30

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

األربعاء  27حزيران  2018العدد 3500

ثقافة وناس

ثقافة وناس

أدب

رواية

«دار نلسن» تعيده إلى الواجهة من خالل خمسة كتب

عصام محفوظ ...ذاكرة جيل وأحالم وطن
إسكندر حبش
ث ـ ـمـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ،غـ ــال ـ ـبـ ــا م ـ ـ ــا يـ ـط ــرح ــه
املـ ـهـ ـتـ ـم ــون بـ ـ ـ ـ ــاألدب :هـ ــل ع ـل ـي ـن ــا أن
ننشر (بـعــد رحـيــل كــاتــب م ــا) ،مــا لم
يـنـشــره فــي حـيــاتــه؟ أي إصـ ــدار تلك
«املخطوطات» التي تكون غارقة في
عتمة األدراج ،والـتــي لــم َيـعـ َ ّـمــد ،هو
نفسه ،إلى إخراجها للنور وملــا بعد
على قيد الحياة؟ ســؤال ،لم يجد ّ
أي
«ح ــل» مـتـفــق عـلـيــه لـغــايــة ال ـي ــوم ،إذ
تـتـنــوع ال ـت ــأوي ــات .مـنـهــم م ــن ي ــرى:
إذا كــان الكاتب نفسه غير راض عن
هذه املخطوطات ،والدليل أنه تركها
غارقة في دهاليز مكتبه ،فلماذا ُيقدم
ورثـتــه ،على «ارت ـكــاب» مــا لــم يسمح
لنفسه القيام به .على الطرف املقابل،
يـ ـج ــد آخـ ـ ـ ـ ــرون ،أنـ ـ ــه م ـه ـم ــا تـ ـع ـ ّـددت
ّ
الظروف واآلراء ،يجب نشر كل شيء،
في حال وجود كتابات غير منشورة
بــالـطـبــع؛ إذ يـتـيــح لـنــا ذلـ ــك ،معرفة
درجــة تطور أسلوب الكاتب وفكره.
ما يسمح للدارسني والنقاد بتكوين
صورة واضحة عن آليات عمله ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن امل ـخ ـطــوط امل ـه ـمــل ،قد
يكون أحيانًا ،بعيدًا عن ّمستوى ما
نشر .وثمة من يضيف ،أنــه من غير
الـضــروري أن تكون كل املخطوطات
التي لم تنشر هي مخطوطات عادية،
غـيــر صــالـحــة لـلـنـشــر .إذ ق ــد تـحــوي
ع ـلــى روائـ ـ ــع ل ــم يـنـتـبــه ل ـهــا ال ـكــاتــب
نفسه ،ويعطون على ذلك مثال كافكا
ال ــذي طـلــب مــن مــاكــس ب ــرود إح ــراق
ّ
كل ما كتبه ،لكن صديقه رفض ذلك،
لنكتشف ه ــذه الـقــامــة العظيمة في
الرواية املعاصرة.
نطرح هذا السؤال مجددًا مع صدور
خمسة كتب (دار نلسن) دفعة واحدة،
للكاتب واملسرحي والناقد والشاعر
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـ ـصـ ــام مـ ـحـ ـف ــوظ ( 1939ـ
 .)2006الفكرة األولى التي طرحناها
آنـفــا ال تنطبق على هــذه الكتب .هي
«مخطوطات ما» بمعنى إذا اعتبرنا
أن ب ـع ـض ـهــا لـ ــم ُي ـن ـش ــر مـ ــن ق ـب ــل فــي
كـتــاب ،بــاإلضــافــة إلــى أن بعض هذه
ال ـك ـت ــب إع ـ ـ ــادة ص ـ ــوغ ل ـك ـتــب ســابـقــة
ل ـل ـمــؤلــف .ل ـكــن مـثـلـمــا يـتـبــن أمــامـنــا
أن الكاتب الراحل كان ّ
أعدها للنشر،
ول ــم يـسـعـفــه ال ــوق ــت ل ـيــدفــع ب ـهــا إلــى
الصدور ،فبقيت حبيسة ملدة  12سنة
بعد وفاته ،قبل أن تقدم الدار املذكورة
على إعــادة تقديمها إلــى الـقــارئ .من
ه ـنــا ،ال يـمـكــن اع ـت ـبــار عملية النشر
هذه كأنها ضد رغبة محفوظ نفسه،
ً
بــل تأتي لتكمل عمال بقي «ممنوعًا
من الصرف» ألسباب عديدة ،قبل أن
يجتمع بعض أصدقاء الراحل وأخوه
وال ـ ـ ــدار لـيـحـقـقــوا أم ـن ـي ـتــه ف ــي نفض
الغبار عنها ونشرها.

بيكيت ودوراس
نـقــول «نـفــض الـغـبــار عـنـهــا» ،بمعنى
أن هناك بعض نصوص هــذه الكتب
تـعــود إلــى ستينيات الـقــرن املــاضــي،
وتحديدًا مسرحية بيكيت «بانتظار
غ ـ ــودو» ورواي ـ ــة «زه ـ ــرة املـسـتـحـ ّـيــة»
(الـعـنــوان األصـلــي للكتاب «العاشقة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة» ،وهـ ـ ــي ال ـ ــزه ـ ــرة ال ـت ــي
تذبل كلما مسها شخص وقــد أطلق
عليها الفرنسيون اســم «العاشقة»)
ملارغريت دوراس.
ن ــص بـيـكـيــت ه ــو ال ـتــرج ـمــة الـعــربـيــة
ل ـل ـم ـســرح ـيــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت فـ ــي شـهــر
شباط (فبراير) عام  1967على خشبة
«م ـســرح ب ـي ــروت» مــن إخـ ــراج شكيب
ّ
خــوري الــذي شاركه التمثيل بها كل
من روجيه عساف ونبيه أبو الحسن
وري ـن ـيــه ش ـمــالــي وصـ ــاح ف ــاخ ــوري.
ووفـ ــق ري ـب ــرت ــوار امل ـس ــرح الـلـبـنــانــي،
ش ـك ـلــت ت ـل ــك امل ـس ــرح ـي ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
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ال ـع ــام ــات ال ـف ــارق ــة ف ــي م ـس ـيــرة هــذا
املـ ـس ــرح ،ب ـخــاصــة أن ـه ــا املـ ــرة األول ــى
التي كانت تقدم فيها تلك املسرحية
في قطر من أقطار العالم العربي.
وإذا كــانــت مسرحية بيكيت ال تــزال
حاضرة على خشبات مسارح العالم
لغاية الـيــوم ،وفــي قلب ثقافته ،نظرًا
ّ
لكل ما تمثله من مفاصل ساهمت في
تغيير الرؤى املسرحية عند كثيرين،
تبدو روايــة مارغريت دوراس اليوم،
ك ــأن ـه ــا اخ ـت ـف ــت م ــن الـ ـ ـت ـ ــداول بـعــض
الشيء ،إذ ثمة كتب أخرى لها ،تتمتع
بشهرة أكبر.
ه ــذه ال ــرواي ــة تــرجـمـهــا مـحـفــوظ عــام
 1967أيـضــا (وق ــد ص ــدرت ذاك الـعــام
بــال ـفــرن ـس ـيــة) ،ون ـش ــره ــا الح ـق ــا على
حـلـقــات ف ــي مـجـلــة «ال ـح ـس ـنــاء» الـتــي
كانت تصدر آنــذاك عن «دار النهار»،
قبل أن يحولها إلى مسرحية إذاعية
ُب ـثــت م ــن «إذاعـ ـ ــة ل ـب ـنــان» ع ـلــى سبع
حلقات من إخراج شكيب خوري...
ي ـم ـي ــل ك ـث ـي ــر م ـ ــن ن ـ ـقـ ــاد األدب إل ــى
اعـ ـتـ ـب ــاره ــا رواي ـ ـ ـ ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فــي
أعمالها ،إذ حوت عملية الكتابة فيها
ن ــوع ــن ،ه ـم ــا ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـص ـحــافــي
والكتابة الــروائـيــة الـتــي تتحدث عن
ام ـ ـ ــرأة «م ـخ ـب ــول ــة» ت ــدع ــى ك ـل ـيــر الن
قامت بقتل ابنة خالها ماري – تيريز
بــوسـكـيــه بـسـبــب ش ـعــورهــا بــالـغـيــرة
مـنـهــا عـلــى زوج ـه ــا بـيـيــر الن بعدما
أم ـض ـي ــا م ـع ــا ع ـش ــري ــن س ـن ــة ،ل ـت ــوزع

أشـ ــاء هـ ــا فـ ــي عـ ــربـ ــات الـ ـقـ ـط ــار بـكــل
اتجاه ،محتفظة بالرأس.
تتشكل تقنية الكتابة في هذه الرواية
م ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــوارات م ـ ــع ثـ ــاثـ ــة أشـ ـخ ــاص
أجرتها دوراس حول الجريمة (قرأت
ع ـن ـه ــا خ ـ ـب ـ ـرًا م ـ ـن ـ ـشـ ــورًا ف ـ ــي ص ـحــف
ت ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة) ،وهـ ـ ـ ــؤالء الـ ـث ــاث ــة هــم
روب ـي ــر الم ــي (ص ــاح ــب امل ـق ـهــى ال ــذي
ت ـ ّـم االع ـت ــراف بــالـجــريـمــة فـيــه) وزوج
ال ـق ــات ـل ــة ث ــم ال ـق ــات ـل ــة ن ـف ـس ـهــا .ي ـقــول

«الكتابة في زمن الحرب»
يتضمن مالحظاته على كتب
وأفالم ومسرحيات تلك الفترة
م ـح ـف ــوظ فـ ــي املـ ـق ــدم ــة الـ ـت ــي أع ــده ــا
لصدور هذا الكتاب إن دوراس عادت
وان ـت ـب ـهــت إل ــى ال ـ ُـب ـع ــد امل ـس ــرح ــي في
نـصـهــا ال ــروائ ــي ه ــذا ،لتعيد كتابته
للمسرح ،حيث قدمتها فــرقــة «رينو
بـ ــارو» ب ــإخ ــراج ك ـلــود ري ـجــي وقــامــت
ب ــدور كلير املمثلة الـشـهـيــرة مــادلــن
رينو.
مــن اإلض ــاف ــات الـتــي نـجــدهــا فــي هــذا
ال ـك ـت ــاب ،تــرج ـمــة ح ـ ــوار م ــع دوراس
نشرته مجلة «لونوفيل أوبسرفاتور»
قـبــل سـنــة مــن وف ــاة الـكــاتـبــة تحدثت
فـيــه ع ــن «مــوت ـهــا األول» .واملـقـصــود
ب ـ ـهـ ــذا املـ ـ ـ ـ ــوت ،س ـ ـقـ ــوط الـ ـك ــاتـ ـب ــة فــي

«الـكــومــا» (الغيبوبة) ج ــراء إدمانها
ّ
على الكحول ،حتى ظن بعضهم أنها
س ـتــرحــل ،لـكـنـهــا يــوم ـهــا اسـتـطــاعــت
مـ ـق ــاوم ــة املـ ـ ـ ــوت ،ل ـت ـح ـيــا مـ ــن جــديــد
وتنشر عددًا من الكتب.
قـ ــد تـ ـك ــون امل ــاحـ ـظ ــة امل ـش ـت ــرك ــة بــن
ال ـتــرج ـم ـتــن ال ـل ـتــن ب ــن أي ــدي ـن ــا ،أن
مـحـفــوظ نـقــل الـنـصـ ّـن إل ــى الـعــربـيــة،
ببعض التصرف .ال يمكن اعتبار ذلك
خـيــانــة مطلقة للنص األص ـلــي (وإن
كانت كذلك في واقع األمر) .ما نقصده
أن ت ــرجـ ـم ــات مـ ـحـ ـف ــوظ ،وب ـخ ــاص ــة
تـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ــرتـ ـك ــز إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات،
كانت تبحث عــن بديل عربي للنص
ّ
األصلي ،أي كان جل عمله يرتكز إلى
ُ
إيجاد سياق للكالم يقدم على خشبة
امل ـ ـسـ ــرح .ح ـت ــى ف ــي ك ـت ـبــه ال ـح ــواري ــة
املتخيلة مــع رواد النهضة العربية
واب ــن عــربــي وغ ـيــره ،كــان ال ـحــوار هو
األس ــاس .بهذا املعنى ،بقي محفوظ
مخلصًا للغته املسرحية وقــد حــاول
َ
اس ـ ـتـ ــدراج كـ ــل م ــا ي ـتــرج ـمــه إلـ ــى هــذا
السياق الحواري .أي يتشكل املسرح
ـ ـ وقـبــل أي شــيء ـ ـ مــن عملية الـحــوار
بني أشخاص.

الثقافة والحرب والمسرح
ثالث كتاب تتشكل منها هذه القائمة
املحفوظية« ،الكتابة في زمن الحرب»
هي الحرب األهلية اللبنانية (1975
–  .)1990مــن تــابــع مــا يكتبه عصام

م ـح ـفــوظ ف ــي صـحـيـفــة «الـ ـنـ ـه ــار» ،ال
بـ ّـد مــن أن قــرأ بعض مالحظاته على
كتب وأعمال وأفالم ومسرحيات تلك
ال ـف ـتــرة .كــانــت م ـقــاالت صـغـيــرة فيها
رأي ك ــات ــب وأح ـ ــد صــان ـعــي الـثـقــافــة
فــي لـبـنــان ،أك ـثــر مـمــا هــي ع ــرض .ما
يفعله محفوظ في هذا الكتاب ،إعادة
تجميع تـلــك امل ـق ــاالت ،لـكـنــه يضعها
فــي سـيــاق متسلل لتشكل مجموعة
مـ ــن ال ـ ــدراس ـ ــات .ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه يــأخــذ
ً
مــا كتبه مـثــا عــن الـشـعــر ،ليضع له
مـقــدمــة ،وي ـبــدأ بــالـحــديــث عــن الشعر
من خالل الكتب التي تناولها .وهكذا
دوال ـي ــك م ــع بــاقــي ال ـف ـنــون واألن ـ ــواع،
مع العلم أنه يحدد تلك الكتابات في
إط ــار زمـنــي مـحــدد هــو إط ــار الـحــرب
اللبنانية مثلما أسلفنا .وإذا كان هذا
الكتاب يتناول ما أنتج من ثقافة في
لـبـنــان فــي تـلــك الـفـتــرة ،يــأتــي الكتاب
ال ــراب ــع «ب ــاري ــس ال ـس ـب ـع ـي ـنــات ،لـقــاء
الـشــرق واملـغــرب» ليتشكل مــن بعض
الكتابات حــول أدب ــاء عــرب وغربيني
ال ـت ـق ــاه ــم ف ــي ب ــاري ــس ون ـش ــره ــا فــي
«مجلة النهار العربي والدولي» التي
كانت تصدر في العاصمة الفرنسية
ح ـي ــث أقـ ـ ــام ب ـع ــد بـ ــدايـ ــة ال ـ ـحـ ــرب فــي
لبنان.
ك ــان م ـح ـفــوظ ق ــد ج ـمــع غــالـبـيــة هــذه
املـقــاالت التي نشرها في باريس في
كـتــابــن ســابـقــن لــه هـمــا «مـشــاهــدات
نــاقــد عــربــي ف ــي ب ــاري ــس» و«ل ـق ــاءات
شخصية مــع الثقافة الـغــربـيــة» .وما
ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب س ـ ــوى م ـق ـت ـط ـف ــات مــن
هــذيــن الـكـتــابــن الـســابـقــن ،رغ ــب في
أن ي ـك ــون ،وك ـمــا ي ـقــول ف ــي مـقــدمـتــه،
«شــاه ـدًا عــن تلك املــرحـلــة الباريسية
في مسيرة الثقافة العربية» .ويشرح
هذه املرحلة الباريسية إنه في الحرب
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،فـ ـق ــدت ب ـ ـيـ ــروت دورهـ ـ ــا
كـمـنـبــر إع ــام ــي لـلـعــالــم ال ـعــربــي كما
شـ ـه ــدت ع ــزل ــة الـ ـق ــاه ــرة ع ــرب ـي ــا بـعــد
ال ـص ـل ــح (اتـ ـف ــاقـ ـي ــات ك ــام ــب دي ـف ـيــد)
م ــا س ـمــح ل ـب ــاري ــس ب ــاس ـت ـع ــادة دور
طاملا لعبته في كل مراحل التأزم في
مـسـيــرة الـثـقــافــة الـعــربـيــة مـنــذ مطلع
عـصــر الـنـهـضــة ،ل ــدوره ــا املتوسطي
من جهة ،وألنها كانت دومًا عاصمة
الحريات في العالم .في أي حال ،ربما
يتوجب النقاش اليوم في مفهوم هذه
الحرية التي يتحدث عنها محفوظ،
إزاء الــدور االستعماري الجديد التي
تلعبه فرنسا ،في عدد كبير من أزمات
الشرق األوسط.
الكتاب الخامس واألخير« ،سيناريو
امل ـســرح الـعــربــي فــي مـئــة عـ ــام» ،يليه
«املهرجانات املسرحية العربية» .وهو
كالكتاب السابق من حيث تشكله ،أي
إن محفوظ اختار من كتابني سابقني
لــه هـمــا «سـيـنــاريــو امل ـســرح الـعــربــي»
و «امل ـســرحــي واملـ ـس ــرح» ،لـيــؤلــف من
هذه املختارات كتابًا جديدًا تتمحور
فكرته حــول إشكالية تلفت االنتباه،
إذ يـعـتـبــر م ـح ـفــوظ أن ــه خ ــال عمله
عـلــى تـقــديــم امل ـســرح ال ـعــربــي ،تفاجأ
أنــه خــال فترة االستقالالت لألقطار
العربية املختلفة التي بدأت مع نهاية
الـحــرب العاملية األول ــى ،كــان املسرح
الـ ـع ــرب ــي ل ـب ـن ــان ـي ــا أو «األصـ ـ ـ ــح ك ــان
مسرح اللبنانيني في مختلف األقطار
العربية».
خ ـ ـم ـ ـسـ ــة ك ـ ـتـ ــب (م ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــورة ع ـل ـي ـه ــا
«دار ن ـل ـســن») ،تـعـيــد لـنــا الـكـثـيــر من
إشكاليات عصام محفوظ التي كان
يتابعها كتابة وترجمة ورأيًا .ونعيد
م ـع ـه ــا اكـ ـتـ ـش ــاف ذاكـ ـ ـ ــرة ج ـي ــل كــامــل
واك ـت ـشــاف م ـشــروع ك ــان يـمـكــن لــه أن
يــأخــذ أب ـعــادًا أخ ــرى ،ل ــوال أن الـحــرب
أتت لتقضي على كثير من أحالم تلك
الفترة أولها حلم وطــن ال نعرف أين
ّ
حط به الزمان اليوم.

ّ
وجدي األهدل :فانتازيا يمنية بال ضفاف
خليل صويلح
أن تـصـحــب وجـ ــدي األهـ ــدل ()1973
في روايته الجديدة «أرض املؤامرات
السعيدة» (هاشيت أنطوان /نوفل،
بيروت) ،فأنت على موعد مع وليمة
سـ ــرديـ ــة تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى م ـك ــاش ـف ــات
جــريـئــة عــن ب ــاد ك ــان اسـمـهــا اليمن
السعيد ،قبل أن تصبح حطام بالد.
لكن هذا الروائي اليمني ال يكتب من
مــوقــع الـحـنــن ب ـقــدر م ــا يـعـمــل على
ن ـب ــش م ــا ه ــو م ـخ ـب ــوء أو مـسـكــوت
عـنــه فــي مــا ي ـخـ ّـص تــواطــؤ السلطة
مــع األع ــراف القبلية .إال أن صاحب
«ق ـ ــوارب جـبـلـيــة» (( ،)2002ال ــرواي ــة
ال ـتــي أدت إل ــى تـكـفـيــره ومـحــاكـمـتــه
ّ
وه ــروب ــه م ــن الـ ـب ــاد ،إل ــى أن تـمــكــن
ال ـ ــروائ ـ ــي األملـ ــانـ ــي الـ ــراحـ ــل غــون ـتــر
غ ــراس خــال زي ــارة إلــى صنعاء من
الحصول على عفو رئــاســي عنه) ال
يكتفي بحراثة املكان وكائناته أفقيًا،
إنـمــا يـتــوغــل عميقًا فــي هـتــك أس ــرار
مــا يـجــري فــي م ــدن وق ــرى األط ــراف،
وكـيـفـيــة تــزويــر الـحـقــائــق فــي وضــح
ّ
ال ـ ـن ـ ـهـ ــار .صـ ـح ــاف ــي يـ ـك ــل ــف ب ــإج ــراء
تحقيق حول اغتصاب قاصر واتهام
شيخ يدعى بكري حسن بالقضية،
فـيـســافــر م ــن صـنـعــاء إل ــى الـ ُـحــديــدة
الستجالء الحقيقة عن كثب .سوف
يقابل الضحية ويجري حوارًا معها،
إال أن رئ ـي ــس ال ـت ـحــريــر يـطـلــب منه
ً
أن يجعل الـفــاعــل مـجـهــوال ،وهــو ما
ً
سيفعله مـتـجــاهــا تـقــريــر الطبيبة
ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي فـحـصــت الـضـحـيــة،
ومــا كتبته إحــدى صحف املعارضة
عـ ــن ال ـ ـحـ ــادثـ ــة .مـ ــن ج ـه ـت ــه ،س ـي ـقــوم
رئيس قسم الشرطة باعتقال الشيخ
ب ـك ــري ع ـلــى أن ُيـ ـح ــال إلـ ــى الـنـيــابــة

الـ ـع ــام ــة غـ ـي ــر مـ ـكـ ـت ــرث ب ـت ـه ــدي ــدات ــه
وبأقوال محاميه ،وسيحشد الحزب
الحاكم مـئــات املناصرين للمطالبة
ب ـ ـ ــاإلف ـ ـ ــراج ع ـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
بــريـئــا ،وأن مــن اغتصب الطفلة هو
ص ـب ــي ص ـغ ـي ــر ،ح ـس ــب ال ـت ـل ـف ـي ـقــات
ال ــاح ـق ــة ال ـت ــي أض ــاف ـه ــا الـصـحــافــي
م ـط ـهــر ف ـض ــل ف ــي رس ــال ـت ــه ال ـتــال ـيــة
للصحيفة .على املقلب اآلخــر ،كانت
الناشطة الحقوقية ســام مهدي قد
ب ــدأت حملتها امل ـض ــادة للصحافي
الـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ــان األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــة،
وإذا بـصـفـحـتـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة عـلــى
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ت ـح ـت ـشــد بــال ـس ـجــاالت
التي تفضح تواطؤ مطهر فضل مع
ً
السلطة ،متجاهال التاريخ الناصع
ل ــوال ــده الـ ــذي م ــات وه ــو ي ــداف ــع عن

قناعاته املاركسية ،وها هو يتخلى
عن يساريته املزعومة ويبيع نفسه
ل ـل ـس ـل ـطــة .كـ ــان رد ال ـص ـح ــاف ــي عـلــى
الناشطة بذيئًا باتهامها بالعمالة
للدول األجنبية ،وبأنها «تتكسب من
نكاح الصغيرات» ،ومكبوتة جنسيًا،
وتقيم عالقات سرية مع «األخ ــدام».
هكذا تـحـ ّـول الفايسبوك إلــى ساحة
حرب مشتعلة بني الطرفني ،فيما كان
بئر
الـصـحــافــي يـنــزلــق تــدريـجــا إل ــى ٍ
سحيقة مــن األكــاذيــب ،كما ستطبق
عليه فخاخ الشيخ ورئيس التحرير
ب ــإغ ــراءات متتالية وتـحــويــل مبالغ
شخصية،
ضخمة إلـيــه كمصاريف
ّ
فينسى زوجته وأطفاله ،ليعيش لذة
أخرى مع خادمة جميلة أهداها إياه
الـشـيــخ بـكــري بـعــد أن يثبت بــراء تــه

ُ
التهمة ،وستعتقل ســام مهدي
مــن
ّ
بتهمة ملفقة .مظاهرات ومظاهرات
م ـض ــادة ف ــي لـعـبــة ال ـقــط وال ـف ــأر بني
السلطة وامل ـعــارضــة ،وإزاح ــة قضاة
ن ــزي ـه ــن وت ـع ـي ــن قـ ـض ــاة ج ـ ــدد بـمــا
يتوافق مع أهــواء الزعماء املحليني،
إلى درجة القيام بانقالب أبيض على
م ـحــرري إح ــدى الـصـحــف املـعــارضــة
واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى م ـق ــر الـصـحـيـفــة
ليرأس تحريرها مطهر فضل نفسه،
بقصد تغيير خطها التحريري بما
ي ـتــاءم مــع مصلحة الـسـلـطــة .يلجأ
صـ ــاحـ ــب «فـ ـيـ ـلـ ـس ــوف ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــة»
(القائمة القصيرة للبوكر العربية)
إلى سرد كورنولوجي ،فيبدأ الرواية
ً
من اليوم الرابع والستني نــزوال إلى
الـيــوم صـفــر ،مــن رحلته الـشــاقــة بني
املــدن والقرى اليمنية التي ستشطر
ح ـيــاتــه إل ــى ن ـص ـفــن ،لـتـتـكـشــف عن
بشر مـخــذولــن ،ونـســاء يعشن زمن
العبودية ،وصراعات قبلية ،وجهل،
وأمـ ـ ــراض ،وت ــزوي ــر وث ــائ ــق رسـمـيــة،
ومراقبة أمنية صارمة ،في فانتازيا
بـ ــا ض ـ ـفـ ــاف .هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـف ــري ــات فــي
ط ـب ـق ــات امل ـج ـت ـمــع ال ـي ـم ـنــي تـنـطــوي
على حفريات موازية لصورة املثقف
الـ ـيـ ـس ــاري وه ـ ــو ي ـن ـه ــار فـ ــي حـضــن
السلطة التي تنهش ضميره املهني
وموقفه النقدي على دفعات ،إلى أن
يبقى مجرد هيكل عظمي بال مالمح.
اغتصاب «جليلة» نموذج لقاصرات
أخريات يشكلن ظاهرة تتفرع نحو
ع ـن ــف ال ـ ـ ـ ــزواج املـ ـبـ ـك ــر ،وال ـع ـب ــودي ــة
القسرية ،والتيه في مفازة ال نهائية
مــن الـقـســوة ،وتــالـيــا فــإن االغتصاب
يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ـع ـ ـنـ ــاه املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ن ـح ــو
اغتصاب السلطة وامل ـبــادئ .ذلــك أن
ُ
مطهر فضل نفسه تغتصب حريته

ب ـعــد ان ــزالق ــه إل ــى س ـج ــادة حــريــريــة
سيدفن بها الحقًا بفضيحة تعريه
تمامًا أمام الجميع :اغتصاب خادمة
(!) ،فهو خــال شهرين وأربـعــة أيــام
عــاش ـهــا ف ــي ال ـن ـع ـيــم ،س ـيــدفــع عـمــره
ً
كـ ــامـ ــا ،ل ـي ـن ـت ـهــي ف ــي م ـس ـقــط رأس ــه
ً
ً
م ـن ـبــوذًا وم ـه ـمــا وذاهـ ـ ــا ،بخسائر
فادحة غير قابلة للتعويض« :سوف
أتـ ـ ّ
ـزعـ ــم رجـ ـ ــال ق ـب ـي ـل ـتــي ال ـش ـج ـع ــان،
ّ
وأش ـ ــن الـ ـغ ــارات ع ـلــى م ـقــر صحيفة
الـ ـسـ ـن ــاب ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،وغـ ـي ــره ــا مــن

تشريح صورة مثقف اليوم
الذي خلع رداء اليسار
الـصـحــف وامل ـن ـظ ـمــات ال ـتــي شـ ّـوهــت
سـمـعـتــي ...ول ــن ينجو إن ـســان أســاء
إلـ ـ ّـي م ــن ان ـت ـقــامــي ،ول ــن يـفـلــت حتى
الحجر من نقمتي» يقول.
هكذا ّ
يعري صورة املثقف االنتهازي
واملنافق والدنيء بإحالته إلى مجرد
رجل قبلي ال يؤمن إال بالغزو والثأر،
بعدما فقدت السلطة السيطرة على
ّ
يتحول
مناوئيها ،وإذا بالصحافي
إل ــى مــانـشـيــت ســاخـ ّـن ف ــي الـصـحــف
ً
بوصفه فضيحة متنقلة .لكن مهال،
أين القات؟ بالطبع ستتكرر جلسات
القات في أكثر مفاصل الرواية خدرًا
ّ
ول ـ ـ ـ ــذة وش ـ ـ ـهـ ـ ــوات .ف ـض ـي ـل ــة وجـ ــدي
األهــدل في روايـتــه هــذه ،التفاته إلى
ت ـشــريــح صـ ــورة مـثـقــف ال ـي ــوم ال ــذي
خلع رداء اليسار ،وانخرط في غنائم
السلطة ،دون أن تنقصه املبررات في
اقتحام املستنقع ،وربما علينا هنا
أن نستدعي ع ـنــوان إح ــدى روايــاتــه
ف ــي تــوص ـيــف األح ـ ـ ــوال« :ح ـم ــار بني
األغاني».

شعر

مالك مكي« ...كأنها تسابق صخرة»
جمال جبران
ال تعيش الشاعرة مالك مكي ()1984
ف ــي مـنـطـقــة مـعـيـنــة ،أو ف ــي مـســاحــة
محدودة .هي تقول «ليس ّ
لدي منزل
يحدوه الشجر بل على األرجح أعيش
ّ
الضيقة بني األصابع
في تلك املساحة
التي يحدوها الشوق والقلق والحب
والــرغـبــة» .بهذه البطاقة التعريفية
تـحــرص الصحافية اللبنانية على
ُتقديم عملها الشعري األول« .كأنني
أسـ ـ ــابـ ـ ــق ص ـ ـخ ـ ــرة» (دار ال ـن ـه ـض ــة
العربية – بيروت) .تلخيص مكتوب
ع ـلــى ال ـغ ــاف الـخـلـفــي م ــن ديــوان ـهــا
الذي يبدو مربوطًا بالصخرة ذاتها
ُ
بحسب قولها .هي ال تعلن هذا األمر
ص ــرا ُح ــة ،ول ــو ك ــان ل ـنــا أن نــربــط ال ـ
«ك» املفتتحة للعمل ،الـ «ك» الظاهرة
كعتبة أولــى للنص ،بــالــدالالت التي
ي ـح ـم ـل ـهــا ك ـم ـف ــات ـي ــح غ ـي ــر واض ـح ــة
ت ـمــامــا وهـ ــي ت ـح ـمــل دالالت الـ ـ ـ «ك»
نـفـسـهــا .ك ــأن ال ش ــيء ب ـ ّـن تـمــامــا أو
ُ
أنها ال تريد أن تعلن األمر على نحو
مباشر!
مع ذلك ،هل في هذا العنوان اختزال
ملــا سـيــأتــي فــي الـسـطــور الـتــالـيــة؟ أو
بإمكاننا اعـتـبــار الـعـنــوان ذات ــه تلك
الـ ـق ــاع ــدة /امل ـن ـص ــة الـ ـت ــي سـتـعـتـمــد
ع ــن ال ـ ـقـ ــارئ ع ـل ـي ـهــا وه ـ ــي تـمـضــي
بني الكلمات؟ لكن مع ذلكُ ،يقال بأن
ليس على العنوان أن يكون واضحًا
أو جزءًا من قلب العمل من األساس.
هــذا في حالة الكتابة الحديثة التي
قــد يأخذ صاحبها عـبــارة مــن رأســه
ليست موجودة في نصوص العمل
لـيـضـعـهــا ع ـنــوانــا لـعـمـلــه .وك ـمــا في

ُ
نـ ـص ــوص أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـظ ـه ــر ال ـع ـن ــوان
ك ـش ـك ــل ب ـ ـصـ ــري .كـ ـ ـص ـ ــورة .ك ـس ـيــرة
ستأتي ،مروية ،على هيئة صورة في
النصوص التالية .سـيــرة الشاعرة،
والـعــائـلــة واملحيطني والـحـيــاة التي
تخصها .هي تلك الحياة التي كانت
ترغبها أن تكون أبسط مــن حالتها
الـحـقـيـقـيــة «ف ـب ــدل أن أل ـت ـقــط حـ ّـبــات
املطر في يوم غائم ممطر /كان يمكن
لي أن ّ
أقبلك».
تكتب مالك مكي على واجهة كتابها
األول .كــأن ـهــا س ـيــزيــف وخــائ ـفــة من
ص ـخــرة عـلــى ظـهــرهــا( .ك ــأن املـســألــة
محصورة في حسابات أثقال العمل
األول وال ـق ـل ــق امل ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه) .هي
خائفة من إصدارها األول .أو كأنها
ُمرتابة من هذه الكتابة وقد صارت
منشورة وأصبحت مشاعًا للناس،
ك ــأن ـه ــا م ـس ــأل ــة الـ ــرهـ ــاب م ــن ال ـنــص
األول أو ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ع ــدم
وصــول ـهــا إل ــى ي ـقــن ب ـعــد أو لـحــالــة
رضى عن اللحظة التي صارت فيها:
«كــأن ـنــي أس ــاب ــق ص ـخ ــرة /ال أع ــرف
معنى الدهشة /ال الثبات يدهشني
وال ال ـحــركــة» .سـنــرى ه ــذه الـ ـ «ك ــأن»
منتشرة فــي ثـنــايــا الـنـصــوص ،هنا
وهناك ،مرة بصوت الشاعرة وقائلة
ُ
بصوتها الخاص ومرة أخرى باسم
ش ـخ ــص م ـج ـه ــول ال ن ـع ــرف ــه« .ك ــأن ــه
ي ــدرك أنــه أق ــرب إلـيـهــا» ،أو تخاطبه
م ـب ــاش ــرة« :ك ــأن ــك وح ـ ــدك ع ـلــى هــذه
ُ
األرض» لتعود مــرة أخــرى ملخاطبة
الغائب نفسه «كأنه ال يريد أن يوقظ
األعشاب الخضراء»« ،كــأن االنتظار
حـ ـ ـي ـ ــاة»« ،كـ ــأنـ ــه ي ــرغ ــب فـ ــي إيـ ـق ــاظ

اآلخــريــن» .وحــن تعود للحديث عن
ذات ـ ُه ــا ،ت ـقــول« :كــأنـنــي لــم أستيقظ،
ولم أغادر ،ولم أصل».
لكن مع ذلك ُ سنجد في الجزء األخير
مــن «كــأنــي أســابــق ص ـخــرة» الـعــودة
بشكل مطلق ملــا يشبه سـيــرة ذاتية
وإن ك ــان ال ـص ــوت م ــوزع ــا ب ــن نـبــرة
الشاعرة وبني نبرة أخرى ال نعرفها
«تتخيل لو أنها فراشة ّ
ّ
ملونة ،تنتقي
األزهـ ــار بعناية وج ـمــال /وت ـحــاول،
بقدر املستطاع  ،أن ّ
تغير لون السماء
ُب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ـ ــر» .وف ــي مـســاحــة
أخــرى تسعى ملخاطبتها على نحو
ّ
مـبــاشــر «ال تـنـ َـســي ي ــا صــديـقـتــي أن
ال ــري ــح ،ال ـي ــوم ،خـفـيـفــة جـ ـدًا .تـحــاول

سيرة مروية على هيئة
صورة في النصوص
ّ
تتسر َب إلى الغرفة
منذ الصباح ،أن
كنت نائمة وتحلمني» .وهي
بينما
ِ
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن تـ ـ ـح ـ ــاول «أن ت ـغ ـمــس
أصابعها بني حبات العدس .تحاول
أن تلتقط الحباتّ ،
تعدها».
ل ـك ــن ال بـ ــد مـ ــن ح ــال ــة الـ ـقـ ـل ــق ،وه ــي
امل ـن ـت ـش ــرة ع ـل ــى سـ ـط ــور ال ـع ـم ــل أن
ت ـن ـت ـه ــي .ت ـ ـقـ ــول ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة ب ـص ــوت
ً
صريح أوال« :جميل أن أكــون فكرة/
ّ
ُ
يــزرعـنــي أح ــد فــي رأس ــه /وأتـخــلــص
من رأســي» .لكنها ما تلبث أن تعود
لتعلن أن األمر لم يكن بتلك ّالسهولة:
«جميع قـطــارات العالم تتوقف عند
نقطة الــوصــول /فــي رأس ــي قـطــار ال
يتوقف»

