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اليا�س خوري

�أ�سئلة الحقيقة والخيال
في ثالث روايات
= �سعاد العامري'' .مراد مراد ،ال �شيء تخ�سره �سوى حياتك''
( .)Murad Murad, Nothing to Lose but Your Lifeترجمة
�سحر توفيق .لندن :دار بلومزبري ــ م�ؤ�س�سة قطر للن�شر،
� 160 .2011صفحة.
= محمود �شقير'' .القد�س وحدها هناك'' .بيروت :م�ؤ�س�سة
نوفل� 182 .2010 ،صفحة.
(Un amant en

= �سليم ن�صيب'' .الع�شيق الفل�سطيني''
 .)Palestineترجمة مي حمادة .بيروت :م�ؤ�س�سة نوفل.2010 ،
� 213صفحة.
I
�أعم��ال �سردي��ة ُكتب��ت في زم��ن فل�سطيني واحد ،تطرح �أ�سئلته��ا على ال�شكل الروائي .م��ا هي الحدود بين
الرواي��ة والتحقي��ق ال�صحافي؟ ما معن��ى التخييل الذاتي في �سرد م�صنوع من �ش��ذرات الواقع؟ و�أخيراً ما
هي الحدود بين ال�سيرة �أو ما ي�شبهها وبين الرواية؟
�سع��اد العام��ري ومحم��ود �شقير و�سليم ن�صيب ،يطرحون ه��ذه الأ�سئلة بطرق متعددة .العام��ري مهند�سة معمارية
فل�سطيني��ة ج��اءت �إل��ى الكتابة ع��ن طريقة الم�صادفة خ�لال احتالل قوات �ش��ارون لل�ضفة الغربية ف��ي �سنة .2002
و�شقي��ر كات��ب محترف ي�ش ّكل �إحدى عالم��ات الق�صة الفل�سطينية المعا�صرةّ � ،أما ن�صيب فيه��ودي ''لبناني'' من �أ�صول
�سوري��ة ،يعي���ش في فرن�سا ودخل العالم الأدب��ي بعد ممار�سة مميزة في ال�صحافة كي يكون ''مجنون بيروت'' ،قبل �أن
ي�صل عن طريق �أحد �أ�صدقائه �إلى حكاية غولدا مئير وع�شيقها الفل�سطيني.
وتجم��ع الثالث��ة �صدفة االحتالل ،وال�شغف بالكتابة ،لكنهم ،وهم يحيكون �سردياتهم المتنوعة والمثيرة ،يطرحون
�أ�سئل��ة عل��ى الن��وع الأدب��ي تحتاج �إلى ق��راءة مت�أنية ،ف��ي منعطف ما بع��د الحداثة ،ال��ذي دخلته التجرب��ة الثقافية
والأدبية في العالم العربي.
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تب��دو رحل��ة �سع��اد العام��ري �إلى عالم مراد م��راد ك�أنها محاولة الكت�ش��اف فل�سطين من جديد .قال��ت الم�ؤلفة في
غير حياتها .ال �أدري ماذا تعني هذه العبارة بال�ضبط ،لكنني �شعرت و�أنا �ألهث خلف حكايات
المقدمة �إن هذا الكتاب ّ
العم��ال الفل�سطينيي��ن الذين يت�سللون للعمل ف��ي �إ�سرائيل ،ب�أن عالم ًا �سري ًا يفتح �أبواب��ه ،و�أن فل�سطين في هذا الكتاب
تتخذ �شك ًال مختلف ًا من خالل عيون ه�ؤالء الفالحين ــ العمال الفل�سطينيين الذين ي�شترون قوت يومهم عبر المخاطرة
بحياتهم.
''م��راد م��راد'' ه��و كتاب �سعاد العام��ري الثالث بعد كتابيها�'' :ش��ارون وحماتي'' و''فل�سطين في �س��ن الي�أ�س'' ،وهو
يتاب��ع م�س��اراً يمك��ن ت�سميته العمل الحكائ��ي الت�سجيلي ،الذي تمتزج في��ه �أجزاء من �سيرة الكاتب��ة الذاتية بحكايات
واقعية م�ستلة من الحياة اليومية الفل�سطينية.
لك��ن قب��ل �أن نناق�ش الجن�س الأدبي الذي ينتمي �إليه الكتاب ،لنت��رك �أنف�سنا ت�شارك في رحلة مثيرة و�شيقة رافقت
فيه��ا الكاتب��ة مجموع��ة من العمال الفل�سطينيين ف��ي رحلتهم من قرية مزارع النوباتي �إل��ى م�ستعمرة بيتح تكفا من
�أجل العمل في �إ�سرائيل.
وت�شارك المثقفة (الكاتبة والمهند�سة المعمارية) في هذه الرحلة من �أجل كتابة رواية ،وهي ت�شبه رواة الحكايات
التراثي��ة الذي��ن ي�ساف��رون كي يع��ودوا بالق�ص�ص .لكن الفارق ه��و �أن كاتبتنا ت�سافر في وطنه��ا ،وتتعر�ض للم�شقات
والأخط��ار لأنه��ا هن��ا ،وت�صير �ضحية محتملة لالعتق��ال �أو القتل لأنها فل�سطينية تت�سلل ف��ي قلب ال�ضفة الغربية من
�أج��ل الو�ص��ول �إلى الج��دار .وما �إن تقطع مجموع��ات العمال الفل�سطينيي��ن الجدار حتى يعم اال�سترخ��اء و�شيء ي�شبه
الأم��ان ،فالفل�سطين��ي ُيقت��ل في ''بلده'' ،غير �أنه ما �إن ي�صل �إلى �إ�سرائيل (وهي بلده �أي�ض ًا ،لكن لي�س في عرف القانون
الإ�سرائيلي) حتى يتغير الو�ضع ب�شكل جذري.
ه��ذه ه��ي المفارق��ة الأولى في كتاب مملوء بالمفارق��ات .ولعل مفارقته الكبرى الثانية ه��ي العالقة بين الكتابة
والق��راء على حد �س��واء ،ه��و اليومي والع��ادي الذي تعي�ش��ه قطاعات
والرحل��ة .فم��ا يب��دو مده�ش�� ًا وجدي��داً للكاتب��ة
ّ
فل�سطينية وا�سعة .هل ي�ؤ�شر هذا الكتاب �إلى عالقة مقطوعة بين الثقافة والحياة اليومية� ،أم �إلى بداية جديدة تنخرط
فيه��ا الكاتب��ة في ر�سم مالم��ح الواقع بواقعية بعي��دة عن ال�شعارات وال�شعائ��ر ال�سيا�سية ال�سائدة الت��ي باتت حجاب ًا
يمن��ع الر�ؤي��ة؟ الكت��اب ي�ؤ�شر �إل��ى هذين الواقعين المتناق�ضين ف��ي �آن واحد ،ولعل �سعاد العام��ري هي �أحد الأ�صوات
القليلة في الثقافة الفل�سطينية التي تعلن �ضرورة هذا التغيير في الوقت الذي تقدم �أحد احتماالته.
المفارق��ة الثالث��ة ه��ي ال�صدق الذي ي�شب��ه كثيراً عنا�صر ال�صدق الت��ي نعثر عليها ف��ي الريبورتاجات ،وهو �صدق
بمعط َيي الزمان والمكان،
مختل��ف ع��ن معاني ال�صدق في العمل الأدبي .فالريبورتاج يحر�ص على االلت��زام ال�صارم
َ
وال يق��دم لن��ا ال�شخ�صي��ات �إ ّال ب�صفتها دالالت ،بينم��ا ال�صدق الأدبي يك�سر هذه الحدود ،ويلج���أ �إلى التخييل من �أجل
الو�صول �إلى �أعماق ال�شخ�صيات.
وق��د لج���أت الم�ؤلفة �إلى الأ�سلوبين مع ًا ،فلم تقدم لنا �شخ�صيات الحكايات ،وخ�صو�ص ًا �شخ�صية مراد� ،إ ّال ب�صفتها
دالالت ،بينم��ا ترك��ت للذاك��رة القدرة على الجموح و�أخذنا �إلى طفولة الم�ؤلف��ة ،ك�أن الذاكرة هنا هي بديل التخييل �أو
�أحد �أ�شكاله .ولذا ،لم نتعرف من �شخ�صيات الكتاب بعمق �إ ّال �إلى �شخ�صية الم�ؤلفة التي �سبق �أن التقيناها ،وخ�صو�ص ًا
في كتابها ''�شارون وحماتي''.
وب��دت الذاك��رة ف��ي بع�ض الأحيان حاج��زاً بين القارئ ومتابعة الح��دث� ،أو بدت مقحمة في بع���ض الأحيان على
الرغم من �أنها حملت في كثير من الموا�ضع نكهة ''التخييل الذاتي''.
كن��ت �أتمن��ى �أن �أتع��رف �إلى بطل الرواية مراد ،و�أن �أكت�شف ق�صة حبه لليل��ى الإ�سرائيلية ،و�أن �أعي�ش معه في عمله
ف��ي الحديق��ة ف��ي بيتح تكفا ،لكن الم�ؤلف��ة تقيدت بالإطار الذي و�ضعت��ه لكتابها ،ولم ت�أخذنا �إلى م��ا قبل �أو ما بعد
ال�ساعات الثماني ع�شرة التي ق�ضتها برفقة مراد ومحمد في رحلة الت�سلل �إلى �إ�سرائيل.
ه��ذه المفارق��ات الث�لاث ال تحجب عن الق��ارئ �سحر الرحل��ة وعبثيتها ،و�شع��ور التماهي بفل�سطينيي��ن ُ�سدت في

176

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

89

�شتاء

2012

وجوههم �أبواب الرزق ،ف�صار الت�سلل مهنتهم ،و�صاروا مطاردين ب�صفتهم ب�شراً.
رحل��ة رهيب��ة جعلتن��ا نحب���س �أنفا�سنا ونحن نله��ث مع الم�ؤلف��ة وهي ترك�ض م��ع العمال وتختبئ تح��ت �أ�شجار
الزيت��ون ،وتواج��ه الدوري��ات الإ�سرائيلية الت��ي تعتقل بع�ض العم��ال ،بينما يتاب��ع الباقون �سعيه��م و�إ�صرارهم على
العبور.
ت�صدق �أخذتنا �إلى الالمعقول�'' :شو
رحلة الأ�شباح هذه التي عبرت الليل انتهت في و�ضح النهار .وقائع غرائبية ال ّ
بفيدك عقلك لما يجن ربعك؟'' ،تقول الكاتبة ،وهي تروي وقائع رحلتها.
ح�س الفكاهة �إلى بناء فني تحولت فيه
من��ذ كتابه��ا الأول�'' :شارون وحماتي'' ،نجحت �سعاد العامري في تحوي��ل ّ
يعبر عن العقالنية االحتالل وجنونه .هنا مع مراد و�صحبه ،تتحول ال�سخرية من الذات
ال�سخرية ال�سوداء �إلى �أ�سلوب ّ
�إل��ى عالم��ة الرواي��ة .البطلة المثقفة ت�سخر م��ن نف�سها ،وهي تحاول التماه��ي مع ال�شباب ،لكنها ف��ي النهاية ،تنجح
�شي��ق وطريف
لي���س ف��ي عب��ور الج��دار وحده والو�ص��ول �إلى بيت��ح تكفا فح�س��ب ،بل ف��ي كتابة تجربتها ف��ي كتاب ّ
وم�أ�ساوي في �آن مع ًا.
غي��ر �أن حي��رة الكتاب بين جن�سين �أدبيين ،الريبورتاج والرواية� ،ألق��ت بثقلها على هذا الن�ص الذي ين�ساب ،والح ّل
ال��ذي اختارت��ه الم�ؤلف��ة ،عب��ر تحوي��ل ذاكرته��ا ال�شخ�صية �إلى فع��ل التخييل الوحيد ف��ي الكتاب ال ي�س��د الفجوة بين
الجن�سي��ن الأدبيي��ن ،ال لأن التخيي��ل الذاتي ال ي�صلح كقما�شة للعمل الأدب��ي ،و�إنما لأنه لم يتحول �إلى جزء من م�صير
�شخ�صي��ة الكاتب��ة .الكاتب��ة ال تتغير في الكتاب ،وال ي�س��ري عليها منطق الزمن الروائي ،لذا ،ف���إن عبارتها عن الن�ص
غيرتها كثيراً،
غي��ر حياته��ا توقع القارئ ف��ي الحيرة .و�أغلب الظن �أن تجرب��ة الم�ؤلفة في رحلتها الخطرة ه��ذه ّ
ال��ذي ّ
لكننا ال نلحظ هذا التغير في كتابها ،ومن المرجح �أنه �سينعك�س في �أعمالها الالحقة.
منذ دخولها غير المق�صود عالم الكتابة ،نجحت �سعاد العامري في �إغناء المكتبة الفل�سطينية ب�شهادات كبرى عن
الحي��اة اليومي��ة .وق��د تك��ون متعة هذه ال�شه��ادات وحيويتها �أكثر �أهمية ،ف��ي المرحلة الراهنة ،م��ن �أي نقا�ش نظري
تحول ريبورتاج ًا �إلى
ب�ش���أن الأن��واع الأدبية ،لكن للأ�سف ف���إن المتعة والر�شاقة الأ�سلوبية وال�سخرية ال ت�ستطي��ع �أن ّ
رواية.

II
حين ال �أجد كلمة واحدة لها طعم رائق في قلبي المع ّذب� ،أنام ليلي الطويل ،على �سرير من �شوك الكلمات التي ال
ظ ّل لها وال �إيقاع ،و�أكون معلق ًا ب�أهداب الظلمة في بئر مهجورة لم تعرف مطر الكالم منذ مئة عام �أو �أكثر قليالً.
به��ذه الكلم��ات ال�شعرية يقدم بطل كتاب محمود �شقير ''القد�س وحده��ا هناك'' نف�سه للقارئ� .إنه رجل يبحث عن مطر
ال��كالم ال��ذي يروي الروح ،وهو كاتب و�صحافي في الأربعين يع�شق التجوال ف��ي المدينة واقتنا�ص �صورها ،ويكتب
بقلم ي�شبه الكاميرا ،فت�صير روايته �ألبوم ق�ص�ص.
ل��م ي�ض��ع الكاتب كلمة رواية على الغالف تارك ًا لل�شذرات �أن تحكي عبر عناوينه��ا و�شخ�صياتها ،ومخلِّف ًا التبا�س ًا
�شفيف ًا بين الق�صة الق�صيرة جداً ،التي �أتقن �صناعتها في كتبه ال�سابقة ،وبين العالم الروائي الرحب الذي يبدو �ضمن
دوائر مقفلة ت�ضع القارئ في موقع َمن ينظر من ثقب في الحائط.
يقودن��ا العن��وان �إلى الكتاب� ،إنها القد�س ،فالمدينة تحتل الكتاب ،وترت�س��م عبر �شخ�صيات تحاول الحياة اليومية
العادي��ة ،لكنه��ا ال تتخل��ى عن �أزمنته��ا التاريخية والرمزي��ة ،فقد�س الفرنجة هن��ا وقد�س �صالح الدي��ن �أي�ض ًا ،قد�س
الم�سي��ح وقد���س ن�شي��د الأن�ش��اد ،لك��ن بد ًال م��ن �أن ت�أخذ المدينة معناه��ا من التاري��خ �أو الرمز ،ي�أخ��ذ التاريخ معناه
ودالالت��ه م��ن حي��اة النا�س العاديي��ن .وهنا تقع تجربة محم��ود �شقير وتتمي��ز� .إنها تجربة الخفر ال��ذي يك�شف زيف
الكبرياء؛ خفر النا�س في عالقتهم بالمكان �أمام كبرياء التاريخ الذي ال يحفل بالنا�س العاديين.
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وج��د الخف��ر �شكل��ه عبر ما يمكن �أن نطلق عليه ا�سم ال�شذرات �أو الفلذات .فحكايات رباب ووالدها عبد الرزاق و�أمها
خديج��ة و�شقيقه��ا ال ت��روى ب�شكل خطي �أو مبا�شر ،و�إنما تت�سلل عبر ال�شذرات ،ك�أن البنية الروائية تتفكك في المقاطع
المتعددة ،وال تلتحم �إ ّال في �أ�سلوب م�صنوع من الهم�س.
غير �أننا في النهاية �أمام حكاية ب�سيطة عن عالقة حب تجمع رباب بالراوي ،وتنتهي بالزواج .لكن هذه ''النهاية
ال�سعي��دة'' لي�س��ت �سوى تف�صيل في حكاية �أكبر هي حكاية المدينة التي تت�سلل عبر ال�سطور لتجعل من جميع ال�شذرات
رو.
مقاطع من كتاب كبير لم ُيكتب� ،إ ّال �إنه ي�شكل خلفية الحكايات التي ُرويت �أو لم ُت َ
تب��د�أ الحكاي��ات بال�شبي��ه'' ،الن��ادل منهمك ف��ي خدمة الزبائن .هل ه��و النادل نف�س��ه �أم �شبيه��ه؟ ...حكاية ال�شبيه
منت�ش��رة ف��ي �ش��رق المدينة وفي غربها هذه الأي��ام ''.وين�سحب ال�شبيه على عبد الر ّزاق وزوجت��ه ،ثم ينعطف �إلى قائد
�شرط��ة القد���س الإ�سرائيل��ي يورام .تتح��ول المدينة �إلى ثنائيات تق�سم الف��رد �إلى ن�صفين ،وت�ضفي �شع��وراً بااللتبا�س
والاليقي��ن .ه��ذا المثن��ى ،ال ي�صل �إلى راوي الحكاية وبطلها ،وال �أدري لماذا �أ�ضاع الم�ؤلف على بطله فر�صة االنق�سام
�إل��ى ن�صفي��ن والدخول في عالم االلتبا�س المقد�سي .فالراوي لو ل��م يكن منق�سم ًا �إلى اثنين لما ا�ستطاع �أن يت�سلل �إلى
خلف �أبواب �أبطاله ،من دون �أن يفقد �شخ�صيته ك�أحد �أبطال الق�صة.
�ضيع عل��ى راوي الحكاية فر�صة التماه��ي مع التبا�سات
ن�ستطي��ع �أن نفتر���ض ف��ي ه��ذا ال�سياق �أن محم��ود �شقير ّ
مدينت��ه ،لك��ن ه��ذا لي�س �صحيح�� ًا ،لأن الراوي يعلن نف�س��ه �شاهداً وم�شارك ًا ف��ي الآن نف�سه ،فهو يلتج��ئ �إلى ال�صوت
توحد �شذرات ن�صه.
الخافت ،كي يترك لعنا�صر االلتبا�س �أن تتداخل ،من دون الحاجة �إلى بنية درامية ّ
و�إل��ى جان��ب �سي��ادة االلتبا�س ي�سود نمط جديد م��ن الر�ؤية يتميز بتوازي الأح��داث� ،إذ ال وجود لحدث مركزي في
الكت��اب ،فق��راءة رب��اب ل�شك�سبي��ر ال تق��ل �أهمية عن اعتق��ال �شقيقها عبد الرحم��ن ،كما �أن حكاية خديج��ة التي تفقد
عذريتها فيطلقها زوجها ليلة الزفاف قبل �أن تتزوج عبد الر ّزاق بائع ال�سمك ،ال تقل �أهمية عن حكاية عم عبد الر ّزاق
م�صطفى الذي ا�ست�شهد في �سنة  1948وكان يحب جانيت.
�إن ت�س ّكع الراوي هو المفتاح الذي يقوده �إلى اكت�شاف المدينة ،وحين يلتقي بعبد الرحمن بعد خروجه من ال�سجن،
تنحب��ك الحكاي��ة ،لأنه يع�شق رباب ،ويكت�شف حكاية منزل والديها المه��دد بالم�صادرة .غير �أن للت�سكع وظيفة �أُخرى
ت�سم��ح ل��ه ب���أن يرى كي��ف تمزج الأحالم ''م��ا كان قبل لحظة بم��ا كان قب��ل �آالف الأعوام ''.هنا تنفت��ح العيون على
م�شاه��د الفرنج��ة ف��ي �شوارع المدينة ،وعل��ى االلتقاء بالفر�سان الأيوبيي��ن ،ونرى مع الراوي الم�سي��ح حام ًال �صليبه
وما�شي ًا في �أزقة المدينة.
''كل م��ا �سيك��ون كان'' ،بح�سب محم��ود دروي�ش ،وهنا ي�صير التاريخ رمزاً ،تقودن��ا دالالته �إلى انتحار يورام الذي
ل��م يكت��ف ب�أن ر�أى نف�سه وهي تنق�سم �إل��ى ن�صفين ،بل لم يعد قادراً على التمييز بين الما�ضي والحا�ضر ،بحيث �صار
من الم�ستحيل على ال�شرطي �أن ي�سو�س هذا االلتبا�س في الزمن.
لك��ن الكت��اب عل��ى الرغم من ذلك ال ي�سقط ف��ي رمزية مبا�شرة ،فالرمز جزء من حياة يومي��ة يهددها احتالل لب�س
�ش��كل الرم��ز ،كما �أن الحياة �أقوى من الرمز ،فو�سط ف��رح العر�س والرق�ص ت�أتي الدموع لتنهي الحكاية ...'' :و�أنا بكيت
لأن رب��اب بك��ت ،ولأنن��ا نخطف الفرح اختطاف ًا ونحن ما زلنا تحت االحت�لال .جففت دموع رباب ورق�صت معها في
ربع ال�ساعة الأخير''.
وهن��ا ،ف���إن حيرتن��ا �أمام �س���ؤال النوع الأدبي ،الذي ب��رز خالل قراءتنا كت��اب �سعاد العامري'':م��راد مراد'' ،تتخذ
�ش��ك ًال �آخ��ر ،فمحم��ود �شقي��ر يتبن��ى التخيي��ل الذات��ي مقترب�� ًا ل�صوغ �ش��كل عمل��ه ،لكنه يدمج ه��ذا التخيي��ل ب�سردية
التف�صي�لات ،فالرواي��ة وهي تقول كل �شيء ،تتخلى عن طوح ال�سردية الكب��رى ،لتكتفي ب�سردية �صغرى م�صنوعة من
�شذرات الحكايات التي ت�أتلف كي تقدم لنا حكاية م�ؤثرة عن الحياة في زمن االحتالل.
لعب��ة محم��ود �شقي��ر هي هذا االئتالف ال��ذي ين�ساب على م�ساحة كتابه ،كي يقدم لن��ا حكاية مدينة م�صنوعة من
نا�سه��ا ومعاناته��م م��ع واقعهم وتاريخهم .لقد كانت ال�شذرات محاولة ل�شق م��كان للنا�س العاديين و�سط هذا الزحام
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الذي ت�صنعه الأ�ساطير والتواريخ في �شوارع المدينة.
لك��ن يبق��ى هن��اك �س�ؤال معلق يتعلق ب�إحجام ال��راوي عن دخول عالم ال�شبيه �أو مبن��ى المثنى ،فهل خاف الكاتب
من �أن يك�سر هذا الدخول ب�ساطة عالمه الروائي� ،أم �إن المثنى كان مجرد �أداة لدفع يورام �إلى االنتحار؟

III
عندم��ا انتهي��ت م��ن ق��راءة رواي��ة �سلي��م ن�صي��ب ،ذهب��ت �إل��ى المكتب��ة لمراجع��ة كت��اب غول��دا مئي��ر'' ،حيات��ي''
( .)My Life, London: Widen Feld and Nicolson, 1975كن��ت �أع��رف �أن غول��دا لن ت�أتي على ذكر عالقتها الغرامية
بالم�صرف��ي اللبناني ــ الفل�سطين��ي �ألبير فرعون ،لكنني بحثت عن �صور المر�أة التي فتنت عا�شق الخيول وجعلته يقع
�صري��ع اله��وى� .ص��ور غولدا القليلة في �شبابه��ا ،المن�شورة في الكتاب� ،إلى جانب �صور العج��وز ،لم تمح من مخيلتي
�ص��ور العج��وز الت��ي قالت مرة �أن ال وج��ود لل�شعب الفل�سطيني ،قب��ل �أن تتحطم حياتها ال�سيا�سية بع��د ''التق�صير'' في
حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر .1973
يق��ول الم�ؤل��ف ف��ي تق�سيم��ه لروايته �أن��ه ا�ستمع �إل��ى حكاية الغرام ه��ذه من �صديقه ف���ؤاد ،الفن��ان اللبناني ف�ؤاد
لا عن �أفراد
الخ��وري ،ال��ذي روى للم�ؤل��ف حكاي��ة عالقة جده لأم��ه بغولدا .وما تعرف��ه �أو�ساط �ضيقة في بيروت ،نق� ً
عائل��ة �ألبي��ر فرع��ون ،هو �أن الرجل �أق��ام فع ًال عالقة غرامية بالم��ر�أة التي كانت �أحد قادة اليي�ش��وف ،قبل �أن ت�صبح
�سيا�سية �إ�سرائيلية ورئي�سة حكومة الدولة العبرية.
�شيق��ة ومثي��رة ،ويمكن �أن ت�ش ّكل ف�ص ًال �إ�ضافي ًا ،لم ُيكتب ،في �سيرة مئير الذاتية ،لكن �سليم ن�صيب� ،آثر �أن
الخبري��ة ّ
ويحوله��ا �إلى رواية ،وقد �سبق �أن كتب رواية بعنوان ''�أم'' ع��ن المغنية الم�صرية الكبيرة
المتخيل
يدخ��ل الحكاي��ة في
ّ
ّ
�أم كلث��وم ،الق��ت رواج�� ًا كبيراً .ففي رواية ''�أم'' ا�ستند ن�صيب �إلى الحكاية ال�شائعة عن غرام ال�شاعر �أحمد رامي بكوكب
ال�ش��رق ،وه��ي حكاية لم يحاول بطلها �إخفاءها ،و�إنما �صارت ج��زءاً من التراث الكلثومي ،قبل �أن يحولها ن�صيب �إلى
رواية.
الم�س�أل��ة م��ع غولدا مختلف��ة جذري ًا ،ف�ألبير فرع��ون ال وجود له في ذاك��رة المر�أة الإ�سرائيلية الم�ل�أى بمغامراتها
العاطفي��ة المعروف��ة� .إن��ه الع�شيق الخفي المح��اط بالعتمة .وكان م��ن الممكن �أن يكون اختف��اء الخواجة فرعون عن
�شا�شة �سيرة غولدا ا�ستعارة للذاكرة الإ�سرائيلية التي جعلت من الفل�سطيني �شبح ًا المرئي ًا تمهيدا الجتثاثه من وطنه،
ف�ضل مقترب ًا �آخر قائم ًا على �سرد كال�سيكي لحكاية غرام ناق�صة وغير مكتملة المعالم.
لكن ن�صيب ّ
ربما يالحظ الناقد عدم توازن في بناء ال�شخ�صيتين ،وفي و�صف �إطاريهما االجتماعيين ،ففي الوقت الذي ت�صف
الرواي��ة حي��اة الكيبوتز ،وتل �أبيب ،يقت�صر و�صفها للإطار االجتماعي الفل�سطيني على بيئة مغلقة ،هي بيئة الوجهاء
الفل�سطينيي��ن المحيطي��ن ب�ألبي��ر فرعون ،وهي بيئة مخلعة الهوية ،وال عالقة لها بما يجري .غير �أن عدم التوازي هذا
لا لبناء ا�ستعارة روائي��ة �أُخرى ،ب�ش�أن عجز طبقة الوجهاء عن مواجه��ة حركة �سيا�سية �صاعدة من
ربم��ا يك��ون مدخ� ً
قل��ب التي��ارات القومية والعمالية الأوروبية .لكن مرة �أُخ��رى كان خيار الم�ؤلف مختلف ًا� ،إذ ت�صير هذه الحقيقة مجرد
خلفية لالقتراب من ع�شق عا�صف لم ي�ستطع بطاله مقاومته� ،أو لم يكونا راغبين في ذلك.
وال تت��رك لن��ا الرواية �سوى احتمال واح��د� ،إنها ق�صة حب عا�صفة تجري و�سط عا�صفة م�س��ار النكبة الفل�سطينية.
وهن��ا ت�ستوقفن��ا حواف��ز العا�شقين المختلفة ،فحين تلتقي غول��دا ب�ألبير في مبنى المفو�ضي��ة البريطانية في القد�س،
نوعم بِن�سكي الذي مات غرق ًا وه��و في الثالثة والع�شرين في
ت��رى ف��ي هذا العربي �شبح �صديقه��ا اليهودي الأميركي َ
ميلووك��ي ف��ي الوالي��ات المتحدة ،عندما كانت في الرابع��ة ع�شرة .غولدا تلتقي بذاكرتها ،وت�ستعي��د في �ألبير ع�شيقها
الأميرك��ي ال��ذي ل��م تقم معه عالقةّ � .أم��ا �ألبير فهارب من بيروت م��ن زوجته وعالمها الم�صطنع ،وم��ن �شقيقته التي
فر�ض��ت عل��ى ابنته��ا نينا الزواج من ث��ري م�صري .هل كان �ألبي��ر عا�شق ًا البنة �شقيقته مثلما ادع��ت �أخته ،فوجد في
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غولدا بدي ًال من ع�شيقته ال�صغيرة؟
رواية ن�صيب تالم�س هذا االحتمال لكنها تبقيه هام�شي ًا ،ولذا ال ن�ستطيع االفترا�ض �أن ق�صة الحب هذه هي �إعادة
بناء لذاكرة الع�شق عبر البدائل.
ماذا يبقى �إذاً؟
م�شكل��ة الرواي��ة �أنه��ا ال تفتح احتم��االت الت�أويل �إ ّال من �أج��ل �أن تقفلها ،وهذا ال يعود �إلى �أي خل��ل �أ�سلوبي ،و�إنما
�إل��ى المقت��رب الذي اختاره الم�ؤل��ف .فالرواية ببنيتها الكال�سيكي��ة متما�سكة ،ولغتها ر�شيق��ة ،وقدرتها على الو�صف
�ضيق �آفاق الكتابة ،فالكات��ب وقع �أ�سير الحكاية التي
واالنتق��ال م��ن حال �إلى حال الفتة .لك��ن المقترب ''الت�سجيلي'' ّ
ج��د �صديقي ف�ؤاد .لكنها كانت تبدو لي غير
كان
فرعون
�سمعه��ا ...'' :ولطالم��ا كن��ت على علم بتلك الق�صة� ،إذ �إن �ألبير
ّ
معقولة .كيف يمكن لعا�شقة ال�صهيونية� ،أن تجد نف�سها بين ذراعي ع�شيق فل�سطيني؟''
ولأن الم�ص��ادر ع��ن غول��دا متوفرة بينما ال نجد �شيئ ًا ُيذكر ع��ن الخواجة �ألبير ،ف�إن الرواية �سقط��ت �أ�سيرة المر�أة،
ول��م ت�ستط��ع �س��وى �أن تبقى على �أطراف عالم الفل�سطينيين الذي كان مجيء غول��دا ورفاقها ال�صهيونيين �إليه� ،إيذان ًا
ب�أفوله.
�إن م���أزق الرواي��ة هو في ا�ستنادها �إلى واقعة حقيقية ال يمل��ك الم�ؤلف �سوى �شذرات منها ،وحين ا�ستخدم الخيال
من �أجل ملء فراغات حكايته ،ف�إنه لم ي�ستطع التحرر من �سطوة الأ�سماء الحقيقية التي منعته من التوغل في ال�شرط
الإن�ساني ،انطالق ًا من حكاية الع�شق التي رواها لنا.
فه��ل �ستدخ��ل حكاي��ة �ألبير في �سيرة غولدا� ،أم �إنها كانت مجرد عالق��ة عابرة ،قام خيال بطلها بتكبيرها ،قبل �أن
يحولها �سليم ن�صيب �إلى رواية؟ n
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