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كلمات

رواية

شربل
داغر:
شهوة
الحكي

خليل صويلح
يصع ــب تأطير رواية ش ــربل داغر»بدل
ع ــن ضائ ــع» (دار الس ــاقي) ف ــي م ــن
حكائ ــي مرك ــزي .هن ــا تتناس ــل
الحكاي ــات وتتش ــابك وتفت ــرق ،كم ــا
يح ــدث ف ــي «أل ــف ليل ــة وليل ــة» ،كم ــا
تتناس ــل الجغرافي ــات املرتحل ــة تبع ــا
لش ــهوة الحك ــي .ال ــراوي ال ــذي يعم ــل
ف ــي إع ــداد ملف ــات متخصص ــة ف ــي دار
للنش ــر ،م ــن دون أن يض ــع اس ــمه عل ــى
م ــا يكتب ،يبدو للوهل ــة األولى ضحية
انته ــاك ش ــخصي يعيش ــه كمه ــزوم،
يعي ــش عزلت ــه ف ــي اس ــتديو صغي ــر،
انتق ــل إلي ــه أخيـ ـرًا ،بعيـ ـدًا م ــن صخ ــب
اآلخري ــن .ف ــي املقه ــى ال ــذي يرت ــاده،
س ــوف يتع ـ ّـرف إل ــى «يس ــرا» ،وس ــوف
يكتش ــف بأنه ــا جارت ــه ف ــي الح ــي
الجديد ،وهي نفس ــها م ــن كان يراقبها
م ــن ناف ــذة غرفت ــه ف ــي البناي ــة املقابل ــة.
وإذا كانت العالقة مع مديرة دار النشر
محكوم ــة بالصرام ــة ،ف ــإن عالقت ــه م ــع
يس ــرا تتط ـ ّـور عل ــى عج ــل كحكاي ــة
ّ
حي ــة يعيش ــها مباش ــرة ،عل ــى عك ــس
م ــا يكتب ــه ف ــي امللف ــات ،تبع ــا مل ــا تطلبه
لتذهب إلى أرش ــيف
من ــه مدي ــرة ال ــدارّ ،
اآلخري ــن الذي ــن يوقع ــون أس ــماءهم
عل ــى مواد ل ــم يتعبوا بتدوينه ــا األول.
س ــتذهب الحكاي ــة إل ــى م ــن آخ ــر ،حني
ت ــودع يس ــرا «دفاتره ــا» الس ـ ّ
ـرية ل ــدى
ال ــراوي ،قب ــل انتحاره ــا ال ــذي يش ــهده
مث ــل ب ــث مباش ــر م ــن ناف ــذة غرفت ــه.
عن ــد هذا املنعط ــف ،تبدأ حياة حقيقية
يعيش ــها ال ــراوي بتدوي ــن حياة يس ــرا
ً
بن ـ ً
ـاء عل ــى محتوي ــات دفاتره ــا أوال،
والرحل ــة الت ــي س ــتقوده إل ــى الس ــنغال
بحث ــا ع ــن «ه ــادي» اب ــن يس ــرا ،تنفيـ ـذًا
لوصيته ــا ل ــه بأن يجد ابنه ــا الضائع،
كأن الحكاي ــة ال تح ــدث إال بتدوينه ــا.
هك ــذا يدخ ــل عتب ــة أخ ــرى ف ــي الحك ــي،
في تناوب الرواة ،واالنتقال من انتهاك
اللغ ــة إلى انتهاك الجس ــد ،في أقنومني
أساس ــيني ،م ــرورًا بوقائ ــع الح ــرب
األهلي ــة اللبناني ــة التي عاش ــها الراوي

كشف
األقنعة
مجاز آخر
لتقشير
اللغة من
عطبها
ف ــي صب ــاه األول ،بوصفه ــا االنته ــاك
وجغرافي ــات
األول .تواري ــخ ّملعون ــةً ،
متباع ــدة تش ــكل مروح ــة واس ــعة
لحكاي ــات مثي ــرة ومتوات ــرة ف ــي أبواب
لل ــذة واالش ــتهاء واملواج ــع .يس ــرا التي
تت ــزوج رج ــل أعم ــال لبناني ــا يعي ــش
ف ــي الس ــنغال ،م ــن دون معرف ــة س ــابقة،
تكتش ــف جس ــدها ف ــي عالق ــة ملتبس ــة
م ــع طبي ــب أفريق ــي مش ــعوذ ،لج ــأت
ً
إلي ــه بقصد الحم ــل .وحني تنجب طفال
أس ــود ،تنش ــأ فضيحة تطيح طمأنينة
زوجها الذي كان ينتظر بشغف الحدث
الس ــعيد ،بع ــد انتظ ــار طوي ــل ،لكن ــه
يلمل ــم أذي ــال فضيحت ــه بإي ــداع الطف ــل
ف ــي ميتم مجهول ،ويع ــود إلى بيروت،
فيم ــا تكش ــف التحقيقات ب ــأن الطبيب
املش ــعوذ يدي ــر ش ــبكة دع ــارة عاملي ــة
بغطاء الطب الش ــعبي .كأن الراوي وقع
عل ــى حكاي ــة حقيقية أخيـ ـرًا ،لتدوينها
ُ
ً
باس ــمه ،بعدم ــا انتهك ــت لغت ــه طوي ــا.
كم ــا أن الترحال واملغام ــرة في الخروج

من ش ــرنقته الضيقة أتاحا له أن ّ
يدون
ّ
نص ــه الش ــخصي ،وإخراج ــه م ــن عتمة
األرش ــيف إل ــى الض ــوء واش ــتعاالت
الجس ــد .إذ تنش ــغل الرواي ــة ،ف ــي
طي ــف واس ــع منه ــا ،بمتاه ــات الجس ــد
ورغبات ــه وانتهاكات ــه ،س ــواء كخلفي ــة
ملف ــرزات الح ــرب ،أم لجه ــة الرغب ــة ف ــي
العي ــش ،وتالي ــا الرغب ــة ف ــي التدوي ــن،
ً
وص ــوال إل ــى ارتباكات ــه الجس ــدية التي
ً
أعاق ــت تطلعاته طوي ــا ،بعد أن يلتقي
م ــع س ــوزان ،ويلح ــق به ــا إل ــى باريس،
ّ
متخلص ــا م ــن ثق ــل
ليكتش ــف ذات ــه،
ـاض ألي ــم .ليس اختي ــار باريس فكرة
مـ ٍ
عاب ــرة أو مرتجل ــة ،لفح ــص صورت ــه
ف ــي م ــرآة ال ــذات ،أو م ــرآة اآلخ ــر ،فهن ــا
يب ــزغ النور على املأل ،روحانية النفس
وعنف ــوان الجس ــد بصحب ــة س ــوزان
التي تعمل مس ــاعدة في إحدى صاالت
ع ــرض الف ــن األفريق ــي ،كم ــا تعمل على
إنج ــاز أطروح ــة دكت ــوراه ع ــن «ف ــن

القن ــاع» .كش ــف األقنع ــة إذًا ،مج ــاز آخر
لتقش ــير اللغ ــة م ــن عطبه ــا ،في م ــوازاة
عط ــب الجس ــد واش ــتعاله ،أو تدوين ــه،
بال مراوغة ،فههنا س ــنقع على جسارة
ايروتيكي ــة واضح ــة ،وفح ــص عمي ــق
لتجلي ــات حاس ــة اللم ــس ،وإماط ــة
اللث ــام ع ــن محرم ــات بال ــكاد تالمس ــها
الرواي ــة العربي ــة .م ــن ضف ــة أخ ــرى،
يس ــعى الروائ ــي واألكاديم ــي اللبناني
املع ــروف إل ــى هت ــك فحول ــة اللغ ــة،
وتحريره ــا م ــن ذكوريته ــا املتوارث ــة،
إذ يتي ــح لش ــخصية «يس ــرا» مناط ــق
واس ــعة للسرد عبر نشر دفاترها ،كأنه
يعي ــد حياتها م ـ ّـرة أخ ــرى ،فانتحارها
ه ــو غي ــاب جس ــدي ،فيم ــا تحض ــر
دفاتره ــا كتعوي ــض ع ــن ه ــذا الغي ــاب،
رغم هذياناتها وأحالمها وكوابيس ــها
الت ــي تنط ــوي عل ــى عي ــش مضط ــرب،
وح ــاالت م ــن التش ــظي تب ــدو كأنه ــا
حصيل ــة اغتص ــاب تاريخ ــي مرتح ــل،
م ــن فض ــاء س ــردي إل ــى آخ ــر .وبمعن ــى
ّ
آخ ــر ،ف ــإن ال ــراوي نفس ــه ،وج ــد روايت ــه
أخيـ ـرًا ،بإع ــادة تحري ــر دفات ــر يس ــرا
ً
بوصفه ــا فصوال م ــن روايته املوعودة،
وخروج ــه م ــن الظل إلى الن ــور بموافقة
مدي ــرة دار النش ــر الت ــي ش ــفيت ه ــي
األخ ــرى م ــن أمراضه ــا الجس ــدية ،إث ــر
حال ــة اغتص ــاب جماع ــي عل ــى نش ــر
الرواي ــة.
ً
ل ــن يبق ــى مكان «ه ــادي» مجه ــوال ،لكن
هويت ــه س ــتبقى ملتبس ــة ،فه ــل ه ــو
«ه ــادي نبي ــل خال ــد» ،أم «ه ــادي آمادو
س ــال» ،أم اس ــمه املخت ــرع ف ــي امليت ــم،
أم ان ــه اب ــن يس ــرا بحس ــون؟ تع ــدد ه ــذه
االحتم ــاالت ،يواك ــب تعددي ــة أنم ــاط
الس ــرد والش ــغف ف ــي تدوي ــن الحكاي ــة
ك ــي ال تم ــوت.

مذكرات

عبد
اللطيف
كنفاني:

حيفا
ذاكرة ال
تشيخ

عبدالرحمن جاسم
ال شــيء يشفع لـلــذاكــرة الـتــي تشيخ،
ف ــالـ ـحـ ـض ــارات تـ ـم ــوت حـ ــن يـنـســى
أب ـنــاؤهــا «أرض ـه ــم» .ه ــذا باختصار
«ثـ ـيـ ـم ــة» ك ـ ـتـ ــاب «يـ ــوم ـ ـيـ ــات ح ـي ـفــا»
(ص ــادر باللغة اإلنـكـلـيــزيــة) للكاتب
الـفـلـسـطـيـنــي عـبــد الـلـطـيــف كنفاني
(دار نلسون -بيروت) .يتأتى الكتاب
ال ـص ـغ ـيــر نـسـبـيــا ( 160ص ـف ـحــة من
شجن ومشاعر
القطع الصغير) على
ٍ
ـات يـ ــوم ـ ـيـ ــة ت ـ ــرف ـ ــض ٌأن
ب ـ ــارت ـ ـب ـ ــاط ـ ـ ٍ
تـتــرك الـنـسـيــان يتآكلها .إن ــه تــأريــخ
توصيفي ملدينة كاملة ،يريد الكاتب
ّ
أن يخلدها في أذهان من لم يعرفوها
كما شــاهــدهــا :املــديـنــة «ال ـحــرة» كما
كان يعرفها هو يومًا.
يحكي الكتاب حرفيًا عن مرحلة ما
بعد الـحــرب العاملية الثانية وقبيل
دخ ــول الـعـصــابــات الصهيونية إلــى
فـلـسـطــن ،فـهــذا مــاســح األح ــذي ــة أبــو
ع ـ ـ ـ ّـر ّاج الـ ــواثـ ــق م ــن ن ـف ـس ــه ،الـ ـ ــذي لــم
ي ـصــغــره عـمـلــه ه ــذا أو يــدمــغ روح ــه
الفخورة باأللم .كان الجميع يحبونه
حـيــث ي ـتــواجــد بــال ـقــرب م ــن الـبــوابــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ل ـل ـم ــدي ـن ــة .م ـ ــا ال ي ـعــرفــه
ٌ
كثيرون عن الرجل أنه بطل من أبطال
«املـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات» ضـ ــد اإلن ـك ـل ـي ــز إبـ ــان
إط ــاق وعــد بـلـفــور امل ـشــؤوم .يومها
أطلق الجنود البريطانيون النار على
املـتـظــاهــريــن ،ك ــان أب ــو عـ ـ ّـراج ً (الـلـقــب
كـمــا يـبــدو أعـطــي إلـيــه نـسـبــة للعرج
ف ــي م ـش ـي ـتــه) أحـ ــد أولـ ـئ ــك األبـ ـط ــال.
أصـيــب ،لكن تلك اإلصــابــة لــم تمنعه
مــن امل ـشــاركــة كــل ع ــام فــي مـظــاهــرات
ال ــذك ــرى (أي وع ــد ب ـل ـفــور) .ك ــان أبــو
عـ ـ ـ ـ ّـراج ي ـ ــرى ع ـم ـل ــه «تـ ـح ــدي ــا» وف ـنــا
ً
ً
جميال ،قائال بأن الرئيس األميركي
إبراهام لينكولن كان ماسح أحذية.

ٌ
تأريخ
توصيفي
للمدينة
بعد الحرب
العالمية
الثانية
ل ـكــن أك ـث ـ ّـر م ــا كـ ــان الف ـت ــا لـلـنـظــر في
ّ
ال ــرج ــل أنـ ــه ك ــان مـطــلـعــا ك ـث ـي ـرًا على
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة وب ــدق ــةٍ نــاهـيــة.
كــان تلك املـعــرفــة س ـرًا لــم يقله ألحــد:
ه ــو كـ ــان ي ـمــر يــوم ـيــا ق ـب ـيــل تــوجـهــه
إلى عمله أمام مكتبة املدينة .يطالع
ّ
عناوين الصحف كلها ،يحفظها كي
يلقيها على مسمع زبائنه.
ـاب إذًا مـ َّ
هــو ك ـتـ ٌ
ـوجــه لــرحـلــةٍ جميلة
عبر املدينة الساحلية املبهرة .الالفت
ّ
أن الكاتب ال يستدعي التاريخ ملجرد
ً
روايته .إنه يستدعيه محاوال دحض
ال ـك ــذب ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة األشـ ـه ــر الـتــي
ّأرخـتـهــا رئيسة وزراء الـعــدو جولدا
ألرض بال
مــائ ـيــر :ش ـعـ ٌـب بــا أرض،
ٍ
شعب .فالفلسطينيون كانوا ماهرين

ً
فــي كــل ش ــيء ،ك ــرة ال ـقــدم م ـثــا؟ كــان
في حيفا ناديان شهيران :الرياضي
اإلسـ ــامـ ــي ،والـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـعـ ــرب .ك ــان
ل ـل ـفــري ـقــن م ـش ـج ـعــون م ـت ـع ـص ـبــون،
ونجوم أيضًا كجبرا زرقــا ،وميشيل
الطويل ومحمد جارودي .برز هؤالء
ـدول أخ ــرى
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ،م ــا دف ــع بـ ـ ـ ٍ
مل ـن ـح ـهــم ج ـن ـس ـي ـت ـهــا (بـ ـع ــد اح ـت ــال
فلسطني) لدمجهم فــي منتخباتها
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة كـ ــاالت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي
ولبنان وســوريــا .لكن الـكــرة لــم تكن
ريــاضــة املــديـنــة الــوح ـيــدة ،فاملالكمة
ك ــذل ــك .ل ـط ــامل ــا ع ـش ــق ال ـح ـي ـف ــاوي ــون
ري ــاض ــات ال ـق ـت ــال ال ـت ــي اس ـت ـضــافــوا
العديد من بطوالتها كذلك.
ماذا إذًا عن أول سيار ٍة في حيفا؟ إنه

عثمان «بيه» الرجل الثري واملعروف
الــذي مــات وهــو ال ّيــزال شابًا (توفي
ف ــي األربـ ـع ــن) ،ل ـكــنــه ك ــان م ـش ـهــورًا،
ً
فـضــا عــن أن ــه ت ــرك أثـ ـرًا كـبـيـرًا ليس
ألنـ ــه ام ـت ـل ــك أول س ـ ـيـ ــار ٍة ف ــي حـيـفــا
وهــي مــن نــوع  ،Willys Overlandبل
لعالقاته السياسية الـقــويــة ،وكرمه
الشديد .إنه مشهد والد الكاتب «أبو
خـلـيــل» يفتح ب ــاب الـقـفــص للسماح
ل ـل ـح ـم ــام ب ــالـ ـخ ــروج وال ـ ـط ـ ـيـ ــران فــي
س ـمــاء حـيـفــا ،فـهــو «ال ـ ــروح الطيبة»
التي لم تكن لتنسى أبـدًا إطعام تلك
ال ـح ـي ــوان ــات الــرق ـي ـقــة ال ـت ــي ل ــم تـكــن
تتوانى عن أخــذ الطعام من راحتيه
ً
مـبــاشــرة .إنـهــا حيفا الجميلة حيث
الـعــاقــة مــع الـجـيــران الـيـهــود ،عالقة
محبةٍ وصداقة ،فالجار الحاخام أبو
هـ ــارون ،يـطـلــب مــن الـكــاتــب (وه ــو ال
ً
يزال طفال) إطفاء الضوء عليه وعلى
زوجته في يوم السبت (حيث ّ
يحرم
شيء تركيبي)،
على اليهود ملس أي
ٍ
كصديق البني الحاخام هارون
وهو
ٍ
وشوشانا ينفذ ذلك بفرح.
ـاب
هـ ــي م ـس ـي ــرة الـ ــذكـ ــريـ ــات فـ ــي ك ـت ـ ٍ
«تـفـصـيـلــي» ل ــذاك ــر ٍة تـ ًـرفــض ال ـصــدأ،
لـيـســت الـلـهـجــة م ـه ـمــة ،أو األس ـلــوب
ههنا ،إنما «السرد» واملعرفة ،كي ال
تغيب تلك الذكريات ،وتصبح األرض
ـراع»
«ن ـس ـي ــا م ـن ـس ـي ــا» ،مـ ـج ــرد «صـ ـ ـ ـ ٍ
غ ـي ــر م ـف ـه ــوم املـ ـ ّع ــال ــم .ت ـك ـم ــن م ـيــزة
ه ــذه الـكـتــب فــي أن ـهــا تـتـعــدى حــدود
ال ـتــوص ـيــف وال ـح ـكــايــة إل ــى اإلث ـبــات
للحق والتمسك باألرض.
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