كلمات

السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

7

شعر

متفرجًا على ذاته!
أشرف القرقني
ّ

جوان تتر

ً
يبدو التونسي أشرف القرقني مقبال
ً
مقبال على ّكل ما ّ
مر بهِ /
على الذاكرة،
ّ
بنا ،وكأن من يكتب ليس فقط أشرف،
ّ
ٌ
وإنما كل من سيقرأ شريك بطريقةٍ ما
الكتابة ،اآلن أو في القادم
في ورطــة
ُ
مــن َّ
األي ــام .ورط ــة الكتابة التي تأخذ
بعد آخـ َـر غير مــرئــي ،لذا
الـقــارئ إلــى ٍ
يكتب في بداية مجموعته «تقريبًا»
(دار مومنت ـ اململكة املتحدة)« :من
شخص ّ
ٌ
مي ٌت تقريبًا
كتب هذا الكتاب
ـ أنــا أشــرف القرقني -مــن يكتب هذه
ُ
لسته على النحو
الشهادة عنه اآلن،
ّ
الــذي يجعلنا متطابقني» .هكذا بكل
ّ
ُّ
َ
يبعد الشاعر
ما
أوتي من قوة تخيلِ ،
نـفـســه عــن ش ـعــره وع ــن كـتــابـتــه وعــن
ّ
ك ــل مــا هــو مـعـ َّـبـ ٌـر (أو يمكن التعبير
ّ
خالله) ،عندما تتحول حياة الشاعر
ـام م ـك ـ ّـون ــة م ــن ع ـ ّـدة
إلـ ــى مـ ـج ـ ّـرد أرقـ ـ ـ ـ
َ
ـدون على ٍ ورق ّ
خانات تـ ّ
مقوى يطل ًق
ٍ
َ
عـلـيـهــا اص ـطــاحــا أو رب ـمــا ـ ت ــوري ــة-
َّ
َّ
الشخصية
شخصية .مـفــردة
بطاقة
َّ
وما تحمله من دالالت امللكية الغائبة
بالطبع لدى الشاعر.
أن يـخـ َ
ـرج الشاعر عــن صـنــدوق ذاتــه،
ّ
متفرجًا على نفسه عــن بعد ،مانحًا
لعناصر جسده ومحتويات ذاكرته
نعوتًا ،هذا ما يفعله القرقني ،بعيدًا
َّ
عــن ّ
ـوص في
أي
مبالغةٍ كتابية أو غـ ٍ
ُ
تفاصيل مــا يطلق عليه «الـشـعــور».
ّ
يدون ،ومن ّ
ثم ينظر إلى ذاته وأيضًا
إل ــى ذواتـ ـن ــا ع ـبــر ش ـع ــره أو ع ـبــر ما
َّ
ُ
على
التي َم ـ َّـددت ظل
كتبه« :الـعــن
ها َ
ُ ِّ ُ
َ
شكل غزالةٍ  /تنقط شمعًا ّ أحمر فوق
ِ
الثلج /لم تكن عيني /لكنني أعرفها
َ
بـمــا يكفي ألك ــون ّ
رســامـهــا عـلــى هــذا
البياض».
ُ
إيقاف الفكر ِة أو احتجازها ،نيتشه،
ال ـ ـت ـ ـبـ ــاسـ ـ ُ
ـات املـ ـشـ ُـه ــد مـ ــن خـ ـل ــل عــن
الـشــاعــر ،الـفـلـسـفــة الـتـصــاقــا بالشعر

ورؤى األخـ ـي ـ ِـر ال ـع ـم ـي ـقــة ،امل ـش ــاري ـ ُـع
َّ
الطبيعية الفاشلة ...كل هذه العناصر
ي ـش ـت ـغ ــل ع ـل ـي ـه ــا أشـ ـ ـ ــرف فـ ــي نـحـتــه
َّ
شعرية واحدة،
اللغوي عبر
مجموعةٍ
ُ
ّ
غياب ما.
إلى
فضي
ت
األروقة،
متفرعةِ
ٍّ
ُ
ّ
ٌ
غـيــاب يتحسسه ال ـقــارئ بمجساته،
ٌ
التقاطات عبر اللغة وانطالقًا منها،
ك ــأدا ٍة لــإفــراغ ،أو ربـ ّـمــا أدا ٍة للمضي
ُفي الشرح والتفصيل دونما مبالغةٍ
َ
ُّ
تـ ــذكـ ــر ،ت ـعــكــر ص ـف ـ َـو م ـض ـ ّـي ال ـق ــارئ
َّ
فــي الـتـقــاط الـفـكــرة الـعـبـثــيــة وم ــن ثم
ترتيبها كي تليق بالحاضر الذهني
ُ
فيقول عن األفكار املستعادة:
للبشرَ ِّ ،
َّ
ين ٌة فارغةُ /يـ َـعـ ُ
ـاد ملؤها/
«كأنها ِقن
َ
ة».
بنفس
الخمر الرخيصةِ
ِ
والفاسد ّ
ُِ
ينتظر العالم ،يريد أن يعض
الشاعر
َ
الـعــالــم ،أن يخلق شـيــاطــن فــي الليل
ت ـق ـضــي ع ـلــى هـ ــذا ال ـع ــال ــم .ال يخفي
أش ـ ــرف ت ـل ــك ال ـض ـغ ـي ـنــة ،ال يـخـبـئـهــا
داخــل روحــه ،بل ّ
يعبر عنها من دون
مــواربــة .يفصح عــن األم ـ ُـر ،كــي يكون
عنه) ومع
صــادقــا مــع ُّذاتــه (الغريبة ُ
ً
«أيـهــا العالم ،أع ــرف رجـ ًـا
مــا يكتبه:
ُ
ـاق قلبه ضغينة/
ـ
م
ـ
ع
أ
ـي
ـ
ف
يحمل لــك
ِ
أوه لو تعرف حجمها».
ٍ
الالفت في أجواء املجموعة كلها ـ وفي
ُ
القصائد بأغلبها ـ ـ الجمل التي يمكن
فصلها عــن ج ـسـ ِـم الـقـصـيــدة لتكون
َ
َّ
بذاتها ّ
الشعرية وطافحة
نصًا كامل
َّ
بــالــرغـبــة ال ـشــديــدة فــي االن ـت ـقــام ِمــمــا
ه ــو رديءُ .
دأب ال ـش ــاع ــر ال ـ ــذي فهم
ُ
َّ
َّ
اللغوية التي
املفارقات
آلية الشعور،
تشي بقدر ٍة ما على اإلمساك بناصيةِ
لغوي ٍّ
ّ
خاص
نحت
اللغة والعمل على
ٍ
ّ
بالشاعر ،حيث املفردة ال تــؤدي ذات
املعنى في كل األحيان ،التطابق ٌبني
امل ـف ــردة واملـعـنــى امل ـت ـ َ
ـداول خـيــانــة ما
َ
تنمو ،والجميع ـ جميعنا -موافقون
ُ
على َ
تلك الخيانة املجازة ،هكذا ينظر
أشرف إلى املعضلة.
ً
ي ـعـ ُ
ـود ال ـشــاعــر مـ ـ َّـرة أخ ــرى كــإخــوانــه

ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء إل ـ ـ ــى ع ـ ِّن ـص ــر «ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة»
ً
ك ـم ــوض ــوع ــةٍ مـ ـح ــف ــزة ع ـل ــى ال ـك ـتــابــة
ً
وأداة للتقهقر من زمن قديم إلى آخرَ
ٍ
ٍ
ّ
ُ
أقـ ــدم .األلـ ــم ال ـحــاضــر ع ـ ُق ــارًا منشطًا
ل ــاسـ ـتـ ـع ــادة ،أو «طـ ــريـ ــق ال ـ ـعـ ــود ِة»
امل ـح ـف ــوف ــةِ ب ــامل ـخ ــاط ــر واآلثـ ـ ـ ــام ال ـتــي
كبرت هي األخــرى مع الشاعر .دائمًا
ـدوق وعـيــه
ي ـكــون أش ــرف خ ــارج ص ـنـ ّ
ِّ
وذاتـ ـ ــه ،ي ـتــابــع ص ــورت ــه ك ــأن ــه يـحــكـ ُـم
َ
ُ
ـاض هـ ـ ِـرم عـبـثـ ّـي ت ــاه عبر
أف ـعــالــه ك ـقـ ٍ
السنني ،لكن ال يــزال يحفظ القوانني
عن ظهر قلب وبمقدوره إطالق الحكم
بكل يسر وهدوء« :في طريق ّ
سميتها
ٍ
ٍ

ُ
ّ
يستمر
هو صــراخ الشعر ذاتــه الــذي
ُ
ص ــداه عـبــر األزمـ ـ ــانٌ « :مـ ــاذا ت ــري ــد يا
سركون؟ /روحي منهكة /مثل شعلة
ي ـحــرق ـهــا امل ـ ــاء ول ـي ــل وئـ ـي ـ ٌـد /فـلـمــاذا
أبدي َ
ُ
تترك ّ
تك الفسيحة مثل قصيد ٍة/
من أجل اللحاق بي؟».
َّ
اإلضافية
ال نهاية للنصوص ،الثيمة
ّ
ل ـن ـصــوص «ت ـق ــري ـب ــا» ب ـ ّ
ـرم ـت ـه ــا ،ك ــأن
ـات م ــا مـفـتــوحــة ُمـ ـق ـ ّـدرًا ل ـهــا أن
ن ـه ــايـ ٍ
تـكـ ِـمــل ال ـنـ ّ
ـان آخ ــر ال نعيه
ـ
ك
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـص
ٍ
ُ
أبـدًا أو ال يمكن الوصول إليه .أماكن
ـان خ ـيــالـ ّـي ًيبنيه
فــي ال ــذاك ـ ّـرة أو مُ ـكـ ٍ
ثمة ريبة ـ أيضًا -بادية في
الشاعر.
ّ
َّ
عبثية النهايات وال
كل النصوص من

َ
ـودة إل ــى ش ــيء م ــا /ع ـثـ ُ
ـرت على/
ال ـع ـ
ٍ
ُ
ـات تـحـفــرهــا أح ُـ ــام طـفــولـتــي/
ـ
ي
ـ
ن
أغ ـ
ٍ
ُ
فتصير نــايــا /يـمـضــغ األش ـجــار بني
ً
أرض
ث ـقــوبــهِ  /ويـلُـقـيـهــا ظـ ــاال عـَلــى ّ ِ
غ ــدي /ع ـثــرت عـلــى أص ــدق ــاء يـجــرون
أن ـ ـهـ ــارًا ع ـل ــى أك ـت ــاف ـه ــم /ويـ ـق ــول ــون:
«سـ ـنـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي
تحتاجها»».
الراحل
ـي
ـ
ق
ـرا
ـ
ع
ـ
ل
ا
الشاعر
يلوح شبح
َ
سركون بولص في قصيدة معنونة
ٌ
ب ـ «ضيف املـســافــة»ّ .
ثمة مناجاة ما،
ّ
سـ ـ ُ
ـواء فــي طــريـقــة ال ـتــدويــن أو حــتــى
ّ
ّ
التذكر ،تذكر الكتابة ،خطاب صارخ،

حد ســواء .إلى جانب
انتظامها على
ذل ــك ،هـنــاك «ال ـخ ـ ٍطـ ُ
ـوات فــي العتمةِ »
ً
م ــوزون ــة ب ـم ـيــزان ال ـش ـعــور ال ـجـ ّـوانــي
ً
ُ
يرسم ماء َآسنًا
للشاعر« :ال أدري من
ُ
ُ
ُ
ـربــل املـســافــة َمن
فــي خـطــوتــيّ /أو يـغـ ِ
ُ
ضوئها /غير أنني أبصرت العتمة/
ُ
تـ ـب ــرك ع ـل ــى ز ُمـ ـ ـ ٍـن ذبـ ـي ــح /ولـلـعـتـمــةِ
ُ
نواميس تجهلها املصابيح».
ي ـعـ ُ
ـود الـشــاعــر فــي نـهــايــة املجموعة
إلى ُذات «أشرف القرقني» املنفصلة.
يـ ـع ــرف ن ـف ـســه ـ ـٌ ـ الـ ـت ــي ه ــي بـطـبـيـعــة
ّ
الحال  -منفصلة عنه ،على األقل أثناء
ال ـك ـتــابــة .ضـ ـ ٌ
ـرب م ــن تــذك ـيـ ٍـر لـلـقــارئ
املجموعة:
بالفصل الـحــاصــل ط ــوال ُ
«ع ــرف ـ ُـت أشـ ــرف ال ـقــرق ـنــي م ـنــذ سـبـ ٍـع
وع ـ ـشـ ــريـ ــن سـ ـ ـن ـ ــة /،إذ ك ـ ـنـ ـ ُـت ج ـس ـ َـر
َ
عبوره /فص ُ
ُ
ترتسم
رت الصورة التي
ِ
ً
َّ ً
أمامه /في املرآ ِة مادة لسانها /هازئة
ُ َّ
ّ
كــلـمــا اهـتــز األل ـ ُـم فــي عينيه كـســاريــةٍ
نشيطة».
ُ
الفصل ما بني الشعر والذات ،أو ّ
ربما
ُ
اكتشاف الذات عبر متابعتها خارجًا،
خ ــارج إط ــار األش ـي ــاء واملـحـســوســات
ـام الـ ـ ُـهـ ــراء ،أم ـ ـ ٌـر ح ـ ــاول أش ــرف
وال ـ ـكـ ـ ِ
ُ
ـوص فـيــه ونـحـتــه لـغـ َّ
ـال
ـ
ص
ـ
ي
إ
ـا.
ـ
ـوي
ال ـغـ
ً
فكرة ذاته إلى ذواتنا نحن ّ
القراء لغة
َّ
شعوريًا.
وتركيب

يتابع
صورته
يحك ُم
كأ ّنه ِّ
أفعاله
ُ
كقاض
ٍ
َه ِرم
وعبثي تاه
ّ
عبر السنين

رواية

آمال البابا :إدراك الطفلة
سومر شحادة
ف ـ ــي رواي ـ ـت ـ ـهـ ــا «بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول» (دار
ال ـســاقــي) ،تـعــالــج الـكــاتـبــة اللبنانية
آمــال البابا مسألة اجتماعية أسرية
حيث ُيبنى وعي الطفلة حول عالقة
والديها خالل السرد .وبحياد حذق،
تنتصر الكاتبة لــأم ،حتى نجد في
الرواية صرختها البريئة وامللتاعة!
مـ ــن ال ـص ـف ـح ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ت ـك ـش ــف لـنــا
ال ـكــات ـبــة مـصـيــر ش ـخــوص ـهــا .نـعــرف
ّ
أن الوالدة تموت ،ويخبر األب ابنته
ّ
ّ
م ـب ـت ـس ـمــا ،أن أمـ ـه ــا م ــات ــت .م ــن هــذه
امل ـف ــارق ــة ،ب ــن اب ـت ـســامــة األب ووف ــاة
األم ،تـطـلــق ال ـكــات ـبــة ح ـكــاي ـت ـهــا ،عن
بـنــت ت ــروي قـصــة والــدتـهــا مــن خــال
لغة بسيطة وسلسة وبناء تفاصيل
تقلب بمجموعها وجهة النظر التي
تـبــدأ فــي مـكــان وتنتهي فــي آخ ــر .إذ
ّ
إن ص ـ ــورة األم ال ـت ــي تـسـلــك سـلــوكــا
ع ـص ــاب ـي ــا وغـ ــري ـ ـبـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــات،
يصبح في الجزء الثاني من الرواية
أشبه بسلوك الضحية ،وهــدوء األب
يصل
واستيعابه لتصرفات الزوجةّ ،
إلـ ــى الـ ـق ــارئ ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ع ـلــى أن ــه
البارد .ال تخبرنا
سلوك القتل بالدم
ّ
الــراويــة هــذه الحقائق ،إنما تجعلها
تتشكل فــي وعـيـنــا .ومــن هـنــا تجيء
أه ـم ـي ــة «بـ ــروتـ ــوكـ ــول» ،وهـ ــي روايـ ــة
الكاتبة األولى.
ع ـبــر ح ـكــايــة األم ال ـت ــي ت ــزوج ــت كي
ت ـه ــرب م ــن واقـ ــع م ـنــزل أه ـل ـهــا ،تنقل
ال ــرواي ــة ثـقــافــة مجتمع يـتـعــاطــى ّمع
النساء وفق موروث قائم على التجني
عليهن .ال تـجــرب الكاتبة إدان ــة هذه
الثقافة ،لكن بنقلها املنصف مارست
ّ
شفافية .فالرواية
أكثر أشكال اإلدانة

عندها هي الواقع كما ّهو .لم تجنح
الـطـفـلــة إل ــى الـتـخـ ّـيــل ،وإن ـمــا مــارســت
ف ـقــط وع ـي ـهــا ال ـط ـفــولــي إزاء املــواقــف
واألشياء .عنصر جعل الرواية تفتقد
ّ
الفنية الـعــالـ ّـيــة ،فــي الــوقــت ذاتــه،
إلــى
جـعـلـهــا مـشــوقــة ال نـنـتـظــر نـهــايـتـهــا.
ن ــرى ال ـح ـيــاة ك ـيــف تـبـنــى ف ــي ال ـســرد
بــالـتــدريــج ،قبل انـهـيــارهــا فــي الــواقــع
مـ ــرة واح ـ ـ ــدة .وال ـح ـك ــاي ــة ال ـت ــي ب ــدأت
بــرحـيــل األم انـتـهــت برحيلها أيـضــا.
بــالـتــالــي ،مــا نـقــرأه خــال الصفحات،
لم يكن ســوى توثيق للحظة الرحيل
الطويلة التي امتدت منذ خروجها من
منزل والدها حتى خروجها محمولة
على صفيح حــديــدي إلــى القبر .هذه
األم ،الـتــي يهمنا أن نــراهــا نموذجًا،
ّ
ل ــم تـعـبــر ف ــي ال ـح ـيــاة .ك ــل م ــا عاشته
ك ــان ان ـت ـظ ــارًا ل ـ ــزواج أخ ـت ـهــا الـكـبــرى
كــي يحني دوره ــا ،ثــم خـســارة حبيب
تبحث عنه بعد سـنــوات طويلة بني
الناس في «املول» وال تجده ،وانتظارًا
ألثــاث جديد يحضره الــزوج من أجل
تـحـســن ال ـش ــرط االج ـت ـمــاعــي ل ــزواج
ـود ذكر
بناتها األرب ــع ،وانـتـظــارًا ملــولـ ٍ
ّ
عــل العالقة مع أهــل زوجها تتحسن،
وه ــو األم ــر ال ــذي لــم ي ـحــدث .تجعلنا
الكاتبة نستغرب سلوك األم :نزولها
م ــن الـ ـسـ ـي ــارة وم ـتــاب ـع ـت ـهــا ال ـطــريــق
سيرًا إلــى املنزل ،وسرقتها ملصروف
بناتها كــي تــدخــره لهن لــدى زوجها
مـقــابــل قـصــاصــة ورق .تــدفـعـنــا آم ــال
إلى استهجان سلوك األم قبل أن نجد
ّ
املعذبة.
أنفسنا ،ندافع عن هذه املرأة
تبني الكاتبة حكايتها وفــق أسلوب
يمتثل إلدراك الطفلة ،والطريقة التي
ت ـع ـ ّـرف ب ـهــا األشـ ـي ــاء م ــن حــول ـهــا :إذ
ّ
إن «األمـ ــر الـخـطـيــر» ال ــذي تـشـعــر بــهِ

مايا ،دون أن تعرف معناه على وجه
الدقة ،هو الطالق حينًا ،وكره الوالدة
لـحـمــاتـهــا .أم ــر نـقـلـتــه مــايــا لـجــدتـهــا،
لتنقل إلى املستشفى من أجل تقطيب
ج ـب ـي ـن ـهــا ب ـع ــدم ــا دف ـع ـت ـه ــا وال ــدت ـه ــا
إل ــى األري ـك ــة .تسمي مــايــا يــومـهــا في
امل ـس ـت ـش ـفــى «الـ ـي ــوم ال ـس ـع ـيــد» حـيــث
الهدايا واالهـتـمــام غير املعهود بها.
ّ
ترمي الكاتبة في كل فصل ما يقودنا

إلـ ــى ال ـف ـص ــل ال ـ ــذي ي ـل ـي ــهِ  ،وت ـخ ـبــرنــا
ـيء من
م ــاي ــا ع ــن ع ــال ــم وال ــدت ـه ــا بـ ـش ـ ٍ
السخرية .تحدثنا عن «الشرطوطة»
الـتــي تستخدمها ال ــوال ــدة للتنظيف
وضــرب ال ــزوج ،عــن «ال ـخــازوق» الــذي
تجهل آلية عملهِ  ،في حني ،تخاف األم
على عذرية بناتها .وتحار في طريقة
إلنـجــاب ذكــر يصون حــق العائلة من
الورثة في وجه األقارب .تكتشف مايا

خــال الصفحات زيــف الـصــورة التي
تقدمها الكتب املــدرسـيــة عــن األســرة
السعيدة :األم الحنون واألب الرؤوف
والجدة التي تحكي الحكايات .األمر
الـ ـ ــذي مـ ــأ رأس ال ـط ـف ـل ــة بـ ــإشـ ــارات
االسـتـفـهــامّ .لــم تفكر آم ــال بتوريتها
في السرد ،إنما جعلت روايتها نوعًا
من الوعي العميق الذي يأخذ صورة
السذاجة.
ّ
يعد الــزوج لزوجته بعدما اكتشفوا
ً
إصابتها ب ـ «ذلــك امل ــرض» برتوكوال
طـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا ،ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى األعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب
والـخـلـطــات الغريبة ال ــذي تــرافــق مع
ال ـ ـعـ ــاج ال ـط ـب ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي .يـحـبــط
ال ـ ـ ـ ــزوج ال ـ ـ ـ ــورع مـ ــن عـ ـ ــدم اس ـت ـج ــاب ــة
زوج ـت ــه لـخـبــرتــه ف ــي ال ـطــب الـنـبــوي،
وكــان طموحه جعلها فــأرًا لتجاربهِ .
أمــر يدفعه إلــى التوقف عن عالجها،
إض ــاف ــة إلـ ــى ح ــرم ــان ّـه ــا م ــن ال ـط ـعــام
ومعاملتها كما لو أنها شيء ينتظر
ـره .إل ــى درج ــة تعتقد
نـفــوقــه ع ــن آ ّخ ـ ـ ِ
معها مــايــا أن مــا قتل والــدتـهــا ليس
ال ـس ــرط ــان وإن ـم ــا ال ـج ــوع وامل ـعــام ـلــة
السيئة .ولذلك ،لم تكن تغفر لوالدها
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـيـ ــذهـ ــب وي ـ ـع ـ ـيـ ــش ح ـي ــات ــه
بعيدًا عــن بناته األرب ــع .سترث مايا
«شرطوطة» والدتها وتتابع تنظيف
املـنــزل ،بعدما لوثته أحذية املعزين،
ّ
األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم ي ـكــن ل ـي ـح ــدث ل ــو أن
والدتها ما زالت ّ
حية.
ت ـش ـبــه روايـ ـ ــة آم ـ ــال ال ـب ــاب ــا ان ـك ـشــاف
ال ـح ـج ــب ع ــن ع ـق ــل ال ـط ـف ــل .إذ تـنـقــل
تلك الـفـتــرة الـتــي يـبــدأ فيها األطـفــال
بــإدراك بشاعة العالم من حولهم ،أو
ال مـثــالـيـتــه ،واخ ـتــافــه عـمــا ج ــاء في
الـكـتــب امل ــدرس ـ ّـي ــة ،وع ــن أف ـكــار اآلب ــاء
املحبني!

نرى الحياة
كيف تبنى
في السرد
بالتدريج

