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رواية

واسيني األعرجَ :مي ،سيرة الحداثة المعطوبة
هدى عيد

يتضمن
العمل
مخطوطة
«ليالي
العصفورية»
التي بقي
مصيرها
مجهوال
ً
سبعين سنة

في روايته الجديدة َ
«مـ ْـي ،ليالي إيزيس
ُ
ّ
كوبيا» (دار اآلداب) ،يصور لنا واسيني
األعـ ـ ــرج ( )1954ال ـح ـق ـبــة امل ـظ ـل ـمــة الـتــي
ّ
الفلسطينية
عاشتها األديبة اللبنانية/
م ــي زيـ ــادة ( 1886ـ ـ ـ  )1941ف ــي سـنــوات
عمرها األخيرة.
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ي ـع ـت ــرف ال ـكــاتــب
الـجــزائــري بفضوله العميق الــذي دفعه
إلى ّ
تحري حقيقة ما جرى مع َمي التي
ّ
«ظ ــل ــت ق ـصــة ح ـيــات ـهــا ال ـقــاس ـيــة عــالـقــة
فـ ــي ذهـ ـن ــي مـ ـث ــل ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ــن أبـ ـن ــاء
جيلي» (ص .)8فــي سبيل القبض على
ّ
يضمن عمله مخطوطة «ليالي
الحقيقة،
الـعـصـفــوريــة» ال ـتــي خطتها م ــي ،وبقي
ً
مـصـيــرهــا م ـج ـهــوال ،عـلــى م ــدى سبعني
ّ
سنة ،حتى تمكن الكاتب وصديقته روز
خـلـيــل م ــن ال ـح ـصــول ع ـل ـي ـهــا .يضمنها
روايـ ــة م ــي ،ليضعنا وج ـهــا لــوجــه أم ــام
معاناة إنسانية كاشفة على ّ
الصعيدين
ّ
النفسي واالجتماعي.
ت ـح ـكــي ال ـ ــرواي ـ ــة ب ـب ـســاط ــة ع ــن ال ـع ـثــور
على املخطوطة التي كتبتها مــي زيــادة
إب ــان امل ــدة الـتــي قضتها فــي عصفورية
لبنان ،والحوادث التي ّ
مهدت إلدخالها
ّ
القسري إليها ،ما تعرضت له فيها من
ّ
مجتمعي
تعذيب ،وما تال ذلك من نكران
ّ
وإنساني.
بذلك ،تستحضر الرواية تاريخًا (-1936
 ،)1941يتداخل بالحاضر (عملية البحث
عن املخطوطة والعثور عليها استغرقت
ثالث سنوات وأنتجت هذه الرواية عام
 .)2018هـ ــذا ت ـج ــذي ـ ٌـر زمـ ـن ـ ّ ّـي ،تـضــاعـفــه
اإلح ـ ــال ـ ــة عـ ـل ــى أس ـ ـم ـ ــاء ال ــشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
األدبـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـبـ ــارزة ال ـت ــي عــاصــرت ـهــا َم ــي:
أمني الريحاني ،جبران ،عباس محمود
ال ـع ـقــاد ،طــه حـســن ،مصطفى الــرافـعــي،
ل ـط ـفــي الـ ـس ـ ّـي ــد ...إض ــاف ــة إلـ ــى الـتـجــذيــر
ّ
املكاني للرواية ،وألحداثها التي أحالت
على الـنــاصــرة ،موطن والدة مــي ،وعلى
ال ـقــاهــرة (صــالــون ـهــا األدب ـ ــي -امل ـع ــادي)،
وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق م ـ ـت ـ ـعـ ــددة مـ ـ ــن ل ـب ـن ــان
(الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة -ال ـع ـص ـف ــوري ــة-
شحتول -الـفــريـكــة .)...وأهمية ذلــك تبرز
في الرسالة التي يريد الكاتب أن ينهيها
إلــى قــراء روايته من خــال انتقائه املــادة
ّ
واملكانية.
الروائية بامتداداتها الزمنية

تبسط الــروايــة أمــام أعــن القارئني واقعًا
ّ
معقدًا عميقًا هــو نــاتــج املنظور املنبثق
مــن رؤي ــة مــي ملــأســاتـهــا ،وم ــن معاناتها
ال ـن ـف ـس ـي ــة والـ ـجـ ـس ــدي ــة الـ ـه ــائـ ـل ــة ال ـت ــي
عاشتها خالل سبعة أشهر في مستشفى
ال ـع ـص ـف ــوري ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ب ـتــدب ـيــر مــن
عــائـلـتـهــا لـنــاحـيــة أب ـي ـهــا ،عــائ ـلــة زيـ ــادة،
وب ــإش ــراف مـبــاشــر مــن الطبيب جــوزيــف
زيادة ،أي من كان حبيب روحها ،ومطمح
آمالها طيلة مدة غير قليلة من حياتها.
ُي ـن ـتــج األع ـ ــرج بـتـضـمـيـنــه ه ــذا «لـسـيــرة
روائـ ـي ــة» جــري ـئــة ،اس ـت ـطــاع م ــن خــالـهــا
كشف الحقائق والوقائع القاسية التي
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا مـ ــي؛ ف ـه ــي تـ ـع ـ ّـري ذات ـه ــا
وتمارس الفعل عينه على كل من حولها،
من أقرباء مارسوا عليها فعل الخديعة
وس ـ ـلـ ــب األم ـ ـ ـ ـ ــوال واألم ـ ـ ـ ـ ــاك ومـ ـح ــاول ــة
سلبها عقلها ،وم ــن أص ــدق ــاء ،هــم رفــاق
ّ
األدبية واالجتماعية
روحها ومسيرتها
الطويلة التي عاشتها في مصر؛ تنكروا
لـهــا وأس ـق ـطــوهــا ف ــي غـيــاهــب الـنـسـيــان،
متغافلني عنها غـيــر عــابـئــن بجراحها
وال بمحاولة ّ
تحري الحقيقة عما جرى
ويجري معها.
تتولى مي زيادة الحكي في مخطوطتها
«أنــا مــي .مــاري إلـيــاس زي ــادة .ولــدت في
 ،1886من خلطة دينية ومكانية غريبة،
أم فلسطينية أرثوذكسية ،نزهة ّ
معمر،
وأب ماروني لبناني إلياس ّ
زخور زيادة،
م ــن ض ـي ـعــة ش ـح ـت ــول» (ص  .)56وهــي
ّ
املرجعي
ترتكز في سردها إلــى حضور
ال ــواق ـع ــي ،األحـ ـ ــداث ال ـتــي وق ـعــت مـعـهــا،
مؤكدة حكيها بالتواريخ «ليلة  16أيار
 1936ومــا تــاهــا »1938 -1922 -ص،54
ف ـي ـتــداخــل ال ــواقـ ـع ـ ّـي بــال ـن ـصــي ،وي ـكــون
ب ـم ـث ــاب ــة دلـ ـي ــل أو ش ــاه ــد ع ـل ــى حـقـيـقــة
امل ـعــرفــة ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا ك ـشــاهــدة ،وعـلــى
بشاعة اإلشكالية التي عذبتها وقهرت
نـفـسـهــا قـبــل ج ـس ــده ــا ...تـلــك اإلشـكــالـيــة
ّ
الـ ـت ــي ت ـم ـثــلــت ف ــي ازدواج ـ ـي ـ ــة امل ـث ـقــف/
الــرجــل الـشــرقــي ،وف ــي هـشــاشــة الـحــداثــة
الـتــي تمظهر بـهــا ه ــذا املـثـقــف« :م ــن أيــن
يأتون بكل هذه االزدواجـيــة القاتلة لهم
ولغيرهم؟ لقد تـ ّ
ـربــى املثقف فــي شرقنا
ال ـجــريــح ،عـلــى كــل وســائــل الـنـفــاق التي
تضمن استمراره .استطاع أن يوائم بني
تـقــالـيــد ال ــرع ــب اآلت ـي ــة م ــن ج ــوف الــزمــن
األسود ،وقشور الدين الثقيلة بشكليات

م ــره ـق ــة ،وحـ ــداثـ ــة ُول ـ ـ ــدت م ـع ـطــوبــة مــن
األساس» (ص .)286
وهي تعتمد آلية االستنساب واالنتقاء
واالجـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــزاء ل ـ ـص ـ ـيـ ــاغـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـورات
واالس ـت ــرج ــاع ــات ال ـتــذكــريــة ،مـمــا يسبغ
ّ
فنية واضحة على سردية مخطوطتها
التي رمت ،من خاللها ،إلى توليد الحقيقة
الـشــاهــدة على ظلم مجتمع بــأســره لها.
ً
ونحن نجد تمثيال دقيقًا على ما نذهب
إل ـيــه حــن تـسـتــذكــر أصــدقــاء هــا الـكـتــاب
وال ـش ـعــراء الــذيــن تـنـكــروا لـلـتـ ّـاريــخ الــذي
جمعهم وإياها« :هل كان العقاد مجبرًا
أن ي ـف ـبــرك ك ــذب ــة ضـ ــدي لـيـخـفــي بــؤســه
معي ...أعتقد أنه حقد ّ
علي عندما أرادني
ّ
في فراشه وتمنعت» (ص .)305 -304
وهي تفعل األمر عينه حني يهاتفها طه
حسني بعد بــراء تـهــا مــن تهمة الجنون:
«أي ظفر وأي انتصار؟ كل ما أعرفه هو
أن ـهــم ي ــوم حــاكـمــوك بـسـبــب كـتــابــك «فــي
الـشـعــر ال ـجــاه ـلــي» ،ل ــم أتـفـلـســف كـثـيـرًا،
عقدنا ندوات في الصالون ،ويوم طردوك
من الجامعة لم ٌّأفكر ..لم أســأل قلت هذا
أستاذنا ،وله حق علينا» (ص .)319
من خالل اللعبة الفنية التي أنتجها ،أي
املزج بني التشويق الروائي الذي مارسه
في القسم األول من روايـتــه ،وفــي القسم
األخـ ـي ــر م ـن ـه ــا ،وع ـب ــر ت ـض ـمــن ال ـس ـيــرة
ّ
الروائية ملي زيادة ،يتيح األعرج ـ بعد أكثر
ّ
من ثلثي قرن ـ ـ لهذه األديبة التي تحلق
حــولـهــا معظم أدب ــاء وش ـعــراء عصرها،
أن تتكلم وأن تـقــول .يستحضرها ،إلى
ّ
زمننا ،بعدما تنكر لها زمنها وأهله ،فقد
وقف بأسره يعاديها ،هي التي سفحت
أجمل سنوات شبابها تدافع عن قضاياه
الفكرية والثقافية واإلنسانية .وهــو إذ
يفعل ،يسمح لصوتها أن يعلو من بني
صفحات األوراق الـتــي بللتها دموعها
ٌ
«األمـ ـ ـ ــر ث ـق ـي ــل جـ ـ ـدًا يـ ــا سـ ـي ــدي ال ـك ــري ــم.
ع ـن ــدم ــا يـ ـع ــادي ــك امل ـج ـت ـم ــع كـ ـل ــه ،حـتــى
ّ
الذين ظننتهم أصدقاء أعزاء؟ أين رجال
األدب في لبنان؟ أين رجال القانون؟ أين
الجمعيات النسائية؟» (ص).314
فهل أراد األعرج بذلك أن يحقق التعاطف
مضى ،أم أنــه أراد
تاريخ
والتصالح مع
ٍ
ّ
أن ي ـش ـيــر إلـ ــى مـجـتـمــع هـ ــش ال ـح ــداث ــة،
ّ
ّ
مستعد طوال الوقت أن
ظاهري الثقافة،
يمارس أقصى قسوته ألي فرد تجرأ أو
ّ
صوت
يتجرأ على معاداته وعلى إطالق
ٍ
مغاير لسائر األصوات؟!
مختلف
ٍ

فن القراءة

خليل صويلح «ضد المكتبة»!
بديع صنيج

الحاجة هي
للكتب التي
تغير مصائرنا
ّ
وفق
جيمس
بالدوين

ينطلق الزميل خليل صويلح فــي كتابه
ذي ال ـع ـنــوان /ال ـفــخ «ض ــد املـكـتـبــة» (دار
نـيـنــوى) إل ــى مــا يسميه «خ ــاء الـكـتــب»،
م ـف ـت ــون ــا بـ ـ ــدور ال ـ ـطـ ــريـ ــدة هـ ـ ــذه املـ ـ ــرة ال
ـروه شـهــرزادات
الصياد ،باحثًا عما لــم ت ـ ِ
الحكاية ،عبر تجوال طليق يطيح هندسة
رفوف املكتبة رأسًا على عقب .هكذا يدعو
صــاحــب َّ
«وراق ال ـحــب» إل ــى تـعــزيــز فكرة
«ضد املكتبة» كنوع من تهجني الفوضى
ً
عبر القراءة النوعية ،متسائال :هل كل ما
اقتنيناه من كتب ينبغي الحفاظ عليه ،ال
سيما في ظل الثورة التقنية التي أتاحت
امـتــاك كمبيوترات محمولة على هيئة
مكتبة متنقلة تحتشد باألفكار؟
يقول صويلح« :فكرة الال مكتبة إذًا تعني
بــامل ـقــام األول ،إل ـغ ــاء الـشـكــل الـفـلـكـلــوري
للمكتبة ،كمظهر استعالئي ،ال يختلف
كـصــورة رمــزيــة عــن فاترينة الكريستال،
َّ
وتــالـيــا ،ض ــرورة إطــاحــة عناوين تسللت
ً
عنوة إلى الواجهة بقوة دفع إيديولوجية
ً
طورًا ،وسطوة أسماء مرموقة تارة ،أكثر
منها حاجة روحية ومعرفية» .وهــو في
هذا يتماهى مع ما قاله خورخي لويس
بورخيس الــذي كــان يتخيل دومــا الجنة
ع ـل ــى ش ـك ــل م ـك ـت ـبــة« :أظـ ـ ــن أنـ ــه م ــن دون
تنظيف هذه املكتبة من األعشاب الضارة،
ستكون نوعًا من الجحيم الدنيوي».

م ــن ه ـن ــا ،ي ــؤك ــد ك ــات ــب «ق ــان ــون حــراســة
الشهوة» احتياجنا فقط إلى الكتب التي
ت ـقــوم بتغيير مـصــائــرنــا وف ـقــا ملــا يقوله
جيمس ُّبالدوين ،وعدم قراءة إال املؤلفات
الـتــي تعضنا وتــوخــزنــا ،إذ يـتـشــارك مع
ـأن على الـكـ ُتــاب أن يكون
كافكا نظرته بـ ِّ
تهشم البحر امل ِّ
تجمد فينا.
كالفأس التي
ِّ
ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــهُ ،يـ ـق ــارب م ــؤل ــف «جـنــة
ال ـبــرابــرة» ض ــرورة تلخيص املكتبة بما
يــوازيــه مــن تكثيف املتنبي للشعر الــذي
جـعــل مـحـمــود درويـ ــش ُي ـجــاهــر« :ك ــل ما
أردت أن أقــولــه قــالــه هــو فــي نصف بيت:
قلق كأن الريح تحتي».
على ٍ
ورغم هول كلمة «مذبحة» ،إال أن صويلح
يـعـتـقــد أن امل ـك ـت ـبــة تـحـتــاجـهــا ب ــن فـتــرة
وأخ ــرى «كـنــوع مــن االصـطـفــاء الطبيعي
والضروري للكتب التي تتكئ على عكاز
ُّ
األكــاذيــب ،وفقر الــدم ّ وتصلب الشرايني،
وضياع املوهبة» .وألنه يؤمن بأن «ميراث
الكاتب يتمثل في سلسلة قراءات في املقام
األول ،باستعادة لذة طحني اآلخرين قبل
عجنه بــأصــابــع أخ ــرى ،ووش ــم مختلف،
في عملية ال نهائية وكــأن رفــوف املكتبة
صخرة سيزيف موازية» ،وفي الوقت ذاته
يتفق مع مقولة ألبير كامو «على املرء أن
ي ـت ـصــور س ـيــزيــف س ـع ـي ـدًا» ،ف ــإنــه ضـ َّـمــن
كتابه العديد من قــراءاتــه النقدية ورؤاه
في الرواية والسينما والشعر والفلسفة
وال ــدي ــن وال ـ ـحـ ــروب ،م ــؤكـ ـدًا أن م ـنــاداتــه

ُ
املـضــادة للمكتبة هي دعــوة إلــى الـقــراءة،
ُ
لكن من موقع مغاير وغير مــألــوف .فهو
يعتبر أن «كتبًا ال تزني باللغة ،ال تتوغل
فــي األح ــراش الكثيفة املعتمة ،ال تحدث
طوفانًا ،ال ُي َّ
عول عليها».
مــن هنا نجد احـتـفــاءه بــأصـحــاب الــرؤى
ال ـ ـفـ ــريـ ــدة وال ـ ـخـ ــارجـ ــة عـ ــن امل ـ ــأل ـ ــوف مــن
م ـثــل ام ـب ــرت ــو إي ـك ــو ال ـ ــذي ل ـطــاملــا خلخل
اليقينيات بسرديات مضادة ،وبرنهارد
شـلـيـنــك ال ـ ــذي أث ـب ــت أن صـفـحــة الـكـتــاب
جـســد مـفـتـ ُـوح عـلــى ال ـلــذة أيـضــا ،ومـيــان
كــونــديــرا امل ـن ــادي ب ــأن يـكـتــب الــروائ ـيــون
ت ــاريـ ـخ ــا ُم ـ ـض ـ ــادًا ال يـ ـصـ ـط ــدم ب ـحــائــط
ال ـن ـس ـي ــان ،مـ ـ ــرورًا ب ـخ ــورخ ــي بــورخ ـيــس
كـنـمــوذج آخ ــر ملـتــاهــة الـكـتــابــة ،والــروائــي
زوران جيفكوفيتش املـهــووس
الـصــربــي
ُ
بــاملـك ـت ـبــات ،وامل ـم ــان ــع األرج ـن ـت ـي ـنــي الـفــذ
أرنـسـتــو ســابــاتــو ،وإرف ــن د .يــالــوم الــذي
أدخــل الفالسفة قفص التخييل الروائي،
وأيضًا الفرنسي بيار بيارد الالهي عند
تـخــوم الـكـتــابــة لــزعــزعــة قدسيتها ،وابــن
ع ــرب ــي ت ــرجـ ـم ــان األش ـ ـ ـ ـ ــواق ،ودوغ ـ ـ ــاس
ـؤرخ املـ ــوت ،ول ـيــس انـتـهـ ً
ج ديـفـيــس مـ ـ ِّ
ـاء
باملوسوعي جورج طرابيشي وإشراقاته
َّ
امل ـت ـفــردة ال ـتــي تــربــو عـلــى مـئـتــي مــؤلــف،
وغيرهم الكثير .يختتم صاحب «اختبار
َّ
الـ ــنـ ــدم» ك ـتــابــه ب ــال ـق ــول« :أن ت ـك ــون ضد
املكتبة ،فأنت تحتاج إلــى مكتبة أخــرى،
بخطط ومتاهات ال نهائية!».

