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ثقافة وناس

ّ
جبور الدويهي :دليلك إلى «الشيعي المعاصر»
أدب

أحمد محسن
ي ـم ـكــن ال ـت ـغــاضــي ع ــن غـ ــزل ال ـكــاتــب
جـبــور الــدويـهــي ( )1949بــاالنـتــداب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي .ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن ه ــذا
«تــأريــخ» مــن وجـهــة نظر فئة وازنــة
لبنانيًا .ال تاريخ واح ـدًا للبنانيني،
ف ـمــا ال ـض ـيــر أن يـبـتـهــج ج ــزء منهم
بـقــوافــل املـحـتــل الـفــرنـســي .يمكن أن
ً
ي ـك ــون ه ــذا ق ــد ح ــدث ف ـع ــا ،ويـمـكــن
أن يـ ـك ــون ل ـب ـن ــان ـي ــون ق ــد اب ـت ـه ـجــوا
بـحــدوثــه لـلـخــاص مــن العثمانيني
ف ــي أي ــام ـه ــم األخ ـ ـيـ ــرة .ال ـت ــاري ــخ هو
ال ـت ــاري ــخ ،وم ــا ح ــدث ه ــو م ــا ح ــدث،
والرواية هي الرواية .يحمل الراوي
ً
م ـش ـع ــا وي ـ ـضـ ــيء ع ـل ــى جـ ــانـ ـ ٍـب مــن
قـصــص ال ـعــالــم ال ـك ـث ـيــرة .وي ـجــب أن
ي ـك ــون أم ـي ـن ــا ،وي ـم ـك ـنــه أن ال يـكــون
أمينًا أيضًا .فالرواية رواية وليست
تاريخًا بحد ذاتها.
ُ
في روايته الجديدة «طبع في بيروت»
(دار الساقي) ،يؤرخ ّ
جبور الدويهي،
أو يحاول أن يــؤرخ .سيرة مسبوغة
بعناية لعائلة حلبية ،شــاركــت في
نشأة العاصمة وصـعــودهــا ،بعدما
تطبعت بطباعها ،وكانت جــزءًا من
طـبــاعـتـهــا .وي ـجــب أن نـتــذكــر دائـمــا
أنها حلبية ،حتى عندما صــار آخر
أح ـفــادهــا «ع ـبــد ال ـل ــه» ،بـيــروتـيــا في
غاية البيروتية .بعنايته املعهودة
وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـح ـب ـك ــة
وت ــراب ـط ـه ــا ،ك ـمــا ه ــو م ـع ــروف عـنــه،
ي ـص ـيــغ ال ــدويـ ـه ــي ح ـك ــاي ــة األج ـي ــال
البيروتية فــي مطبعتها ـ ـ مع ِقلها،
ويـ ـخ ــرج ب ـخ ــاص ــات شـخـصـيــة مــن
ت ــاري ــخ رواي ـ ـتـ ــه ،ال ي ـح ـتــاج قــارئ ـهــا
إلى عناء تفكيكها ،فالكاتب واضح
ُ
ف ــي م ــا ي ــري ــد ق ــول ــه .ف ــي «طـ ـب ــع فــي
ب ـ ـي ـ ــروت» ،أولـ ـ ــى ه ـ ــذه ال ـخ ــاص ــات:
ّ
الحلبي (من
اليسوعيون هم ضحية
حلب) الــذي ســرق مطبعتهم «عينك
بنت عينك» وفي «ليلة ما فيها ضو
قـ ـم ــر» .ث ــان ــي الـ ـخ ــاص ــات :الـحـلـبــي

صار بيروتيًا .وهذا مهم في تركيبة
املدينة وهويتها .ثالث الخالصات:
املـسـيـحــي ال ـب ـيــروتــي جــاهــد وكــافــح
عيش وتعايش وعلى
للحفاظ على
ٍ
أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة اسـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،واب ـ ــن
ال ـح ـلــوانــي الـ ُـس ـنــي ال ـب ـيــروتــي عـ ِـمــل
لديه وكان أمينًا .كان كل شيء على
مـ ــا يـ ـ ــرام ح ـت ــى ظ ـه ــر «الـ ـشـ ـيـ ـط ــان».
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ـ ــرواي ـ ــة ،يـتـقــاطــع
كــل شــيء مــع ســرديــة الــراحــل غسان
تويني عن الحرب األهلية اللبنانية
ال ـتــي تـسـتـغــرب ن ـشــوء األخ ـي ــرة من
أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ،وتـ ـحـ ـم ــل م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا
إلــى آخــريــن .ال يـتــورط الــدويـهــي في
إطــاق مواقف عن «اآلخــريــن» الذين
نغصوا على املدينة حياتها ،وعلى
الــذيــن سـلـبــوا بـطــل قصته الهالمي
«فــريــد أبــو شـعــر» ذاكــرتــه وأج ــداده،
وأبقوا له موهبة ال يعترف بها أحد.
بسرد مكثف ،أدواتــه الجمل
يكتفي
ٍ
الطويلة التي تستعير مــن التاريخ
أحـ ـ ــداثـ ـ ــه ،ومـ ـك ــون ــات ــه ش ـ ـ ـ ــذرات مــن
حـكــايــا بـيــروتـيــة غـيــر مكتملة .وفــي
أي حال ،هذا ما يحدث في الروايات
ال ـج ـي ــدة ،ول ـي ــس م ـع ـيــارًا لـجــودتـهــا
أن ت ـك ــون م ــوغ ـل ــة ف ــي الـ ـت ــاري ــخ .مــا
يجعلها سيئة هــو أن تـقــذف فجأة
ً
سيال من املــواقــف اإلطالقية التي ال
تخلو من التعسف.
ـراو
ـ
ك
ـي
ـ
ه
ـ
ي
ـدو
ـ
ل
ا
أهمية
ال سـجــال فــي
ٍ
وقــاص لبناني محترف .وبحرفيته
هـ ــذه املـ ـعـ ـه ــودة ،ي ــرم ــي أحـ ــد أب ـطــال
رواي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه «ح ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادق» فــي
م ـن ـت ـصــف الـ ـقـ ـص ــة .ي ـت ــوق ــف ال ـس ــرد
وال ـت ــاري ــخ ع ـنــد «ال ـش ـي ـط ــان» .م ـ ّ
ـزور
األم ـ ــوال .الـتــاجــر .ال ـ ُـذي أشـعــل حربًا
ُفـ ــي تـ ـم ــوز « ،2006ق ـ ـ ِـت ـ ــل ف ـي ـه ــا مــن
قـ ِـتــل» ،بينما ّ
تهرب أوراق «الـيــورو»
مــن لبنان إلــى أفريقيا وإلــى أميركا
الالتينية .هــذه هــي ق ــراءة الدويهي
لـ ـح ــزب ك ــاديـ ـم ــا وإليـ ـ ـه ـ ــود أومل ـ ـ ــرت.
ـح ــك عـلـيـهــم «ح ـس ــن الـ ـص ــادق».
ضـ ِ
ويصير البلد (لبنان) كله ـ ـ الذي هو

املطبعة سيميائيًا في رواية الدويهي
ـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ــي ِخ ـ ــدم ـ ــة «ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـص ـ ــادق».
«ح ـس ــن ال ـ ـصـ ــادق» ب ـم ــا يـم ـثـلــه مــن
إيـ ـح ــاء س ـيــاســي وســوس ـيــولــوجــي،
ه ــو «نـقـطــة ت ـح ــول» ص ــادم ــة لـقــارئ
ّ
الرواية .والقول إن «حسني الصادق»
ه ــو «حـ ــزب ال ـل ــه» ال مــانــع فـيــه بحد
ّ
فليحمل
ذاتــه ،وهــذه ليست مشكلة.
الدويهي روايته بالسياسة على منت
رخو .املشكلة أن املنت كله يقوم على
ط ــوائ ــف ،وال ـس ــردي ــات كـلـهــا تـتـنــاول
ط ــوائ ــف .و«حـ ـس ــن الـ ـ ـص ـ ــادق» ،هــو
طــائـفــة بــأســرهــا ،وه ــذا ال يخلو من
ت ـع ـســف ،ل ــن ي ـس ـعــف ت ـب ــري ــره .نحن
أمــام صدمة «داللية» تحدثها قراءة
ّ
يسجل موقفًا ميشال
كاتب لبناني

صدمة «داللية» تحدثها قراءة
يسجل موقفًا ضدّ
كاتب لبناني ّ
القادمين من األطراف إلى المدينة
شيحاويًاّ ،
ضد القادمني من األطراف
إل ــى املــدي ـنــة ،وإل ــى عــاصـمــة «لـبـنــان
ال ـك ـب ـي ــر» ف ــي ال ـ ــرواي ـ ــة .م ــوق ــف ضــد
الشيعة ،موقف على املوضة اآلن.
بــالـتــأكـيــد ،لــم يـقــم الــدويـهــي حسابًا
لنزهات أومبرتو ايكو السردية ،ولم
يكترث كثيرًا ملعنى الــداللــة والــرمــز
في الرواية .وما هو واضح أيضًا ،أن
ســرده الناشف واملشبع بمحاوالت
الـتــأريــخ فــي بــدايــات ال ــرواي ــة ،يجب
أن ي ـع ـ ّـرض لـتــدقـيــق عـلـمــي ِم ــن أول
حــرف وآخــره« .بحار األن ــوار» كتاب
إش ـك ــال ــي ع ـنــد ال ـش ـي ـعــة .ه ــل يـعــرف
الدويهي ذلك أم ال ،ألن ذلك ال يخدم
السياق الــذي استخدمه فيه عرضًا.
لقد أضافه الصفويون .وال نعرف إن
كان الشيعة كلهم «صفويني» ،ولكن
ُ
في «طبع في بيروت» ،الشيعة كلهم
«حسني الصادق».
«ح ـ ـ ـسـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادق» ،ش ـخ ـص ـي ــة

هوليودية ،على طريقة «سيريانا»
لجورج كلوني في ُبعدها البصري،
وع ـ ـلـ ــى ط ــريـ ـق ــة فـ ـ ـ ــارس س ـع ـي ــد فــي
ُبعدها النظري .بيده خاتم فضة ،في
وسطه حجر من الزبرجد األخضر،
ويتدلى من عنقه سلسال في طرفه
سـ ـي ــف .وط ـب ـع ــا ه ــو «حـ ـ ـ ــاج» .وأب ــو
حسني ،وأبــو علي .يتاجر باألملاس
ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ،وال ي ــروق ــه ا ّملـسـيـحــي
العراقي مــن املــوصــل ،ويفضل عليه
أبــو عـلــي .أبــو علي وأب ــو حـســن .ما
هــذه الكليشيهات؟ هــل هــذه «درامــا
لبنانية» أم م ــاذا؟ الـخــاتــم والسيف
والصادق .هذه هي دالالت الدويهي
الـشـكـلـيــة إل ــى «ال ـش ـي ـعــي امل ـعــاصــر»
في روايــة استندت في أساسها إلى
ع ــرض ص ــورة لـلـطــوائــف اللبنانية
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات أسـ ـسـ ـه ــا
أفرادها .أما داللته األخــرى ،فتطلب
ق ــراءة ال ـصــادق ودوره فــي املجتمع
البيروتي الذي كان قائمًا ،ونجا من
ال ـحــرب ،فـجــاء ال ـصــادق ومــن خلفه،
و«ركـبــوا» حربًا مع إسرائيل .وهذه
الخفة في الطرح تروق كثيرين ،و«ع
ِ
املــوضــة» .وقــد تجلب الـجــوائــز .هذه
ـخ ـفــة الـغــريـبــة ف ــي تـحــويــل طائفة
الـ ِ
بأسرها إلى صورة عن «حزب الله»،
س ــواء اتـفـقــت مـعــه أو عــارض ـتــه ،ثم
تحويل الحزب نفسه إلى «شيطان»،
وتـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ت ـ ـحـ ــويـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع إلـ ــى
للخفة.
شياطنيّ .يا ِ
صـحـيــح أن ال ـ ــراوي الـلـبـنــانــي يقفز
ً
قفزة شجاعة عن الحرب ،وما قبلها
وفيها مــن نسيج محكم الــوشــائــج ـ
ال عــن املجتمع وصـيــرورتــه ـ ـ عندما
ّ
يسمي الناس بأسمائها ،وال يلتف
عـلــى ال ـطــوائــف م ــن خـلـفـهــا ويـشـهــر
لسانه كاألهبل .ليس حدثًا سيئًا في
الــروايــة أن يـكــون املــارونــي مارونيًا
والسني سنيًا ،ويحمل البطل اسمًا
ً
متداوال في البيئة ،ال مفبركًا ومركبًا
على طريقة الدراما الهزيلة الدارجة.
ع ـلــى ال ـع ـكــس ت ـمــامــا ،ه ــذه شـجــاعــة

وإن كانت في أصلها ضرورة إن كان
ال ــراوي مهووسًا بالتأريخ كما هي
حال الدويهي ،وحارسًا للرواية من
أي نــزعــات ِشـعــريــة .وحـ ّـريــة ال ــراوي
بحد ذاتها،
وخياراته ليست مبحثًا
ِ
ـرط وحيد:
طــاملــا أنـهــا مـشــروطــة بـشـ ٍ
حـ ّ
ـريــة الـقــارئ هــو اآلخــر .ال يجب أن
يشعر ال ـقــارئ أن ــه يـتـعــرض لخدعة
ـخ ـف ــة ،وأن ال ـن ــص ال ــذي
ف ــي غ ــاي ــة ال ـ ِ
أمامه ُيـ ّ
ويختزل ويمضي كما
ـزيــف
ِ
ل ــو أن أح ـ ـدًا ل ــن ي ـحــاس ـبــه ،ول ــو بلغ
ُ
مـبـلــغ ال ـت ـحــريــض .ف ــي ح ــال ــة «ط ـبــع
نص يشارك
في بيروت» ،نحن أمام
ٍ
في لعبةِ الطوائف والطائفية وعلى
قواعدها ،وهذه ليست مجرد هفوة.
نحن أمام خطأ كبير.
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ال ـع ـشــر
وح ـت ــى مـنـتـصــف ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
وب ـي ـن ـه ـمــا ق ـض ـيــة دريـ ـ ـف ـ ــوس ،ال ـتــي
راج ـ ـ ــت خ ــالـ ـه ــا مـ ـ ـع ـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة
ف ــي األدب وال ـص ـحــافــة الـفــرنـسـيــن،
وسـ ـ ــاد ال ـت ـن ـم ـيــط ض ــد الـ ـيـ ـه ــود فــي
األدب .ف ــي ك ــارت ــون ال ـق ــرن الـتــاســع
عـشــر وتـقــريـبــا ف ــي أدبـ ــهِ األوروب ـ ــي،
ك ـ ــان الـ ـيـ ـه ــودي ذا صـ ـ ــورة م ـح ــددة
تقريبًا .كــان سمينًا وذا خصائص
خ ـل ـق ـي ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة .الـ ـشـ ـع ــر امل ـج ـ ّـع ــد
الـ ـط ــوي ــل ،األنـ ـ ــف األفـ ـط ــس ال ـك ـب ـيــر،
ال ـش ـف ـتــان الـسـمـيـكـتــان ،إض ــاف ــة إلــى
عيون واسعة وداكنة بحيث تتدلى
مـنـهــا ج ـف ــون صــاح ـب ـهــا .وبـطـبـيـعــة
الـحــال ،كداللة حاسمة ،كــان يضاف
إلـ ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــم ال ـق ـل ـن ـس ــوة املـ ـع ــروف ــة
بــال ـ «ك ـي ـبــاه» .وي ـبــدو أن ـنــا اآلن ،في
ُ
«ط ـ ـبـ ــع فـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت» ،أمـ ـ ـ ــام والدة
«ك ــارت ــون» شـيـعــي ،يـسـتـقــي هيئته
مـ ــن ك ـل ـي ـش ـي ـه ــات س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة
رخ ـ ـ ـي ـ ـ ـصـ ـ ــة .ال ـ ـ ــزب ـ ـ ــرج ـ ـ ــد األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر،
ونـحـتــاج إلــى معجم لفهم الزبرجد
وحده ،والسلسلة التي يتدلى منها
السيف ،وطبعًا ،التجارة في أفريقيا
والنصب واالحتيال .يا له من درك،
يا لها من خيبة أمل!

