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أكـرم مسلم * 

*  كاتب فلسطيني ومحّرر مسؤول في املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- 

مدار. هذا النص مداخلة في ندوة نظمت في مركز "مدار" في رام الله بتاريخ 
2011/7/3، حول رواية عوز شيلح: "أراض للتنزه: رواية في شذرات" الصادرة 

عن املركز، ترجمة د. عبد الرحيم الشيخ.

)*( وأنا أقرأ عوز شيلح، كنت أفكر في مردخاي  فعنونو، 
ألن  أيضا  وإمن��ا  اإلنسان،  هذا  بقصة  مسكون  ألنني  فقط  ليس 
خروج عوز شيلح صاحب "أراض للتنزه" من اللغة العبرية كلغة 
إبداع، ينتمي إلى التجربة ذاتها. لقد أدرك شيلح، وهذا ما تدل 
عليه روح نصه، أن عليه أن يخلع لغته لدخول "املعبد" اجلمالي، 
أما فعنونو اخلارج من معبد األمن النووي، فقرر االنتفاض على 
كما  الدين،  من  باخلروج  املغربية  ليهوديته  الصهيونية  اختطاف 
خرج من اسمه اليهودي، مردخاي ليصبح جون، لكن محاولة 
بالفشل. فكأن  الرغم من ذلك  باءت على  اللعنة  اإلفالت من 
الصهيونية قدر اليهودي، مثلها مثل القذافي للشعب الليبي! ال 

"أراض للتنزه" لعوز شيلح: الغياب بكامل أنينه

استقالة منها وال إقالة!.
الدين  وم��ن  شيلح،  حالة  ف��ي  اللغة  م��ن  اخل��روج��ان،  يحيل 
واالسم في حالة فعنونو، إلى ذات الكشف العميق عن حبكة  
الزمن  إلنزال  هدفت  والتي  بليل،  دبرت  التي  املكيدة  الهوية/ 
التوراتي على جغرافيا فلسطي املعاصرة، ويحيالن إلى بصيرة 
نافذة للشخصي ال ميكن من دونها فهم اخللطة السحرية السوداء 

التي جنحا في فك طلسمها من داخلها.
لغة عبرية، وزمن توراتي، ومكان فلسطيني، وحبكة معقدة؟ 
إذن نحن نتحدث هنا عن رواية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
وعن انشباك السرد بالوجود في أعقد جتلياته وأوضحها في آن.
من أروع ما قيل عن ورطة الذات مع األمكنة بالنسبة لي، ما 
ملع به حسي البرغوثي من عبارة في ضوئه األزرق: "يا الله كم 
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لكنه ظهور  لآلخر،  بالظهور  سماح  أيضا  "اإلسرائيليات"  في 
في الهامش على نحو محدود ومدروس، ومقرون بالتعبير الركيك 
واملتلعثم عن الذات. باملقابل يدفع شيلح بالضحية إلى صدارة املنت 
بال أي حتفظ، ويعيد تركيب الليغو األصالني، من ذات مكونات 
واحلجارة  واألشجار  األسماء  فكه:  يتولى  الذي  املستجد  الليغو 
والشخوص. يحاول إيقاظ الغياب بكامل تفاصيله وأنينه، حتى 
يتسّيد هذا الغياب احلضور ومينحه معناه وتراجيديته الساخرة.

يبدو املكان  كمصيدة"،  وليت حسي عاش ليقرأ درويش الذي 
"أثر  في  كتب  عندما  تليق،  ببصيرة  نصه  روح  يحاور  أح��ب، 
الفراشة": "الزمان هو املصيدة"، هذا حديث كبار عن أمكنة 
وأزمنة عادية وعن أزمة وجودية موجعة معها، فكيف احلال مع 
ما اكتشفه شيلح من وقوع جائر في مصيدة أمكنة وأزمنة طرد منها 

ناسها ليحل مكانهم بجسده وروحه وروائحه .
ال جديد فيما َيعَترُفُه إسرائيلي من َجلد لضحية تتحسس كل يوم 
موضع السياط على جسدها، وعلى تضاريس روحها، لكن هذا 
ال ينفي ما يثيره األمر من انتشاء وعزاء، وما يحّرضه من معرفة 

ال غنى عنها كزاد لرحلة ال تزال شاقة وطويلة.
اخل���اص ف��ي ع��م��ل ش��ي��ل��ح، إض��اف��ة إل���ى ك��ون��ه ع��م��ال أدب��ي��ا، 
ملا  التشخيص  ليس  وأقسى،  أصعب  األدب  في  واالعترافات  
وال  الكبرى"،  وجودنا  "كذبة  أبطاله  أحد  لسان  على  يسميه 
مبا حدث، ولكن سياق  املناور  غير  واملباشر  الكامل  االعتراف 

هذا االعتراف وسقفه وتوظيفه ومغزاه وأدواته.
األس��ط��ورة  ال��رواي��ة/  جت���اوزوا  أن  سبق  كثيرون  إسرائيليون 
وعلوم  واآلث��ار  االجتماع  وعلم  اجلديد  التأريخ  في  املؤسسة، 
إنسانية أخرى، ولكن سياق التجاوز والتفكيك كان جزئيا، وفي 
أحيان كثيرة كان موظفا في سياق سياسي يخدم الرواية املهيمنة، 
وكثيرا ما مت على احملكات احلقيقية التراجع، في توقيت طاعن 
في الظهر، عن "االعترافات"، كما في حال بيني موريس مثاًل. 
 وهناك اعترافات لغسل الضمير من دنس املاضي، لكن من 
دون دفع فاتورة املستقبل، هذا النوع من الرياء يقود إلى خامتات 
الضحية  إلرث  وم��ج��ازا  واق��ع��ا  النهب  استئناف  على  مفتوحة 

وتاريخها وموقعها من السرد.
يشيعه  وج��ودي  اطمئنان  ترف  من  نبع  إسرائيلي  نقد  وهناك 
ترسخ الدولة، فيما ينطلق شيلح من قلق أخالقي عميق، والفرق 
كبير بي نقد يريد الوصول إلى عاملية على مقاس املركز الغربي 

املهيمن، وبي آخر سقفه إنساني بال حدود.
في "اإلسرائيليات" أيضا سماح بالظهور لآلخر، لكنه ظهور 
بالتعبير  وم��ق��رون  وم���دروس،  محدود  نحو  على  الهامش  في 
الركيك واملتلعثم عن الذات. باملقابل يدفع شيلح بالضحية إلى 
األصالني،  الليغو  تركيب  ويعيد  حتفظ،  أي  بال  امل��نت  ص��دارة 
األسماء  فكه:  يتولى  ال��ذي  املستجد  الليغو  مكونات  ذات  من 
واألشجار واحلجارة والشخوص. يحاول إيقاظ الغياب بكامل 
تفاصيله وأنينه، حتى يتسّيد هذا الغياب احلضور ومينحه معناه 

وتراجيديته الساخرة.
وهناك في احملصلة اإلسرائيلية تبهيت خلطيئة العام 48 يساريا، 
بتعميق "اخلط األخضر" في الوعي رغم التآمر على محوه على 
كامال  كتابا  شنهاف  يهودا  لها  يفرد  هوياتية  حيلة  في  األرض، 
)سيصدر عن مدار قريبا(، لكن شيلح ال يغادر اخلطيئة األولى إال 
ليعود إليها، ويفسر األشياء كامتداد لها. ال يوجد زمن إسرائيلي 

جميل عنده، في شذرات اخلطايا املتناسلة.
أيضا،  هروبيا  حال  الفانتازية  اخلامتات  تكون  قد  األدب  في 
ولكن الفانتازيا ليست بريئة متاما، فهناك فرق بي واقع كابوسي 
ينتهي بكابوس، وآخر ينتهي بحلم ال مبال. هناك فرق بي سرد 
يحّيد املكان، بفصله عن تاريخه، وبي آخر يستنطق املكان عن 

تاريخ غير محايد، كما عند شيلح.
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مــن املــهــم جـــدا الــتــركــيــز فــي هـــذا الــســيــاق عــلــى أن الــروايــة 
الفلسطينية تركز على التذكر، أي أنها حترص على تربية أبنائها 
على تذكر ما حدث، فيما تركز الرواية الصهيونية، وتعي كشرط 
كبتها،  أو  النسيان، ليس نسيان اجلالد جلرميته  لوجودها، على 
على  راهنوا  وبهذا  احلكاية،  من  حلصتها  الضحية  نسيان  إمنــا 
أجيال فلسطينية تنسى، ومن هنا فقط ميكن فهم مطلب بنيامني 
نتنياهو السوريالي العصابي باالعتراف بيهودية الدولة، كرد على 
عدم حتقق النسيان، يريدون من الضحية أن تشطب مكانها من 
ذاكرتها، وذاكرتها عن مكانها، مبعنى أن تنسحب من ممكنها الزمني، 

وأن تنتحر. 

هو  وه��ذا  عليه،  وينقلب  إسرائيليا،  امل��أل��وف  شيلح  يقلب 
إسرائيلية  رواي���ة  كتابة  ب��رأي��ي  ميكن  ال  إذ  جتربته،  ف��ي  األخ��ط��ر 
قومية إال كرواية محو، يبقى ثقل احملو فيها أوضح من ممكنات 
وط��رد  زم���ان  وب��ت��ر  م��ك��ان  بافتعال  محكومة  كونها  اإلض��اف��ة، 
شخوص وارجتال لغة، رواية كهذه ال غنى لها عن الصق القوة 

مبعانيها الفيزيائية واملعنوية. 
رواية كهذه  ليست قائمة بذاتها، ليست قائمة بقدرتها على 
التذكر مثلنا )كجماعة قومية فلسطينية(، إمنا بقدرة إكراهنا على 
النسيان. أو استعارة تذكر آخر من خارج سياق التجربة، احلكاية 
النازية مثال. مهمتنا أسهل، رمبا، فهي إكراههم على االعتراف 

بنا، فيما يريدون منا أن ننسى أنفسنا.
من املهم جدا التركيز في هذا السياق على أن الرواية الفلسطينية 
تركز على التذكر، أي أنها حترص على تربية أبنائها على تذكر ما 
حدث، فيما تركز الرواية الصهيونية، وتعي كشرط لوجودها، 
نسيان  إمنا  كبتها،  أو  جلرميته  اجلالد  نسيان  ليس  النسيان،  على 
الضحية حلصتها من احلكاية، وبهذا راهنوا على أجيال فلسطينية 
تنسى، ومن هنا فقط ميكن فهم مطلب بنيامي نتنياهو السوريالي 

حتقق  ع��دم  على  ك��رد  ال��دول��ة،  بيهودية  ب��االع��ت��راف  العصابي 
النسيان، يريدون من الضحية أن تشطب مكانها من ذاكرتها، 
الزمني،  ممكنها  من  تنسحب  أن  مبعنى  مكانها،  عن  وذاكرتها 

يعني أن تنتحر. 
في النهاية ال يتعلق األمر فقط مبا يحدث في إسرائيل مبقدار 
التجلي  هذا  ع��زل   ميكن  ال  إذ  الفلسطينيي،  بجدارة  يتعلق  ما 
حتديدا،   87 العام  انتفاضة  فعل  عن  وغ��ي��ره،  ال��ن��ادر،  األدب��ي 
الوعي اإلسرائيلي إلى مربعه األول، لقد انكشف  التي دفعت 
لهم كتجمع  املنظور  السكان األصليون اخلاضعون لالحتالل، 
سكاني، عن شعب صاحب قضية، يعني صاحب رواية. كانت 
تلك رضة للوعي العنصري املطمئن لم تتوقف تداعياتها سياسة 

وسردا إلى اليوم.
فسرب  القلعة،  فكرة  رمز  النووي،  املفاعل  في  فعنونو  كان 
أهمية  تقل  ال  وثائق  لنا  فسرب  ع��وز  أم��ا  الكثير،  حتكي  وثائق 
الثقافي  الفعل  حت��ت  يقبع  خ��ط��ورة  يقل  ال  غامض  مفاعل  ع��ن 
وخ��رج  ش��يء،  ك��ل  ورأى  هناك  شيلح  ك��ان  لقد  اإلسرائيلي، 

ليروي.. فشكرا له.


