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اأن ''�ستيلاّ ماِر�س'' هي الجزء مع 

الثاني من ''اأوالد الغيتو: ا�سمي 

اآدم'' اإالاّ اإنه يمكن قراءة الروايتين بالترتيب 

العك�سي الأن كل واحدة منهما ال تتقيد

بالت�سل�سل الزمني للأحداث. تتكون كلتا 

الروايتين من طبقات زمان/مكان تت�سابك مع 

تاريخ اآدم دنون و�سيرته الذاتية التي تتنقل، 

كما في اآلة ال�سفر عبر الزمن، بين الما�سي 

والم�ستقبل والعوالم الموازية.

في ''اأوالد الغيتو''، نلتقي، خلل العقد 

االأول من القرن الحالي، باآدم، وهو رجل 

فل�سطيني في االأعوام االأخيرة من حياته، 

يحاول اأن يروي ب�سيغة المتكلم ذكرياته عن 

غيتو اللد. يعي�س اآدم في نيويورك بل زمن 

حا�سر، الأن الحا�سر يتبدد وي�سبح بمثابة 

ذكرى بمجرد حدوثه. يجد اآدم نف�سه عالقًا 

داّد م�سبقًا، والما�سي  ُ
بين الم�ستقبل الذي ح

الذي ال ينفك يق�ساّ م�سجعه - حتى توؤدي 

االأ�سباح واالأرواح التي تطرق اأبواب عالمه 

يهودا �شنهاف – �شهرباين*

 النحو ال�شيا�شي للغائبني: مالحظات ب�شاأن

ترجمة ''جنمة البحر'' )�شتيالاّ ماِر�س( اإىل العربية**

الأول  جزَءيها  في  اآدم''،  ا�شمي  الغيتو:  ''اأولد  الأخيرة  اليا�س خوري  رواية  ُترجمت 

والثاني، اإلى العديد من اللغات، ومنها العبرية. وهذه المقالة تتناول اأ�شا�شًا الجزء 

الثاني ''�شتيالاّ ماِر�س''، وكذلك الجزء الأول، فهما مرتبطان مو�شوعًا وت�شل�شاًل زمنيًا، 

وبالتالي من الممكن قراءتهما من البداية اإلى النهاية، اأو البدء بالنهاية والنتقال 

اإلى البداية.

 * اأ�ستاذ علم االجتماع في جامعة تل اأبيب، وزميل
باحث في معهد فان لير في القد�س.

** ُن�سر الن�س باالأ�سل في خاتمة الن�سخة العبرية عن 
رواية '' ''نجمة البحر'' – ''�ستيلاّ ماِر�س''. وقد �سدرت 

الرواية عن �سل�سلة مكتوب - اأدب عربي بالعبرية في 

 نهاية �سنة 2019، وَنقَلت الن�س من العبرية اإلى

العربية كفاح عبد الحليم، �سحافية ومترجمة، حررت 

موقع ''الل�سعة'' االإلكتروني لعدة اأعوام، وحرر الترجمة 

 اإياد برغوثي، كاتب ومترجم �سغل من�سب رئي�س

جمعية الثقافة العربية في حيفا �سابقًا.
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جيل المراهقة، اكت�ساف الجن�س، درا�سته في 

الجامعة، هويته ال�سيا�سية، و�سيرورة التاأمل 

الذاتي التي تنتهي بالوالدة من جديد. تعر�س 

الرواية �سوراً من حياة حيفا تك�سف عن 

البهلوانيات االأدبية التي ُكتبت عن حيفا، 

وتتبع األعاب الهوية التي يخو�سها ال�ساب 

الفل�سطيني في الدولة اليهودية. في �سنة 

1963، وهو ما زال في الخام�سة ع�سرة من 

عمره فقط، يترك اآدم بيت والدته التي تتزوج 

برجل اآخر غير والده، ويخرج في رحلة ملتوية 

الطرق ي�سطر خللها اإلى لب�س قناع يجعله 

ن حوله. 
َ
يخون، مرة تلو االأُخرى، توقعات م

وبالم�سادفة، يلتقي على الطريق بين 

النا�سرة وحيفا بغابرييل، �ساحب كراج 

هه ب�سقيقه الذي ُقتل في الحرب. 
اّ
يهودي ي�سب

يدعو غابرييل اآدم اإلى العمل لديه في الكراج، 

ويخ�س�س له مكانًا للنوم في �سقة مهجورة 

في وادي ال�سليب، ويهتم بنقله اإلى مدر�سة 

ثانوية يهودية. يقع اآدم في حب رفقة، ابنة 

غابرييل، وعندما يكت�سف غابرييل ذلك يجن 

جنونه من خيانة العربي ويرمي به اإلى 

ال�سارع. يترك اآدم وادي ال�سليب وينتقل اإلى 

العي�س في مخبز في وادي الن�سنا�س، ويبداأ في 

خ�سم ذلك درا�سته في كلية االأدب العبري في 

جامعة حيفا. يفتح عالم االأدب اآفاقًا جديدة 

اأمام اآدم، تجعله يلتقي، هو واأ�ستاذه في 

االأدب - مرة اأُخرى بم�سادفة غريبة - بمارك 

اإيدلمان، بطل غيتو وار�سو. هذه الم�سادفات 

وغيرها تخلق كرة متدحرجة من االكت�سافات 

والخيانات التي تقود اآدم اإلى اكت�ساف �سر 

عائلي يقلب �سيرته الذاتية راأ�سًا على عقب.

ه  في ''�ستيلاّ ماِر�س''، يتنازل اآدم عن حقاّ

في الكلم - وال�سبب كما يبدو، هو ف�سله في 

رواية ق�سة كاملة في ''اأوالد الغيتو'' - 

المكبوت، اإلى موته في م�سهد ي�سبه، اإلى حد 

بعيد، موت/انتحار ال�ساعر الفل�سطيني را�سد 

ح�سين ب�سيجارة م�ستعلة في �سريره.

ن فيها �سيرته 
اّ
يترك اآدم وراءه دفاتر دو

بناء على الق�س�س التي �سمعها عن طفولته 

في غيتو اللد. كتاباته من�سوجة من الحقيقة 

والخيال: ق�س�س، وكتابات ومخطوطات ال 

تنجح في ت�سكيل ق�سة واحدة متما�سكة 

وتوؤول في نهايتها اإلى ال�سمت. يقول اآدم: 

''كتبت كثيراً الأكت�سف اأن ال�سمت اأكثر بلغة 

من الكلم، واأنني اأريد لهذه الكلمات اأن 

تحترق'' )''اأوالد الغيتو''، �س 25(. وفي مو�سع 

اآخر: ''هذا هو م�سير الب�سر وم�سير الكلمات. 

فالكلمات تموت اأي�سًا، وتترك اأنينًا نازفًا، 

مثل االأنين الذي ينبعث من اأرواحنا، وهي 

تتل�سى في �سباب النهاية'' )''اأوالد الغيتو''، 

�س 21(. وهذا ال�سمت الذي اختاره اآدم )اأو 

ال�سمت الذي اختار اآدم( ال يعني غياب الكلم 

بال�سرورة، واإنما هو لغة بطبقات مخفية 

ر، 
اّ
واإمكانات واأ�سكال تعبير عديدة، وهو يعب

على اختلف تعابيره - بالعبرية 

وبالعربية - عن الطريق الم�سدودة التي و�سل 

اإليها، وعن عدم قدرته على ا�ستكمال ق�سته 

ب�سورة متما�سكة ب�سيغة المتكلم.

تتناول ''اأوالد الغيتو'' محطتين متباعدتين 

في ق�سة حياة اآدم، طفولته المبكرة وخريف 

حياته، وتغفل العمود المركزي في �سيرته 

الذاتية. ت�سعى ''�ستيلاّ ماِر�س''، في المقابل، 

لتغطية هذا النق�س، اإذ تعيدنا اإلى فترة مبكرة 

من حياته، وت�سلط �سوءاً جديداً على تلك 

النهاية المعروفة م�سبقًا. تجري اأحداث الرواية 

باأغلبيتها في حيفا في �ستينيات القرن 

الما�سي، وهي توؤ�س�س المحور المركزي في 

�سيرة حياة اآدم: التن�سئة االجتماعية المبكرة، 
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يد اأن نقل مكانة الراوي من �سمير 
َ
ب

المتكلم اإلى �سمير الغائب ال يجعله اأكثر 

�سفاء اأو و�سوحًا. فمنذ ال�سفحة االأولى في 

''�ستيلاّ ماِر�س''، يقول الراوي اإن اآدم ح�سل 

على ال�سقة في وادي ال�سليب كهدية من 

غابرييل بمنا�سبة عيد ميلده ال�ساد�س ع�سر، 

وهو االدعاء غير المحتمل نظراً اإلى اأن اآدم 

كان عامل نظافة عربيًا في كراج غابرييل 

اليهودي. ومن المرجح اأن يقوم المترجم في 

مثل هذه الحالة، وب�سكل فطري وفوري، 

بتعديل هذا االدعاء كي يحافظ على �سدقية 

الق�سة. في مو�سع اآخر، يتوجه رباح، الحار�س 

في حديقة بنيامين، اإلى اآدم وي�ساأله: ''اأتاه 

يهوديم؟'' )عبرية مك�سرة تعني: اأنت يهود؟(، 

وهنا اأي�سًا يميل المترجم اإلى ت�سليح الخطاأ 

النحوي فوراً. لكن، عند موا�سلة القراءة في 

الرواية تزيد االحتماالت باأالاّ تكون هذه 

االأخطاء من �سنع خوري، واإنما من �سنع 

الراوي الغائب الذي ال يعرف الحقائق جيداً 

وال يتقن العبرية. مرة اأُخرى يحتار المترجم: 

هل يعداّل هذه االنحرافات اأم يبقيها كما هي؟ 

يتعلق ذلك طبعًا بقرار م�سبق عن مدى �سدقية 

الراوي، واأي�سًا بقرار المترجم اإبقاء رموز في 

الترجمة ب�ساأن غربة الراوي الغائب. فاإذا كان 

المترجم قد مال في المراحل االولى اإلى 

تعديل الن�س وترميمه، مثلما حدث في االأمثلة 

المذكورة اأعله، فاإنه في المراحل التالية 

تت�سكل �سورة كاملة اأكثر، ومعها ا�ستنتاج 

ل 
َّ
باأننا اأمام راٍو �سعيف، متردد، مقيد، ال يعو

عليه دائمًا، ويفتقر اإلى ال�سدقية في كثير من 

االأحيان.

ظهرت في االأدب نماذج متنوعة من عدم 

ال�سدقية الذي ينبع من ال�سعف الذهني 

للراوي )مثل بنجي في ''ال�سخب والعنف'' 

ويودعه في يد طرف ثالث م�ستتر. هنا 

بال�سبط يكمن المفتاح لقراءة الرواية التي 

تبداأ ب�سوؤال عن هوية ذلك ال�سمير الم�ستتر 

الذي يتحدث با�سم اآدم. هل هو اآدم نف�سه الذي 

يفقد قدرته على قول ''اأنا''، اأي قدرته على اأن 

يكون فاعًل �سياديًا؟ هل يتظاهر ويداّعي اأنه 

راٍو ب�سيغة الغائب؟ لقد انق�سم اآدم اإلى 

�سخ�سيتين )قرر اآدم اأن يق�سم نف�سه ''ن�سفين؛ 

ن�سفًا للح�سور ون�سفًا للغياب''(، )''�ستيلاّ 

ماِر�س''، �س 1٤(، اأم اإن الموؤلِّف الخفي اأخذ 

منه زمام االأمور ونقلها اإلى غائب اآخر ب�سبب 

ف�سله الباهر في ''اأوالد الغيتو''؟

ت�ستهل الرواية ب�سل�سلة من االأ�سئلة ما بعد 

االأدبية وما بعد اللغوية: كيف ي�ستطيع 

الغائبون الكتابة عن زمان/مكان يغيبون 

ن عاي�س 
َ
عنه؟ هل ي�ستعين الغائبون بم

االأحداث ويذكرها ب�سيغة المتكلم؟ ماذا يجري 

للمتكلم عندما ت�ساَدر منه ق�سته وتو�سع في 

يد ذلك ال�سمير الم�ستتر؟ يكت�سب هذا ال�سوؤال 

المتعلق بال�سمائر في القواعد، معنى ماديًا 

ومكانيًا عندما ي�سادف اآدم للمرة االأولى 

�سخ�سًا ميتًا هو �سديقه اإبراهيم حار�س 

قتل خلل لعبة كرة قدم. ينظر 
ُ
المرمى الذي ي

اآدم اإلى الجثة الممددة على النقالة ويرى كيف 

تنف�سل الروح عن الج�سد، كيف يتحول الج�سد 

اإلى جثة مجهولة، وكيف ت�سحي ملمح 

�سديقه الماألوفة قناعًا م�سفراً وتفقد ا�سم 

�ساحبها. هكذا، تندمج عنا�سر االأدب )موقف 

الراوي(، والقواعد )ال�سمائر(، والواقع المادي 

)الج�سد الذي يفقد ا�سمه عندما ي�سبح جثة(، 

وتخلق بنية اأدبية �سيا�سية الإعادة التفكير 

لي�س فقط في عبارة ''الحا�سرين - الغائبين'' 

خت في القانون، بل في النحو 
اّ
�س

ُ
التي ر

ال�سيا�سي للغائبين اأي�سًا.
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ن�سفين(، والتي تت�سح معانيها بالتدريج مع 

التقدم في قراءة الرواية.

يزداد عدم الثقة ب�سدقية الراوي عندما 

يقتحم الراوي الحدث الذي تتم روايته كي 

ر القراء بمكان وزمان الق�سة - وكذلك  يذكاّ

بمجرد وجوده. فعلى �سبيل المثال، عندما 

يترتب عليه اأن يروي ق�سة رحلة اآدم اإلى غيتو 

وار�سو التي تمت في �سنة 196٤، يكتب:

يح��قاّ لكات��ب ه��ذا الن���س، وه��و يروي 

�سيرت��ه، اأن ي�س��األ نف�س��ه لم��اذا ي�ستعيد 

ه��ذه الرحلة اإلى وار�س��و؟ ولماذا يتلعثم 

ويفق��د حيلت��ه ويج��د نف�سه عاج��زاً عن 

الكتابة؟ )''�ستيلاّ ماِر�س''، �س 222(.

يعلل الراوي عدم �سدقيته بكون اآدم نف�سه 

مرتبكًا وغير قادر على ا�ستعادة االأ�سباب 

التي جعلته يخرج في هذه الرحلة، وي�سف 

فقدانًا معينًا لل�سيطرة على رواية الق�سة، 

كا�سًفا بهذا عن خبايا العمل االأدبي 

ومحدوديته:

رغب��ة  بح�س��ب  تنته��ي،  ال  الحكاي��ات 

الكات��ب، اأو حي��ن ي�س��ع نقط��ة النهاي��ة 

ب�سب��ب عج��زه ع��ن المتابع��ة، اأو عندما 

يري��د لحكايت��ه اأن تتح��ول اإل��ى علم��ة 

ا�ستفهام في وعي القراء.

عندما ينهي الكاتب ق�سته، فاإن هذا 

ال يعني �س��وى اأن الكتاب��ة �ستفي�س عن 

َت��ي غلف الكتاب، وتتاب��ع م�سيرتها  دفاّ

كما ت�ساء )''�ستيلاّ ماِر�س''، �س 307(.

اأي�سًا عندما ي�سف لقاء اآدم بكرمى، يعتذر 

الراوي اأمام القراء في نقا�س ما بعد اأدبي 

لفوكنر، اأو هولدن كولفيلد في ''الحار�س في 

حقل ال�سوفان'' ل�سالينجر(، ومن القدرة على 

تحليل الواقع المبهم )مثل الرواة االأربعة في 

''را�سومون'' لريونو�سكي اأكوتاغاوا(، ومن 

خدعة )مثل بريوني طالي�س في ''الكفارة'' 

الإيان ماك اإيوان(، اأو من �سذاجة معينة لدى 

الراوي )مثل ''فور�ست غامب'' لون�ستون 

غرووم(. هناك اأمثلة للراوي الذي يفتقر اإلى 

ال�سدقية في االأدب العبري كذلك، مثل تيرت�سا 

في ''في مقتبل عمرها'' ل�ساي عجنون، وحنا 

غونن في ''ميخائيلي'' لعامو�س عوز. وينبع 

عدم ال�سدقية في هذه الحاالت عن وعي 

محدود ال يدرك محدوديته - بينما تقف من 

ورائه �سلحية اأعلى تقدم لنا نحن القراء 

رموزاً لمحدوديته.

يبدو اأن ال�سبب وراء عدم �سدقية الراوي 

في ''�ستيلاّ ماِر�س'' هو انعدام عميق للمعرفة 

عده، زمانيًا ومكانيًا، 
ُ
ينبع من غيابه ومن ب

عن االأحداث، واللذين ي�سحنهما الوقت الذي 

يمر، بطبيعة الحال، بمعاٍن جديدة. وفي مثل 

هذه الحالة، يفقد اإمكان ''ت�سليح'' الن�س 

�سرعيته، فاالأمر يتطلب قدراً كبيراً من 

الح�سا�سية للحفاظ على مكانة الراوي الذي 

يفتقر اإلى ال�سدقية من دون الوقوع في فخ 

تعديله.

كان لي ال�سرف باأن اأتوا�سل ب�سكل دائم 

مع اإليا�س خوري، وفي اإحدى المكالمات التي 

اأجريناها، عندما حدثته عن ترددي اإزاء 

م�ساألة ال�سقة التي ح�سل عليها اآدم كهدية، 

 على اإبقاء االدعاء على حاله. وقد فهمت 
اّ
اأ�سر

ب�سكل متدرج اأن هذه لم تكن زلة قلم، واإنما 

ا�ستراتيجيا اأدبية للموؤلف الخفي اأو الراوي 

الغائب )بما ي�سمل اإمكان كون الراوي هو 

م نف�سه اإلى 
اّ
الن�سف الغائب الآدم الذي ق�س
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ق��راأ اآدم عب��ارة اأم��ان الغيت��و و�سح��ك 

م��ن كات��ب ه��ذه ال�سطور ال��ذي يختبىء 

ف��ي الغياب ك��ي يتمكن م��ن ا�ستح�سار 

طفولته التي ينظر اإليها ب�سفتها طفولة 

�سخ�س اآخر.

كي��ف تج��روؤ الذاكرة عل��ى اأن ت�سف 

اأيام غيتو اللد باالأمان؟ )''�ستيلاّ ماِر�س''، 

�س 179(.

الرواية م�سبعة برموز من هذا النوع، والتي 

تف�سح، مرة تلو االأُخرى، ثغرات العمل الخيالي 

الذي ال ي�ستطيع اأن يكون ق�سة ''محبوكة كما 

يجب''، وتدل على عدم قدرة الراوي الغائب على 

رواية ق�سة متما�سكة. فهو يخطىء ويتعثر، وال 

يتمكن من تو�سيح المكانة االأنطولوجية 

 القراء نحو اأفكار خطاأ ب�ساأن 
اّ
للأحداث، بل يجر

ما يدور في خلد اآدم، وين�سغل بم�سائل تتعلق 

بالتمثيلت واالأنواع االأدبية، والتي ت�سحبه 

بعيداً عن ترابط الق�سة. لذلك، عندما يطلب من 

الراوي ا�ستعادة ق�س�س القرى الممحية في 

الجليل وحبكها في اإطار تكاملي وموثوق به، 

فاإنه ي�سكو من كثرة الرواة والق�س�س:

حكايات اأم الزين��ات وحكايات �ِسبلن، 

مث��ل حكاي��ات جمي��ع الق��رى الدار�سة، 

ال نهاي��ة له��ا. ل��ن ي�ستطي��ع اأي كات��ب 

االإحاط��ة بتف�سيلتها، فهي تتفتق، كما 

تتفتق الجروح في ج�س��د مه�سم )''�ستيلاّ 

ماِر�س''، �س 3٤1(.

االلتبا�س وعدم ال�سدقية وهذه االألعاب في 

قواعد االأدب تجعل لغة الرواية �ساخبة اأكثر 

فاأكثر، وبهذه الطريقة، ي�سبح ممكنًا اإ�سماع 

مزيد من االأ�سوات الخر�ساء. لكن، على ما يبدو، 

يرمز اإلى اإ�ساعته الفر�س ب�سبب عدم قدرته 

على رواية الق�سة فيقول:

ا ما كان من اأمر كرمى، فق�سة عجيبة 
اّ
اأم

ت�سل��ح الأن تكون م��ادة لرواية بولي�سية. 

الرواي��ة  ف��ي  وج��ود  ال  للأ�س��ف،  لك��ن، 

جدت، 
ُ
العربية للرواية البولي�سي��ة. واإذا و

فاإنه��ا ال ترقى اإلى الرواي��ات البولي�سية 

الحقيقية، اأو روايات الت�سويق كما كتبتها 

اآغاث��ا كري�ست��ي، بعقلنيته��ا ال�سارم��ة 

ومعادالتها الريا�سية المذهلة.

م�سي��ر رواية كرمى �سيبق��ى موؤجًل 

كرواي��ة بولي�سية، م��ع اأنه��ا موؤهلة الأن 

تك��ون الرواي��ة العربي��ة االأول��ى في هذا 

النوع، ومع ذلك فاإن كاتب هذه ال�سطور 

اإل��ى  يفتق��ر  ال��ذي  باأ�سلوب��ه  �سيرويه��ا 

الت�سوي��ق )''�ستيلاّ ماِر���س''، �س 39٤ - 

.)395

في مو�سع اآخر، وبعد اأن ي�سفق اآدم الباب 

مودعًا اأ�ستاذه بغ�سب، ينزعج الراوي ويداّعي 

اأنه ال يمكن و�سف هذا الوداع ب�سورة 

ميلودرامية بتلك الدرجة. و�سٌف كهذا، على 

حد قوله، يلئم الم�سرحيات اأو االأفلم 

ا في الروايات فل ت�سل 
اّ
ال�سينمائية اأكثر، اأم

االأمور اإلى ذروة ميلودرامية من هذا النوع.

تنك�سف عدم �سدقية الراوي، كذلك، من 

خلل ردات فعل �سخ�سيات اأُخرى في الرواية، 

وال �سيما اآدم نف�سه. فمثًل، عندما ي�سف �سعور 

اآدم بالوحدة في حيفا، يذكر كيف �ساع اآدم 

في اأزقة مدينة حيفا، وكيف فقد االأمان الذي 

كان ي�سعر به في غيتو اللد. وكي ي�سكك في 

�سلحية الراوي، يقوم الموؤلف الخفي هنا 

بتجنيد اآدم نف�سه للمهمة:
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تنطوي عليه محاولة تثبيت النحو والقواعد 

ال�سيا�سية للغائبين.

***
انطلقًا من م�ساألة ال�سدقية اأو بغ�ساّ النظر 

عنها، يكثر الراوي في ''�ستيلاّ ماِر�س'' من 

counter-( ا�ستخدام االأفكار المناق�سة للواقع

factuals(، والتي ت�سير اإلى وجود عدد من 
ال�سيغ الممكنة للأحداث – ''اإلى ما النهاية 

ر بمجموعة  من المرايا الموازية'' التي تذكاّ

''حديقة الممرات المت�سعبة'' لبورخي�س، اإذ ينظم 

اإمكانات متخيلة تعك�س تعدداً في االأ�سوات، 

وت�سير اإلى تعدد ال�سلحيات المتكلمة في 

م�سرح اآدم العاطفي.

ع اآدم والدته يتوقع  هكذا مثًل، عندما يوداّ

اأن تناديه واأن تطلب منه اأن يبقى. ي�ستعيد 

الراوي هذا االإمكان ب�سبع �سيغ مختلفة 

ل كل �سيغة  خطرت في ذهن اآدم، وت�سكاّ

م�سودة ممكنة ل�سابقتها: فمرة يتخيلها تم�سك 

بيده وتذرف الدموع؛ في مرة ثانية، يتخيل 

باأنه ياأخذ منها �سورة والده ويغادر المكان؛ 

في المرة الثالثة ت�سحب حقيبته من يده، 

وُتخرج �سورة ح�سن وت�سمها اإلى �سدرها؛ 

في المرة الرابعة تم�سكه من كتفه، وتنظر في 

عينيه وتقول اأنها �ستغادر معه؛ في المرة 

الخام�سة تقف في طريقه لتمنعه من الخروج؛ 

في المرة ال�ساد�سة تطلب منه، بينما تم�سك 

بيده، اأالاّ ين�سى باأنها اأمه، وتقول له اأنها 

�ستحبه حتى اآخر يوم في حياتها؛ في المرة 

ال�سابعة تتهاوى ويكون عليه اأن ينحني كي 

يوقظها من اإغماءتها بالقبلت. هكذا، يخلق 

الراوي العديد من ال�سيغ للحدث نف�سه، والتي 

ت�سمح بت�سكل �سيرورة مختلفة للق�سة في 

عوالم موازية. هذه االإمكانات مرتبة باأنواع 

اأدبية واأ�ساليب عديدة، ووفقًا ل�سلم عاطفي 

فاإن الراوي غير قادر اأ�سا�سًا على التعامل مع 

التعقيد الزماني لل�سيرورة الروائية، والذي 

ب�سببه ال يوجد ت�سل�سل زمني بين روايَتي ''اأوالد 

الغيتو'' و''�ستيلاّ ماِر�س''، فها هو يكتب:

يقول منط��ق الحكاية اإن ل��كل ق�سٍة ق�سة 

�سابق��ة عليه��ا، وق�سة الحق��ة بها. وحين 

تت��ورط ف��ي الكتاب��ة، فعلي��ك اأن تنحن��ي 

لع�س��ف دوائ��ر الحكايات الت��ي ال تنتهي 

اإالاّ لتب��داأ من جديد. اأي اأن ما ي�سميه النقاد 

ذروة لن تجده في الحكاية التي ترويها، اإذ 

من المرج��ح اأن يكون في حكاية �سبقتها، 

اأو في حكاية لحقت بها. وحين تقترب من 

كتابة هذه الحكايات �ستكت�سف اأنك تر�سم 

مرايا متوازية ال نهاي��ة لها، واأنك �سقطت 

�سريع غوايات ه��ذا العالم الغرائبي الذي 

�ستعج��ز عن الخروج م��ن متاهته )''�ستيلاّ 

ماِر�س''، �س 308(.

الطريقة التي يتعامل فيها الن�س مع الزمان/

المكان توؤثر ب�سكل كبير في �سكل الترجمة 

الأنها تتطلب، �سمن اأمور اأُخرى، تعبيراً نحويًا 

يقوم ب�سوغ الطابع المثالي، اأو غير المثالي، 

ن يعي�س في زمن 
َ
للفعل. مثًل، محاولة م

الما�س�ي الت�ام )وال�ذي اأ�سبح الجئًا في �سنة 

19٤8( اأن يروي الق�سة بزمن الم�سارع 

الم�ستمر. اختيار الم�سارع الم�ستمر خلفًا 

للما�سي التام لي�س خياراً نحويًا فقط، بل 

�سيا�سيًا اأي�سًا، وهو يج�سد نق�سان الحا�سر 

ر عن التمزق 
اّ
بنظرة الغائب المكانية، الأنه يعب

الج�سدي عن المكان، وانف�سال موؤ�سرات الزمن 

عنه. اإنه فعل �سيا�سي لتثبيت الح�سور من 

جهة، وال�سعوبة التي ينطوي عليها هذا 

االإمكان من جهة اأُخرى. هذا هو الفخ الذي 
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1965، اأُر�سلت ثلثة وفود اإلى غيتو وار�سو 

بمبادرة الناجية فريدكا مازيا. وقد اأ�سبحت 

مازيا �سخ�سية ثانوية في الرواية بعد هذه 

المحادثة. وبينما انت�سرت المحاكاة في هذه 

الحالة على المنطق المحتمل، فاإنه في حاالت 

اأُخرى تظهر في الرواية اإمكانات اأُخرى 

لمناق�سة الواقع، ال تناق�س الواقع الروائي 

فقط، بل التاريخي اأي�سًا.

عند االقتراب من نهاية الرواية، مثًل، ُتذكر 

محادثة بين اآدم وبين اأبو ح�سن الحجر، وهو 

فل�سطيني هاجر اإلى الواليات المتحدة في 

�سبابه وتعلاّم في جامعة برن�ستون حيث التقى 

في �سنة 19٤8 باألبرت اأين�ستاين، وحاول 

اإقناعه باالحتجاج على مجزرة دير يا�سين. 

يتم ا�ستي�ساح هذا االإمكان المناق�س للواقع 

خلل نقا�س يميل اإلى الفنية ال�سعرية بين اأبو 

ف عن نف�سه ك� ''لقيط الم�سادفة''( 
اّ
الحجر )عر

وبين اآدم، اإذ ي�ساأل اأبو ح�سن الحجر اآدم:

- اإن��ت لي�س عم ت�ساألن��ي كل هاالأ�سئلة، 

اأوعا تكون بدك تكتب ق�سة عني؟

- اأنا بكتب�س ق�س�س.

. ب���س عندي طلب 
اّ
- اإنت ع��م تكذب علي

ر ق�سة 
اّ
رج��اء: اإذا كتبت عني، اإي��اك تخب

اأين�ستاي��ن، الأنه ما حدا رح ي�سدقها. رح 

روك عم بتكذب. يفكاّ

- ب�س هيدي ق�سة حقيقية، والاّ ال؟

 النا���س بت�سداّق�س 
اّ

- اأكيد حقيقي��ة. ب�س

الحقيقة )''�ستيلاّ ماِر�س''، �س ٤57(.

حدث اأم لم يحدث؟ هل الحديث هو عن اإمكان 

تاريخي تحقق، اأم هو فقط خطر في ذهن 

الراوي المتقد؟ على هذا النحو، ي�ستطيع 

القارىء اأن يت�ساءل ما اإذا كان لقاء اآدم 

مت�ساعد ي�سل اإلى ذروته في الميلودراما 

االأوبرالية اإلى االإغماء والقبلت. وهذه ال�سيغ 

تبدو كمجموعة من االإمكانات التي ال تتحقق، 

وهي تزيد من حدة المهانة التي ي�سعر بها اآدم 

عند الوداع.

على غرار ذلك، عندما يطلب االأ�ستاذ من 

اآدم الم�ساركة في الرحلة اإلى وار�سو، يفكر اآدم 

في اأن يقول له اأنه عربي. بح�سب اأقوال 

الراوي، يتخيل اآدم م�سهد االعتراف هذا اإلى ما 

النهاية له من المرات، فيت�سور كيف ي�ست�سيط 

االأ�ستاذ غ�سبًا وي�ساأل لماذا كذب عليه، لكنه 

يتخيل كذلك م�سهداً عك�سيًا يقوم به االأ�ستاذ 

باحت�سانه ويقول له اأنه يعتبره اأخًا من اأم 

ر لنف�سه ما النهاية له من 
اّ
اأُخرى. اآدم ي�سو

االإمكانات، لكنه، في نهاية المطاف، ال 

يعترف اأمام االأ�ستاذ. اإن تعدد ال�سيغ الممكنة 

يعزز تعاطف الراوي مع رغبات اآدم، وفي 

الوقت نف�سه، يزيد في حدة ال�سعور باأن الق�سة 

ب�سيغتها االأولية حدثت في الواقع فعًل.

من الممكن اأن تظهر الحاالت واالأحداث 

المناق�سة للواقع لي�س فقط في الرواية، بل 

اأي�سًا في الواقع التاريخي الذي تتطرق اإليه. 

ففي اأحد االأيام، في الفترة التي كان يكتب 

فيها ''�ستيلاّ ماِر�س''، ات�سل خوري بي و�ساأل 

متى بداأت رحلت الطلب اإلى بولندا. قلت له 

اإنها، على حد علمي، بداأت في الت�سعينيات، 

لكنه رف�س اإجابتي على الفور. ''هل يعقل اأنها 

بداأت في ال�ستينيات؟'' �ساأل، ''فاآدم يقول اأنه 

خرج اآنذاك �سمن وفد اإلى زيارة لغيتو 

وار�سو.'' قلت له على الفور اإن ذلك غير محتمل 

الأنه لم يكن هناك رحلت اإلى بولندا في �سنة 

1965، لكن ات�سح لي بعد بحث ق�سير في 

االأر�سيف، قمت به في اأعقاب تلك المكالمة، اأن 

اآدم كان على حق، فخلل الفترة 1963 - 
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ا اآدم، 
اّ
اإلى اآدم الذي يدر�س االأدب العبري، اأم

�ساحب الكراج اليهودي، فيتحول اإلى 

غابرييل، وغابرييل، �ساحب �سيارة الموري�س 

القديمة، يتحول اإلى الكاتب العبري مناحم 

زخاريا الذي يبحث في الكراج عن مخبر 

عربي كي يكتب رواية. في هذه اللعبة االأدبية 

ال يعيد خوري كتابة م�سهد الكراج من 

''العا�سق'' فقط، بل يتلعب باالأزمنة اأي�سًا، 

وي�ستبق زمن ال�سرد. فهو ينقل الم�سهد اإلى 

بداية ال�ستينيات عندما كتب يهو�سواع ق�سة 

''اأمام الغابات''، والتي �ساغ فيها خر�س 

الفل�سطيني ب�سورة وا�سحة جداً للمرة االأولى: 

'']...[ ات�سح اأنه عربي م�سناّ واأخر�س. قطعوا 

ل�سانه في الحرب. هم اأم نحن، هل ي�سكل ذلك 

ن يدري ماذا كانت الكلمات 
َ
اأي فارق؟ م

االأخيرة التي علقت في حلقه؟''*

يقلاّب خوري الموازين خلل محادثة �ساخرة 

ذات فنية �سعرية، تدور بين الكاتب مناحم زخاريا 

وبين اآدم الفل�سطيني ب�ساأن اإمكانات الكتابة:

االآن عثرَت على بطلك يا �سديقي، انطلق 

من الحقد الذي راأيته على وجوه العرب، 

واكتب عن بطلك العربي.

ال ال، اأريد بطًل مختلفًا، اأريده لطيفًا 

وال يحكي بهذه ال�سلفة.

هل تري��د بطًل اأخر�س؟ كلهم يحكون 

هكذا، هذا اإذا حكوا.

اأخر�س؟ �ساأل مناحم.

نعم، اأن��ا اأعرفه��م اأكثر من��ك. الكثير 

كمًا، اأو يداّعون ذلك.
ُ
منهم �ساروا ب

 ال؟ ق��د تكون فكرتك 
َ
بط��ل اأخر�س! لم

رائع��ة. اأن��ت ذكي ي��ا ول��د ]....[ )''�ستيلاّ 

ماِر�س''، �س 115(.

العجيب بمارك اإيدلمان خلل زيارته لبولندا 

في �سنة 1965 �سيغة اأُخرى الإمكان مناق�س 

للواقع، اأم حدثًا جرى في ''الواقع'' الروائي 

الذي ت�سوغه الرواية. بح�سب الراوي، فاإن 

الحديث يدور هنا عن حدث حقيقي يعتمد 

على م�سادفة غريبة وقعت في كلية االأدب 

العبري. عبارة ''م�سادفة غريبة'' تتكرر 

بو�سوح في العديد من المواقع في الرواية، 

وهذه الم�سادفة هي بمعنى اجتماع عدد من 

االأحداث من دون علقة �سببية وا�سحة فيما 

بينها، والتي تت�سكل بوا�سطة تقاطع فجائي 

وغير متوقع بين الزمان والمكان. هكذا، مثًل، 

يتم تعريف لقاء اآدم باأ�ستاذه كم�سادفة 

غريبة، وكذلك كان لقاوؤه بغابرييل على طرف 

الطريق بين حيفا والنا�سرة بمثابة م�سادفة، 

وطبيبة االأ�سنان التي يلتقيها م�سادفة )''لكناّ 

ل 
اّ
امراأة التقاها م�سادفة، �سوف تحو

الم�سادفة اإلى ما ي�سبه القدر''(، )''�ستيلاّ 

ماِر�س''، �س ٤18(. في هذا الحدث الذي 

ي�ستطيع اآدم اأن يقراأ من خلله �سيرته 

ال�سخ�سية المبكرة كلها، تكون الم�سادفة 

نتاج رابطة الدم الخفية.

تقداّم الرواية كذلك اإمكانات مناق�سة 

للواقع اإزاء االأدب العبري نف�سه، وتبني مزيداً 

ومزيداً من العوالم الروائية والمرايا الموازية. 

فف�سل ''ع�ساق حيفا'' يبني عالمًا بديًل من 

رواية ''العا�سق'' للكاتب اأ. ب. يهو�سواع، فب�سكل 

ي�سبه الكرنفال، يقلاّب خوري الرموز 

والتمثيلت واالأ�سماء في لعبة متعددة 

االأ�سوات تتغير فيها االأزمنة واالأدوار. 

فالعامل الفل�سطيني نعيم الذي يحفظ عن ظهر 

قلب ق�سيدة بياليك ''مدينة الموت''، يتحول 

* أ.ب. يهوشواع، ''أمام الغابات'' )تل أبيب: 
هكيبوتس هميئوحاد، 1968(، ص 18 - 23.
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لرفقة؟ في هذه الحالة، قررُت اأن اأترك الجملة 

بالعربية باأحرف عبرية، بل ترجمة، واأ�سفت 

ملحظة في الن�س، باللغة الماورائية نف�سها، 

ت�سير اإلى اأن المترجم اأي�سًا اختار عدم ترجمة 

الجملة. لم اأحاول بهذه الطريقة اأن اأكون 

مخل�سًا لقرار اآدم فقط، بل حاولت اأي�سًا تثبيت 

ح�سور المترجم ككائن من لحم ودم، لديه 

اأجندة نظرية، ثقافية و�سيا�سية، وهذا خلفًا 

لعرف المترجم الذي يتظاهر باأنه غير مرئي، 

ويحاول خلق ن�س �سفاف اإلى درجة اأنه ال 

''يف�سح'' كونه ترجمة. اإن اإزالة عباءة المترجم 

الخفي – الغائب، واإدخاله اإلى الن�س، هما 

تعبير عن اأن المترجمين اأ�سحاب اأجندة 

تتو�سط الرواية عند نقلها من العربية اإلى 

العبرية، واأن عليهم الك�سف عنها.

ق 
اّ
تزداد خا�سية اللغة العربية نتيجة تعم

خوري باللغة و''لغة اللغة'' )اأو ''لغة معرفة''(، 

اإذ يقوم بين الفينة واالأُخرى با�ستخدام 

تعريفات ما بعد لغوية ترمز اإلى عجز الكلمات 

والقواعد والنحو. اإن التعامل المكثف للرواية 

مع اللغة، واأ�سا�سًا مع لغة اللغة )ما بعد اللغة(، 

يجعل الطريق اأمام عملية الترجمة طويلة 

وملتوية وملأى بالحفر والمطبات اللغوية، 

الداللية واال�ستطرادية، االأمر الذي يجعل كتابة 

الرواية من جديد باللغة العبرية �سعبًا. في 

د اآدم لدالية حبيبته 20  اأحد الموا�سع، يعداّ

كلمة من الكلمات العربية المرادفة للحب: 

الهوى؛ ال�سبوة؛ ال�سبابة؛ الدََّنف؛ ال�سغف؛ 

و؛ التباريح؛ ال�سجن؛ الجوى؛ 
ْ
ج م؛ ال�سَّ

ُّ
التتي

الوجد؛ الَكَلف؛ الع�سق؛ النجوى؛ ال�سوق؛ 

ب؛ اال�ستكانة؛ الود؛ الغرام؛ الهيام. هذه 
َ

�س
َ
الو

الكلمات هي، عمليًا، نتاج عملية ترجمة داخل 

اللغة نف�سها. لهذا، فاإن محاولة اإعطاء معنى 

لكل واحدة من هذه الكلمات بوا�سطة القامو�س 

 خوري 
اّ
في ال�سيغة الجديدة للعا�سق، يجر

الكاتب اإلى الق�سة ويجعله �سخ�سية في 

الرواية ت�سطر اإلى مواجهة ال�سخ�سيات التي 

اختلقها. في هذه الحالة اأي�سًا، ي�ستر�سل 

خوري في اال�ستعارة اللغوية وينظر في 

جانبها المادي، فنرى االأخر�س في ''�ستيلاّ 

ماِر�س'' يحتج على االأدب العبري الذي يعتبر 

ل�سانه مبتوراً:

ال! ال! �س��رخ االأخر�س وه��و يحرك راأ�سه 

يمين��ًا وي�س��اراً، وم��داّ ل�سان��ًا �سليمًا كي 

 
اّ

يق��ول اإن ال اأح��د قط��ع ل�سان��ه )''�ستي��ل

ماِر�س''، �س 102(.

في نهاية االأمر، يعر�س خوري اأمامنا حركة 

اأدبية - �سيا�سية م�ساعفة: فهو ي�ستدعي 

الغائب ويتيح له تقديم �سهادته التي تك�سف 

عن خبايا االأدب العبري، فقط كي ندرك في 

نهاية الجولة �سعفه كراٍو.

***
ال ي�سع خوري العثرات اأمام الراوي فقط، 

بل اأمام المترجم اأي�سًا، نتيجة ا�ستخدام 

بة، اأو ملحظات  تقنيات ما بعد لغوية مركاّ

تتخطى عملية الترجمة، والتي ت�سع المترجم 

اأمام مع�سلت ال تتعلق فقط بفهم الن�س 

بالعربية، اأو بطريقة تحويله اإلى العبرية. فعلى 

�سبيل المثال، في اأحد م�ساهد الحب مع رفقة، 

يقتب�س اآدم جملة من ق�سيدة للحلج تقول: ''لم 

يزدني الورد اإالاّ عط�سًا''. يحتار اآدم كيف 

يترجم الجملة اإلى العبرية وال يجد لها موازية 

ملئمة فيقرر اأالاّ يترجم الق�سيدة.  ومع ذلك، 

هل يتوجب على المترجم اأن يترجم الجملة اإلى 

العبرية، اأم اأن يبقيها ب�سيغتها العربية غير 

مفهومة للقراء اليهود، مثلما هي غير مفهومة 
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الحكاية ناق�سة. وكان عليه، كي ينقذ الحكاية، 

له 
اّ
اأن يوؤلف ق�س�سًا غرامية للرجل الكهل، ويقو

ما لم يقل'' )''�ستيلاّ ماِر�س'' �س ٤٤7(.

ت�سل عملية التاأمل هذه اإلى ذروتها عندما 

يظهر ا�سم الموؤلف اإليا�س خوري )''الكاتب 

اللبناني موؤلف باب ال�سم�س''( في الرواية التي 

تحمل ت�سكيكًا من الموؤلف الخفي في �سدقية 

خوري نف�سه وي�سير اإلى وجود اأجندة خفية:

تكل��م الموؤل��ف اللبنان��ي، بثق��ة عالي��ة 

بالنف�س، م��ن دون اأن يخطر في باله اأن 

هن��اك دائم��ًا حكاية قب��ل الحكاية، واأن 

ال��راوي ال ي�ستطي��ع اأن ي��روي الحكاي��ة 

ب�س��دق م��ا ل��م ياأخذن��ا اإل��ى الحكايات 

 التي تقع خلف حكايته )''�ستيلاّ ماِر�س''،

�س 261(.

ي�سكك الراوي، في ''اأوالد الغيتو'' اأي�سًا، في 

�سدقية اإليا�س خوري، وينعته بالكاذب، 

لع على الرواية  ويعر�سه ك�سخ�س غير مطاّ

ه اأقوال خليل اأيوب، 
اّ
الفل�سطينية، وككاتب �سو

الراوي في باب ال�سم�س.

هنا نعود اإلى ال�سوؤال: هل اآدم هو الذي 

يقوم بت�سليل القراء، وي�سفي على نف�سه 

�سيغة الغائب بعد اأن انق�سم اإلى ن�سفين، كي 

ي�سكك في �سدقية خوري الموؤلف؟ واإذا كان 

ذلك �سحيحًا، فكيف �سيتحدث اإلينا في الجزء 

كتب في هذه االأيام؟ 
ُ
الثالث من الثلثية الذي ي

هل �سي�سمت مثلما حدث في ''اأوالد الغيتو''؟ 

هل �سيفو�س غائبًا اآخر ليروي ق�سته؟ وربما 

يخرج للبحث عن خليل اأيوب )الراوي في باب 

ال�سم�س(، الل�ه وحده يعلم اأين يختبىء، كي 

يفك رموز النحو ال�سيا�سي للغائبين. 

�ستنتهي بما يمكن اأن ن�سميه ''لولبًا معجميًا''، 

ذلك باأن الحقول الداللية للكلمات ال تتطابق 

باللغتين، كما اأنها ال تملك الهرمية ذاتها، ال 

بالعربية وال بالعبرية. ولي�س هناك طريقة 

للخروج من هذا اللولب من دون اإيجاد مخرج 

ع�سوائي، الأن اأي اختيار �سينتهي بفي�س 

ونق�س في الوقت نف�سه. يبقى اإمكان واحد هو 

النقل الحرفي للكلمات العربية باأحرف عبرية 

وترتيبها ب�سكل ع�سوائي.

ترج��م لدالي��ة الح��االت الع�سري��ن التي 

يمر بها الحب، كم��ا و�سفه العرب، لكنه 

ل��م يك��ن متاأك��داً م��ن معان��ي الكلمات، 

فترجم��ة كلمات الحب اإل��ى لغات اأُخرى 

م )''�ستيلاّ 
َ

ترج
ُ
م�ستحيل��ة، الأن الح��ب ال ي

ماِر�س''، �س ٤29(.

ومثلما ذكرنا، فاإن الحقول الداللية لهذه 

الكلمات ال تتطابق بين اللغات المتعددة، وال في 

اللغات نف�سها، ولهذا تتعقد مهمة الترجمة اأكثر 

فاأكثر الأن هذا التعدد يخلق في�سًا ونق�سًا في 

دغم هذا المبنى اللغوي المتعدد 
ُ
الوقت ذاته. ي

الطبقات في عملية الترجمة، ويجب اإعادة النظر 

في الوفاء لل�هابيتو�س القومي ومعاجمه، فعدد 

الكلمات المرادفة للحب بالعبرية �سئيل و�سحيح 

في مقابل عددها بالعربية.

في هذا المثال، تتحول الترجمة من بديل 

 يحل محل االأ�سل - اإلى 
اّ

من االأ�سل - اأي ن�س

ما بعد الن�س الذي يو�سع اإلى جانب الن�س 

االأ�سلي، واأحيانًا ي�سيئه ب�سوء اآخر. فخوري 

نف�سه ال يوؤمن بتما�سك االأ�سل، ويعك�س، مرة تلو 

االأُخرى، عدم قدرة الراوي على رواية الق�سة، 

مثلما جاء في االقتبا�س التالي: ''ندم اآدم الأنه 

روى لدالية حكاية اأبي ح�سن الحجر، اإذ بدت 


