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رواية

ليلى قصراني :جغرافيا التهجير األرمني
سومر شحادة
ت ـن ــدرج رواي ـ ــة «ال ـط ـي ــور ال ـع ـم ـيــاء»
(مـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات امل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط) ل ـل ـي ـل ــى
قـ ـ ـص ـ ــران ـ ــي ض ـ ـمـ ــن أدب ي ـت ـص ــدى
ّ
للمآسي الـكـبــرى ويــتـســم بسماته.
ف ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول الـنـفــي
ال ـق ـس ــري لـ ــأرمـ ــن ،ت ــوث ــق ال ـكــات ـبــة
العراقية آالمهم وتكشف قدرًا كبيرًا
من العار اإلنساني!
الرواية التي تأخذ اسمها من إحدى
األغ ـن ـي ــات األرمـ ـنـ ـي ــة ،ت ـحــدث ـنــا عــن
أهالي قرية طورباراز في ديار بكر.
تــاحــق دروب أبنائها مــن املوصل
إل ـ ـ ــى حـ ـل ــب وديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور ،ب ـع ــدم ــا
مـ ــات ك ـث ـي ــرون م ـن ـهــم ف ــي ال ـطــريــق؛
ً
جــوعــا أو ق ـتــا عـلــى يــد الـجـنــدرمــة
ال ــذي ــن ن ـه ـبــوا ذه ـب ـهــم واغ ـت ـص ـبــوا
بناتهم .تجعل الكاتبة مــن مصير
ً
ك ــوه ــار وأه ـل ـه ــا مـ ـح ــاك ــاة ملـصــائــر
ُ َ ّ
ـرد
ب ــاق ــي األس ـ ــر املـ ــهـ ــجـ ــرة ،ع ـب ــر س ـ ٍ
غـنــي بـتـفــاصـيــل الـقـتــل والـتـعــذيــب،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ــوص ــف ال ـج ـمــالــي ملــا
يتعلق باألرمن ومعيشتهم .هذا ما
جعل الـســرد ينهض على نقيضني
يذوبان في لغة الكاتبة املرهفة ،إذ
تبني عاملًا أرمنيًا أخــاذًا لتهدم بهِ
عالم القتلة.
بــال ـحــديــث ع ــن ع ــال ــم ال ـق ـت ـلــة ،نـجــد
الـضــابــط سلمان ال ــذي يــرى رســول
ال ـلــه فــي امل ـنــام طــالـبــا مـنــه ذب ــح 40
ً
ط ـفــا أرم ـن ـيــا ف ــي ســاحــة الـكـنـيـســة
دون ع ـم ــر الـ ـس ــابـ ـع ــة .مـ ــا ن ـع ـت ـقــده
ه ــوس ــا وأضـ ـغ ــاث أح ـ ــام ،يجعلنا
ننتظر ح ــدوث أم ـ ٍـر ي ــردع الضابط
ع ــن ت ـن ـف ـيــذ ه ـلــوســاتــه ال ـج ـنــونـ ّـيــة.
لـكــن ال ش ــيء يـحــدث واملــذبـحــة تتم
بــاألط ـفــال ،ونـحــن ن ـقــول ،ال .تخبئ
ق ـ ـصـ ــرانـ ــي لـ ـ ـغـ ـ ـزًا ،بـ ــذلـ ــك االن ـ ــدف ـ ــاع

السلس تجاه فكرة قصية كاملوت،
ّ
كـمــا لــو ّأن املـشـهــد واض ـ ٌـح أمــامـهــا،
كما لو أنها تراه بعينيها .ال يتوقف
ال ـض ــاب ــط ع ــن ت ـل ـف ـيــق امل ـك ــائ ــد ضــد
األرمــن واملـطــران بما يمثله لديهم.
ُ
تـغـلــق الـكـنـيـســة ،إيــذانــا بترحيلهم
إلـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـي ـ ــث ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرون ،وتـ ـ ـب ـ ــدأ
مسيرتهم في الصحاري واألتــربــة.
يجوعون ،وتهترئ أقدامهم قبل أن
ينتهي من بقي صالحًا من رجالهم
في مناجم الفحم.
تـ ـ ــزخـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة :الــزع ـيــم
ال ـ ـكـ ــردي الـ ـ ــذي يـ ــدافـ ــع عـ ــن األرم ـ ــن
وي ــرف ــض س ـل ــوك جـ ــزء م ــن األك ـ ــراد
امل ـقــات ـلــن ف ــي ص ـف ــوف ال ـج ـنــدرمــة.
املـ ــرأة األرم ـن ـيــة ال ـتــي ت ـقــدم نفسها
للعسكر كي تفدي األخريات لكنها
تـ ــوصـ ــف م ـ ــن ق ـب ـل ـه ــن ب ــالـ ـع ــاه ــرة.
املـطــران والشماس الـلــذان ال يكفان
عـ ـ ــن ذكـ ـ ـ ــر رب ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــدائ ـ ــد،
ويمثالن قدوة للمتعبني ومواساة
لـ ـه ــم .ال ـ ـصـ ـ ّـيـ ــاد األرمـ ـ ـن ـ ــي الـ ـخ ــارج
ع ــن ال ـقــانــون ال ــذي ي ـح ــاول اغـتـيــال
الضابط سلمان ،الـحــوذي الكردي
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ـث ــل ملـ ــن ُي ـ ـسـ ـ ّـيـ ــره .تـنـقــل
ال ـك ــات ـب ــة زمـ ـ ــان الـ ـح ــدث وه ـ ــو ع ــام
 1915عبر شخصياتها النموذجية
والثرية ،مع احتفاظها بحيز ضيق
من التجريب في وعي الشخصيات
عبر كــوهــار الـتــي تتخذها الــراويــة
ّ
أساسًا لسرديتها .كل األحداث التي
توثقها الرواية ،ما هي في النهاية
س ــوى األحـ ـ ــداث ال ـت ــي ع ـب ــرت فيها
كوهار مع عائلتها .لكوهار أخوان
وح ـب ـيــب سـ ـ ّـري ت ـص ــون عـفـتـهــا من
أجله فقط .يخرجون من القرية التي
لم ُيترك فيها سوى األكراد والحداد
األرمني .وفي طريق التهجير يبدأ

تبني عالمًا
أرمنيًا أخاذًا
لتهدم
به عالم
ِ
القتلة

أحبتها بالسقوط عن منت الحكاية،
واح ـدًا تلو اآلخ ــر .تخسر والــديـهــا،
بــأش ـنــع صـ ــورة م ـت ـخـ ّـي ـلــة ،إذ يبقر
العسكر بطنه ويطلبون من كوهار
ووالدتها أن تبحثا في أحشائه عن
ليرات الذهب التي كان قد ابتلعها
بــالـفـعــل ،كــي يـحــافــظ عـلــى ثــروتـهــم
ً
أرض مـ ــا .ي ـهــرب
أم ـ ــا ب ـن ـج ــاة ف ــي
ٍ
ح ـب ـب ـي ـه ــا م ـ ــن الـ ـجـ ـم ــوع وي ـم ـض ــي
إل ــى مصير تتبعه ال ــراوي ــة .يصير
بوغوص ،هو فاضل صانع السروج
األمهر في املوصل .تنفصل والدتها
م ــع األخـ ــويـ ــن ع ــن ال ـق ــاف ـل ــة ب ـعــدمــا
ّ
زوج ـ ـهـ ــا الـ ـض ــاب ــط ألح ـ ــد ع ـســاكــره

ال ــذي يتركها على مـشــارف قريته.
ّ
ت ـمــوت ف ــي ال ـع ــراء ،وي ـتــابــع ك ــل من
هوسيب وكريكور طريقًا يجهالنه،
ي ـقــوده ـمــا ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى عــائـلــة
الـشـيــخ غـ ــازي .فـ ــردان أرم ـن ـيــان في
عائلة مسلمة .تترك الكاتبة لكوهار
جزء املأساة األقسى ،يجدها ً غريب
ويأخذها إلــى ماردين زوجــة أشبه
ُ
بــاملـغـتـصـبــة .تـقـتــل ابـنـتـهــا وتـهــرب
مــع طـيــف مــريــم املـيـتــة بــرفـقــة تاجر
أرمـنــي إلــى املــوصــل .تغلق الكاتبة
فـ ــي املـ ــوصـ ــل الـ ـحـ ـلـ ـق ــات الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة
التي انفتحت من نهر الخابور إلى
دي ــار بـكــر إل ــى حـلــب عـبــر جغرافيا

التهجير والرعب.
يلفت القارئ شخصيتني لم تأخذا
حيزًا ســرديــا يالئم فرادتهما ،رغم
واتساقهما مع املأساة
نضوجهما ّ
الّـتــي راح ــت تــضــج بها الصفحات.
إن ـه ـمــا ال ـح ــداد األرم ـن ــي ال ــذي بقي
فــي ط ــورب ــاراز بــأمــر مــن الـجـنــدرمــة
ّ
العثمانية ليصنع الـســاح ويعلم
ح ــدادي ـه ــم م ـه ــارت ــه ،ق ـبــل أن يطفح
ب ــهِ كـيــل تهجير ج ـ ّيــرانــهِ  ،وي ـفـ ّـر من
ُ
سالمهِ املخاتل واملذل إلى املجهول.
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ه ـ ـ ــي األخ
األصغر لكوهار كريكور الذي يفقد
القدرة على النطق جراء ما شاهده.
ي ـخ ـت ـفــي مـ ــن مـ ـن ــزل ال ـش ـي ــخ غـ ــازي
ع ـنــدمــا ي ــذه ــب هــوس ـيــب لـخـطــوبــة
واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن ي ـت ـي ـم ــات األرم ـ ـ ـ ــن فــي
مضن؛ يجده يكلم
حلب .بعد بحث
ٍ
األش ـجــار وي ـحــاول مـنــع تحطيبها
وي ّ
في الـبــراري .يعيده ُ
ؤمله برؤية
أخ ـ ـتـ ــه ك ـ ــوه ـ ــار ف ـ ــي امل ـ ــوص ـ ــل .ل ـكــن
الكاتبة تعيد إحياء التهجير الذي
طــال األرم ــن عبر مصير يتولد في
منطق انتزاع الحياة من اآلخرين.
يـ ـب ــرز ف ــي الـ ــروايـ ــة إص ـ ـ ــرار األرمـ ــن
على صــون هويتهم الدينية وسط
تسامح إسالمي في املوصل وحلب
ّ ً
ودير الزور .إن كال من الشخصيات
التي عاشت في كنف أســر مسلمة،
كــانــت تـكـمــل املـشـهــد الـتــوفـيـقــي في
النص .ومثلما استندت الجندرمة
العثمانية في سلوكها إلى موروث
ديني ،لم تشأ الكاتبة تغييب إرث
سـ ـم ــح فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل .هـ ـك ــذا ت ـن ـتــزع
املأساة من بعدها الديني ،وتصون
ّ
األدبية متضمنًا
حدوده
النص في
ِ
البعد اإلنـســانــي ملعاناة البشر في
أزمنة القتل والتهجير ،ورقتهم في
وجه العنف العبثي!

انتروبولوجيا

فدوى الزياني تبتسم للحزن
عبد الرحيم الخصار
فــي مجموعتها ال ـجــديــدة «خــدعــة
ال ـنــور فــي آخ ــر امل ـمــر» (دار سليكي
إخـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ طـ ـنـ ـج ــة) ،ت ـخ ـت ــار فـ ــدوى
الزياني أن يكون االستهالل بالفقد.
تستحضر صورة األم الراحلة التي
«ل ـ ــم ت ـن ـه ــض ل ـت ـض ــع سـ ـك ــره ــا فــي
اإلب ــري ــق /ول ــم تشعل حـطــب يديها
ل ـي ــدف ــأ الـ ـع ــال ــم» .ولـ ـع ــل مــوضــوعــة
الـفـقــد ،تـكــاد تـكــون أثـيــرة لديها في
الـكـتــابــة الـشـعــريــة ،لــذلــك يـمـتـ ّـد هــذا
اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ال ـ ـتـ ــراج ـ ـيـ ــدي ل ـي ـغ ـطــي
صفحات عملها الجديد.
إننا أمام شاعرة دربت نفسها باكرًا
على التخليّ ،
وروضت حواسها كي
ال تتأثر كثيرًا بالسقوط والتداعي
ال ـتــدري ـجــي ل ـكــل األشـ ـي ــاء الـجـمـيـلــة
التي تشكلت وتنامت أمــام عينيها
مـنــذ الـطـفــولــة األولـ ــى .لـيــس الـحــزن
عند فدوى الزياني مجرد استعارة
أو ده ـ ــان ي ـجـ ّـمــل الـ ـن ــص ،ويـمـنـحــه
أب ـع ــادًا تــراجـيــديــة تـتــوخــى التأثير
في القارئ .الحزن هنا تجربة حياة،
وك ــل م ــا تـفـعـلــه ال ـش ــاع ــرة ه ــو أنـهــا
تضع هذه الحياة على الورق .تقول
فــي نــص «وشــم على كتف فــراشــة»:
«الـ ـشـ ـع ــر والـ ـ ـح ـ ــزن إرث ـ ـ ــي فـ ــي ه ــذا
العالم /في أذني الصغيرة لم يؤذن
والــدي /أمــي غطت وجهها بوشاح
من الخجل».
وإذ تنقل الشاعرة تجربة حياتها
إلــى حقل الكتابة ،تفعل ذلــك بأكبر
قـ ـ ــدر مـ ــن ال ـ ـص ـ ــدق ،وأقـ ـ ـ ــل قـ ـ ــدر مــن

الـبــاغــات الـكــاسـيـكـيــة .لــذلــك تأتي
جمل الـشــاعــرة مركبة على نحوها
العادي وبمفردات متداولة ،وبلغة
قد يفهمها الجميع.
ّ
لكن بساطة الدال لدى فدوى الزياني
يقابلها عمق املدلول .وهــذا عمومًا
مــا تــراهــن عليه القصيدة الجديدة
التي ال تريد أن تتخلى عما يمنح
النص شعريته .فإذا كانت القصيدة
ً
الـجــديــدة فــي أمـيــركــا وأوروب ــا مثال
ت ـس ـع ــى ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر لـتـبـسـيــط
الشكل واملعنى معًا ،فــإن القصيدة
العربية الراهنة ال تريد ،في غالبية
م ــا ُي ـك ـت ــب ،أن تـتـخـلــى ع ــن تعميق
املعنى .إنها ـ وإن ظلت تعمل على
تخفيف الشكل وجعله أكثر رشاقة
وتخففًا من املهارات اللغوية ـ تريد
أن يبقى الشعر حاضرًا في الداللة.
ذلك أن الشاعر العربي هو باألساس
ش ــاع ــر ش ـجــن وح ـن ــن وارت ـب ــاط ــات
شـعــوريــة متشعبة ومـتــراكـمــة ،فما
بالك بالشاعرة؟
إن قراءة سريعة سواء في املركبات
الــوص ـف ـيــة أو امل ــرك ـب ــات اإلس ـنــاديــة
ذات ال ـطــابــع ال ــوص ـف ــي ،ت ــؤك ــد هــذا
امل ـ ــذه ـ ــب :ال ـ ـنـ ــاي حـ ــزيـ ــن ،األحـ ـج ــار
شاحبة ،العصافير اليتيمة ،امــرأة
واهية ،الليالي الكئيبة ،بقع الحزن
القاتمة ،مالك يائس ،خيبات طويلة،
األصابع الحزينة ،الطيور املهاجرة،
أحزان يتيمة ،محراب أسود ،قائمة
سوداء ،أحزاننا الفاقعة.
ه ـ ــذا هـ ــو ال ـح ـق ــل الـ ـشـ ـع ــوري الـ ــذي
ي ـح ـيــل ع ـل ــى الـ ــراهـ ــن ف ــي ن ـصــوص

ّ
يخيم
الفقد على
نصوصها
وقصائدها

ال ـش ــاع ــرة .أم ــا م ــا ي ــدل ع ـلــى ال ـفــرح
ف ـه ــو ي ــأت ــي غ ــال ـب ــا م ـس ـبــوقــا بـفـعــل
النوستالجيا« :كان».
يحمل العنوان نبرة اليأس ،فالنور
الــذي يظهر فــي نهاية العتمة ،بما
هـ ــو رم ـ ــز لـ ــأمـ ــل ،مـ ــا هـ ــو فـ ــي نـظــر
الـشــاعــرة إال خــدعــة .الـنــور إذًا كذبة
ب ـي ـن ـمــا ال ـح ـق ـي ـق ــة هـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــام .ثــم
إن م ـ ـفـ ــردات مـ ــن ق ـب ـيــل «الـ ــوحـ ــدة»
و«ال ـ ـيـ ــأس» و«ال ـ ـحـ ــزن» و«الـ ـج ــرح»

و«الـ ــدمـ ــع» و«الـ ـصـ ـم ــت» و«املـ ـ ــوت»
و«سوء الحظ» متوافرة بشكل الفت
ّ
تستمد
في نصوص الزياني ،وهي
ح ـ ـضـ ــورهـ ــا م ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــارب م ـع ـي ـشــة
لـ ـش ــاع ــرة تـ ـك ــاد تـ ـك ــون االب ـت ـس ــام ــة
هــي ســاحـهــا الــوحـيــد فــي مواجهة
املعارك الضارية للحياة.
تـ ـحـ ـم ــل ن ـ ـصـ ــوص «خ ـ ــدع ـ ــة الـ ـن ــور
ف ــي آخـ ــر املـ ـم ــر» ف ــي ط ـيــات ـهــا روح
املـســاء لــة ،حيث تلك املــواجـهــة التي

يعلنها الـكــائــن أم ــام ق ــدره فــي نــوع
م ــن ال ـج ــدال ال ــوج ــودي ،فــالـشــاعــرة
ّ
السر في هذا االختيار
تتساءل عن
الفيزيولوجي الــذي لم تكن لها يد
فيه ،فاتحة بذلك بابًا قد ال يفضي
إلـ ــى أي ج ـ ــواب ح ــاس ــم بـخـصــوص
أشكال الوجود ،بينما يفضي فقط
إلــى مــزيــد مــن األسـئـلــة .كـمــا نلمس
مـ ـح ــاكـ ـم ــة األب شـ ـع ــري ــا ب ــوص ـف ــه
أح ــد عــوامــل ال ــوج ــود« :ل ــم يـكــن من
املفروض أن أولــد أنثى /األقحوانة
التي سحقها أبــي عنوة في حقله/
ت ـس ـل ــل دم ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى ش ـ ـقـ ــوق قــدم ـيــه
الـحــافـيـتــن /وك ــان ــت تـنـتـقــم» .ومــع
ت ــراك ــم ت ـج ــارب ال ـف ـق ــد ،إض ــاف ــة إلــى
الشعور بالفشل والالجدوى أحيانًا،
ورهــافــة الكائن أمــام أه ــوال الحياة
وقـســوتـهــا ،ي ـبــدو امل ــاذ هــو الشعر
نفسه« :الشعر حديقتي الوحيدة».
هــذا ما تقوله الشاعرة في مستهل
نصها «مــامــح ال ـطــن» .إنــه الشعر
الــذي تكتبه بمزاج عاشقة وبتمكن
كـبـيــر م ــن آل ـي ــات ال ـك ـتــابــة ،وب ـق ــدرة
مذهلة على تحويل إحساس الكائن
إلى شكل أدبي مؤثر.
ت ـه ــرب فـ ــدوى ال ــزي ــان ــي إل ــى الـشـعــر
كملجأ يحميها من مختلف أشكال
ال ـ ـش ـ ـقـ ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي،
وينسيها تـجــارب الفقد والـخــذالن،
م ـت ـمــاه ـيــة ب ــذل ــك م ــع م ــا ق ــال ــه رائ ــد
ال ـ ـسـ ــوريـ ــال ـ ـيـ ــة أن ـ ـ ــدري ـ ـ ــه بـ ـ ــروتـ ـ ــون:
«إن االح ـ ـت ـ ـضـ ــان الـ ـشـ ـع ــري يـشـبــه
ّ
االحتضان الجسدي ،فهو يغلق كل
منفذ على بؤس العالم».

