك غلب أف ينظر إىل الرواية األوىل
حبذر وتدقيق ،سواء من قبل الكاتب نفسو أو من قبل القراء ،ألف مقدار السَتة الذاتية إف
كاف كبَتا يف الرواية األوىل ،فسوؼ يقطع الكاتب على نفسو الطريق ،إذ إف أية كتابة الحقة
ستفتقر إىل تلك احلميمية اليت كونت عبلقة أو موقفا لو مع القراء ،وغالبا ما تكوف الرواية
األوىل حاملة مثل تلك الشحنة ،فالبوح الذي يسم العمل األوؿ ،وتلك التفاصيل ادلستمدة
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من احلياة ادلعاشة ،باإلضافة إىل الرغبة اليت تتملك الكثَتين وتدفعهم لبلطبلع على احلياة
السرية لكتاب السَتة ،الذي وضعو الكاتب يف روايتو األوىل ،لن تتاح يف األعماؿ اليت
سيكتبها فيما بعد ،كما أف الفضوؿ الذي رافق اإلطبللة األوىل سوؼ يقل ويًتاجع ،وىذا ما
غلعل خطوات الكاتب التالية مضطربة حائرة حوؿ ما غلب أف يقولو أو يضيفو ،خاصة وأف
() 9

ضجيج السَتة لو وقع متميز ،ويبقى مرغوبا وشديد اإلثارة".

تعالق الروائي والسيرذاتي في رواية البحث عن وليد مسعود:
أوؿ ما يطالعنا يف ىذا العمل ادلكتوب اسم ادلؤلف وعنواف النص وكلمة "رواية" ،ويعٍت
ىذا أف الكاتب قد أبرـ اتفاقا مع قرائو مفاده أف ىذا النص اإلبداعي إظلا ىو رواية .فادليثاؽ
ادلتفق عليو ىو ميثاؽ روائي ،وعليو ،فإف القارئ يضع يف حسبانو بأف ما سيسرد عليو من
أحداث ،وما سيتعرؼ عليو من شخصيات يف ىذا النص إظلا ىو من زلض خياؿ ادلؤلف.
ويؤكد الكاتب زعمو ذلك بنص آخر وضعو يف الصفحة ادلوالية ،وىو قولو« :ىذه الرواية من
خلق اخلياؿ .وإذا وجد أي شبو بُت أشخاصها أو أمسائهم وبُت أناس حقيقيُت أو أمسائهم،

فلن يكوف ذلك إال من زلض الصدفة ،وخاليا من كل قصد )11(».وىو ما نعثر عليو أيضا يف
مقدمة روايتو "السفينة"

(.)1790

والواقع أنو ال ؽلكن التسليم هبذا الزعم وتصديقو بصفة مطلقة ،إذ حُت نقرأ الروايتُت صلد
فيهما بعضا من حياة الكاتب وذباربو ادلعيشة خاصة يف رواية "البحث عن وليد مسعود".
وإيراد مثل ىذا التأكيد يف بداية الرواية يثَت نوعا من الريب يف صحة زعم الكاتب ،ويدعو
القارئ الفطن إىل التعامل مع النص بشيء من احلذر والًتيث ،ألنو أبدا ال ؽلكن التسليم دبا
يضعو الكاتب من مواثيق بينو وبُت متلقيو من جهة ،ومن جهة أخرى ،ال ينبغي التسليم أيضا
بصفاء النوع أو اجلنس ما داـ ىناؾ دوما تداخل وتقاطع بُت األجناس ،وبالذات بُت الرواية
والسَتة الذاتية.
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يف كتاباتو الكثَتة وحواراتو ادلتعددة ،يصرح جربا بأف « اخللق الروائي مهما زعم صاحبو أنو
يوجد فيو شخصيات ال عبلقة ذلا بتجربتو اخلاصة ىو ،يف الواقع ،يف نصفو أو أكثر ،ذاكري،
الذاكرة ىنا متفاعلة مع شيء آخر كامن يف النفس ،وىو ما يسمى باإلنكليزية – Creativity
أي اإلبداعية  -القوة اخلبلقة يف كل من يريد أف يقوـ بعمل روائي ،أو يكتب قصيدة ،أو ػلقق
أثرا مل يكن موجودا فيما مضى .ىناؾ قوتاف :قوة الذاكرة ،وقوة اخلياؿ ...إذا استطاع اإلنساف
أف يقيم الواحدة ذباه األخرى ويوجد تفاعبل بينهما مستمرا فهو حينئذ ،يف طريقو إىل إبداع
() 11

شيء يستحق البقاء»..

وىذا اعًتاؼ من جربا بأنو يكتب ربت سيطرة الذاكرة اليت ال غٌت لو عنها وال ألي مبدع
آخر ،وربت سيطرة اخلياؿ أيضا .وىو ػلاوؿ دائما التوفيق بُت ىاتُت القوتُت ليوجد تفاعبل
ديناميا بينهما يثمر يف األخَت نصا إبداعيا غلمع ادلتخيل والواقعي بطريقة مذىلة.
تدور أحداث الرواية حوؿ شخصية مركزية ىي وليد مسعود ،ىذا الرجل الذي قرر فجأة
ودوف سابق إنذار الرحيل بعيدا بطريقة غامضة وسرية تاركا خلفو ألف عبلمة استفهاـ تنتظر
اجلواب ،لتأيت شخصيات كثَتة كانت تربطها بو عبلقات صداقة وحب وجنس ،ورباوؿ حل
اللغز .من ىو وليد؟ أين اختفى؟ ىل سيعود أـ ال؟ دلاذا رحل هبذه الطريقة ادلريبة؟ ...وبقدر
ما يثَت وليد مسعود من تساؤالت ،فإف الشخصيات األخرى اليت رباوؿ اإلجابة والبحث
بصراحة مذىلة ،ذبعلنا نتساءؿ :ىؤالء الرجاؿ والنساء ،عمن ىم يف احلقيقة يتحدثوف؟ ىل
ىم ادلرآة ،ووليد مسعود ىو الوجو الذي يطل من أعماقها ،أـ أنو ىو ادلرآة ،ووجوىهم
تتصاعد من أعماقها كما ىم أنفسهم ال يعرفوهنا؟.
تتميز شخصيات الرواية بأهنا شخصيات مثقفة ،فهناؾ د .جواد حسٍت أستاذ جامعي،
ومرًن الصفار أستاذة جامعية ،ود .طارؽ رؤوؼ طبيب نفساين ،وكاظم إمساعيل زلاـ
وكاتب ،..وىي من طلبة اجملتمع ،إضافة إىل فاعليتها ،فهي تعرب عرب الرواية عن آالمها وآماذلا،
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وتكشف عن سر تعلقها ببطل الرواية وليد مسعود ،ىذا الفلسطيٍت الغائب احلاضر ،ادلقتلع
من جذوره .كما يعرب ىو نفسو عن بعض تطلعاتو وطموحاتو وخيباتو.
واجلدير بالذكر ،أف جربا كاف قد أصدر ىذه الرواية عاـ  ،1978بعدىا بسنوات ،قرر
كتابة فصوؿ من سَتتو الذاتية مساىا "البئر األوىل"  ،1987واقتصر فيها على مرحلة طفولتو،
أي مرحلة تكوينو األوىل ،وال يت كاف ذلا بالغ األثر على حياتو ومستقبلو فيما بعد .وكاف قبل
ذلك ،قد بث بعضا من ذكريات ىذه الطفولة بُت ثنايا ما كتبو من نصوص إبداعية خاصة
القصص والروايات.
يعلن جربا عن ذلك بقولو « :عندما أخذت أراجع نفسي بشأف أحداث ىذه الطفولة
وجدت أنٍت عرب أكثر من أربعُت سنة من الكتابة ،استعرت الكثَت منها يف مقااليت وقصصي
القصَتة ،وخباصة يف روايايت .فهل أتناوؿ بعض ما كتبتو ىناؾ كأجزاء إيضاحية أو قصصية،
وأعيد كتابتو يف سياؽ جديد ،كًتصبة ذاتية صرؼ؟ ال ،لن أفعل ذلك .وألترؾ على حالو ما
صنعتو من طفوليت قصصا وأحداثا روائية ،ولل دارسُت أف يستخلصوه ويفهموه كيفما شاءوا.

وألتناوؿ ما مل أدخلو يف صياغيت تلك ،وىو ليس بقليل )12(»..ويعًتؼ يف موضع آخر بأف

حياتو كانت دائما زلورا وموضوعا خصبا لكتاباتو« ،منذ بدأت الكتابة وجدت أف حيايت
زلور ال أستطيع الغٌت عنو دلا أريد أف أبتدعو من شخصيات وأحداث يف أقاصيصي أو
()13

روايايت ،أو فيما أكتب من الشعر أو حىت النقد».

يدرؾ "جربا" أف ادليثاؽ الذي أبرمو مع قرائو ال ؽلكن التسليم بو مطلقا خاصة من قبل
النقاد والباحثُت ،إذ وضلن نقرأ الرواية ينتابنا شعور بأف الكاتب موزع بُت ىذه الشخصيات
كلها ،يف آرائها وموا قفها من احلياة وادلوت والفن واحلب والسياسة واجلنس ،..فهي نفس آ راء
جربا إبراىيم جربا اليت لطادلا صرح هبا يف رلموع كتاباتو اإلبداعية والنقدية ،وكذا يف زلاضراتو
وحواراتو.
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وىو ال ينفي أبدا أف تكوف شخصياتو القصصية أو الروائية قريبة منو وتعكس بعض
أفكاره ،ويؤكد ذلك بقولو« :ال شك أف أشخاصي مشدودوف إيل ،وىذا شيء أؤكد عليو ،وال
أربايل عليو أصبل .وىم مشدودوف إىل نفسي ال كشخص فقط ،وإظلا كإنساف عرؼ أناسا
آخرين .ىناؾ ألواف من الشخصيات ىم األناس الذين عرفتهم أو عرفت أمثاذلم عرب حيايت
()14

وذباريب ادلتواصلة».

وبغية كشف مدى صحة ادليثاؽ الروائي ادلربـ بُت الكاتب وصبهور

قرائو ،سنحاوؿ إثبات ا دعائنا بأنو ال وجود جلنس أديب خالص .فقد زعمنا من قبل بأف نص
جربا "البحث عن وليد مسعود" ليس رواية خالصة ،وال سَتة ذاتية خالصة ،وإظلا ىو غلمع بُت
اجلنسُت بنسب متفاوتة .ولتأكيد ىذه الزع م ،والتحقق من صحة ما ذىبنا إليو ،سنوازف بُت ما
جاء يف الرواية من أحداث ووقائع خاصة تلك اليت تتعلق بالبطل "وليد مسعود" ،وبُت ما ورد
يف سَتة جربا الذاتية "البئر األوىل " .ونقارف بينهما لنلمس مدى التقارب والتجاذب والتشابو
وحىت االختبلؼ الواقع بينهما.
من بُت ما غلمع الكاتب "جربا" والبطل "وليد مسعود" ،ويوحي بأهنما شخص واحد أو
وجهاف لعملة واحدة مايلي:
 كبلعلا فلسطيٍت من بيت حلم ،ػلمبلف األحبلـ والتطلعات والطموحات نفسها ،ويعيشافواقعا فلسطينيا وعربيا واحدا ،وكل منهما يرى احلياة واألشياء من خبلؿ ىذا ادلنظور .يقوؿ
جربا«:أصبحت أرى كل شيء من خبلؿ ادلنظور الفلسطيٍت ،أو من خبلؿ منظور التجربة
الفيزيائية للطبيعة الفلسطينية ،بكل ما يتصل بفلسطُت من معاف قد تكوف ،يف البدء ،معاين
الفضيلة واحلب ..معاين اآلالـ والصلب ،مث ادلعاين السياسية البلحقة اليت يعرفها كل
فلسطيٍت ..وبع د ذلك معاين ادلنفى الفلسطيٍت ..فهذه كلها سواء أردت أـ مل ترد عناصر
()15

تفعل فعلها الدائم يف النفس ويف الذاكرة ،وتكتب وأنت متأثر هبا دوف أف تعي».

ويف حوار أجراه د .جواد حسٍت يف الرواية مع إحدى السيدات الفلسطينيات السيدة "رباح
كماؿ" حوؿ مدى معرفتها بوليد مسعود ،قالت« :ىناؾ فلسطينيوف كثَتوف كانوا يعرفونو.
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أتدري من يستطيع أف ؼلربؾ عن طفولتو؟ صديق قدًن من أصدقاء عائلتو ،التقيت بو قبل
سنوات يف عماف دبحض الصدفة .كنا نؤثث بيتا ألخي ،فذىبنا إىل صلار ىناؾ امسو عيسى
ناصر .زللو مشهور .ودلا علمت أنو من بيت حلم ،سألتو ،كما قد تسألٍت أنت :أتعرؼ رجبل
امسو وليد مسعود؟ ففرح لسؤايل ،وقاؿ :وىل تعرفينو أنت؟ قلت :صديق قدًن عزيز ..قاؿ:
()16

حسنا ،سأرتب لك خصما عشرة بادلئة ،من أجل وليد».

 كبلعلا عاىن الفقر واحلاجة ،ونشأ نشأة بائسة .فقد أشار جربا يف (البئر األوىل) إىل البيتالفق َت الذي ولد فيو وإىل األسرة ادلعدمة اليت ينتمي إليها ،ومل يعترب يوما الفقر حاجزا دوف
استمتاعو باحلياة ،يقوؿ« :مل أشعر قط أف للفقر قدرة أو قوة سبنعٍت من تذوؽ احلياة والتمتع
() 17

هبا».

يظهر ىذا الفقر من خبلؿ وصفو لدارىم اليت كاف يسكنها مع أىلو «كانت دارنا تتألف
من غرفة صغَتة مبنية من احلجر اخلشن ،تتصل هبا حاكورة فيها شجرتا رماف وشجرة لوز أو
شجرتاف ،وتينة كبَتة ،وعلى مقربة منها "اخلشية" ادلبنية أيضا من حجر خشن ،وأمامها حوش
مبلط باحلجارة ،تتوسطو خرزة البئر( )...وكانت غرفتنا وخشيتنا كلتاعلا مسقوفتُت
باألحطاب ،وجذوع األشجار واألغصاف ،من الداخل ،ظاىرة التفاصيل يف السقف
ادلنخفض ،وىي تتداخل تداخبل كثيفا ،إذ سبتد من حائط إىل حائط ،وقد لبدت بالطُت
والًتاب )...( ،وكثَتا ما كنت أستلقي على ظهري ،على أرض الغرفة الًتايب ،أو على
() 18

احلصَتة ،وأرقب مصارعة اجلرذاف ادلعشعشة بُت أحطاب السقف».

ويف ادلقابل ،يصف وليد مسعود بيوت بيت حلم وأسرىا الفقَتة« ،وكانت البيوت اليت
يسكنوهنا  -كل عائلة قد تبلغ العشرة بأفرادىا تقيم يف غرفة واحدة -ىي البيوت اليت ىاجر
منها أصحاهبا أو تردت مع الزمن واإلعلاؿ ،أو أهنا شبو أكواخ أقيمت يف احلواكَت للدواب أو
للنواطَت فيما مضى جعلت اجلرذاف فيها أوكارا ذلا ،سقوفها من األحطاب ،وعلى السطح
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غطيت بًتاب وحصى ،وكبست بالدرداس .غذاؤىم الزعًت والزيت والزيتوف ،والعدس ،وخبز
() 19

الطابوف أو التنور».

 كبلعلا مسيحي ،ترىب تربية دينية ،وتشرب بروح ادلسيح .يقوؿ "جربا" يف (البئر األوىل) علىلساف والده« :ويسوع ،مثلنا سباما ،كاف فقَتا ،معدما .انظروا كيف أنو ولد يف مغارة تعتلف
فيها احليوانات يف الشتاء .كاف الربد قارسا ،والثلج يتساقط .فوضعتو أمو ادلسكينة ادلتعبة يف
ادلعلف ،ليدفأ ،وعندما كرب ،كاف ؽلشي يف طرقات بيت حلم والناصرة والقدس مثلنا حافيا،
وبثياب قليلة ،وشلزقة ،هنبا لزمهرير الشتاء وقيظ الصيف .إف الطبيعة قاسية ،وال نقدر صبيعا
على ربمل قسوهتا كما فعل السيد ادلسيح ،ولكن علينا ،رغم كل شيء ،أف نقتدي بو .وطوىب
()21

للفقراء ،ألهنم سَتثوف جنة اهلل»..

فعلى الرغم من النشأة البائسة اليت نشأىا "جربا"،

ومن احلرماف الذي عاناه ،إال أنو وبفضل سبسكو بقيم السيد ادلسيح وأخبلقو ،استطاع أف
يتجاوز كل ذلك وػلولو من ضعف إىل قوة كامنة يف قرارة نفسو احملبة للحياة ،التواقة
لبلستمتاع بكل ما تقع عليو عيناه.
أما "وليد مسعود" فقد دخل الدير ليصبح راىبا فيما بعد ،وليتعلم أشياء كثَتة يف الكنيسة،
وكاف مؤمنا بادلسيح حىت النخاع ،إذ اعتربه منقذ العامل ومغَته .يقوؿ« :ويوـ ىربت من الدير
مع سليماف ومراد لنتنسك يف كهف من كهوؼ الوادي السحيقة ،بعد ذلك بسنوات ،ىل
كنت إال مدفوعا بتلك الرغبة اجلازلة ،الغامضة ،يف االتصاؿ دبشيئة اهلل لعلٍت أفهم شيئا منها؟
كيف كاف لنا أف صلعل اآلخرين يفهموف نشوتنا الداخلية وزلاولتنا تغيَت أنفسنا سبهيدا لتغيَتىم
ىم؟ .عندما كربت ،وجدت أف الكثَتين أرادوا تغيَت العامل ،وتغيَت التاريخ ،وأدركت أف
تصورايت الطفولية كاف ىناؾ من جعل ذلا منطلقا .وىيأ ذلا نظريات وثورات ،وأنا ما زلت
()21

مأخوذا بكلمات ادلسيح من أف ادلساكُت الفقراء سوؼ يرثوف األرض».
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 كبلعلا كاف متميزا منذ الصغر ،متفوقا يف دراستو ،زلبا للقراءة واللجوء إىل الطبيعة .فقد كافجربا ػلسن قراءة الكتب الدينية ادلكتوبة بالسريالية والعربية ،يصرح بذلك فيقوؿ« :وكاف أنٍت
()22

تعلمت أف أقرأ أي نص ،بالسريالية أو العربية ،عدال ،أو بادلقلوب ،وال فرؽ»..

وعلى غرار "جربا" ،كاف وليد مسعود أيضا شديد الشغف بالقراءة ،يقوؿ« :كنت أقرأ كتبا
من كل نوع ،علنا وسرا ،كتبا بالعربية واإليطالية والبلت ينية واالنكليزية ،وأكتب على ىوامشها
تعليقات ،أشعر أف علي أف أحوذلا يوما إىل دراسات تعينٍت يف استيضاح أسرار كثَتة غَت
() 23
أسرار الكنيسة اليت ربثنا على التأمل يف كتب الكلية االكلَتيكية».
 كبلعلا صور الزلزاؿ الذي ىز فلسطُت عاـ  1927وفق منظوره اخلاص بو .يقوؿ "جربا" يف(البئر األوىل)« :يف عاـ  1927وقع زلزاؿ يف فلسطُت أرعب الناس ،وكاف أشد وقعو يف
مدينة نابلس ،حيث سقطت من جرائو بيوت كثَتة ،وراح العديد من الضحايا .وبيت حلم
كذلك هتدمت فيها منازؿ ال ربصى ،وال سيما القدؽلة ادلتداعية ،وتصدعت مباف كثَتة،
وانشقت األرض يف أماكن سلتلفة ،شلا أوقع اذللع يف القلوب ،وراح األىايل يصلوف صباحا
()24

ومساء كل يوـ ،عسى أف يغفر اهلل ذلم ويدفع عنهم شدتو وغضبو».

ويصف "وليد مسعود" ادلشهد ادلخيف ذلذا الزلزاؿ الذي وقع عندما كاف صغَتا ،إذ يقوؿ:
«وكلما تطلعت بعيدا إىل التبلؿ والودياف ،واجلباؿ البنفسجية اليت تتماوج وراءىا ،أحسست
بأهنا حية بالرباكُت الكامنة فيها ،وأف بوسعها أف تنفجر بُت حُت وآخر حبمم لعلها تغَت كل
شيء ،ولكنها ال تفعل ذلك ،متذكرا زلزاؿ عاـ  .1927شهدت الزلزاؿ وأنا طفل يف
السادسة .لقد خض األرض كما لو خضتها ريح رىيبة .كنت جالسا على األرض مع غَتي
من األطفاؿ يف ادلدرسة الصغَتة ،فحسبت أف الريح اذلادرة ىزت البنياف القدًن ىزا عنيفا .ودلا
انطلق الصبية مذعورين إىل اخلارج ،انطلقت معهم ورأيت احلجارة تتساقط كتبل من أعلى
ادلبٌت العتيق ادلقابل ،وتتكوف أماـ عيٍت يف ركاـ أبيض مريع .واذبهت أبصارنا من اخلرابة اليت
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ضلن فيها ضلو كنيسة ادلهد نستنجد اهلل إلنقاذنا .ومسعت بعض الكبار يقولوف :إف كاف ىذا
() 25

يوـ القيامة فهل سيدفننا اهلل ربت األنقاض ليقيمنا من ربتها مرة أخرى؟».

نبلحظ ىنا مدى التطابق ادلوجود يف وصفهما للزلزاؿ وتصويرعلا لو ،حىت إف وليد نفسو عندما
شهد الزلزاؿ كاف يف السادسة وىو نفس عمر جربا الطفل الذي ولد عاـ  .1921من ىنا
ؽلكن اجلزـ بأف وليد يف ىذه الرواية ىو نفسو جربا يف الواقع.
 لكل منهما ذكريات ترجع إىل مرحلة الطفولة ،حاوؿ جربا اسًتجاعها يف (البئر األوىل) ،منذلك حادثة عراكو مع صبية احلي عراكا شديدا كاف فيو الضحية« ،وبينهم أخواف مشهوراف
بالعض ( )...وعضٍت أحد األخوين يف ف خذي عضة انتزعت قسما من جلدي وحلمي .ويف
الوقت نفسو غرز اآلخر أسنانو يف صدري وكاد يقتلع حلميت ،ومل يًتكاين إال عندما رأيا الدـ
()26

ؽلؤل وجهي ويسيل على ثياهبما ،وأنا أزعق وأبكي».

تركت ىذه احلادثة أثرا بالغا لدى "جربا" الطفل ،وىو تقريبا ادلشهد الدرامي ذاتو الذي
نلحظو عند "وليد مسعود" يف الرواية ،إذ تعارؾ مع أحد الصبية ألنو رحبو يف اللعب بالبيض
ادللوف يوـ العيد الكبَت ،عيد الفصح .يصف ذلك قائبل« :وإذا ىو فجأة ؽلسك خبناقي
ويقوؿ" :وليد ،أرجع يل بيضايت )...( ".فقلت ":رحبتها ،وأنت راض ،لن أرجعها ".قاؿ" :واهلل
إف مل ترجعها ،أخنقك" .فدفعت بيدي الطليقة قبضتو عن خناقي بأقصى قويت ،وفكرت بأننا
إذا تعاركنا ،سوؼ تتحطم البيضات ،وخطر يل أنٍت إذا استمرت ادلعركة ،سأضع ما يف يدي
منها وما يف جييب على الرصيف ،لكي أربرر ،فأبطحو أرضا ،ولكنو مل يعطٍت فرصة
للمباطحة ،استدار عٍت مسرعا قرابة مًتين ،واضلٌت ليلتقط حجرا كبَتا حبجم رأسو ،وعاد رافعا
احلجر بوجهي وعاط" :أرجعها .فعطت بو" :انزؿ احلجر )...( ".ومل ؼلطر ببايل حلظة واحدة
أنو سيستعمل احلجر فعبل .ولكنو دنا مٍت ولطمٍت بو على وجهي لطمة عاتية أوقعتٍت على
األرض وأنا أصرخ ،وغامت عيناي بغشاوة كثيفة ،وحسبت أنٍت عميت )...( .ووضعت يدي
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على عيٍت وإذا الدـ من حوذلا حار على يدي :لقد شج عظم اخلد يف الزاوية من عيٍت
() 27

اليسرى».

 كبلعلا قاـ برحلة شكلت منعطفا مؤثرا يف حياتو .فقد كانت الرحلة اليت قاـ هبا "جربا" يفطفولتو رحلة مدرسية اكتشف من خبلذلا البئر منبع احلياة ،يقوؿ« :وأصابنا اإلعياء وتصورت
أننا سنموت ،ولن يعرؼ أىلنا ما الذي حل بنا ،إال إذا أخربهتم الغرباف دبصَتنا ...وفجأة
انفرج التل أمامنا عن منحدر صخري ىش ما كدنا هنبط فيو حىت رأينا على مسافة منا فوىة
بئر من حجارة رتبت بشكل دائري ،وعلى سطحها غطاء حديدي صدئ .ركضنا إىل البئر،
ورفعنا الغطاء وضلن نتدافع ،وادلعلم ػلاوؿ ضبط اندفاعنا لئبل يسقط أحدنا يف البئر".سطل يا
صباعة ،احبثوا عن سطل" .مل يكن ىناؾ سطل ،وادلاء على عمق مًتين أو أقل ،وضلن نكاد
ظلوت من الظمأ .ولكن ادلعلم كاف واسع احليلة ،ألنو أفرغ "السفرطاس" الذي يف كيسو من
الطعاـ ،وكاف يتألف من وعائُت .وصاح" :كل من يلبس حزاما ،فليحلو" .صبع بضعة أحزمة،
وربط أطرافها معا يف حبل واحد أوثق هنايتو ،مع هناية حزاـ آخر ،يف عرويت أحد الوعائُت،
وأداله يف البئر .وأصعد ادلاء الذي كاف يعدنا بو طيلة ساعات العذاب ...وشربنا واحدا
واحدا ،وكل منا يتصور أنو سيشرب البئر كلها .لقد كاف ادلاء عذبا ،رغم شوائبو الظاىرة،
()28
وباردا كالثلج ،كما قاؿ ادلعلم .أـ أنو الظمأ الذي أوحى إلينا بذلك؟ »
أما رحلة "وليد مسعود"  ،فقد كانت رحلة نسكية قاـ هبا مع زميلُت لو يف الدير ،سليماف
ومراد ،كاف ىدفها التقرب إىل اهلل والتفرغ لعبادتو يف كهف من الكهوؼ البعيدة عن البشر.
وأثناء الرحلة كاف اكتشافهم للبئر أمرا عظيما وهبيجا« .كاف ادلرتفع أبعد شلا ظننا .واضطررنا
إىل التسلق ،والتشبث ،حىت بلغنا السلسلة احلجرية .فتسلقناىا ،وإذا بكوخ مهدـ تكورت
جدرانو ادلنهارة قرب باب خشيب عتيق متآكل ،وترامت حوؿ الكوخ بضع حواكَت ،أشجارىا
يابس ة ،كانت يف يوـ مضى لوزا وتفاحا ومشمشا ..البئر ،ال بد من بئر .أين البئر؟ ..وعندما
قفزنا إىل إحدى احلواكَت كانت ىناؾ خرزة كحجر الطاحوف .إهنا تلتمع ،وقد تركت فيها
الدالء اليت أدليت منها يف عشرات السنُت الغابرة حروزا وأخاديد ..وركضنا إليها ،ورفعنا بابا
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حديديا صدئا عن وسطها .ماء .ماء .وكنت من العطش حبيث وددت لو أقفز إىل أعماؽ
البئر وأغرؽ يف مائها .مل تكن عميقة ،ومع ذلك فإف ادلاء مل يكن يف متناولنا .ودلا قاؿ
سليماف إف اهلل يهيئ لئلنساف ما ػلتاج إليو ،ولكنو ال يسهل علي و األمور لكي ال يكسل،
صحت بو" :ببلش فلسفة .أين السطل؟ ىذا ىو ادلهم .كل بئر ذلا سطل" .وانتشرنا يف
احلواكَت نبحث عن السطل ،وفجأة صاح مراد صيحة فرح ،وعدنا إىل البئر ويف يده دلو
مطعج من تنك ،زلمر بالصدأ الكثيف .وكاف ببل حبل وال جنزير ..غَت أنٍت مل أتردد ،نزعت
حزامي اجللدي الرفيع عن بنطلوين ،وربطتو بعبلقة الدلو ،وكلي خوؼ من أف تسقط العبلقة
من مكاهنا لشدة الصدأ .وأعطاين سليماف حزامو أيضا وشددتو بطرؼ حزامي ،وأنزلت الدلو
من وسط اخلرزة ،ومراد يهذرـ لنفسو بالدعاء ،وأنا أصيح" :يا رب ،يا رب "...وبلغ الدلو
ادلاء ،... ،يظهر أف أحدا مل يكن قد سحب من تلك البئر بعد الشتاء األخَت ،فادلاء فيو
مرتفع ..خبطت ادلاء بالدلو ،مث أنزلتو إىل أعمق ما أستطيع ،لكي أبدد ما على سطح ادلاء
من أسن .ودلا سحبتو صعد يًتنح مليئا بنعمة اهلل ..وشربنا .شربنا حىت انتفخنا .ومؤلنا الكرـ
() 29

القدًن بصيحاتنا».

فعلى الرغم من اختبلؼ نوع الرحلة وىدفها بُت جربا ووليد ،إال أف أثرىا تشابو لدى االثنُت
حُت اكتشافهما البئر ،مصدر ادلاء وسر احلياة والوجود .حىت إف طريقة البحث عن البئر
وسطلها واستخراج ادلاء كانت نفسها عند االثنُت شلا يوحي بأهنما شخص واحد.
 كبلعلا مثقف ،يتوؽ إىل اجلماؿ والتوحد بو ،وإهنما ليحمبلف األفكار ذاهتا .يتجلى ذلكمن خبلؿ شهادة جواد حسٍت عن وليد مسعود« :كاف يقوؿ أحيانا أنو لو عاش يف عصر
مضى ،لردبا استطاع أف يتحدث عن إمكانية إغلاد التوازف يف الفن ،يف الدين ،يف التوحد
باجلماؿ مثبل ،على طريقة بعض قدامى ادلتصوفُت .التوحد باجلماؿ بعباد تو :ادلبالغة يف العبارة،
يقوؿ ،تبدو مضحكة .أعبادة ،وىو مل يعرفها حىت يف الدين؟ أػلرؽ خبورا؟ أيكتب قصائد ال
يقرأىا ألحد يتلوىا ساعات الفجر كاألدعية؟ أيعانق امرأة صبيلة ( )...ويزعم أنو عبدىا؟ وبعد
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ذلك؟ ومع ذلك ،بعد التحدي ،والعنف ،بعد الصراع والضرب وادلغامرة بكل شيء ،فإف
() 31

اجلماؿ ،يف النهاية ،ىو األىم ،كاف يقوؿ .التأمل فيو ،كتأمل الصويف يف ذات اهلل».

وىو نفس ما كاف يصبو إليو "جربا" وينشده .فقد كاف موسوعي الثقافة بشهادة أصدقائو
ومعاصريو ،وكل من عرفو وقرأ لو .ولطادلا حبث عن مواطن اجلماؿ يف كل شيء ،يف الفن ،يف
األدب ،يف الرسم ،يف الطبيعة ،ويف احلياة كلها.
 كبلعلا عاش غريبا مقتلعا من أرضو .فجربا ولد يف بيت حلم ،وعاش فيها قبل أف ينتقل إىلالقدس ،ومن مث رحل إىل بريطانيا ودمشق وبغداد وبَتوت وأمريكا ،ولكن القدس ظلت أقدس
مدينة عنده .إف «عبلقة الكاتب دبدينتو ،مدينتو األوىل ،عبلقة خاصة ،استثنائية يف آف واحد،
إذ مهما ابتعد ال بد أف يعود إليها ،وىذه العودة تتمثل بأشكاؿ متعددة .إهنا النبع الذي ؽلتد
يف أعماقو ،وؽلنحو باستمرار مادة للكتابة والذكرى .ويبدو يل أف ادلدينة احللم كلما ابتعدت
()31
جغرافيا كلما أصبحت أقرب إىل الكاتب».
وىذا ما غلسده "جربا" عرب إبداعاتو وكت اباتو ادلتعددة ،فالقدس بالنسبة إىل "جربا" مل تكن
رلرد مدينة أحبها ،فقد أحب بغداد كذلك ألنو استقر هبا وعاش فيها طويبل ،ولكن القدس
ظلت عنده أكرب من رلرد مدينة ،فهي جزء من كيانو ،من ذاكرتو ،من وجوده ،ومن كونو
فلسطينيا .وابتعاده عنها رغما عنو ،كاف ابتعادا جسديا فقط ،أما روحو فقد ظلت عالقة بكل
شرب مقدس فيها.
أما "وليد" ،فهو أيضا من بيت حلم وعاش يف القدس ،واضطر للرحيل فيما بعد .وعلى
الرغم من ادلكانة ادلرموقة اليت تبوأىا بفضل جهوده وعملو الدؤوب ،وشهرتو كأديب وناقد يف
عواصم كثَتة ،إال أف إحساسو بالوحشة والغربة ظل يزداد يوما بعد يوـ .يف حوار جرى بُت
مسَتة وأخيها كاظم الذي شن ىجوما عنيفا ضد وليد بسبب غَتتو من شهرتو األدبية ،صلدىا
تؤكد ذلك« :قالت مسَتة :مهما يكن فإنو – أي وليد  -ليس بقايا األرستقراطية ادلنقرضة اليت
تتخيلها يا كاظم .أنت تتشاطر يف ذلك أكثر شلا غلب .وليد مقتلع ،وىذا أمر ال ػلتاج إىل
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ذكاء كثَت لرؤيتو .وىو ػلاوؿ أف غلد األرض يعيد فيها غرس جذوره .وإال فإنو لن يستطيع أف
يفكر ،أف يكتب ،أف ػلقق شيئا .ولكن ىل استطعت أف تكتنو ما يف دخيلتو؟ ال أظن .ماذا
() 32

تعرؼ عن حياتو أنت؟».

يعرب "عيسى ناصر" أحد معارؼ عائلة "وليد" عن القهر الذي كاف يتعرض لو الفلسطينيوف
قائبل « :لقد كانت مصيبة الفلسطيٍت ال النفي عن مسقط رأسو فحسب ،بل الصعوبة
ادلفروضة عليو يف التنقل من بلد إىل بلد ،ورصده رصد اجملرمُت من أجهزة أمن ال ربصى
أنواعها .وما من حكومة عربية إال وتصرح بالوحدة وتضع يف الوقت نفسو ألف حاجز بُت
() 33

قطرىا والقطر العريب اآلخر .أمرنا هلل».

لن ضليد عن الصواب ،إذا جزمنا حبقيقة ىذا الوضع ،فهو الوضع عينو الذي كاف يعانيو
"جربا" يف تنقبلتو من بلد إىل بلد عريب آخر .ولعل ذىابو إىل بغداد للعمل واالستقرار هبا،
كاف نتيجة الصعوبات اليت واجهتو يف دمشق عندما أراد التوجو إليها يف بداية األمر .وىذا
مثاؿ واحد فقط على ما عايشو "جربا" الذي جسد معاناتو ىذه من خبلؿ بطلو "وليد" يف
الرواية قيد الدراسة.
 نبلحظ أف ادلدف نفسها تتكرر يف (البئر األوىل) ويف الرواية ،وىي ادلدف اليت زارىا كل من"جربا" كاتب السَتة ،و"وليد" بطل الرواية .فكل منهما بعد أف انتقل من بيت حلم والقدس،
زار أماكن عديدة إما للدراسة أو للعمل .ونذكر من ذلك :لندف ،بَتوت ،دمشق ،بغداد،
إيطاليا ،أمريكا....
 شعور كل منهما بالغربة واالغًتاب ،وبقسوة الظروؼ اليت أدت بكل من "جربا" و"وليد"إىل مغادرة فلسطُت الوطن األـ ،دفع هبما إىل زلاولة إثبات الذات والتفوؽ يف صبيع ادليادين.
فكاف النجاح تعويضا لئلحساس بدؼء األرض والوطن .فػ"جربا" مثبل كاف رساما ،شاعرا،
ناقدا ،روائيا ،مفكرا  ،مًتصبا ،ومقاوما بشكل من األشكاؿ يف صبيع إبداعاتو .فهو مل يرضخ
للفقر واحلرماف يف الصغر ،وال لقسوة الظروؼ وظلم العدو يف الكرب .واستطاع أف ػلتل مكانة
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ىامة بُت مثقفي عصره ،وأف يكوف رمزا للمثقف الفاعل ادلنتج الذي ػلسب لو ألف حساب،
وسَتتو وأعمالو تشهد على ذلك.
وكذلك كاف "وليد"  ،ىذا ادلواطن الفلسطيٍت األصل ،الذي أثبت ذاتو يف إدارة األعماؿ ،ويف
الشؤوف ادلصرفية ،وكاف سببا يف ثراء العديد من الناس فلسطينيُت وغَت فلسطينيُت ،وكاف إىل
جانب ذلك ناقدا وكاتبا لو العديد من ادلؤلفات .وأفكاره أفكار عميقة وبناءة نستشفها من
خ بلؿ حواراتو مع شخصيات الرواية ،ومن خبلؿ مواقفو من أمور احلياة .يقوؿ عنو احلاج
نوفل أحد أصدقائو «:فوليد إظلا ىو ذلك الفلسطيٍت الرافض ،الرائد ،الباين ،ادلوحد ( إذا كاف
ألميت أف تتوحد) ،العامل ،ادلهندس ،التكنولوجي ،اجملدد ،احملرؾ للضمَت العريب بعنف .وليد،
كما عرفتو ،كاف يرفض القياـ بدور ال يتقنو .ودوره األىم ىو تغذية الروح اجلديدة ادلبنية على
العلم ،على احلرية ،على احلب ،على التمرد على السلفية  -ربقيقا للثورة العربية كلها .والثورة
لديو ليست رلرد تغيَت طبقي يف نظاـ احلكم ،أو رلرد وضع اليسار مكاف اليمُت ،أو
بالعكس .الثورة لديو ىي وضع العريب يف خضم العامل الكبَت ،وإثبات قدرتو على الصمود من
جهة ،وعلى العطاء من جهة .إذا مل استقرئ حياة وليد على ىذا النحو ،فإنٍت لن أفهمو.
سأبقى أناقشو ،وأخاصمو ،وأحاجو ،ولكنٍت أعلم أنو واحد من ىؤالء ادلنفيُت ،الذين من
مواقع منفاىم يزعزعوف العامل العريب ليعيد النظر يف كل ما صنع وفكر ،وؽلؤلوف العامل ذكرا
السم العريب ،مهما تكن النعوت اليت يطلقها عليو األعداء ،الذين تركبهم العقد النفسية
ذباىو .أينما كاف ىناؾ بروز يف علم ،أو ماؿ ،أو فكر ،أو أدب ،أو ذبديد ،وجدت ذلك
الفلسطيٍت ادلنفي ،تراه فاعبل ،زلرضا ،منظرا ،زلققا لكل ما ىو سلتلف .أينما كاف ىناؾ عمل
() 34
جريء ينتهي إىل التضحية بالذات ،وجدت الفلسطيٍت».
فلطادلا أثار "وليد" إعجاب احمليطُت بو ،وكاف موضع فخر ذلم ،إنو ظلوذج مشرؼ للفلسطيٍت
ادلقاوـ ،الناجح ،الرافض للظلم والذؿ .يقوؿ عنو د .جواد حسٍت ،صديقو الذي الزمو عشرين
سنة« :كيف كاف ألي فلسطيٍت يف مثل ىذا اجلو ادلرير ،القاحل الفاجع ،أف يفكر ،ويعمل،
ويبٍت ،ويكتب ،وىو يقاوـ العتاة واألقزاـ وادلتجربين أينما توجو؟ ومع ذلك ،انظر ،عاش وليد
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كما مل يعش واحد منا ،كما مل تعش أنت وأنا :قاوـ ،وأنتج ،وولد ثراء ،واستولد أفكارا ،وترؾ
أثرا سيشغلنا طويبل ربديد أبعاده ..ما ىذا التناقض؟ أين التفسَت؟ فقلت :كل ما أعرفو ىو أف
() 35

وليد أراد أف يأيت احلياة من جوانبها كلها»..

وإذا كاف "وليد" يرى احلياة جوىرة يف كف اإلنساف ،عليو أف يقبلها وؽلتع ناظريو بألواهنا،
وبآللئها ،فإف "جربا" أيضا كاف زلبا ذلا ،ومتفائبل إىل حد يصعب فيو التمييز بُت احللم
() 36

والواقع ،ويؤكد ذلك بقولو«:أحبلمي متداخلة بوقائع حيايت بشكل عجيب».

 كل من "جربا" و"وليد" كاف كاتبا ،ألف العديد من الكتب يف سلتلف ادليادين ،ولعلالشيء البلفت لبلنتباه ،أف كبل منهما كتب سَتتو الذاتية أو فصوال منها ومساىا "البئر".
فػ"جربا" كتب بعضا من سَتة حياتو ومساىا "البئر األوىل" ،وعن سبب التسمية يقوؿ« :بئر
الطفولة ...اليت ذبمعت فيها أوىل التجارب والرؤى واألصوات ،أوىل األفراح واألحزاف
واألشواؽ وادلخاوؼ ،اليت جعلت تنهمر على الطفل ،فأخذ إدراكو يتزايد ووعيو
() 37

يتصاعد».

وبئر الطفولة ىذه سبتد من  1921إىل 1932ـ ،وىذه ادلرحلة ،ىي مرحلة التكوين األوىل اليت
أثرت بذكرياهتا البهيجة وادلؤدلة على جربا الطفل .فبعض الذكريات ظلت راسخة يف ذاكرتو مل
سبحها السنوف ،وبثها يف صبيع ما كتب من قصص وروايات.
وبادلوازاة ،كاف "وليد مسعود" كذلك كاتبا على درجة رفيعة من التوقد والتألق والتميز.
ولعلها ليست بالصدفة الربيئة أف يكتب ىو أيضا بعضا من سَتتو الذاتية ويسميها "البئر".
ففي حوار دار بُت مرًن الصفار ود .جواد حسٍت وبعض األصدقاء حوؿ كتب وليد ،إشارة
إىل سَتتو ىذه« ،وعندما هنضت مرًن وحبركة من رأسها دفعت بشعرىا السابل عن وجهها إىل
كتفيها ،والكأس اجلميلة بيدىا كوردة من اجلنة ،وتقدمت من رؼ ػلمل عددا من كتب وليد
مسعود ،صفت كلها معا وراحت سبر بأصبعها عليها وتعدىا" :واحد ،اثناف ،ثبلثة ،أربعة...
مل أكن أعلم أنو كتب ىذه الكتب كلها .ىل قرأهتا يا إبراىيم؟
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 كلها ،وناقشتو يف كل واحد منها وىو يكتبو. وأنت يا عامر؟ قرأت معظمها .إهنا تنضج بشخصيتو اليت كنت أعرفها جيدا ،فأكاد أحزر ما يفالكتاب قبل أف أقرأه .أفضلها يف نظري " ادلفرد وادلتعدد وادلطلق" .ىل قرأتو؟
 نعم .قد يكوف أنضج كتبو ،ولكنٍت فضلت عليو كتابو "البئر" ،الذي يتحدث فيوعن طفولتو ،على ضلو مل أعرؼ بالضبط ىل ىو سَتة ذاتية ،أـ زلاولة روائية.
فقاؿ جواد :إنو جزء من سَتتو الذاتية .حثثتو طويبل على كتابتو .غَت أنو كاف قد أصبح لديو
()38
ثبات على طفولتو ،يدور حوذلا ،ويتوقف عندىا ،ويكاد ال يتخطاىا».
لقد بات أكيدا أف "وليد مسعود" ىو "جربا" يف أكثر من وجو لو .منذ البداية كاف لدى
"جربا" نية يف كتابة سَتة ذاتية وتسميتها بالبئر حىت قبل أف يكتبها وينشرىا عاـ .1987
فأحداث الرواية وشخصياهتا كلها توحي بأف نص "البحث عن وليد مسعود" إظلا ىو فصوؿ من
سَتة جربا الذاتية صبع بينها وبُت بعض األحداث ادلتخيلة لنحصل يف األخَت على رواية سَتية
أو سَتة روائية .فاالعتماد على الذاكرة وزلاولة اسًتجاع ما كنزتو طيلة ىذه السنُت ،جاء
واضحا يف الصفحات األوىل من الرواية ،فكانت البداية كاآليت«:سبنيت لو أف للذاكرة إكسَتا
يعيد ذلا كل ما حدث يف تسلسلو الزمٍت ،واقعة واقعة ،وغلسدىا ألفاظا تنهاؿ على الورؽ.
لعل من حقي اآلف أف أجلأ إىل عبارة وليد مسعود ىذه اليت كثَتا ما كررىا يف أشهره األخَتة.
ضلن ألعوبة ذكرياتنا ،مهما قاومنا .خبلصاهتا ،وضحاياىا معا .تسيطر علينا ،ربلي ادلرارة،
تراوغنا ،تذىب أنفسنا حسرات ،عن حق أو غَت حق .كيف ظلسك هبذه األحبلـ ادلعكوسة،
ىذه األحبلـ اليت ذبمد ادلاضي وتطلقو معا ،ىذه الصور ادلتناثرة أحيانا كالغيوـ فوؽ سهوب

الذىن ،ادلضغوطة أحيانا كادلاسات الثمينة بُت تبلفيف النفس؟)39(».وىذا يوحي بأف يف
الرواية ذكريات شخصية سيسردىا "جربا" ليجمع بُت السَتة والرواية.
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كل اإلشارات اليت أشرنا إليها من قبل ،واليت تضع جربا ووليد يف كفة واحدة ،كانت برىانا
وإثباتا على أهنما شخص واحد بامسُت :اسم حقيقي وآخر مستعار .األحبلـ نفسها،
والتطلعات ذاهتا ،واألمل والعذاب عينهما .كل شيء يوحي بأف وليد مل يكن إال رلرد قناع
شفاؼ زبفى وراءه جربا ،وىذا الذي ذىبنا إليو يشبو ما قالو الباحث صليب العويف عن وليد
مسعود« :ليس إال نسخة منقحة أو مطابقة جلربا ،وليست التأمبلت وادلنولوجات ادلبثوثة بُت
ثنايا اللوحات والصادرة على ألسنة سلتلفة سوى انعكاسات ظلية لوعي جربا ومعزوفات صرػلة
لوجدانو ،ذبد يف "الوىم الروائي" مناسبة ومربرا لئلفاضة والتعرية .و"الوىم الروائي" يف "البحث
عن وليد مسعود " غبلؼ شفاؼ ورقيق ،وبإماطة ىذا الغبلؼ تصبح ادلسافة بُت ادلنطق
() 41

الروائي ومنطق السَتة الذاتية قاب قوسُت أو أدىن».

وغَت خاؼ أف "البئر األوىل" إظلا ىي سَتة ذاتية توضيحية أو تفسَتية ،إذ بواسطتها سبكنا
من التأكد بأف األحداث والذكريات اليت أشرنا إليها سابقا ،إظلا ىي أحداث وذكريات حقيقية
وليست من ادلتخيل الروائي .واجلدير بالذكر ،أف "جربا" كاف يتوزع عرب كل أعمالو القصصية
والروائية على وجو اخلصوص ،وعلى صبيع شخصياتو ال على البطل وحده.
واستنادا على كل ما سلف ،ؽلكن القوؿ إف القص السَت ذايت وريث القص الروائي،
والسَتة الذاتية ىي سليلة الرواية ولذلك أخذت السَتة الذاتية عن الرواية ظواىر فنية عديدة
أ علها طريقة التضمُت والسرد بضمَت ادلتكلم واحلوار ،مث إف العبلقة ادلتبادلة بُت اجلنسُت قائمة،
فجل الروايات تقرأ كما لو كانت سَتا ذاتية وخاصة تلك اليت تستعمل ضمَت ادلتكلم )41(.أو

اليت تأخذ بعضا من مادهتا من حياة صاحبها دوف أف ػليل الكاتب إىل ذلك ،فيأيت دور
ا لقارئ ليكشف عن ىذا التبلقح بُت اجلنسُت .وإذا كانت السَتة الذاتية ترسم احلياة اخلاصة
لصاحبها ،فإف الرواية تعٌت بوصف عادلو اخلارجي ليكوف يف ذلك تعاوف وتساند بُت اجلنسُت
يف تصوير شخصية الكاتب.
نؤكد يف األخَت أف ادليثاؽ السَتي أو الروائي اللذين أشار إليهما "فيليب
لوجوف"( )Philipe Lejeuneو"جورج ماي" وغَتعلا من النقاد وادلنظرين ،ال ؽلكن التسليم
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هبما تسليما مطلقا ،إذ يتمتع كل جنس منهما -أي الرواية والسَتة الذاتية  -حبدود مرنة
تسمح بالتمازج والتداخل إىل حد يصعب معو التفريق بينهما .وىذا ما أثبتو نص جربا
إبراىيم جربا "البحث عن وليد مسعود" .فهو ليس سَتة ذاتية خالصة ،وال رواية خالصة ،وال
رواية بضمَت ادلتكلم كما ؽلكن للقارئ أف يتوقع ،إظلا ىو جنس ىجُت ،ومزيج عجيب بُت
العنصر السَتذايت وبُت العنصر الروائي ،استثمر فيو الكاتب إمكانات السَتة الذاتية
وإمكانات الرواية ،ليعطينا يف األخَت ما ؽلكن أف نصطلح عليو بػ "الرواية السَت ذاتية" ،ىذا
اجلنس اجلديد الذي ؽلكن أف نصفو بأنو جنس بيٍت يوجد يف نقطة التماس والتقاطع بُت
الرواية والسَتة الذاتية ليأخذ منهما مساهتما األسلوبية والفنية كالتخييل والرمز واإلػلاء والتوثيق
وحضور األنا وطغيانو دوف احلاجة إىل استعماؿ ضمَت ادلتكلم.
لقد أثبت جربا بأنو مبدع يتمتع جبانب كبَت من احلرية ،حرية الفكر وحرية الكتابة،
فنصوصو تزخر بشخصيات أقل ما ؽلكن أف توصف بو أهنا شخصيات مثقفة وحرة يف طرح
أفكارىا ،ووليد مسعود ما ىو إال جانب من جوانب شخصية جربا ومل مح من مبلمح فكره
وفلسفتو يف احلياة .وادلقارنة بُت نص " البحث عن وليد مسعود" وسَتتو الذاتية " البئر األوىل
" تكشف عن مدى التقارب والتشابو ادلوجودين بُت الشخصيتُت جربا ووليد مسعود من
جهة ،وتظهر أف نصو " البحث عن وليد مسعود" الذي وشحو دبيثاؽ روائي يف صفحتو
األ وىل ال ؽلكن تصنيفو أجناسيا ضمن خانة الرواية ،ألف فيو حضور واضح جلانب من حياتو
وفكره نستشفو من خبلؿ ادلقارنة اليت أجريناىا .ولعل ىذه احلوارية اليت أقمناىا بُت النصُت "
روايتو وسَتتو" ىي اللمسة اليت أردنا إضافتها وإبرازىا ،ليمكننا اجلزـ دوف كثَت مبالغة أف "
البحث عن وليد مسعود" إ ظلا ىو يف جوىره وحقيقتو رواية سَت ذاتية بامتياز.
الهوامش:
( )0إحساف عباس :فن السَتة ،دار الثقافة ،بَتوت( ،د.ت) ،ص .001
()7ضبيد حلمداين :يف التنظَت وادلمارسة؛ دراسات يف الرواية ادلغربية،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط،0
0431ـ ،ص .12
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()3ينظر ،خدغلة زعًت :السَتة الذاتية يف األدب العريب -جربا إبراىيم جربا ظلوذجا ،-رسالة دكتوراه سلطوطة،
إشراؼ ابن عبد اهلل األخضر ،جامعة السانيا ،وىراف ،7111-7113 ،ص .77
( )1ينظر ،ادلرجع نفسو ،ص .4-3
)*( ؽلكن التدليل على صحة ىذا القوؿ دبا أثَت من ىجوـ ضد الكاتب ادلغريب زلمد شكري عندما أصدر
سَتتو الذاتية "اخلبز احلايف" و "الشطار" .فقد أثارت ىذه السَتة ضجة كبَتة يف الوسط األديب العريب دلا
سبيزت بو من جرأة وصراحة غَت معتادتُت يف قوؿ احلقيقة ،وسرد األحداث كما جرت دوف أف يكوف
للكاتب يف ذلك أي حرج .وقد كاف موضوعها األساس تصوير الفقر ادلدقع الذي ساقو إىل مغامرات
عاطفية وجنسية متنوعة .ويذكر الناقد جابر عصفور يف إحدى مؤلفاتو أف ىذه السَتة قد منعت من
التدريس يف اجلامعة األمريكية ،وما زاؿ حىت اآلف ينظر إليها على أهنا كتابة سبردية ضربت عرض احلائط كل
ما ؽلت بصلة إىل الدين والعرؼ والتقليد.
( )5ؽلٌت العيد :فن الرواية العربية بُت خصوصية احلكاية وسبيز اخلطاب ،دار اآلداب ،بَتوت ،ط،0
0443ـ ،ص .23

( )1جابر عصفور :زمن الرواية ،دار ادلدى ،دمشق ،ط ،0444 ،0ص .023
()2ادلرجع نفسو ،ص .032
(8) Georges Lukacs : La théorie du roman, Editions Gonthier, 1963, p 72-73
( )4عبد الرضبن منيف :رحلة ضوء ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر وادلركز الثقايف العريب ،بَتوت ،الدار
البيضاء ،ط7110 ،0ـ ،ص .57
( )01جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،دار اآلداب ،بَتوت ،ط0423 ،0ـ ،ص .5
()00جربا إب راىيم جربا :الفن واحللم والفعل ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،ط ،0433 ،7ص
.017-010
( )07جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل -فصوؿ من سَتة ذاتية ،-ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت،

ط7110 ،7ـ ،ص .4-3
( )03جربا إبراىيم جربا :ينابيع الرؤيا ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،ط0423 ،0ـ ،ص .37
( )01جربا إبراىيم جربا :الفن واحللم والفعل ،ص .055
( )05جربا إبراىيم جربا :معايشة النمرة وأوراؽ أخرى ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،ط،0
0447ـ ،ص .731-735
( )01جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .73
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( )02ينظر ،فيصل دراج :رواية جربا إبراىيم جربا :فلسطيٍت األحبلـ أو الفلسطيٍت ادلستحيل ،ضمن كتاب
القلق وسبجيد احلياة ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،ط ،0445 ،0ص .77
( )03جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .33-37
( )04جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .033-037
( )71جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .21
( )70جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .031
( )77جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .51
( )73جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .033
( )71جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .41
( )75جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .024-023
( )71جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .15
( )72جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .031-035

( )73جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .012
( )74جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .075-071
()31ادلصدر نفسو ،ص .01
( )30عبد الرضبن منيف :الكاتب وادلنفى ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،ط ،0441 ،7ص
.001
( )37جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .13
()33ادلصدر نفسو ،ص .001
()31نفسو ،ص .373-377

()35نفسو ،ص .33-37
()31ينظر ،خدغلة زعًت :السَتة الذاتية يف األدب العريب؛ جربا إبراىيم جربا ظلوذجا ،ص .333
( )32جربا إبراىيم جربا :البئر األوىل ،ص .05
()33جربا إبراىيم جربا :البحث عن وليد مسعود ،ص .312
()34ادلصدر نفسو ،ص .00
( )11صليب العويف :النموذج اإلشكايل بُت وليد مسعود واليتيم -تأمبلت يف ادلضموف الروائي ،-رللة
األقبلـ ،بغداد ،السنة  ،01العدد  ،3مارس  ،0424ص .17
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( )10زلمد الباردي :إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة ،مركز النشر اجلامعي ،تونس7111 ،ـ ،ص
.722
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