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سرد

كخبر عاجل
أحمد محسن :الرواية ٍ
يزن الحاج
ما الذي ّ
يحدد معيار طول الرواية؟
باألحرى ،متى نعتبر الرواية طويلة
أو قصيرة؟ متى تكون نوفيال؟ هل
املعيار هو عدد الصفحات ،أم مقدار
امل ـلــل؟ مــا م ـغــزى اإلش ـ ــارة إل ــى طــول
ال ـ ــرواي ـ ــة ،ولـ ــو ك ــان ــت ألـ ــف صـفـحــة،
إن ل ــم نـشـعــر بــامل ـلــل؟ وف ــي امل ـقــابــل،
م ْــا م ـغــزى اإلش ـ ــارة إل ــى قـصــرهــا إن
َ ْ
عرتنا النوفيال – أو حتى القصة
أش
ّ
– أن وط ــأت ـه ــا ت ـك ــاد ت ـ ـ ــوازي وط ــأة
ّ
مجلدات بكاملها؟ وخاتمة األسئلة:
ما معنى الــروايــة ،وهــل لها تعريف
عربي خاص؟
ستواجهنا هذه األسئلة أثناء وبعد
ّ
اللبناني أحمد محسن
قــراءة روايــة
«وارس ــو قبل قليل» (دار «نــوفــل»)،
الـ ـ ـت ـ ــي دخ ـ ـل ـ ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـط ــوي ـل ــة
لـلـجــائــزة الـعــاملـ ّـيــة لـلــروايــة العربية
ل ـهــذا ال ـع ــام .وسـ ـت ــزداد أهـمـيــة هــذه
ّ
األس ـئ ـل ــة ح ــن يـكـتـشــف الـ ـق ــارئ أن
مـحـســن ي ـحــاول س ــرد حـكــايــة تمتد
بــن مدينتني هما وارس ــو وبيروت
(مـ ـ ـ ــرورًا ب ـح ـطــة ب ــاري ـس ـ ّـي ــة مــؤق ـتــة،
وع ـب ــور ســريــع ف ــي فـلـسـطــن) ،على
ً
ابتداء من معسكرات
امتداد حربني
ً
االعتقال الـنـ ّ
ـازيــة وص ــوال إلــى حرب
ّ
روائي
شكل
تموز عام 2006؛ ضمن
ٍ
َ
يجعل بطل ْي الرواية :الجد يوزيف،
والحفيد جوزيف ،يتناوبان السرد
ً
ف ـصــا إث ــر آخ ــر ،م ــع أك ـثــر م ــن عشر
ّ
ّ
شـخـصــيــات أخـ ــرى .وتـكـمــن أهـمــيــة
ّ
املحاولة في أن محسن يريد كتابة
هــذه الحكايا ،املتوازية واملتقاطعة
فــي آن ،فــي نــوفـيــا ال تـتـجــاوز 110
صفحات.
ت ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان ال ـج ــد
وتـنـتـهــي عـلــى ل ـســان الـحـفـيــد ،على

إي ـ ـ ـقـ ـ ــاع م ــوسـ ـيـ ـق ــى شـ ـ ــوبـ ـ ــان الـ ـت ــي
ت ـ ـبـ ــدو أش ـ ـبـ ــه بـ ـحـ ـل ــم عـ ــابـ ــر ي ــرس ــم
ّ
خلفية الــروايــة والـحــروب املتعاقبة
ّ
وال ـ ـهـ ــويـ ــات امل ـت ـن ــاق ـض ــة ،ويـ ـح ــاول
ّ
ك ــل م ــن ي ــوزي ــف وج ــوزي ــف إب ـطــاءه
قــدر اإلمـكــان بهدف النسيان .تعمل
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـخـ ـف ـ ّـي ــة هـ ـن ــا ب ـم ـثــابــة
ممحاة آالم .هــذا مــا نـجــده واضحًا
على نحو أكـبــر فــي قصة الـجــد .أما
ّ
الحفيد فيبدو أكثر تشتتًا وضياعًا،
ّ
بخاصة أن الهويات املتعاقبة أثقلت
ك ــاه ــل ذاك ــرت ــه وأح ــام ــه .ب ــدت تلك
الـ ـه ـ ّ
ـوي ــات س ــوط ــا آخـ ــر ُي ـك ـم ــل جـلــد
ّ
الجسد بعدما تمزقت الروح؛ ورواية
«وارســو قبل قليل» محاولة جريئة
ف ــي كـتــابــة ذاكـ ــرة ال ـح ــروب وص ــراع
ّ
الهويات عبر الجسد ،بصرف النظر
عن مدى نجاح أو إخفاق الكاتب في
هذا الهدف.
أحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـحـ ـس ــن روائ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة
صحافيةّ .
ّ
يتبدى هذا األمر بوضوح
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ــوص ـ ـفـ ــيـ ــة ل ـل ـم ــدن،
ّ
الخارجية عمومًا .أما عند
واملشاهد
دخ ــول مـجــال دواخ ــل الشخصيات،
ف ـقــد ان ـت ـصــر ال ـص ـحــافـ ّـي ح ـتــى كــاد
يمحو الــروائـ ّـي تمامًا .وكما تناوب
بطالن على البوح ،كان السرد أسير
ٌّ
ط ــرّف ــن ي ـ ـحـ ــاول ك ـ ــل م ـن ـه ـمــا ج ــذب
ّ
ٌّ
تقريرية
الــدفــة إلـيــه:
صحافي بلغةٍ
ّ
حيادية ،بخاصة في قصة الجد التي
ّ
صحافي؛
تبدو أقــرب إلــى بــورتــريــه
ّ
وراو هــو الكاتب نفسه الــذي تسلل
ٍ
إلـ ــى ج ـم ـيــع ت ـفــاص ـيــل الـ ــروايـ ــة إلــى
ح ـ ٍّـد كـ ــادت فـيـ ًـه الـشـخـصـيــات تـبــدو
ً
عقوال مختلفة تنطق بلسان واحد.
إن ـهــا لـعـنــة م ـيــان كــونــديــرا مـجــددًا
حيث يختلط رأي الكاتب مع أفكار
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ــه إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد ال ـت ـم ــاه ــي
ال ـتــام .بــالـطـبــع ،وك ـ ّ
ـأي رواي ــة أفـكــار،

محاولة
جريئة في
كتابة
ذاكرة
الحروب
وصراع
ّ
الهويات
عبر الجسد

سـنـجــد كـلـيـشـيـهــات م ـع ـتــادة :امل ــرأة
ّ
خلفية ديـنـ ّـيــة منغلقة،
الـقــادمــة مــن
ف ـت ــدخ ــل ح ـل ـبــة مـ ـغ ــام ــرات ال ـج ـســد،
ّ
متدينون متطابقو السمات
رج ــال
ّ
ّ
الجسدية والنفسية ،نساء مختلفات
ّ
يعبرن سريعًا في األحــداث كي يكن
«ه ـ ّ
ـدي ــة» لـلـبـطــل ،أح ـ ــداث تــاريـخـ ّـيــة
كـ ـبـ ـي ــرة ت ـ ـت ـ ـضـ ــاءل ب ـح ـي ــث ت ـص ـبــح
ـوم عـلــى روزن ــام ــة
م ـجــرد رقـ ـ ٍـم م ــرس ـ
الشخصية امل ـ ٍحـ ّ
ّ
ـوريــة ،ش ــوارع
أي ــام
ومـ ــدن وس ــاح ــات وأف ـ ــام ورواي ـ ــات

واقـ ـتـ ـب ــاس ــات ل ـي ـســت مـ ــوجـ ــودة إال
كــي ت ـخــدم هــدفــا مــؤقـتــا هــو حكاية
ّ
ّ
املتنور
البطل نفسه ...،البطل املثقف
ّ
الخارج من عباءة التخلف والقادم
ّ
ّ
التقدم واالنفتاح.
كنبي ينشر ديــن
عناصر قرأناها في عدد ضخم من
ال ــرواي ــات الـعــربـ ّـيــة ،بــل يمكن القول
ّ
العربية ال تخرج
إن معظم الروايات
عن هذا التنميط إال بدرجات ضئيلة
ّ
ّ
ّ
مرجعية الكتاب التي
يحدد مقدارها
ّ
تنوعت حسب املوضة التي تنتهي

ً
ً
في أوروبا وتصل إلينا بالية باهتة
ب ـف ـعــل املـ ـس ــاف ــة ،أو ب ـح ـســب ذائ ـق ــة
املترجمني ودور النشر التي ترسم
ّ
العربية تبعًا
مالمح مشهد الكتابة
ّ
شخصية.
ألهواء ّ
ّ
ّ
ّ
يؤكد النقاد املسرحيون أهمية كل
قطعة دي ـك ــور ،وك ــل كـلـمــة ،وهنيهة
ص ـم ــت ،ف ــي امل ـســرح ـيــة .ال ي ـجــب أن
ٌ
يـكــون هـنــاك تفصيل زائ ــد أو نافل،
إذ ال بـ ــد ل ـك ــل ت ـف ـص ـيــل مـ ــن مـعـنــى
ك ــي يـكـتـســب شــرعـ ّـيــة وج ـ ــوده على
الـخـشـبــة .وك ــذا األم ــر بالنسبة إلــى
الـســرد؛ مــا مـغــزى تـعـ ّـدد امل ــدن إن لم
ن ـمـ ّـيــز س ـمــات ـهــا وت ـبــاي ـنــات ـهــا؟ ومــا
م ـغــزى تـضـخـيــم ع ــدد الشخصيات
ْ
إن ك ــان ــت أش ـب ــه ب ـك ــوم ـب ــارس شبه
صامت ،وما مغزى تدوين التواريخ
ّ
ب ــدق ــة إن ل ــم ت ـك ــن الـ ــروايـ ــة س ـت ـقـ ّـدم
ج ــدي ـدًا ل ــم ن ـق ــرأه ف ــي م ـق ــاالت ال ــرأي
ّ
السياسية أو نشاهده على شاشات
األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـع ــاجـ ـل ــة وال ـت ـح ـل ـي ــات
ّ
االستراتيجية؟ ليست الرواية نشرة
أخبار أو كتاب تاريخ أو حتى بروفة
ّ
األدب
سينمائي .وليس
لسيناريو
ٌ
ً
وسيلة لغايةٍ أكبر منه ،بل هو غاية
بــذاتــه .ربـمــا يـكــون إدراك هــذا األمــر
مختلف
أدب
ٍ
تحريضًا على كتابة ٍ
ً
فعال.
«وارس ـ ــو قـبــل قـلـيــل» م ـش ــروع جـ ّـيــد
ُ َ
لـ ــروايـ ــة ل ــم ت ـك ــت ــب ف ـع ـل ـي ــا ،وأح ـم ــد
ُ
مـحـســن م ـش ــروع روائـ ـ ـ ٍّـي ق ــد ينجح
فـ ــي مـ ـح ــاوالت ــه ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .ال تـكـفــي
الفكرة الجميلة ،أو اللغة السلسة ،أو
االلـتـقــاط الـبــارع لتفاصيل التاريخ
الـخـفـ ّـيــة امل ـت ـك ـ ّـررة ،كــي نـكـتــب رواي ــة
ح ـق ـي ـق ـ ّـي ــة .ال ـ ــرواي ـ ــة ل ـي ـس ــت ح ـكــايــة
فـقــط؛ ه ــذا هــو ال ـف ــارق بــن ال ــروائ ـ ّـي
ّ
والحكواتي.

شعر

كاظم خنجر يغير شعريًا على الحرب
رامي طويل
أمـ ـ ــام ال ـ ـكـ ـ ّـم الـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـك ـت ــاب ــات
ّ
املستمدة من واقع الحروب املستعرة
ف ــي املـنـطـقــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،ل ــم يعد
هـنــاك مــا يـغــري ملــزيــد مــن ال ـقــراء ات
ال ـت ــي تـسـتـعـجــل ت ــوص ـي ــف فـظــائــع
الـحــروب ،أو تـحــاول محاكاتها ،أو
ّ ّ
االعـتـيــاش عليها .مــا يعني أن كــل
كتاب موسوم بواحدة من مفردات
ال ـح ــرب أو امل ـ ــوت ،ب ــات َي ـ ِـع ــد ب ــذات
ّ
اإلنشائي املمجوج ،من كاتب
الكالم
يريد إقـنــاع قــارئــه بأنه األقــدر على
توصيف واقع الحرب.
ولن يختلف هذا الشعور حني تقع
بني يديك مجموعة شعرية لشاعر
عــراقـ ّـي ش ــاب ،كــاظــم خنجر ،تحمل
عـنــوان «نــزهــة بـحــزام نــاســف» (دار
مخطوطات ـ هــولـنــدا ـ  .)2016غير
ّ
أن ذل ــك الـشـعــور سيتبدد مباشرة
مــع ق ــراء ة أول ن ـصــوص املجموعة
«خ ـبــر عــاجــل ـ الـع ـثــور عـلــى مقبرة
جماعية بــال ـقــرب .»...مـنــذ الكلمات
األول ــى يـعــد خنجر بلغة مختلفة،
ون ـ ـص ـ ــوص م ـ ــن ال ـ ـح ـ ــرب ول ـي ـس ــت
ّ
عـنـهــا« .ي ـقــول الـتـقــريــر ا ّلـطـبــي بــأن
ك ـي ــس الـ ـعـ ـظ ــام الـ ـ ــذي وق ـ ـعـ ــت عـلــى
استالمه هــو أنــت .ولكن هــذا قليل.
نثرته على الطاولة أمامهم .أعدنا
الـ ـحـ ـس ــاب :ج ـم ـج ـمــة ب ـس ـتــة ث ـق ــوب،
ع ـظ ــم ت ــرق ــوة وا ّحـ ـ ــد ،ثـ ــاث أض ــاع
زائــدة ،فخذ مهشمة ،كومة أرســاغ،
وب ـع ــض الـ ـفـ ـق ــرات .ه ــل ي ـم ـكــن لـهــذا
القليل أن يـكــون أخ ــا؟» هــي الحرب
ّ
إذًا ب ـكــل عـبـثـيـتـهــا ،وســوريــالـيـتـهــا

ت ـع ـي ــد ت ـش ـك ـي ــل املـ ـف ــاهـ ـي ــم ،تـ ـح ـ ّـول
ّ
ال ـج ـســد إل ــى ك ــوم ــة ع ـظ ــام ه ــي أق ــل
مــن أن تـكــون أخــا «مـنــذ ســاعــة وأنــا
أرتــب هــذه العظام الرطبة في بطن
ً
الـتــابــوت ،م ـحــاوال إكـمــالــك .وحدها
تدري املسامير التي على الجانبني
ّ
أن هذا قليل».
ت ـتــوالــى ن ـصــوص خـنـجــر لـلـتــأكـيــد
ّ
ع ـل ــى أن ـ ـهـ ــا ن ـث ــر م ـ ـتـ ــروك الت ـس ــاع ــه
ورح ــاب ـت ــه ،م ــن ح ـيــث ك ــون ــه األق ــدر
ّ
على مالمسة تفاصيل الــواقــع بكل
أوج ــاعـ ـه ــا .وه ـ ــي إذ تـ ـخ ــرج ب ـهــذه
ال ـه ـي ـئ ــة فـ ـ ــأن أح ــاسـ ـي ــس كــات ـب ـهــا
ّ
اصطدمت بــالــواقــع،
فتحول الكالم
املكتوب إلــى تجسيد لتلك املشاعر
املعجونة بالدمار واألشالء ورائحة
دم ــاء تـنـثــرهــا ال ـح ــرب ه ـب ـ ً
ـاء .يعيد
الـشــاعــر ال ـشــاب عـبــر «نــزهــة بـحــزام
نــاســف» شـيـئــا مــن روح الـنـثــر إلــى
ال ـق ـص ـيــدة ال ـعــراق ـيــة .وه ــي مـفــارقــة
ّ
مؤملة كحال كل ما تنتجه الحروب،
ف ـهــذه ال ــروح تـسـتـعــاد بينما تأكل
الحرب أرواح العراقيني التي تعود
ل ـت ـت ـق ـمــص ع ـل ــى ه ـي ـئ ــة ق ـص ـي ــدة ال
تستعطف قــارئ ـهــا ،وإن ـمــا تخطف
أن ـف ــاس ــه ب ـق ـســوت ـهــا امل ـس ـت ـم ــدة مــن
ب ـس ــاط ــة ال ـك ـل ـم ــات الـ ـت ــي ت ـب ـن ـي ـهــا،
واملـ ـ ـش ـ ــابـ ـ ـه ـ ــة لـ ـبـ ـس ــاط ــة رصـ ــاصـ ــة
تـخـتــرق الـجـســد ،أو قــذيـفــة تـحـ ّـولــه
«أن ت ـقــف
أشـ ـ ـ ـ ــاء ،فـ ــال ـ ـحـ ــرب ه ـ ــي ّ
بــذراعــن صــامـتــن ،على جــثــة ابنك
املتساوية باإلسفلت ،ويردد حولك
امل ـ ّ
ـارة :بأنهم داس ــوا عليه بجنزير
الدبابة».
ال تختلف نـصــوص «نــزهــة بـحــزام

نثر متروك
التساعه
ورحابته
يالمس
تفاصيل
الواقع

ن ــاس ــف» ع ــن ت ـجــربــة ك ــاظ ــم خنجر
ال ـ ــذي س ـبــق أن ّأسـ ـ ــس ،م ـط ـلــع عــام
 ،2015مــع مجموعة مــن أصــدقــائــه،
الشبان العراقيني ،ما أطلقوا عليه
اسم «ميليشيا ثقافية» ،في مدينة
بــابــل الـعــراقـيــة ،والـتــي أرادوا منها
م ــواج ـه ــة املـ ــوت ال ـي ــوم ـ ّـي بــالـشـعــر.
فـ ــراحـ ــوا «يـ ـغـ ـي ــرون» ش ـع ــري ــا عـلــى
حقول األلغام ،وأماكن االنفجارات،

وامل ـ ـشـ ــافـ ــي ،لـ ـيـ ـق ــرأوا ال ـش ـع ــر عـلــى
ّ
واألسرة ،واملقابر.
أسماع الحجارة
وإن بـ ــدت ال ـف ـك ــرة ل ـلــوه ـلــة األولـ ــى
ّ
غريبة ،إال أنها شكلت حدثًا استطاع
اس ـت ـق ـط ــاب ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـتــاب ـعــن،
ع ـبــر ال ـف ـي ــدي ــوه ــات ال ـت ــي ان ـت ـشــرت
ألول ـئــك ال ـشـ ّـبــان يـلـقــون قـصــائــدهــم
وس ــط ال ــدم ــار ،فـيـمـنـحــونـهــا بــذلــك
م ـك ــان ــا ي ـش ـب ــه أرواحـ ـ ـه ـ ــم امل ـك ـلــومــة

ال ـتــي اجـتــرحـتـهــا ،حـيــث الـسـيــارات
ّ
ّ
املـفـخـخــة تـ ــوزع األج ـن ـحــة عـلــى كــل
شيء «جناح لجلود ركــاب الباص.
جـنــاح لـلــدراجــة الـهــوائـيــة وراكـبـهــا
والخبز الذي معه .جناح لإلسفلت
وأعـمــدة الـكـهــربــاء والفـتــات املـحــال.
جناح لطبلة األذن .جناح للعاجل
ف ــي ال ـت ـل ـف ــاز .ه ـك ــذا ه ــي ال ـس ـي ــارات
ّ
املـ ـفـ ـخـ ـخ ــة .تـ ـمـ ـن ــح األج ـ ـن ـ ـحـ ــة ل ـك ــل
شيء».
بإيقاع مشابه إليقاع الحرب تأتي
نصوص خنجر ،فتجترح من اللغة
ما يكفي للحديث عن عبثية املوت
ومـجــانـيـتــه ،حـيــث تـتـشــابــه الجثث
حني تفقد رؤوسها «ال ندري ما هي
الجثث التي تعود إليكم .والجثث
التي تعود إليهم .ومن ّ
ثم ال رؤوس
تحدد ذلــك» .وسط ذلك كله تصبح
أستطيع
صرخة «أعـطــونــي رأس ــي.
ً
الـ ـ ـع ـ ــودة بـ ــه إل ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت» ص ــرخ ــة
واق ـ ـع ـ ـيـ ــة خ ـ ــارج ـ ــة م ـ ــن رح ـ ـ ــم م ــوت
يـلـقــي حـمـمــه ع ـلــى ال ـعــراق ـيــن منذ
أع ــوام طــويـلــة ،فتجعلهم يـقــولــون:
ّ
نتوسد األسلحة
«نحن العراقيني،
ون ـت ـغ ـطــى ب ـع ـجــن ال ـع ـب ــوات .نحن
ال ـعــراق ـيــن دودة نــائـمــة ف ــي ّ
رمــانــة
العالم».
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«ن ـ ــزه ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــزام ن ـ ــاس ـ ــف» ص ــرخ ــة
ّ
تسمي األشياء بأسمائها من دون
ّ
مـ ــواربـ ــة ،م ـط ــوع ــة الـ ـح ــرب لـخــدمــة
نـ ـ ّـص شـ ـع ـ ّ
ـري ي ـق ــول إن الـ ـع ــراق مــا
ي ـ ــزال ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى اإلبـ ـ ـ ــداع وان ـت ــاج
ّ
أشـكــال جــديــدة مــن الـحـيــاة رغــم كل
املوت.

