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سؤال السرد السوري وعالقته بالحدث السيا�شي

بين عامي 2000 و2020)1) 

ميسون شقير)2)

: مدخل
ً

أواًل

يهدف	هذا	البحث	إلى	الكشف	عن	عالقة	الرواية	السورية	املعاصرة	بتغيرات	الحدث	السيا�شي	واالجتماعي	
السوري	ما	بين	عامي	2000	و2020،	استناًدا	إلى	التركيز	على	عالقة	السياسة	باألدب،	وعالقتها	بالرواية	بصورة	
خاصة،	بوصف	الرواية	بحسب	جورج	لوكاتش	ملحمة	العصر	القادرة	على	هضم	األحداث	والتغيرات	في	املجتمع،	

وتوثيقهما.

يدرس	الفصل	األول	املرحلة	التي	سبقت	الثورة	السورية	بين	عامي	2000	و2010،	مبيًنا،	من	خالل	أربع	روايات	
مختارة،	كيفية	توثيق	الرواية	السمات	االجتماعية	واالقتصادية	لتلك	املدة،	وتوثيق	حجم	القمع	السيا�شي	الذي	
كانت	تعيشه	سورية	قبل	الثورة	السورية،	لنرى	بعدها	كيف	تحولت	الرواية	إلى	كاتب	التاريخ	الحقيقي	املسهم	
 2011 عامي	 بين	 السيا�شي	 بالحدث	 الرواية	 عالقة	 الثاني	 الفصل	 ويتناول	 السورية.	 الثورة	 لحدوث	 التمهيد	 في	
الروائي	على	 امللتزم،	وقدرة	السرد	 الثورة	لألدب	 أيًضا	إحياء	 أربع	روايات	مختارة	 يتناول	من	خالل	 إذ	 و2020.	
بدء	 ثم	 ومن	 مسلحة،	 ثورة	 إلى	 السلمية	 االنتفاضة	 تحول	 ورصد	 وانعكاساته،	 الثوري،	 الحدث	 تفاصيل	 رصد	
ظهور	املجموعات	اإلسالمية	املسلحة	بما	فيها	داعش،	وتداعيات	الحرب	والتشرد	على	املجتمع	السوري،	مبيًنا	
قدرة	الرواية	على	التقاط	عمق	التغيرات	التي	حدثت	في	هذه	املدة،	وتوثيقها،	ومبيًنا	أيًضا	ضعف	قدرة	الرواية	على	

التأثير	الفّعال	في	مجريات	التغيرات	السريعة	الحادة	التي	تعرض	لها	املجتمع	السوري	بعد	الثورة.

شهدت	بداية	القرن	الحادي	والعشرين	موجة	الربيع	العربي	التي	تعرف	بأنها	من	أهم	التغييرات	االجتماعية	
علي	 بن	 نظام	 الثورات	 هذه	 أسقطت	 كيف	 وشهدنا	 عاًما،	 منذ	خمسين	 العربي	 العالم	 شهدها	 التي	 والسياسية	
من	 واحدة	 إلى	 املفرط	 نظامها	 بسبب	عنف	 تحولت	 التي	 إلى	سورية	 وكيف	وصلت	 في	مصر،	 ومبارك	 تونس	 في	
أهم	مآ�شي	هذا	القرن.	ويتناول	هذا	البحث	في	الجانب	السيا�شي	منه	إرهاصات	الثورة	السورية	ونتائجها	بوصفها	
التحوالت	 لتوثيقها،	وتحليلها،	وفهم	 البحوث	األكاديمية	 إلى	كثير	من	 حالة	مستمرة	غير	منتهية	ما	تزال	بحاجة	

)1(	عنوان	البحث	األصلي:
La	relación	entre	la	novela	y	la	situación	política	en	Siria	entre	los	años	2000	y2020

ّدم	هذا	البحث	لنيل	درجة	املاجستير	في	جامعة	مدريد	املستقلة،	كلية	الفلسفة	واآلداب،	قسم	الدراسات	العربية	اإلسالمية،	والدراسات	الشرقية،	ونوقش	في	
ُ
	ق

Profesor	Ignacio	Gutiérrez	de	Terán	بإشراف	09\09\2020(،(

)2(		باحثة	سورية.
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السياسية	واالجتماعية	العميقة	التي	مرت	بها.	

بمجتمعه	 وثيقة	 عالقة	 على	 عموًما	 األدب	 ألن	 	
ً
أوال الرواية	 طريق	 عن	 السورية	 الحالة	 تناول	 اختير	 وقد	

وبالسياسية	التي	تؤثر	بعمق	في	هذا	املجتمع،	وثانًيا	ألن	الرواية	هي	الجنس	األدبي	القادر	على	مالمسة	نبض	الشارع	
التوثيق	 عنه	 يغفل	 ما	 تقديم	 وعلى	 واالقتصادية،	 والسياسية	 االجتماعية	 التحوالت	 هضم	 وعلى	 قرب،	 عن	
التاريخي.	فقد	وثقت	الرواية	تلك	األحداث،	وقدمتها	ضمن	رؤى	متعددة	للحدث	نفسه،	خاصة	موضوع	السجن	
شرت	أكثر	من	مئة	

ُ
السيا�شي،	األمر	الذي	جعل	من	سورية	البلد	العربي	األغزر	إنتاًجا	في	أدب	السجون،	حيث	ن

تزال	 ما	 التي	 والحرب	 السورية	 الثورة	 تناولت	 رواية	 أربعمئة	 من	 وأكثر	 السورية،	 السجون	 تحدثت	عن	 رواية	
إلى	 مستمرة	حتى	اليوم،	وقد	تنوعت	هذه	األعمال	بين	روايات	ذات	قيمة	فنية	عالية،	وروايات	تقريرية	تفتقد	

املهارة	في	توظيف	تقنيات	السرد.

وفي	هذا	البحث	اختيرت	ثماني	روايات،	تميزت	بجرأتها	في	تناول	املحظورات	االجتماعية	أو	السياسية،	األمر	
كثيًرا،	 مقروءة	 جعلتها	 التي	 الفنية	 بقيمتها	 املختارة	 الروايات	 وتميزت	 سورية،	 في	 ممنوًعا	 معظمها	 جعل	 الذي	

وحصل	بعضها	على	جوائز	عربية،	وترجم	عدد	منها	إلى	لغات	عدة.

تتمثل	إشكالية	هذه	الدراسة	في	بحث	العالقة	بين	الرواية	السورية	والحدث	السيا�شي	في	البالد	خالل	عشرين	
سنة	األخيرة	من	تاريخ	سورية،	وتطرح	الدراسة	األسئلة	اآلتية:

1	 2000	و2010	في	الوضع	السيا�شي	واالجتماعي	الذي	كانت	. 	ما	مدى	تأثر	الرواية	السورية	الصادرة	بين	
تعيشه	البالد،	وما	تأثير	هذه	الرواية	في	املجتمع	السوري،	وفي	توثيق	حاله،	والتمهيد	للوصول	إلى	الثورة؟

2	 هل	استطاع	الفن	الروائي	السوري	مواكبة	التطورات	السياسية	املتسارعة،	وكشف	مالبسات	التحوالت	.
ينتظر	 قوقعته	 داخل	 بقي	 الروائي	 الفن	 إن	 أم	 و2020؟	 	2010 عامي	 بين	 السوري	 املجتمع	 في	 الجذرية	

انجالء	الغبار،	ثم	هضم	األحداث	ومن	ثم	كتابتها؟

3	 السنوات	. في	 الصادرة	 السورية	 الرواية	 في	 العالقة	 هذه	 أثرت	 كيف	 والسلطة؟	 الرواية	 بين	 العالقة	 ما	
العشرين	األخيرات؟

4	 	هل	تطرقت	الرواية	إلى	قضية	نشوء	الجماعات	اإلسالمية	وإلى	دور	النظام	واستغالل	البيئة	اإلسالمية	.
من	قبل	أيديولوجيات	خارجية	في	تشكيل	هذه	املجموعات؟	وهل	تطرقت	الرواية	إلى	مسألة	استخدام	
النظام	هذه	املجموعات	املسلحة	بوصفها	وسيلة	لتفتيت	املجتمع	ولتشويه	صورة	الثورة	أمام	العالم	من	

جهة،	وكسب	والء	األقليات	من	جهة	أخرى؟.

النظريات	 على	 البحث	 اعتمد	 سورية،	 في	 السيا�شي	 والوضع	 السورية	 الرواية	 بين	 العالقة	 تحليل	 أجل	 من	
بالسياسة	محوًرا	 النص	األدبي	 بين	األدب	والسياسة،	فشكلت	عالقة	 العالقة	 التي	سلطت	الضوء	على	 النقدية	
للتساؤالت	النقدية،	ورأى	بعض	الباحثين	أن	األدب	بمنزلة	أيديولوجيا	قد	تكون	بديلة	من	األيديولوجيا	الدينية،	
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العالقات	 أمتن	 وتربطه	 األيديولوجيا،	 أشكال	 من	 شكل	 األدب	 أن	 	 إيغلتون)3(	 تيري	 رأى	 املثال،	 سبيل	 فعلى	
بالسلطة	واملجتمع،	مشيًرا	إلى	أن		األدب	مناسب	تماًما	إلنجاز	املهمة	األيديولوجية	التي	أقلع	عنها	الدين	في	العصر	

الحديث،	حيث	أصبح	األدب	أيديولوجيا	بديلة،	وقوة	مؤثرة.	

إلى	أفكار	 الرواية	السياسية	بوصفها	قائمة	على	أطروحة	الدعوة	 في	فلك	 القول	إن	هذا	البحث	يدور	 يمكن	
اجتماعية	وسياسية	معينة،	األمر	الذي	يفسح	املجال	أكثر	لحوارات	تتخذ	شكل	مجادالت	اجتماعية	وسياسية	
عميقة،	تتناول	نضال	األفراد	ضد	الظلم	الطبقي	وظلم	االستعمار	والظلم	االجتماعي.	رأى	بعض	الباحثين	أن	نقد	
األنظمة	الشمولية	القمعية	من	أهم	مزيات	الرواية	السياسية	العربية	املعاصرة،	أما	ظاهرة	السجن	السيا�شي	في	
الرواية	العربية	املعاصرة،	فقد	انتشرت	بعد	صعود	األنظمة	الشمولية	في	عقب	كتابات	نكسة	7)،	بحسب	رأي	

الروائي	عبد	الرحمن	منيف	في	كتاب	)الكاتب	واملتلقي(.

التاريخي	ضروري	ملعالجة	األحداث،	وبشكل	خاص	 التاريخي	والتحليلي،	فاملنهج	 البحث	الحالي	املنهج	 يعتمد	
بهدف	كشف	 وتحليلها	 الرواية	 تفكيك	مضامين	 على	 مبني	 فهو	 التحليلي،	 املنهج	 أما	 وأسبابها،	 الثورة	 إرهاصات	

تمثيالتها	لألحداث	السياسية	والتغيرات	االجتماعية.

إبداعًيا،	 أدبًيا	 إنتاًجا	 تمثل	 التي	 املدروسة	 الروايات	 تحليل	نصوص	 مقارنة	من	خالل	 البحث	دراسة	 يجري	
إضافة	إلى	بعض	املقابالت	مع	مؤلفي	الروايات،	ومع	باحثين	آخرين	لكشف	العالقة	بين	الرواية	السورية	واألحداث	

السياسية	التي	مرت	بها	البالد،	والحصول	على	استنتاجات	منطقية.

ثانًيا: دراسة عالقة الرواية بالحدث السيا�شي ما بين عامي 2000 و2010 وتمهيدها 
للثورة

تريد	 ما	 لتثبيت	 سعًيا	 األحداث	 بعض	 ِلطمس	 أخالقّيا،	 دينها	
ُ
ت بأحداث	 ق	

ّ
يتعل ما	 في	 خاصة	 السلطة،	 تسعى	

ا	جديًدا	ومعنى	جديًدا	لألحداث	
ً
تأكيده	بأنه	حقائق،	في	ما	تقدم	الرواية،	بحسب	الباحثة	كيت	ميشيل)4(،	اكتشاف

املاضية	من	خالل	جمعها	بين	ما	ُيرى	أنه	حقيقة،	وما	كان	ُيمكن	أن	يحدث،	وذلك	عن	طريق	تناولها	السجالت	
املفقودة	في	التاريخ.

في	هذا	الفصل	ندرس	كيفية	تناول	الرواية	السورية	حقيقية	الوضع	السيا�شي	واالجتماعي	واالقتصادي	الذي	
كانت	تعيشه	البالد	قبل	الثورة،	مبينين	كيف	حاولت	الرواية	أن	تكون	شاهًدا	فنًيا،	وذلك	من	خالل	تناول	الرواية	

الصادرة	في	السنوات	العشر	التي	سبقت	الثورة	للمحورين	الرئيسين	اآلتيين:

)3(			تيري	إيغلتون،	نظرية	األدب،	ثائر	ديب	(مترجًما(	ط1،	(بيروت:	دار	املدى	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	1995(،	ص	58.

)4(			كيت	ميشيل،	التاريخ	والذاكرة	الثقافية	في	الرواية	الفيكتورية	الجديدة،	أمينة	أبو	رحمة	(مترجمة(،	ط1،	(دمشق:	دار	نينوى	للدراسات	والنشر،	2015(،	
ص	223.	
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1. الوضع السيا�شي وأدب السجون في سورية بين عامي 2000 و2010 

السجون	 أدب	 رواية	 من	 مدة	حكمه	جعل	 طيلة	 السوري	 النظام	 مارسه	 الذي	 املطلق	 اإلعالمي	 التعتيم	 إن	
تزدهر	في	البالد،	ما	جعل	الشاعر	واملعتقل	السوري	فرج	بيرقدار	يقول	إن	املستقبل	سيرشح	الكتاب	السوريين	

صانعين	ألكبر	تراث	عالمي	في	أدب	السجون.

وربما	تكون	رواية	)القوقعة(	ملصطفى	خليفة	من	أكثر	الروايات	التي	تلقفها	السوريون	وتناقلوها	سًرا،	ورقًيا	
أو	ألكترونًيا.	خاصة	بين	عامي	2009	و2012،	وذلك	ألنه	على	الرغم	من	أن	الكاتب	كان	سجيَن	رأي	ملدة	ثالثة	عشر	
عاًما	في	سجن	تدمر	بتهمة	االنتماء	لحزب	العمل	الشيوعي	املحظور،	إال	أنه	قد	كتب	عن	حجم	الظلم	الذي	عاناه	
اآلالف	من	املدنيين	السوريين	بتهمة	االنتماء	لإلخوان	املسلمين،	وقد	جعل	الراوي	وبطل	الرواية	مسيحًيا	ُيعتقل	

بتهمة	االنتماء	لحزب	اإلخوان	املسلمين،	األمر	الذي	زاد	من	ثقة	القارئ	بصدقية	الرواية.

لقد	دلت	القوقعة	على	أن	التعذيب	الذي	يمارس	في	سجون	الرأي	السورية	يمثل	سياسة	ممنهجة،	ففقدان	
ا	
ً
هدف أردنت)5(	 حنا	 الفيلسوفة	 تعبير	 بحسب	 كان	 والذّل،	 الخضوع	 طّياته	 في	 يحمل	 الذي	 اإلنساني	 الشعور	

ا	لسياسات	التعذيب	التي	تمارسها	األنظمة	الشمولية.		 أساسيًّ

ووثقت	رواية	)القوقعة(	مجزرة	سجن	تدمر	التي	لم	يعترف	بها	النظام	السوري	حتى	اليوم، موضحة	البنية	
الهرمّية	العسكرّية	التي	تسيطر	على	تراتبية	أجهزة	النظام	األسدي،	ومؤكدة	أن	نظام	األسد	أسس	لدولة	الرعب	

،	بحجة	معاقبة	الجناح	العسكري	من	اإلخوان	املسلمين.
ً

	كامال
ً

والخوف،	وأباد	جيال

أما	رواية	)مديح	الكراهية(	لخالد	خليفة،	فقد	تناولت	تفاصيل	الصراع	بين	جماعة	اإلخوان	املسلمين	ونظام	
األسد	في	مدينتي	حلب	وحماة،	فقد	أشارت	إلى	توغل	عناصر	سرايا	الدفاع	في	إذالل	الناس	وقمعهم،	وعرضت	
األسباب	التي	قادت	إلى	تطور	الفكر	اإلرهابي	الديني	املتمثل	بالجناح	العسكري	للجماعة،	مركزة	على	رد	النظام	
بمجزرة	حماة	التي	تعد	أعنف	املجازر	التي	عرفها	تاريخ	املنطقة	العربية	بعد	حروب	االستقالل.	أراد	املؤلف	من	
خالل	هذه	الرواية	تمثيل	العمليات	التي	تؤدي	إلى	تعصب	األفراد،	وبطل	هذه	الرواية	الكورالية	الشباب	السوري	
في	الثمانينيات،	مع	عدم	وجود	احتمال	واضح	أمامه	لالختيار	بين	اإلسالميين	املتطرفين	واالستبداد	العسكري،	

إلى	جانب	أقلية	شيوعية	تمّجد	ت�شي	غيفارا	أو	لينين.

املعارضين	 أيديولوجيات	 اختالف	 على	 الضوء	 فقد	سلطت	 ياسين	حسن،	 لروزا	 الهواء(	 )حراس	 رواية	 أما	
وطوائفهم،	وحجم	االعتقاالت	السياسية	التي	قام	بها	نظام	األسد،	مشيرة	إلى	وطأة	الرعب	الذي	يعيشه	املجتمع	
العربي	كله	في	مرحلة	ما	قبل	الربيع	العربي	من	خالل	تزايد	االعتقاالت	السياسية،	وتزايد	عدد	طالبي	الهجرة	من	

أصحاب	الرأي	السيا�شي.

)5(			حنة	أرندت،	أسس	التوتاليتارية،	أنطوان	أبو	زيد	)مترجًما(،	ج2،	ط1،	)بيروت:	دار	الساقي،1991(.
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2. تناول الرواية الوضع ااًلجتماعي وااًلقتصادي بين عامي 2000 و2010 

الداخلية،	وتشابك	 بنيته	 في	 املجتمع	 بالتركيز	على	مشكالت	 السورية	 الثورة	 الصادرة	قبل	 الرواية	 انشغلت	
عالقاته،	من	خالل	تقديم	الواقع	في	محاولة	لتفسيره،	ومن	ثم	تغييره.

ومن	الروايات	التي	سلطت	الضوء	على	حجم	الفساد	االقتصادي	واألخالقي	لضباط	سلطة	األسد	الطائفيين	
متعددة،	 رؤى	 من	 الحدث	 تناول	 الرواية	 هذه	 حاولت	 حيث	 سلوم	شقير،	 لجميل	 الوحل(	 في	 )التجذيف	 رواية	
الفساد	 وعلى	 السلطة،	 األسد	 نظام	 تسلم	 بعد	 السوري	 املجتمع	 يغزو	 بدأ	 الذي	 األخالقي	 الفساد	 على	 مركزة	
االقتصادي	املمنهج	الذي	نشره	نظام	األسد	بقصد	تحويل	كل	مواطن	سوري	إلى	فاسد	صغير،	يسكت	عن	جرائم	
السارقين	الكبار،	وأنهى	شقير	روايته	بانتحار	)سمير(	الشاب	املثقف	في	مياه	نهر	الراين،	األمر	الذي	يمثل	وصول	

الشباب	السوري	إلى	اليأس	الكامل.

تتميز	رواية	)حراس	الهواء(	برؤية	الوضع	السوري	ما	قبل	الثورة	من	زاوية	مغايرة	فقد	قدمت	الوضع	الذي	
تعيشه	زوجات	املعتقلين	السياسيين	في	سجون	األسد،	حين	تتال�شى	أنوثتهن	من	الوحدة	في	انتظار	ذلك	الرجل	
	�شيء.	وتميزت	رواية	)القوقعة(	باإلضاءة	 الذي	يخرج	مأزوًما،	ويبحث	عن	خالصه	الفردي	بعدما	فقد	األمل	بكّلِ
على	التدهور	األخالقّي	الذي	سّببه	النظام	االستبدادي	في	املجتمع	السورّي،	وذلك	من	خالل	شخصيات	السجانين	

الالتي	تحولت	إلى	شخصيات	خالية	من	أي	مالمح	إنسانية.	

ا: عالقة الرواية السورية بالحدث السيا�شي وااًلجتماعي بين عامي 2011 و2020
ً
ثالث

التغّيرات	 فرضتها	 التي	 الجديدة	 املالمح	 بعض	 الرواية	 أخذت	 	2011 العام	 في	 السورّية	 الثورة	 اندالع	 بعد	
السياسّية	واالجتماعية	الحاّدة	التي	أطلق	عليها	الروائي	نبيل	سليمان	وصف	الزلزال	السوري	العنيف	الذي	شكل	

صدعا	عميقا	في	أرض	املجتمع	السوري.

تلقفت	 تناقضاته	وتشابكاته،	فقد	 بكل	 الواقع	 التعامل	مع	 األدبّية	على	 األجناس	 أقدر	 الرواية	من	 وألن	فن	
األدب	 مسار	 في	 تاريخًيا	 منعطًفا	 الثورة	 حدث	 نعد	 أن	 يمكن	 حيث	 العنيفة،	 املجتمعية	 التغيرات	 هذه	 الرواية	

السوري،	كما	هو	الحال	في	تاريخ	البلد	برمته.

تناول	البحث	في	هذا	الفصل	أهم	محاور	عالقة	الرواية	السورية	في	مرحلة	ما	بعد	الثورة	بالوضع	السيا�شي	
من	خالل	أربع	مصادر	هي	)تقاطع	نيران(	لسمر	يزبك،	و)الخائفون(	لديمة	ونوس،	و)ليل	العالم(	لنبيل	سليمان،	

و)باص	أخضر	يغادر	حلب(	لجان	دوست.
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1. توثيق الرواية بدايات الحدث الثوري

في	 الثورة،	وذلك	 بدايات	 بتوثيق	 الثورة	معظمها	 تلت	 التي	 العشر	 السنوات	 الصادرة	طيلة	 الروايات	 تميزت	
محاولة	منها	لتأكيد	شرعية	الثورة	وسلميتها،	وجاءت	رواية	)تقاطع	نيران(	رواية	توثيقية	بامتياز	من	خالل	طرح	
الكاتبة	الشخصية.	وثقت	هذه	الرواية	أول	تظاهرة	خرجت	في	أمام	القصر	العدلي،	وقتل	عناصر	األمن	 تجربة	
والجيش	املتظاهرين	السلميين،	ومجزرة	الصنمين	في	درعا،	ومشاركة	طالب	جامعة	دمشق	خاصة	كلية	اآلداب	
في	الثورة.	ولم	تكن	سمر	يزبك	وحدها	الكاتبة	التي	سكنها	هاجس	التوثيق	في	املرحلة	األولى	من	الثورة،	فقد	وثقت	

رواية	)ليل	العالم(	املرحلة	األولى	من	الثورة	في	مدينة	الرقة، وأشارت	رواية	)الخائفون(	أيضا	إلى	هذه	املرحلة.

2. استعادة ما�شي النظام السوري 

تميزت	الروايات	الصادرة	بعد	الثورة	باستعادة	ما�شي	النظام	السوري	والبناء	عليه	للوصول	إلى	فكرة	حتمية	
الثورة،	ففي	رواية	)الخائفون(	تشير	الكاتبة	إلى	حالة	الذعر	والرعب	التي	عاشها	املجتمع	السوري	بسبب	سياسات	
)باص	 رواية	 في	 أيضا	 ذلك	 ونلمح	 السوري.	 الحاضر	 في	 حماة	 مجزرة	 تأثير	 مؤكدة	 الثمانينيات،	 في	 األب	 األسد	
في	 ليلقى	مصرعه	 ابنه	 ودفع	 اللبنانية،	 الساحة	 في	 األسد	 تدخل	 الرواية	 بطل	 يتذكر	 يغادر	حلب(	حيث	 أخضر	

حرب	املخيمات	في	العاصمة	اللبنانية.

في  الثورة  أحدثتها  التي  الفكرّية  وااًلصطفافات  الطائفّية  ااًلنقسامات  الرواية  تناول   .3
املجتمع السوري

حاولت	الرواية	أن	تقدم	صورة	شاملة	حقيقية	عن	تأثير	انفجار	الحدث	الثوري	في	املجتمع	السوري،	وتحليل	
أسباب	هذا	التأثير،	والنتائج	التي	أدى	إليها.

وقد	كانت	سمر	يزبك	أولى	من	أشارت	إلى	هذا	املحور	أيًضا	في	)تقاطع	نيران(	حين	اتهمها	كثيرون	من	أبناء	بيئتها	
بالخيانة،	ومن	جهة	أخرى	تطرقت	إلى	مشاركة	األقليات	في	الثورة	مثل	مشاركة	املسيحيين	في	ساحة	العباسيين،	
الدرزية.	 الغالبية	 ذات	 السويداء	 في	مدينة	 املتظاهرين	 التعذيب،	وضرب	 املسيحيين	تحت	 املعتقلين	 قتل	 ومثل	

وأكدت	رواية	)الخائفون(	االنقسام	الحاد	في	املجتمع	السوري،	بعد	الثورة.

4. تناول الرواية حضور املجموعات السلفّية والجهادّية في سورية وحضور داعش وتحليلها 
أسباب هذا الحضور وتبعاته

ظهرت	في	السنوات	الخمس	األخيرات	روايات	تتناول	وجود	الفصائل	اإلسالمية	املسلحة	املتطرفة	وتنظيم	
العالم(	 )ليل	 رواية	 تبدأ	 عميقة.	 ا	

ً
شروخ فيه	 وأحدثوا	 السوري،	 املجتمع	 في	 كارثًيا	 تأثيًرا	 أثروا	 الذين	 داعش	

بمشاهد	صادمة	عن	تنفيذ	داعش	حكم	املوت	خنًقا	على	)هفاف(	الفتاة	الجامعية	العلمانية،	والناشطة	واملتحمسة	
الجريئة،	وتروي	الرواية	كيف	تحولت	الشخصيات	الهامشية	والخارجة	من	السجون	بتهم	جنائية	إلى	قضاة	في	
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الفصائل	املسلحة	 به	 الذي	تسببت	 تناولت	األذى	 يغادر	حلب(،	فقد	 )باص	أخضر	 أما	رواية	 الدولة	اإلسالمية.	
لسكان	مدينة	حلب،	وخيبة	أمل	الناس	ممن	ادعوا	تخليصهم	من	ظلم	النظام.

5. تناول الرواية تعقيدات الحرب ومأساة النزوح واللجوء

أشارت	رواية	)ليل	العالم(	إلى	الكارثة	اإلنسانية	التي	عاشتها	مدينة	الرقة،	مؤكدة	أن	ما	حصل	في	الرقة	تحديًدا	
يمثل	مشهًدا	بانورامًيا	عن	مجريات	الثورة	السورية	وتعقيداتها.

وكانت	رواية	)باص	أخضر	يغادر	حلب(	من	أولى	الروايات	التي	أكدت	حجم	املوت	والخراب	الذي	عاشته	مدينة	
حلب،	ودور	األطراف	كلها	في	هذه	الكارثة،	مشيرة	إلى	أن	الجميع	في	هذه	الحرب	مدانون،	على	الرغم	من	أن	املسبب	

األساس	في	هذه	الكارثة	هو	العنف	املفرط	الذي	استخدمه	النظام	السوري	ضد	املدنيين.

رابًعا: ااًلستنتاجات

من	خالل	هذا	التقديم	السريع	لبعض	املنجز	الروائي	السوري	في	عشرين	سنة	املاضية	يمكننا	أن	نستخلص	
بعض	االستنتاجات:

1	 خالل	. من	 السوري	 املجتمع	 تدهور	 رصد	 و2010	 	2000 عامي	 بين	 الصادرة	 السورية	 الرواية	 حاولت	
توثيقها	فساد	السلطة	الحاكمة،	وحال	القمع	والرعب	التي	تعيشها	البالد،	مؤكدة	ضرورة	الثورة	في	كامل	

الخطاب	الروائي	الذي	أسهم	في	التمهيد	لحالة	الثورة.

2	 على	الرغم	من	الدور	الكبير	للروايات	الصادرة	بعد	الثورة	في	تسجيل	الواقع	من	خالل	نظرة	حاولت	أن	.
تكون	شمولّية،	ومن	خالل	توثيق	بدايات	الثورة	السلمّية،	إال	أنها	في	الحقيقية	لم	تستطع	أن	تمتلك	دوًرا	

حقيقًيا	في	مجريات	األحداث	السياسّية	القائمة	على	األرض.

3	 بقيت	األحداث	املفصلّية	في	التاريخ	السوري	مثل	مجزرة	حماة	ومجزرة	سجن	تدمر	حاضرة	في	الروايات	.
معظمها،	قبل	الثورة	وبعدها،	حيث	كان	الخوف	هو	املحرك	األساس	للشخصيات	الروائّية	املأزومة.	

4	 أسباب	. لة	
ّ
محل الثمانينيات،	 في	 سورية	 في	 املسلمين	 اإلخوان	 حركة	 فكر	 تطّرف	 إلى	 الرواية	 أشارت	

بعد	 اإلسالمّية	 املجموعات	 ل	
ّ
تشك ورصدت	 السوري.	 املجتمع	 على	 ونتائجه	 التطرف	 هذا	 إلى	 الوصول	

املجموعات،	 ميليشيات	هذه	 في	دعم	 السوري	 والنظام	 اإلقليمّية	 الدول	 مارسته	 الذي	 والدور	 الثورة،	
والتغّير	الكارثي	الذي	أنتجه	وجود	داعش	في	املجتمع	السوري.

5	 تناولت	الروايات	السورّية	التغيرات	االجتماعّية	التي	فرضتها	حالة	الثورة،	مبينة	االنقسام	الحاد	في	كّل	.
طبقات	املجتمع	السوري.
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(	 روائي	. نص	 واالجتماعية	 اإلنسانية	 والكارثة	 والتشرد	 والدمار	 والحرب	 الثورة	 بسبب	 سورية	 في	 ظهر	
على	 والقتل	 والخوف	 الدمار	 عن	 الشهادات	 وسيطرت	 والتخييل،	 التوثيق	 من	 مزيًجا	 يتضمن	 هجين،	

الروايات	معظمها.	وطغت	السوداوّية	املفرطة	على	الروايات	الصادرة	بعد	عام	2012	معظمها.

7	 جميعها	. تقدم	 إذ	 املفتوحة،	 بالنهايات	 والحرب	 الثورة	 تتناول	 التي	 معظمها	 السورّية	 الروايات	 تشترك	
مشاهد	مبتورة	لم	تكتمل،	وربما	تعد	هذه	النقطة	هي	األكثر	صدقّية،	ألّن	تفاصيل	املشهد	السوري	ما	

تزال	منقوصة	وماضية	باتجاه	نهاية	مفتوحة.

وختاًما،	عند	البحث	عن	بعض	الروايات	وبعض	الحوارات	مع	كتابها،	تبين	أن	الروايات	الصادرة	في	عشرين	
سنة	املاضية	معظمها	ممنوع	من	النشر	والتداول	من	ِقبل	السلطة	السورّية،	األمر	الذي	يؤكد	استمرار	العالقة	
التضادّية	بين	الرواية	والسلطة،	أمر	ما	زال	يخيف	كثيرين	من	الروائيين	الذين	يعيشون	داخل	سورية،	ويجعلهم	
يختارون	الصمت،	وهذا	بدوره	يفسر	أّن	الروايات	األكثر	انتشاًرا	لكّتاب	يعيشون	حالًيا	خارج	سورية،	ويجعل	

الرواية	القادمة	رواية	اللجوء	السوري	بامتياز.

ويجب	االعتراف	بأن	محور	هذه	الدراسة	ما	يزال	بحاجة	إلى	كثير	من	الدراسات	والبحوث،	ألّن	دراسة	بهذا	
الحجم	لن	تستطيع	إعطاءه	حقه،	وألّن	الحدث	ما	زال	طازًجا	ويحتاج	إلى	كثير	من	الوقت	كي	يستطيع	الباحث/ة	

	أعمق	وأشمل	وأكثر	حيادّية.
ً

هضمه،	ومن	ثّم	تحليله	تحليال
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