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رواية

جورج يرق :لعنة الحرب
يزن الحاج
ّ
اللبنانية أن تبقى
هــل ق ـ َـدر ًالــروايــة
ّ
م ـس ـكــونــة ب ــال ـح ــرب األهـ ـل ــي ــة؟ وهــل
أثـمــرت الــروايــات التي حــاولــت كسر
ـق
ل ـع ـن ــة ال ـ ـحـ ــرب ومـ ـض ــت فـ ــي ط ــري ـ ٍ
ّ
الحقيقي هنا :هل ثمة
أخرى؟ السؤال
ّ
ّ
إمكانية لنجاة الرواية اللبنانية من

الـحــرب ،ومــا الجديد الــذي يمكن أن
تضيفه ّ
أي رواية عن الحرب؟ السؤال
األخ ـيــر بــالـتـحــديــد هــو مــا سيشغل
ال ـقــارئ أثـنــاء قــراء تــه لــروايــة جــورج
ي ــرق «ح ـ ــارس امل ــوت ــى» (م ـن ـشــورات
«ضفاف»  -منشورات «االخـتــاف»)
الـتــي وصـلــت إلــى القائمة القصيرة
لـ ـ «ب ــوك ــر» ال ـعــرب ـيــة .سـيـبـقــى مـقــدار
ن ـ ـجـ ــاح الـ ـك ــات ــب فـ ــي إن ـ ـتـ ــاج روايـ ـ ــة
ّ
مختلفة رهنًا بذائقة كــل قــارئ ،كما
س ـي ـب ـقــى مـ ــدى تـ ـف ـ ّـوق ال ـك ــات ــب عـلــى
أق ــران ــه مــن روائ ـ ّـي ــي ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة
م ـف ـت ــوح ــا ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــاالت ك ـث ـي ــرة.
ّ ّ
ّ
املــؤكــد أن «ح ــارس املــوتــى» تمكنت
م ــن خ ــداع قــارئ ـهــا ف ــي ال ـبــدايــة حني
لــم ي ــوح ٌّ
أي مــن تفاصيلها بجحيم
ِ
الحرب القادم .وربما لو تابعت لعبة
ّ
الخداع هذه ،لكان التقييم سيختلف،
وسيصبح لصالح الرواية وكاتبها
ّ
بــالـتــأكـيــد ،ول ـكــن لعبة ال ـخــداع هــذه
ّ
امتدت إلــى أقــل من ربــع الــروايــة قبل
أن تغرق في ضجيج الحرب املألوف،
ُ
ولــم تسعفها محاولتها (ومحاولة
بـطـلـهــا «ع ــاب ــر») ل ـل ـفــرار م ــن الـحــرب
ع ـبــر ال ــرك ــون إلـ ــى بـ ـ ـ ّـراد امل ــوت ــى في
املستشفى .لعنة الـحــرب طغت على
ّ
ّكل شيءّ ،
ودمرت كل ما كان سيتألق
بدونها.
ربما ال تنفع عبارة ّ«لو لم يفعلها»
في تقييم ّ
أي عمل فني .لكن ،فعليًا،
لــو لــم ُيـغــرق الكاتب نفسه وروايـتــه
وق ـ ّـرائ ــه ف ــي الـ ـح ــرب ،ل ـك ــان ل ـلــروايــة
أبـ ـع ــاد وآف ـ ــاق أخ ـ ــرى ،أك ـث ــر رحــابــة

بـ ــال ـ ـضـ ــرورة .ث ـم ــة ت ـفــاص ـيــل كـثـيــرة
حــق ت ــرك ـي ـزًا أكـبــر
ف ــي الـ ــروايـ ـًـة تـسـتـ ّ
دق ـ ــة وت ـ ـ ّ
ـروي ـ ــا فــي
واش ـ ـت ـ ـغـ ــاال أكـ ـث ــر
ال ـك ـت ــاب ــة ،ولـ ـك ــن خـ ـي ــار ال ـك ــات ــب فــي
املـ ـض ـ ّـي ف ــي سـ ــرد ح ـك ــاي ــةٍ تـقـلـيـ ّ
ـديــة
جعل وطأة الرواية ثقيلة في القراءة،
أي رواي ـ ـ ــة م ـتـ ّ
إذ بـ ــدت م ـث ــل ّ
ـوس ـطــة
ّ
أخرى ،لو لم ترشحها لجنة «بوكر».
رواي ـ ــة «ح ـ ــارس امل ــوت ــى» ه ــي امل ـثــال
النموذجي لـلــروايــات التي ّ
ّ
يقدسها
ّ
ّ
م ـحــك ـمــو الـ ـج ــوائ ــز ال ـع ــرب ــي ــة .ي ـبــدو
ّ
أن مصير الــروايــة الـع ّــربـ ّـيــة سيبقى
ّ
مرهونًا بمحكمني يفضلون الرواية
م ـتـ ّ
ـوس ـطــة الـ ـج ــودة .ه ــذا م ــا رأي ـن ــاه
عـنــد اسـتـبـعــاد رواي ــات أهــم وأفـضــل
بـكـثـيــر ،لـصــالــح روايـ ــات أق ــل ج ــودة.
لو أردنــا استحضار روايــات الحرب
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة األب ـ ـ ــرز خـ ــالّ ال ـس ـن ــوات
القليلة املاضية لوجدنا أنها خرجت
مـ ــن الـ ـق ــائـ ـ ُم ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة فـ ــي أف ـض ــل
األح ـ ـ ـ ــوال .أطـ ـي ــح ب ـ ـ «االع ـ ـتـ ــرافـ ــات»،
و«طـ ـ ـي ـ ــور الـ ـه ــولـ ـي ــداي إن» لــرب ـيــع
جابر ،و«سينالكول» إلياس خوري
قبل سـنــواتُ ،
فحرم الـقـ ّـراء من قــراءة
رواية مدهشة ،لصالح روايات تبدو
ّ ُ
كأنها كتبت وفقًا لدليل املستخدم.
روايــات بخطوات محسوبة .روايات
ال مجازفات فيها.
املشكلة هنا ،أكانت في حالة «حارس
امل ـ ــوت ـ ــى» أم غ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــات
مـتــوسـطـ ّـة الـ ـج ــودة ،لـيـســت الـكــاتــب
الذي يحق له ّكتابة ما يحب ،أو دار
النشر التي يحق لها ترشيح الرواية
ّ
ال ـتــي ت ـظــن أن ـهــا األف ـض ــل أو األك ـثــر
حظًا في الجوائز ،وليست هي أيضًا
مشكلة لجنة الجائزة في هذا العام.
ّ
تمتد هذه املشكلة على مدى سنوات،
ّ
ّ
إذ تـغــيــرت الـلـجــان واملـحــكـمــون ولــم
ّ
تتغير الحصيلة .خالل أقل من عشر
ّ
سنوات على «بوكر» ،لم نعد نتذكر
ّ
الـ ــروايـ ــات ال ـف ــائ ــزة .ي ـب ــدو أن امل ــزاج

سقوط
اللغة
والسرد
والشخصيات
واألفكار
والمعالجة
ّ
في فخ
الرتابة

ّ
العام في دوائــر النقد والتحكيم هو
تـفـضـيــل ال ــرواي ــة ال ـتــي ت ـح ــاول قــول
ّ
ك ــل ش ــيء دفـعــة واحـ ــدة .أم ــا رواي ــات
الـتـفــاصـيــل ال ـص ـغ ـيــرة ،أو ال ــرواي ــات
ذات ال ـ ّـص ـن ـع ــة امل ـت ـق ـن ــة ،ف ـه ــي غـيــر
ّ
ّ
ذهنية
مفضلة ،أو أكبر من مستوى
ّ
املحكمني الذين اعتادوا على معايير
ّ
«الطبيعية».
القراءة
ّ
ّ
ي ـحــق ل ـل ـقــارئ أن يـقــيــم الـكـتــب على
ّ
ّ
أســاس حبه أو عــدم حبه لها ،ولكن
ّ
ينبغي للمحكم أن يفعل ما هو أكثر
ّ
وأفـ ـض ــل م ــن هـ ـ ــذا ،وأن ي ـم ــي ــز م ــدى
الـ ّـص ـن ـعــة ال ـت ــي ت ـمـ ّـيــز ال ـ ــروائ ـ ـ ّـي عن

ّ
الحكاء.
ّ
ح ـ ـ ــاول ج ـ ـ ــورج يـ ـ ــرق إيـ ـه ــامـ ـن ــا بـ ــأن
بـطـلــه «عــابــر لـيـطــانــي» مختلف عن
ّ
الشخصيات الكثيرة الـتــي قرأناها
ّ
ف ـ ــي رواي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .إنـ ـ ـ ــه م ـقــاتــل
ب ــال ـ ّـص ــدف ــة ،ع ــام ــل ف ــي بـ ـ ـ ّـراد املــوتــى
بــالـ ّـصــدفــة ،عــاشــق بــالـ ّـصــدفــة ،ســارق
ّ
بــالـ ّـصــدفــة .ك ــل مــا ك ــان يحلم بــه هو
أن ي ـس ـت ـمــر ب ـ ـقـ ــراءة روايـ ـ ـ ــات أغ ــاث ــا
كريستي مــن دون إزع ــاج .كــان عابر
ً
ّ
يمتلك مـيــزة االخ ـتــاف ف ـعــا ،ولـكــن
ال ـك ــات ــب ل ــم يـسـتـثـمــرهــا ك ـمــا يـجــب.
ك ــان يمكن ل ـلــروايــة أن تـكــون إحــدى

ّ
ّ
تقلبات
الروايات املهمة التي
تصور ُ
ّ
شــاب فــي بــدايــة الـعـشــريـنــيــات ،أرغــم
ُعلى دخ ــول حــرب ال ُ يكترث لـهــا ،ثم
أرغم على تركها ،ثم أرغم على العمل
ُ
فــي ب ـ ّـراد مــوتــى ،ثــم اخــتـطــف بسبب
ّ
خـطــايــا لــم يــرتـكـبـهــا ،بــل ك ــان مـجــرد
شاهد صامت عليها .ثمة تفاصيل
كـثـيــرة مــدهـشــة ك ــان يـمـكــن لـهــا رفــع
م ـس ـتــوى الـ ــروايـ ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن رتــابــة
الكتابة عن حرب كتب عنها الجميع.
«حــارس املــوتــى» ليست هي الرواية
الـ ـت ــي ُيـ ـنـ ـص ــح بـ ـه ــا ك ـ ــرواي ـ ــة حـ ــرب،
ول ـي ـســت ه ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـصـ ّـور
سـيـكــولــوجـيــا املــراه ـقــة وم ــا بـعــدهــا،
ول ـي ـس ــت ه ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـش ـ ّـرح
ّ
تصور
سبعينيات القرن املاضي ،أو
ّ
الصدام بني الريف واملدينة ،وليست
ّ
ه ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـ ـ ــؤرخ لــأب ـطــال
امل ـهـ ّـم ـشــن ال ـع ــاب ــري ــن ف ــي صـفـحــات
الـتــاريــخ .كــانــت الــروايــة تـحــاول قول
ّ
كل هذا دفعة واحدة ،ولذا بدت باهتة
ّ
ّ
التفاصيل
في
املحصلة ،إذ بــدت كــل ً
ً
ّ
مـسـلــوقــة عـلــى ع ـجــل ،ت ــارك ــة لـلــســرد
ال ـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ال ــرت ـي ــب ف ــرص ــة اح ـت ــال
الرواية بأكملها.
مـ ــا يـ ـتـ ـب ـ ّـدى بـ ــوضـ ــوح أث ـ ـنـ ــاء ق ـ ــراءة
«ح ــارس املــوتــى» هــو ّ
النية الحسنة
لـكــاتـبـهــا .ح ــاول ج ــورج ي ــرق جــاهـدًا
ّ
كـتــابــة روايـ ــة مـخـتـلـفــة ،ول ـكــن ال ـعـ ّـدة
ال ــروائ ـ ّـي ــة لــديــه ل ــم تـكــن كــاف ـيــة .حني
والشخصيات
تسقط اللغة والـســرد
ّ
واملعالجة فــي فــخ الرتابة،
واألف ـكــار
ّ
ّ
فــإن كل ما سيتبقى هو الحكاية .ال
يحتاج ّ
القراء إلى حكاية أخرى ،فثمة
ف ــائ ــض م ــن ال ـح ـك ــاي ــات .م ــا نـحـتـ ّـاج
ّ
حقيقية .ويبدو أننا
إليه هو روايــة
ـف فــي مـكــان انـتـظــار خــاطــئ حني
نـقـ ّ
ّ
نترقب روايتنا املنشودة من محكمي
ّ
الـجــوائــز .انتظار طويل ربـمــا ،ولكن
األم ـ ــر ي ـس ـت ـحــق الـ ـغ ــرق ف ــي خـيـبــات
ّ
ّ
أخرى ،لعلنا نجد ضالتنا.

ُ
طارق بكاري ...هذا كاتب ملهم!
عناية جابر
بـ ـع ــد ق ـ ـ ـ ــراءة «نـ ـي ــومـ ـي ــدي ــا» ل ـل ـكــاتــب
املغربي طــارق بكاري («دار اآلداب»)
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـقــائـمــة القصيرة
ل ـج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» ال ـع ــرب ـي ــة ،ث ـمــة من
ّ
القراء من يميل الى اعتبارها محاولة
لتفسير الكل من خــال الـجــزء ،ويرى
فـيـهــا رح ـلــة تـسـتـهــدف ال ـتــوصــل الــى
ّ
تفسير كلي لواقع تاريخي وسياسي
وديـنــي فــي املـغــرب .كــل ذلــك مــن خالل
دراسة العالقة بني البطل وقدره ،بينه
وب ــن عـشـقــه ل ـن ـســاء أرب ـ ــع ،وتـحــديــد
هامش الحركة اإلنسانية الذي ُيتيحه
هـ ــذا الـ ـق ــدر ل ـب ـطــل الـ ــروايـ ــة ،ف ــي حني
ُيصادر شريحة ظاملة من حياته ،بل
وجــوده بأسره ،عبر مجمل التأمالت
ال ـف ـل ـس ـف ـي ــة لـ ـ ـ «مـ ـ ـ ـ ــراد» فـ ــي ع ــاق ــات ــه
العشقية بـخــولــة ،ون ـضــال ،وجــولـيــا،
ال ـ ــى ع ـش ـقــه األخـ ـي ــر ل ـ ـ «ن ـي ــوم ـي ــدي ــا»
األمازيغية الخرساء.
يـسـتـ ّـمــد عـمــل ال ــروائ ــي ط ــارق بـكــاري
أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه م ـ ــن أب ـ ـع ـ ــاد ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ج ــدي ــرة
باالهتمام حـقــا ،وربـمــا فــي مقدمتها
إسـ ـق ــاط ال ـك ــات ــب أفـ ـك ــاره ك ــاف ــة ،على
حاالت العشق التي تلبسته مع نسائه
األربــع .كما أنها تفتح لنا من ناحية
أخـ ــرى أف ـقــا ج ــدي ـدًا ف ــي ال ـت ـعـ ّـرف إلــى
جوانب من إبداعات األدب املغربي –
األمــازيـغــي .وهــي فــي جانبها الثالث
تضعنا بني يـ ّ
ـدي نموذج ُمعتنى به،
ومشتمل على رواية النضال ومآالته،
بمنهاج بنيوي يستهدف فتح آفــاق
جديدة أمــام هذا النوع من الروايات،

غ ـي ــر الـ ـض ــارب ــة الـ ـ ـج ـ ــذور فـ ــي األدب
العربي .ثــم نحن رابـعــا أمــام توظيف
للعشق بمعناه الــروحــي والجسدي،
في خدمة العمل والنسيج الروائيني،
على نحو ُمبالغ به في السرد أحيانًا،
لكنها فــي النهاية نـظــرة الـكــاتــب الى
غ ــاي ـت ــه م ــن روايـ ـ ـت ـ ــه .ج ــوان ــب أرب ـع ــة
نهضت برواية بكاري ،غير أن القارئ
يـجــد فيها املــزيــد مــن الـجــوانــب التي
تفرض نفسها بقوة ووضوح.
ج ــول ـي ــا ،الـعـشـيـقــة ال ـفــرن ـس ـيــة تكتب
حكاية مراد املغربي ،اللقيط وامللعون
م ـ ــن قـ ـب ــل أه ـ ــل ُقـ ــريـ ــة «إغ ـ ـ ـ ـ ــرم» ال ـت ــي
وجدوه فيها ،فنبذ وأسيئت معاملته
باإلهانة والضرب منذ طفولته ،فلجأ
مراد وكان اسمه في طفولته «أوداد»
ال ــى الـعـشــق كـمـخـلــص ف ــي مـحــاولـتــه
االنـتـقــام مــن الـقــدر« .نوميديا» كانت
غرامه األخير ،وهي بقيت في الرواية
تـتــراوح بني الحقيقة والـســراب .لحق
ب ـه ــا م ـ ــراد ال ـ ــى الـ ـغ ــاب ــات وطـ ــاردهـ ــا
ً
منتعال قلبه .كانت نيوميديا تنبلج
مــن بــن أشـجــار تلك الـقــريــة الغريبة،
ويظل يهذي بها حتى فقدانه روحه
وحياته .كما يحدث لذاكرة املخذولني،
يستعرض الكاتب أقصى ذاكرة بطله
م ــراد مــن أقــواهــا تــأثـيـرًا حـتــى أبسط
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،فـ ـي ــروح ال ـ ـقـ ــارئ يـتــابــع
ال ـســرد ال ـه ــاذي ،امل ـبــالــغ فـيــه أحـيــانــا،
ُليثري حكايته الكبرى عن الشرق ،عن
ظلمه وخيانته للمبادئ ،عن نسائه
ون ـضــال بـنـيــه ،وازدواجـ ـي ــة فـهــم هــذا
النضال الى درجة الوقوع والرضوخ
أخيرًا تحت أسر الظالم طوعًا وحكمًا.

تفسير
لواقع
تاريخي
وسياسي
وديني
في
المغرب

ع ـنــد ط ـ ــارق بـ ـك ــاري ف ــي «ن ـيــوم ـيــديــا
« ذلـ ـ ــك االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال لـ ـك ــل ال ــوس ــائ ــل
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وك ـ ــل األش ـ ـكـ ــال ال ـش ـعــريــة
ُ
تكتشفه:
إلن ــارة مــا يمكن لروايته أن
وهـ ـ ــو ال ـ ــوج ـ ــود اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـع ــرب ــي
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـت ـط ـل ــب ب ــال ـط ـب ــع،
ً
تـ ـ ـح ـ ـ ّـوال ع ـم ـي ـقــا فـ ــي ش ـك ــل ال ـ ــرواي ـ ــة.

فــي «نـيــومـيــديــا» مـيــل ال ــى الـتــركـيـ ّـب،
والتغيير في الشكل ،ولكننا نتحفظ
فــي الــوقــت نفسه عـلــى ت ـعـ ّـدد األبـعــاد
الـثـقــافـيــة ف ــي الـ ــروايـ ــة ،الـ ــذي م ــع أنــه
هدف ،لكنه يتطلب تكنيكًا من الحذف
لــم يحققه بـكــاري تمامًا .االسترسال
أف ـض ــى ف ــي ب ـعــض امل ــواق ــع الـ ــى نــوع

مــن الضبابية ،وعــدم الــوضــوح الــذي
عانت منه الرواية .العناصر املختلفة
(ن ـث ــر ،س ـ ــرد ،ش ـع ــر) ظ ـلــت م ـت ـجــاورة
أكثر منها مندمجة في وحدة حقيقية
متعددة األبعاد« :جوليا أماميّ ،
اشد
وتستند
عـلــى خـصــرهــا بــأصــاب ـعــيُ ،
ببالطة ظهرها على صــدري املتعب،
كنا معًا مستسلمني لغروب إغرم ،لكن
كل واحــد منا يصغي ألوجــاعــه وهي
تنتفض كسمكة ُسحبت مــن إنائها.
هــا أن ــذا قــد ع ــدت إل ـيــك بـعــد ردح من
الزمن يا إغرمُ ،م ّدمى بأحزان غير تلك
التي عرفتها ،عانيت كثيرًا وبطشت
بــي الـحـيــاة ،وال زلــت رغــم الـخـســارات
واق ـ ـفـ ــا ّ
أردد مـ ــع عـ ـج ــوز ه ـم ـن ـغــواي
مقولته الشهيرة :يمكن لإلنسان أن
ُي ّدمر لكنه ال ينهزم».
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــرواي ــة مـكـتــوبــة
ع ـلــى ل ـس ــان ب ـط ـل ـهــا ،ال ــى الـصـفـحــات
التي كتبتها عشيقته جوليا عنه ،إال
ّ
أن الشكل الــذي جــاءت عليه الــروايــة،
أسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــى حـ ــد فـ ــي انـ ـقـ ـش ــاع األفـ ــق
الــروائــي .مــع ذلــك ،تبقى «نيوميديا»
ً
عمال كبيرًا الحتوائها على شــيء لم
يتحقق وهــذه براعة تحسب للكاتب.
إن بكاري كاتب ملهم ليس بما أنجزه
في روايته ،ولكن أيضًا بما هدف اليه
ولم يستطع إنجازه .غير املتحقق في
ه ــذه ال ــرواي ــة ،يـبــن لـنــا ال ـحــاجــة الــى
فــن روائ ــي جــديــد ،قــائــم على التعرية
والتجريد الجذريني ،بحيث يحتوي
ّ
تعقد وجود مطلق كائن ،حتى أوداد،
بأقل الـكــام ،ومــن دون فقد الوضوح
املعماري للرواية.
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