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أكرم مس ّلم*
سلمان ناطور :جسد الذاكرة

ف
َي ُك ّ

املاضي ـ يف التراجيديات
ال
الكبرى ـ عن كونه ثق ً
حاضر
متروك ًا يف الوراء ،إذ يفقد
ُ
الضحايا قدرته على التحقق العادي
يجر
بسبب احلدث النكبوي ،وبد ً
ال من أن ّ
الضحايا التراجيديون ماضيهم وراءهم،
يتح ّتم عليهم أن يدفعوه أمامهم ،فيما يشبه
اللعنة ،كشرط بقاء يف قيد التاريخ ،وعلى
أمل اجلغرافيا.

ال يمكن قراءة جتربة املبدع الراحل
سلمان ناطور ( 1949ـ  ،)2016كحارس
ذاكرة ،بعيداً عن هذا الفهم للتجربة
الفلسطينية ،وال يمكن رؤيته خارج إطار
جيل من الضحايا خ ّيب رهان اجلالد على
حول املاضي من قصة
النسيان ،بأن ّ
* روائي وكاتب فلسطيني.
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آن ثقايف
هزيمة ومساحة حنين ،إىل ٍ
وسياسي عنيد.
لكن أين تكمن خصوصية صاحب
ثالثية "ستون عام ًا ،رحلة الصحراء" ،وما
الذي يعطيه نكهته؟ كيف حكى احلكاية،
وملاذا جنح يف أن يكون حارس ًا لها ،مل
تغمض له عنها عين إىل آخر الطريق وإىل
آخره؟
استند مشروع ناطور بداية إىل رؤية
مبكرة وواضحة وبسيطة ،لكن جوهرية
وعميقة ،فحواها أن "اللعبة" مع املشروع
الكولونيايل الصهيوين لعبة ُّ
تذكر ونسيان،
وأن مسألة الذاكرة هنا نقيضها املوت ،وبذا
تستحق بذل كل ما يقتضيه حت ّدي احلياة؛
"ستأكلنا الضباع إن بقينا بال ذاكرة" ،قال
ناطور يف جملة تصلح أن تكون عنوان ًا
تفرع عن هذا العنوان
حلياته كلها ،وقد ّ
قاموس ثقايف وجمايل ،توزعت مفرداته
بكثافة على ألسنة الشخوص املستعادين
من هوامش النفي واإلقصاء إىل صدارة
املتن.
ٍ
كباق يف
عرف ابن دالية الكرمل ـ
حيفا بقاء منقوص ًا وملتبس ًا ومهدداً ـ
ضمن انتباهات كثيرة ،أن خيار استيقاف
ذكريات فقدت مكانها ،حلماية مكان قد
يفقد ذاكرته ،خيار صعب ،لكنه خيار وحيد،
األمر الذي يع ّبر عنه يف روايته الفنتازية
األخيرة "هي ،أنا واخلريف" ،إذ أطلق ناطور
ديك ًا غرائبي ًا يف جنبات احلكاية ،كأنه
جماز حلالته وللمشهد كله؛ ديك سلمان
ناطور فقد دجاجاته ،وأربكت الكهرباء
ّ
وتشظـى بعض مكانه وانقرض
زمانه،
يصر على القبض على
بعضه اآلخر ،لكنه
ّ
ال يف
ممث
واألخير
الوحيد
معنى وجوده
ً
الصياح خارج التوقيت املضبوط على
خيوط شمس استعصى إشراقها.
املسألة مسألة صوت إذاً! لنتأمل ما

يجسد
قاله سلمان "املمثل" جلمهوره ،وهو
ّ
شخوص عمله "ذاكرة" على خشبة املسرح:
ال ،إنها
"لن تكون مسرحية ولن آتيكم ممث ً
خالصة احلكاية ،وما أنا إ ّ
ال الصوت الذي
ظل يف الذاكرة ".هو صوت الديك إذاً ،يطل
مثل خيط أخير يشد ذاكرة املكان والفقدان
إىل بقاء ممكن.
واملسألة مسألة جسد أيض ًا ،حين تتجلى
عبقرية اجلسد وهشاشته ،يف كونه ،مثل
اللغة ،مادة الهوية وموضوعها وأداتها
يف آن مع ًاَ .ف ِهم ناطور مبكراً اجلسد
كمكان ،وكموضوع للهيمنة تترك عليه
االضطهادات بصماتها ،فاللحظة النكبوية
إشارة زمنية غير عادية ترسم بتقاطعها مع
ال ،وترتسم على
املكان املنكوب صليب ًا مهو ً
أجساد الضحايا شقوق ًا قرأها ناطور بدقة
متناهية على وجه بطله وراويه "الشيخ
مش َّقق الوجه".
تتمثل ذروة تعبير ناطور عن تماهيه
مع موضوعه ،وذروة استشعاره مكانية
اجلسد ،وجسدية املكان ،يف إعارة جسده
لشخوص حكاياته ،إذ يصعد املؤلف الذي
ال يف يوم من األيام ،على خشبة
مل يكن ممث ً
املسرح ،لس ّد الفجوة بين ممكن اللغة وهول
الواقع الذي حتكيه .وعندما ُسئل ناطور عن
توجهه إىل َم ْسرحة "ذاكرة" ،قال بدقة بالغة
البراعة :إنما "ذاكرة" هي التي َم ْسرحتني.
التاريخ يبدأ من الفرد ،تقول انتباهات
ناطور ،وهو إذ يهتدي إىل استدعاء اجلماعي
عبر استعادة ما هو شخصي ،كأنه كمؤلف
خالصة النكبات كلها ،يقول" :ولدت
بعد حرب  ،48دخلت املدرسة يف حرب
السويس ،أنهيت الثانوية يف حرب حزيران،
تزوجت يف حرب أكتوبر ،ولد ابني األول يف
حرب لبنان ،ومات أبي يف حرب اخلليج،
حفيدتي سلمى ولدت يف احلرب التي ما
زالت مشتعلة".

سلمان ناطور :جسد الذاكرة

تقول جميلة يف "هي ،أنا واخلريف":
"كنتم تناضلون من أجل حترير العامل .كنتم
حتلمون بتبييض صفحة التاريخ ،مل تنظروا
إىل املواقع الصغيرة ،مل تروا األطفال
والنساء بأطراف أعينكم ،وال تأملتم
يوم ًا زهرة تذبل .ماذا كانت النتيجة؟ لقد
انهزمتم ".كأن جميلة تنطق بحكمة مؤلفها،
فهو مل يركن إىل جدارة العدل وحدها
لضمان جناة احلكاية ،بل بحث عن أدوات
جمالية خمتلفة ،وعن حساسيات تتجاوز
البكاء :ا ّتكأ على أصوات الناس ولهجاتهم
وروائحهم وضجيج حياتهم ،دفع بالسخرية
إىل أقصاها عن وعي بكونها سالح
الضعفاء ،وركّ ز على األسماء؛ ِذكر أسماء
الناس العاديين والشوارع املنسية والبيوت
البسيطة.
ُي َع ِّبر نص ناطور عنه إىل ح ّد كبير،
يف تقدميته ورق ّيه األخالقي وتساحمه
وانفتاحه وثقته بنفسه ،وهي الصفات التي
تع ّبر عن نفسها يف قدرته على اإلصغاء
نصه ،وجناته من نقيصة التعامل،
داخل ّ
وإعطائه الرواة والشخوص مساحاتهم من
دون أدنى خوف.
مل ينتظر سلمان ناطور احلكاية لتأتي
إليه ،حمل حقيبته اجللدية ومشى إليها بين
القرى ،جا َلس الناس ،وحكى لهم وسمع
منهم .مل ُي ِقم يف برج عاجي ،وإنما المس
امليدان وضغط على األعصاب املوجعة
فجرب االعتقال واإلقامة اجلبرية
لالحتالل،
ّ
ود ْهم مسرحياته .عمل يف الصحافة،
َ
وكتب القصة واملسرح واملقالة الساخرة
والقصص التوثيقية وأدب األطفال؛ انفتح
على جغرافيات فلسطين ،وتنفّس من رئة
إنسانية واسعة ،وقفز بين األنواع األدبية
كلها ،وتقافز بها داخل العمل الواحد بال أي
نشاز أو افتعال.
مهد به سلمان
مما ّ
ليس أجمل وأوفى ّ

يف الذاكرة
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لكتابه "سفر على سفر" بعنوان "قبل
املغادرة" ،مع ّبراً عن وعيه ملعنى عمله
املفتوح على املمكنات كلها ،وتماهيه
تمام ًا مع مكانه وإنسانه ،كأن املكان
عما هو دونها،
ذريعة جمالية كافية لتنوب ّ
وكأن خصوصية املوضوع وانتماءه إىل
احلياة باستعادته ذاكرة الفقدان بحيواتها
وشخوصها وأصواتها وروائحها يبيحان
له أن يتجلى بأي شكل كان ،وبال شكل
أيض ًا" :ليس يف هذا السفر ما يثير الدهشة،
وليس فيه ما يع َّلم عن مكان قديم  /ليس
سيرة وليس مسيرة وليس رواية وليس أدب
الرحلة والترحال /ليس وصف ًا لعبقرية
املكان وليس حداثة وال شعراً  /ليس عن
الفلسطيني املشرد وال عن الفلسطيني
الباقي يف وطنه /ليس عن اإلنسان  /ليس
عن املكان وال عن املنفى وال عن الوطن /
ليس عني وليس عنكم  /هو نص لعالمات
السؤال وعالمات التعجب  /هو املكان
الفلسطيني بال حدود ،والزمان الفلسطيني
بال بداية وبال نهاية  /هو اإلنسان
الفلسطيني بال مكان وال وطن وال زمن
وال أمل وال حلم  /هو الالمكان والالزمان
والالأرض والالأسماء  /هو نفي مطلق،
وهو فكرة جمردة ،وهو ال شيء  /تمام ًا ال
شيء /ومن هنا تبدأ احلكاية".
تقول الوقائع إن "صياح" ناطور مل
يذهب سدى ،لقد أثمرت الذاكرة التي
حرسها مع جيله وجيل سبقه ،أول ما
أثمرت ،يف حيفاه ،إذ نراها تتحول إىل
عاصمة ثقافية يف فلسطين احملتلة منذ
سنة  ،1948وأثمرت لغة عربية جميلة
يف كتابات جيل جديد يف اجلليل واملثلث
ويافا استعصى على األسرلة ،وأثمرت
يف شباب وشابات نراهم يخرجون من
منجز الثقافة إىل امليدان ،ويحرسون بقايا
املكان؛ رأيناهم يتصدون بكفاءة وشجاعة
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لتهويد النقب يف املاضي القريب على
سبيل املثال ال احلصر.
بمعنييه الوجودي
املوت ـ
َ
والكولونيايل ـ املد ّبر قاطع طريق ،وبه

تفقد الطرق كثيراً من معناها .مات سلمان
ناطور ،لكن الطريق التي قطعها نحو نهايته
تظل مثقلة باملعاين ،وباقتراحات مقنعة
لبدايات متجددة .هذه هي احلكاية.
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