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قراءة خا�صة

I

ثالثة 
اأعم��ال �سردي��ة ُكتب��ت في زم��ن فل�سطيني واحد، تطرح اأ�سئلته��ا على ال�سكل الروائي. م��ا هي الحدود بين 

الرواي��ة والتحقي��ق ال�سحافي؟ ما معن��ى التخييل الذاتي في �سرد م�سنوع من �س��ذرات الواقع؟ واأخيراً ما 

هي الحدود بين ال�سيرة اأو ما ي�سبهها وبين الرواية؟

�سع��اد العام��ري ومحم��ود �سقير و�سليم ن�سيب، يطرحون ه��ذه الأ�سئلة بطرق متعددة. العام��ري مهند�سة معمارية 

فل�سطيني��ة ج��اءت اإل��ى الكتابة ع��ن طريقة الم�سادفة خ��الل احتالل قوات �س��ارون لل�سفة الغربية ف��ي �سنة 2002. 

ا ن�سيب فيه��ودي ''لبناني'' من اأ�سول 
ّ
و�سقي��ر كات��ب محترف ي�سّكل اإحدى عالم��ات الق�سة الفل�سطينية المعا�سرة، اأم

�سوري��ة، يعي���ش في فرن�سا ودخل العالم الأدب��ي بعد ممار�سة مميزة في ال�سحافة كي يكون ''مجنون بيروت''، قبل اأن 

ي�سل عن طريق اأحد اأ�سدقائه اإلى حكاية غولدا مئير وع�سيقها الفل�سطيني.

وتجم��ع الثالث��ة �سدفة الحتالل، وال�سغف بالكتابة، لكنهم، وهم يحيكون �سردياتهم المتنوعة والمثيرة، يطرحون 

اأ�سئل��ة عل��ى الن��وع الأدب��ي تحتاج اإلى ق��راءة متاأنية، ف��ي منعطف ما بع��د الحداثة، ال��ذي دخلته التجرب��ة الثقافية 

والأدبية في العالم العربي.

اليا�س خوري

 اأ�صئلة الحقيقة والخيال

في ثالث روايات
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تب��دو رحل��ة �سع��اد العام��ري اإلى عالم مراد م��راد كاأنها محاولة لكت�س��اف فل�سطين من جديد. قال��ت الموؤلفة في 

ر حياتها. ل اأدري ماذا تعني هذه العبارة بال�سبط، لكنني �سعرت واأنا األهث خلف حكايات 
ّ
المقدمة اإن هذا الكتاب غي

العم��ال الفل�سطينيي��ن الذين يت�سللون للعمل ف��ي اإ�سرائيل، باأن عالمًا �سريًا يفتح اأبواب��ه، واأن فل�سطين في هذا الكتاب 

تتخذ �سكاًل مختلفًا من خالل عيون هوؤلء الفالحين �� العمال الفل�سطينيين الذين ي�سترون قوت يومهم عبر المخاطرة 

بحياتهم.

''م��راد م��راد'' ه��و كتاب �سعاد العام��ري الثالث بعد كتابيها: ''�س��ارون وحماتي'' و''فل�سطين في �س��ن الياأ�ش''، وهو 

يتاب��ع م�س��اراً يمك��ن ت�سميته العمل الحكائ��ي الت�سجيلي، الذي تمتزج في��ه اأجزاء من �سيرة الكاتب��ة الذاتية بحكايات 

واقعية م�ستلة من الحياة اليومية الفل�سطينية.

لك��ن قب��ل اأن نناق�ش الجن�ش الأدبي الذي ينتمي اإليه الكتاب، لنت��رك اأنف�سنا ت�سارك في رحلة مثيرة و�سيقة رافقت 

فيه��ا الكاتب��ة مجموع��ة من العمال الفل�سطينيين ف��ي رحلتهم من قرية مزارع النوباتي اإل��ى م�ستعمرة بيتح تكفا من 

اأجل العمل في اإ�سرائيل.

وت�سارك المثقفة )الكاتبة والمهند�سة المعمارية( في هذه الرحلة من اأجل كتابة رواية، وهي ت�سبه رواة الحكايات 

التراثي��ة الذي��ن ي�ساف��رون كي يع��ودوا بالق�س�ش. لكن الفارق ه��و اأن كاتبتنا ت�سافر في وطنه��ا، وتتعر�ش للم�سقات 

والأخط��ار لأنه��ا هن��ا، وت�سير �سحية محتملة لالعتق��ال اأو القتل لأنها فل�سطينية تت�سلل ف��ي قلب ال�سفة الغربية من 

اأج��ل الو�س��ول اإلى الج��دار. وما اإن تقطع مجموع��ات العمال الفل�سطينيي��ن الجدار حتى يعم ال�سترخ��اء و�سيء ي�سبه 

قت��ل في ''بلده''، غير اأنه ما اإن ي�سل اإلى اإ�سرائيل )وهي بلده اأي�سًا، لكن لي�ش في عرف القانون 
ُ
الأم��ان، فالفل�سطين��ي ي

الإ�سرائيلي( حتى يتغير الو�سع ب�سكل جذري.

ه��ذه ه��ي المفارق��ة الأولى في كتاب مملوء بالمفارق��ات. ولعل مفارقته الكبرى الثانية ه��ي العالقة بين الكتابة 

اء على حد �س��واء، ه��و اليومي والع��ادي الذي تعي�س��ه قطاعات 
ّ
والرحل��ة. فم��ا يب��دو مده�س��ًا وجدي��داً للكاتب��ة والق��ر

فل�سطينية وا�سعة. هل يوؤ�سر هذا الكتاب اإلى عالقة مقطوعة بين الثقافة والحياة اليومية، اأم اإلى بداية جديدة تنخرط 

فيه��ا الكاتب��ة في ر�سم مالم��ح الواقع بواقعية بعي��دة عن ال�سعارات وال�سعائ��ر ال�سيا�سية ال�سائدة الت��ي باتت حجابًا 

يمن��ع الروؤي��ة؟ الكت��اب يوؤ�سر اإل��ى هذين الواقعين المتناق�سين ف��ي اآن واحد، ولعل �سعاد العام��ري هي اأحد الأ�سوات 

القليلة في الثقافة الفل�سطينية التي تعلن �سرورة هذا التغيير في الوقت الذي تقدم اأحد احتمالته.

المفارق��ة الثالث��ة ه��ي ال�سدق الذي ي�سب��ه كثيراً عنا�سر ال�سدق الت��ي نعثر عليها ف��ي الريبورتاجات، وهو �سدق 

ي الزمان والمكان، 
َ
مختل��ف ع��ن معاني ال�سدق في العمل الأدبي. فالريبورتاج يحر�ش على اللت��زام ال�سارم بمعَطي

ول يق��دم لن��ا ال�سخ�سي��ات اإّل ب�سفتها دللت، بينم��ا ال�سدق الأدبي يك�سر هذه الحدود، ويلج��اأ اإلى التخييل من اأجل 

الو�سول اإلى اأعماق ال�سخ�سيات.

وق��د لج��اأت الموؤلفة اإلى الأ�سلوبين معًا، فلم تقدم لنا �سخ�سيات الحكايات، وخ�سو�سًا �سخ�سية مراد، اإّل ب�سفتها 

دللت، بينم��ا ترك��ت للذاك��رة القدرة على الجموح واأخذنا اإلى طفولة الموؤلف��ة، كاأن الذاكرة هنا هي بديل التخييل اأو 

اأحد اأ�سكاله. ولذا، لم نتعرف من �سخ�سيات الكتاب بعمق اإّل اإلى �سخ�سية الموؤلفة التي �سبق اأن التقيناها، وخ�سو�سًا 

في كتابها ''�سارون وحماتي''.

وب��دت الذاك��رة ف��ي بع�ش الأحيان حاج��زاً بين القارئ ومتابعة الح��دث، اأو بدت مقحمة في بع���ش الأحيان على 

الرغم من اأنها حملت في كثير من الموا�سع نكهة ''التخييل الذاتي''.

كن��ت اأتمن��ى اأن اأتع��رف اإلى بطل الرواية مراد، واأن اأكت�سف ق�سة حبه لليل��ى الإ�سرائيلية، واأن اأعي�ش معه في عمله 

ف��ي الحديق��ة ف��ي بيتح تكفا، لكن الموؤلف��ة تقيدت بالإطار الذي و�سعت��ه لكتابها، ولم تاأخذنا اإلى م��ا قبل اأو ما بعد 

ال�ساعات الثماني ع�سرة التي ق�ستها برفقة مراد ومحمد في رحلة الت�سلل اإلى اإ�سرائيل.

دت في 
ُ

ه��ذه المفارق��ات الث��الث ل تحجب عن الق��ارئ �سحر الرحل��ة وعبثيتها، و�سع��ور التماهي بفل�سطينيي��ن �س
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وجوههم اأبواب الرزق، ف�سار الت�سلل مهنتهم، و�ساروا مطاردين ب�سفتهم ب�سراً.

رحل��ة رهيب��ة جعلتن��ا نحب���ش اأنفا�سنا ونحن نله��ث مع الموؤلف��ة وهي ترك�ش م��ع العمال وتختبئ تح��ت اأ�سجار 

الزيت��ون، وتواج��ه الدوري��ات الإ�سرائيلية الت��ي تعتقل بع�ش العم��ال، بينما يتاب��ع الباقون �سعيه��م واإ�سرارهم على 

العبور.

رحلة الأ�سباح هذه التي عبرت الليل انتهت في و�سح النهار. وقائع غرائبية ل ت�سّدق اأخذتنا اإلى الالمعقول: ''�سو 

بفيدك عقلك لما يجن ربعك؟''، تقول الكاتبة، وهي تروي وقائع رحلتها.

 الفكاهة اإلى بناء فني تحولت فيه 
ّ

من��ذ كتابه��ا الأول: ''�سارون وحماتي''، نجحت �سعاد العامري في تحوي��ل ح�ش

ر عن لعقالنية الحتالل وجنونه. هنا مع مراد و�سحبه، تتحول ال�سخرية من الذات 
ّ
ال�سخرية ال�سوداء اإلى اأ�سلوب يعب

اإل��ى عالم��ة الرواي��ة. البطلة المثقفة ت�سخر م��ن نف�سها، وهي تحاول التماه��ي مع ال�سباب، لكنها ف��ي النهاية، تنجح 

��ق وطريف 
ّ
لي���ش ف��ي عب��ور الج��دار وحده والو�س��ول اإلى بيت��ح تكفا فح�س��ب، بل ف��ي كتابة تجربتها ف��ي كتاب �سي

وماأ�ساوي في اآن معًا.

غي��ر اأن حي��رة الكتاب بين جن�سين اأدبيين، الريبورتاج والرواية، األق��ت بثقلها على هذا الن�ش الذي ين�ساب، والحّل 

ال��ذي اختارت��ه الموؤلف��ة، عب��ر تحوي��ل ذاكرته��ا ال�سخ�سية اإلى فع��ل التخييل الوحيد ف��ي الكتاب ل ي�س��د الفجوة بين 

الجن�سي��ن الأدبيي��ن، ل لأن التخيي��ل الذاتي ل ي�سلح كقما�سة للعمل الأدب��ي، واإنما لأنه لم يتحول اإلى جزء من م�سير 

�سخ�سي��ة الكاتب��ة. الكاتب��ة ل تتغير في الكتاب، ول ي�س��ري عليها منطق الزمن الروائي، لذا، ف��اإن عبارتها عن الن�ش 

رتها كثيراً، 
ّ
��ر حياته��ا توقع القارئ ف��ي الحيرة. واأغلب الظن اأن تجرب��ة الموؤلفة في رحلتها الخطرة ه��ذه غي

ّ
ال��ذي غي

لكننا ل نلحظ هذا التغير في كتابها، ومن المرجح اأنه �سينعك�ش في اأعمالها الالحقة.

منذ دخولها غير المق�سود عالم الكتابة، نجحت �سعاد العامري في اإغناء المكتبة الفل�سطينية ب�سهادات كبرى عن 

الحي��اة اليومي��ة. وق��د تك��ون متعة هذه ال�سه��ادات وحيويتها اأكثر اأهمية، ف��ي المرحلة الراهنة، م��ن اأي نقا�ش نظري 

ل ريبورتاجًا اإلى 
ّ
ب�س��اأن الأن��واع الأدبية، لكن لالأ�سف ف��اإن المتعة والر�ساقة الأ�سلوبية وال�سخرية ل ت�ستطي��ع اأن تحو

رواية.

II

حين ل اأجد كلمة واحدة لها طعم رائق في قلبي المعّذب، اأنام ليلي الطويل، على �سرير من �سوك الكلمات التي ل 

ظّل لها ول اإيقاع، واأكون معلقًا باأهداب الظلمة في بئر مهجورة لم تعرف مطر الكالم منذ مئة عام اأو اأكثر قلياًل.

به��ذه الكلم��ات ال�سعرية يقدم بطل كتاب محمود �سقير ''القد�ش وحده��ا هناك'' نف�سه للقارئ. اإنه رجل يبحث عن مطر 

ال��كالم ال��ذي يروي الروح، وهو كاتب و�سحافي في الأربعين يع�سق التجوال ف��ي المدينة واقتنا�ش �سورها، ويكتب 

بقلم ي�سبه الكاميرا، فت�سير روايته األبوم ق�س�ش.

ل��م ي�س��ع الكاتب كلمة رواية على الغالف تاركًا لل�سذرات اأن تحكي عبر عناوينه��ا و�سخ�سياتها، ومخلِّفًا التبا�سًا 

�سفيفًا بين الق�سة الق�سيرة جداً، التي اأتقن �سناعتها في كتبه ال�سابقة، وبين العالم الروائي الرحب الذي يبدو �سمن 

ن ينظر من ثقب في الحائط.
َ
دوائر مقفلة ت�سع القارئ في موقع م

يقودن��ا العن��وان اإلى الكتاب، اإنها القد�ش، فالمدينة تحتل الكتاب، وترت�س��م عبر �سخ�سيات تحاول الحياة اليومية 

العادي��ة، لكنه��ا ل تتخل��ى عن اأزمنته��ا التاريخية والرمزي��ة، فقد�ش الفرنجة هن��ا وقد�ش �سالح الدي��ن اأي�سًا، قد�ش 

الم�سي��ح وقد���ش ن�سي��د الأن�س��اد، لك��ن بدًل م��ن اأن تاأخذ المدينة معناه��ا من التاري��خ اأو الرمز، ياأخ��ذ التاريخ معناه 

ودللت��ه م��ن حي��اة النا�ش العاديي��ن. وهنا تقع تجربة محم��ود �سقير وتتمي��ز. اإنها تجربة الخفر ال��ذي يك�سف زيف 

الكبرياء؛ خفر النا�ش في عالقتهم بالمكان اأمام كبرياء التاريخ الذي ل يحفل بالنا�ش العاديين.



177 قراءة خا�صة اأ�سئلة الحقيقة والخيال في ثالث روايات

وج��د الخف��ر �سكل��ه عبر ما يمكن اأن نطلق عليه ا�سم ال�سذرات اأو الفلذات. فحكايات رباب ووالدها عبد الرزاق واأمها 

خديج��ة و�سقيقه��ا ل ت��روى ب�سكل خطي اأو مبا�سر، واإنما تت�سلل عبر ال�سذرات، كاأن البنية الروائية تتفكك في المقاطع 

المتعددة، ول تلتحم اإّل في اأ�سلوب م�سنوع من الهم�ش.

غير اأننا في النهاية اأمام حكاية ب�سيطة عن عالقة حب تجمع رباب بالراوي، وتنتهي بالزواج. لكن هذه ''النهاية 

ال�سعي��دة'' لي�س��ت �سوى تف�سيل في حكاية اأكبر هي حكاية المدينة التي تت�سلل عبر ال�سطور لتجعل من جميع ال�سذرات 

.
َ
ويت اأو لم ُترو

ُ
كتب، اإّل اإنه ي�سكل خلفية الحكايات التي ر

ُ
مقاطع من كتاب كبير لم ي

تب��داأ الحكاي��ات بال�سبي��ه، ''الن��ادل منهمك ف��ي خدمة الزبائن. هل ه��و النادل نف�س��ه اأم �سبيه��ه؟... حكاية ال�سبيه 

منت�س��رة ف��ي �س��رق المدينة وفي غربها هذه الأي��ام.'' وين�سحب ال�سبيه على عبد الرّزاق وزوجت��ه، ثم ينعطف اإلى قائد 

�سرط��ة القد���ش الإ�سرائيل��ي يورام. تتح��ول المدينة اإلى ثنائيات تق�سم الف��رد اإلى ن�سفين، وت�سفي �سع��وراً باللتبا�ش 

والاليقي��ن. ه��ذا المثن��ى، ل ي�سل اإلى راوي الحكاية وبطلها، ول اأدري لماذا اأ�ساع الموؤلف على بطله فر�سة النق�سام 

اإل��ى ن�سفي��ن والدخول في عالم اللتبا�ش المقد�سي. فالراوي لو ل��م يكن منق�سمًا اإلى اثنين لما ا�ستطاع اأن يت�سلل اإلى 

خلف اأبواب اأبطاله، من دون اأن يفقد �سخ�سيته كاأحد اأبطال الق�سة.

ع عل��ى راوي الحكاية فر�سة التماه��ي مع التبا�سات 
ّ
ن�ستطي��ع اأن نفتر���ش ف��ي ه��ذا ال�سياق اأن محم��ود �سقير �سي

مدينت��ه، لك��ن ه��ذا لي�ش �سحيح��ًا، لأن الراوي يعلن نف�س��ه �ساهداً وم�ساركًا ف��ي الآن نف�سه، فهو يلتج��ئ اإلى ال�سوت 

د �سذرات ن�سه.
ّ

الخافت، كي يترك لعنا�سر اللتبا�ش اأن تتداخل، من دون الحاجة اإلى بنية درامية توح

واإل��ى جان��ب �سي��ادة اللتبا�ش ي�سود نمط جديد م��ن الروؤية يتميز بتوازي الأح��داث، اإذ ل وجود لحدث مركزي في 

الكت��اب، فق��راءة رب��اب ل�سك�سبي��ر ل تق��ل اأهمية عن اعتق��ال �سقيقها عبد الرحم��ن، كما اأن حكاية خديج��ة التي تفقد 

عذريتها فيطلقها زوجها ليلة الزفاف قبل اأن تتزوج عبد الرّزاق بائع ال�سمك، ل تقل اأهمية عن حكاية عم عبد الرّزاق 

م�سطفى الذي ا�ست�سهد في �سنة 1948 وكان يحب جانيت.

اإن ت�سّكع الراوي هو المفتاح الذي يقوده اإلى اكت�ساف المدينة، وحين يلتقي بعبد الرحمن بعد خروجه من ال�سجن، 

تنحب��ك الحكاي��ة، لأنه يع�سق رباب، ويكت�سف حكاية منزل والديها المه��دد بالم�سادرة. غير اأن للت�سكع وظيفة اأُخرى 

ت�سم��ح ل��ه ب��اأن يرى كي��ف تمزج الأحالم ''م��ا كان قبل لحظة بم��ا كان قب��ل اآلف الأعوام.'' هنا تنفت��ح العيون على 

م�ساه��د الفرنج��ة ف��ي �سوارع المدينة، وعل��ى اللتقاء بالفر�سان الأيوبيي��ن، ونرى مع الراوي الم�سي��ح حاماًل �سليبه 

وما�سيًا في اأزقة المدينة.

''كل م��ا �سيك��ون كان''، بح�سب محم��ود دروي�ش، وهنا ي�سير التاريخ رمزاً، تقودن��ا دللته اإلى انتحار يورام الذي 

ل��م يكت��ف باأن راأى نف�سه وهي تنق�سم اإل��ى ن�سفين، بل لم يعد قادراً على التمييز بين الما�سي والحا�سر، بحيث �سار 

من الم�ستحيل على ال�سرطي اأن ي�سو�ش هذا اللتبا�ش في الزمن.

لك��ن الكت��اب عل��ى الرغم من ذلك ل ي�سقط ف��ي رمزية مبا�سرة، فالرمز جزء من حياة يومي��ة يهددها احتالل لب�ش 

�س��كل الرم��ز، كما اأن الحياة اأقوى من الرمز، فو�سط ف��رح العر�ش والرق�ش تاأتي الدموع لتنهي الحكاية: ''... واأنا بكيت 

لأن رب��اب بك��ت، ولأنن��ا نخطف الفرح اختطافًا ونحن ما زلنا تحت الحت��الل. جففت دموع رباب ورق�ست معها في 

ربع ال�ساعة الأخير.''

وهن��ا، ف��اإن حيرتن��ا اأمام �س��وؤال النوع الأدبي، الذي ب��رز خالل قراءتنا كت��اب �سعاد العامري:''م��راد مراد''، تتخذ 

�س��كاًل اآخ��ر، فمحم��ود �سقي��ر يتبن��ى التخيي��ل الذات��ي مقترب��ًا ل�سوغ �س��كل عمل��ه، لكنه يدمج ه��ذا التخيي��ل ب�سردية 

التف�سي��الت، فالرواي��ة وهي تقول كل �سيء، تتخلى عن طوح ال�سردية الكب��رى، لتكتفي ب�سردية �سغرى م�سنوعة من 

�سذرات الحكايات التي تاأتلف كي تقدم لنا حكاية موؤثرة عن الحياة في زمن الحتالل.

لعب��ة محم��ود �سقي��ر هي هذا الئتالف ال��ذي ين�ساب على م�ساحة كتابه، كي يقدم لن��ا حكاية مدينة م�سنوعة من 

نا�سه��ا ومعاناته��م م��ع واقعهم وتاريخهم. لقد كانت ال�سذرات محاولة ل�سق م��كان للنا�ش العاديين و�سط هذا الزحام 



مجلة الدرا�سات الفل�سطينية �ستاء 178892012

الذي ت�سنعه الأ�ساطير والتواريخ في �سوارع المدينة.

لك��ن يبق��ى هن��اك �سوؤال معلق يتعلق باإحجام ال��راوي عن دخول عالم ال�سبيه اأو مبن��ى المثنى، فهل خاف الكاتب 

من اأن يك�سر هذا الدخول ب�ساطة عالمه الروائي، اأم اإن المثنى كان مجرد اأداة لدفع يورام اإلى النتحار؟

III
 عندم��ا انتهي��ت م��ن ق��راءة رواي��ة �سلي��م ن�سي��ب، ذهب��ت اإل��ى المكتب��ة لمراجع��ة كت��اب غول��دا مئي��ر، ''حيات��ي''

)My Life, London: Widen Feld and Nicolson, 1975(. كن��ت اأع��رف اأن غول��دا لن تاأتي على ذكر عالقتها الغرامية 

بالم�سرف��ي اللبناني �� الفل�سطين��ي األبير فرعون، لكنني بحثت عن �سور المراأة التي فتنت عا�سق الخيول وجعلته يقع 

�سري��ع اله��وى. �س��ور غولدا القليلة في �سبابه��ا، المن�سورة في الكتاب، اإلى جانب �سور العج��وز، لم تمح من مخيلتي 

�س��ور العج��وز الت��ي قالت مرة اأن ل وج��ود لل�سعب الفل�سطيني، قب��ل اأن تتحطم حياتها ال�سيا�سية بع��د ''التق�سير'' في 

حرب ت�سرين الأول/اأكتوبر 1973.

يق��ول الموؤل��ف ف��ي تق�سيم��ه لروايته اأن��ه ا�ستمع اإل��ى حكاية الغرام ه��ذه من �سديقه ف��وؤاد، الفن��ان اللبناني فوؤاد 

الخ��وري، ال��ذي روى للموؤل��ف حكاي��ة عالقة جده لأم��ه بغولدا. وما تعرف��ه اأو�ساط �سيقة في بيروت، نق��اًل عن اأفراد 

عائل��ة األبي��ر فرع��ون، هو اأن الرجل اأق��ام فعاًل عالقة غرامية بالم��راأة التي كانت اأحد قادة اليي�س��وف، قبل اأن ت�سبح 

�سيا�سية اإ�سرائيلية ورئي�سة حكومة الدولة العبرية.

كتب، في �سيرة مئير الذاتية، لكن �سليم ن�سيب، اآثر اأن 
ُ
ق��ة ومثي��رة، ويمكن اأن ت�سّكل ف�ساًل اإ�سافيًا، لم ي

ّ
الخبري��ة �سي

له��ا اإلى رواية، وقد �سبق اأن كتب رواية بعنوان ''اأم'' ع��ن المغنية الم�سرية الكبيرة 
ّ
ل ويحو

ّ
يدخ��ل الحكاي��ة في المتخي

اأم كلث��وم، لق��ت رواج��ًا كبيراً. ففي رواية ''اأم'' ا�ستند ن�سيب اإلى الحكاية ال�سائعة عن غرام ال�ساعر اأحمد رامي بكوكب 

ال�س��رق، وه��ي حكاية لم يحاول بطلها اإخفاءها، واإنما �سارت ج��زءاً من التراث الكلثومي، قبل اأن يحولها ن�سيب اإلى 

رواية.

الم�ساأل��ة م��ع غولدا مختلف��ة جذريًا، فاألبير فرع��ون ل وجود له في ذاك��رة المراأة الإ�سرائيلية الم��الأى بمغامراتها 

العاطفي��ة المعروف��ة. اإن��ه الع�سيق الخفي المح��اط بالعتمة. وكان م��ن الممكن اأن يكون اختف��اء الخواجة فرعون عن 

�سا�سة �سيرة غولدا ا�ستعارة للذاكرة الإ�سرائيلية التي جعلت من الفل�سطيني �سبحًا لمرئيًا تمهيدا لجتثاثه من وطنه، 

ل مقتربًا اآخر قائمًا على �سرد كال�سيكي لحكاية غرام ناق�سة وغير مكتملة المعالم. لكن ن�سيب ف�سّ

ربما يالحظ الناقد عدم توازن في بناء ال�سخ�سيتين، وفي و�سف اإطاريهما الجتماعيين، ففي الوقت الذي ت�سف 

الرواي��ة حي��اة الكيبوتز، وتل اأبيب، يقت�سر و�سفها لالإطار الجتماعي الفل�سطيني على بيئة مغلقة، هي بيئة الوجهاء 

الفل�سطينيي��ن المحيطي��ن باألبي��ر فرعون، وهي بيئة مخلعة الهوية، ول عالقة لها بما يجري. غير اأن عدم التوازي هذا 

ربم��ا يك��ون مدخ��اًل لبناء ا�ستعارة روائي��ة اأُخرى، ب�ساأن عجز طبقة الوجهاء عن مواجه��ة حركة �سيا�سية �ساعدة من 

قل��ب التي��ارات القومية والعمالية الأوروبية. لكن مرة اأُخ��رى كان خيار الموؤلف مختلفًا، اإذ ت�سير هذه الحقيقة مجرد 

خلفية لالقتراب من ع�سق عا�سف لم ي�ستطع بطاله مقاومته، اأو لم يكونا راغبين في ذلك.

ول تت��رك لن��ا الرواية �سوى احتمال واح��د، اإنها ق�سة حب عا�سفة تجري و�سط عا�سفة م�س��ار النكبة الفل�سطينية. 

وهن��ا ت�ستوقفن��ا حواف��ز العا�سقين المختلفة، فحين تلتقي غول��دا باألبير في مبنى المفو�سي��ة البريطانية في القد�ش، 

م ِبن�سكي الذي مات غرقًا وه��و في الثالثة والع�سرين في 
َ
ت��رى ف��ي هذا العربي �سبح �سديقه��ا اليهودي الأميركي نوع

ميلووك��ي ف��ي الولي��ات المتحدة، عندما كانت في الرابع��ة ع�سرة. غولدا تلتقي بذاكرتها، وت�ستعي��د في األبير ع�سيقها 

��ا األبير فهارب من بيروت م��ن زوجته وعالمها الم�سطنع، وم��ن �سقيقته التي 
ّ
الأميرك��ي ال��ذي ل��م تقم معه عالقة. اأم

فر�س��ت عل��ى ابنته��ا نينا الزواج من ث��ري م�سري. هل كان األبي��ر عا�سقًا لبنة �سقيقته مثلما ادع��ت اأخته، فوجد في 
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غولدا بدياًل من ع�سيقته ال�سغيرة؟

رواية ن�سيب تالم�ش هذا الحتمال لكنها تبقيه هام�سيًا، ولذا ل ن�ستطيع الفترا�ش اأن ق�سة الحب هذه هي اإعادة 

بناء لذاكرة الع�سق عبر البدائل.

ماذا يبقى اإذاً؟

م�سكل��ة الرواي��ة اأنه��ا ل تفتح احتم��الت التاأويل اإّل من اأج��ل اأن تقفلها، وهذا ل يعود اإلى اأي خل��ل اأ�سلوبي، واإنما 

اإل��ى المقت��رب الذي اختاره الموؤل��ف. فالرواية ببنيتها الكال�سيكي��ة متما�سكة، ولغتها ر�سيق��ة، وقدرتها على الو�سف 

ق اآفاق الكتابة، فالكات��ب وقع اأ�سير الحكاية التي 
ّ
والنتق��ال م��ن حال اإلى حال لفتة. لك��ن المقترب ''الت�سجيلي'' �سي

�سمعه��ا: ''... ولطالم��ا كن��ت على علم بتلك الق�سة، اإذ اإن األبير فرعون كان ج��ّد �سديقي فوؤاد. لكنها كانت تبدو لي غير 

معقولة. كيف يمكن لعا�سقة ال�سهيونية، اأن تجد نف�سها بين ذراعي ع�سيق فل�سطيني؟''

ذكر ع��ن الخواجة األبير، فاإن الرواية �سقط��ت اأ�سيرة المراأة، 
ُ
ولأن الم�س��ادر ع��ن غول��دا متوفرة بينما ل نجد �سيئًا ي

ول��م ت�ستط��ع �س��وى اأن تبقى على اأطراف عالم الفل�سطينيين الذي كان مجيء غول��دا ورفاقها ال�سهيونيين اإليه، اإيذانًا 

باأفوله.

اإن م��اأزق الرواي��ة هو في ا�ستنادها اإلى واقعة حقيقية ل يمل��ك الموؤلف �سوى �سذرات منها، وحين ا�ستخدم الخيال 

من اأجل ملء فراغات حكايته، فاإنه لم ي�ستطع التحرر من �سطوة الأ�سماء الحقيقية التي منعته من التوغل في ال�سرط 

الإن�ساني، انطالقًا من حكاية الع�سق التي رواها لنا.

فه��ل �ستدخ��ل حكاي��ة األبير في �سيرة غولدا، اأم اإنها كانت مجرد عالق��ة عابرة، قام خيال بطلها بتكبيرها، قبل اأن 

n يحولها �سليم ن�سيب اإلى رواية؟

.............................................
ي�سدر قريبًا عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

فل�صطين

درو�س الما�صي وتحديات الحا�صر

وا�صتراتيجيات الم�صتقبل

تحرير

جميل هالل

.............................................


