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د .صــبري حافــظ

الرواية العربية
والتحوالت االجتماعية والثقافية
ّ

تـبـيـن ،إىل إعداد هذا امللف اخلاص بالرواية العربية
حينام دعاين د .عزمي بشارة ،رئيس حترير فصلية
ُّ
نظرا إىل معرفتي أمهية
ّ
والتحوالت االجتامعية والثقافية يف ربع القرن األخري ،مل أتر ّدد يف قبول هذه الدعوةً ،
التحوالت التي انتابت الرواية عىل امتداد الساحة العربية الواسعة يف تلك الفرتة احلساسة من تارخينا العريب
ّ
التحوالت تستحق التوقف عندها ودراستها دراسة حتليلية جا ّدة من
املعارص من ناحية ،وإىل وعيي بأن هذه
ّ
ناحية أخرى .وكان هاجيس الوحيد هو أن الفرتة املتاحة إلعداد هذا امللف ليست كافية إليفاء هذه املهمة حق
مهمة تؤسس ملكانتها يف الساحة الثقافية
قدرها .لكن حداثة هذه الفصلية اجلديدة ،ورغبتها يف أن تبدأ بمحاور ّ
تصور للقضايا التي أريد للملف أن
العربية مها اللتان تغلبتا عىل هذا اهلاجس ،ودفعتاين إىل الرشوع يف إعداد ّ
معا.
يتناوهلا ،واألسئلة التي آمل أن يطرحها عىل الرواية والواقع العريب ً

التصور  ..أفق الطموح
حدود
ّ
توسمت فيهم القدرة عىل الكتابة
كان نص
التصور الذي بعثت به إىل كل من اتصلت هبم من الباحثني ،الذين ّ
ّ
يف هذا امللف ،هوما ييل:

التحوالت االجتامعية والثقافية كام رصدهتا الرواية العربية يف العقدين
يسعى هذا املحور إىل استقصاء طبيعة
ّ
األخريين ،أي منذ بداية التسعينيات وحتى اآلن .وهو استقصاء ينطلق من جمموعة من الفرضيات املنهجية
التي تقول بوجود عالقة جدلية بني الرواية كنص أديب له خصوصيته الثقافية والفنية ،والواقع احلضاري
املضمرة فيها؛ فالرواية
الذي تصدر عنه ،بمتغرياته االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وببنية املشاعر الثقافية
َ

الضيف.
* أكاديمي وناقد أديب وثقايف مرصي.
املحرر ّ
ّ
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املتخيل الوطني ،وأن تبلور رؤى
العربية استطاعت ،عرب مسريهتا املمتدة أكثر من قرن من الزمان ،أن تصوغ
َّ
ً
فضال عن نجاحها يف استرشاف مستقبله يف كثري من احلاالت.
وحتوالته وصبواتـه،
الواقع الذي تصدر عنه ّ
مرورا بـ اّ
السمن
فمن يقرأ روايات نجيب حمفوظ يف النصف األول من الستينيات (من اللص والكالب،
ً
ً
وصوال إىل مريامار) ،يتلمس كيف استرشفت تلك الروايات نكسة
واخلريف ،والطريق ،وثرثرة فوق النيل،
 1967قبل وقوعها .وباملثل ،من يقرأ روايات اجليل اجلديد من ك ّتاب الرواية العرب يف العقدين املاضيني،
البد أن يقرأ فيها طبيعة األزمة التي عاشتها األجيال العربية اجلديدة ،يف رصاعها مع األفق االجتامعي
والسيايس املسدود يف وجه أبسط أحالمها وتطلعاهتا ،ويف إمكانه أن يسترشف عربها بعض ما أسفر عنه
الربيع العريب من انفجارات.
َّ
املحكمة ،إىل دراسة الرواية التي أنتجها العقل
تـبـيـن
يسعى هذا املحور ،الذي ّ
نعده للعدد الثاين من فصلية ُّ
اإلبداعي العريب ،بشبابه وكهوله ،يف ربع القرن األخري ،من العراق إىل املغرب ومن سورية إىل السودان ،لتبينّ
جمموعة من األمور ،وحماولة اإلجابة عن عدد من األسئلة ،وهي عىل سبيل املثال ال احلرص:

التحوالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تنطوي عليها تلك الروايات اجلديدة التي
 ما هي طبيعةّ
ُكتبت يف العقدين املنرصمني؟ وما هي الصورة الكلية للواقع العريب التي تتبدى عىل مراياها؟ وما هي املشاغل
واهلواجس التي تسيطر عليها أو تشكل القواسم املشرتكة بني قدر كبري منها؟
 ما هي الرؤية ،أو الرؤى األساسية ،التي تنطوي عليها تلك الروايات؟ وما هو املوقف الفكري أو الفلسفياملضمر فيها من العامل املحيط هبا؟ وما هي درجة وعيها باملتغريات التي تنتاب هذا العامل ،وموقفها من تلك
املتغريات؟ هل ترصدها؟ تعيها؟ تتجاهلها؟ تنقضها؟ أنحن بإزاء روايات مكتوبة من منطلق الوعي بموقع ما
يف العامل؟ هل تسود تلك الروايات رؤية متفائلة باملستقبل؟ أم العكس؟ وما هو السبب؟

 ما هي طبيعة الفرد /البطل /أو الالبطل الذي تتمحور حوله تلك الروايات؟ هل يشعر بفرديته وذاتهوكرامته ،أم أنه يعاين القهر واالنسحاق؟ أيعيش يف أفق مفتوح يستطيع أن خيطط فيه ملستقبله ،وأن حيقق مطاحمه،
أم أن األفق مسدود أمام أبسط تطلعاته؟

يتلمسه من يقرأ تلك الروايات؟ وما هي اإلشكاليات األساسية ،فكرية
 ما هي طبيعة الواقع السيايس الذي ّكانت أو حضارية ،التي تطرحها عىل قارئها؟ هل هناك قواسم مشرتكة يف رؤية تلك الروايات ملا يدور يف
السياسة العربية ،أو طرح لبدائل مرجتاة ،أم أهنا تأثرت بدعوات موت الرسديات الكربى ،واستعصاء العامل
عىل الفهم؟
التحوالت التي
 ما هي مجاليات هذه الرواية؟ وما هي طبيعة اجلدل بني صيغ الرسد وبناه والتجديدات أوّ
تنتاب خطابه ،وتلك الرؤى املطروحة فيه؟ بمعنى آخر ،ما هي طبيعة الشكل الروائي الذي يتبلور فيها؟ وما هو
حمتوى هذا الشكل اجلديد ،لو كان جديدً ا ،ودالالته؟ أو باألحرى ما هو مقدار التناغم والتفاعل والتضافر بني
البنية الرسدية والرؤى التي تسعى إىل طرحها عىل قارئها؟

هذه األسئلة ،أو باألحرى مناطق االستقصاء و«التبينّ » ،هي ما ندعو كل باحث إىل وضعها كمحاور أساسية
مفصلة جتيب عن هذه األسئلة عرب حصاد الرواية
لدراسته؛ إذ نطلب من كل باحث أن يكتب لنا دراسة حتليلية ّ
يف ربع القرن األخري ،لدى الراسخني من الك ّتاب ولدى الوافدين اجلدد إىل حقل الرواية من الشباب ،حيث
يسعى فيها البحث إىل حتقيق التوازن املرجتى بني التنظري والتطبيق ،ويكتب فيها الباحث عن املساحة التي يعرفها
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جيدً ا ،أكثر من غريها؛ فقد اتسع املشهد الروائي العريب بصورة غري مسبوقة ،بحيث يصعب فيها عىل الباحث
كثريا ،لكنه يرجو من الباحث أن يغني دراسته بتفاصيل
هتمه التفاصيل ً
اإلملام بكل تفاصيلها ،وهذا املحور ّ

املساحة التي يعرفها جيدً ا ،من دون جتاهل العالقة اجلدلية واألساسية بينها وبني املشهد الروائي العريب العام،

مزودة باهلوامش واملراجع .وأرجو أن يقرأ الباحث امللف املرفق
وأن تكون الدراسة بني  6000و  8000كلمةَّ ،
املتعلق بمواصفات النرش ورشوطه يف املجلة.

بين مثالية الطموح وواقعية الممكن
توسمت فيه القدرة عىل تناول هذه األسئلة يف الروايات التي
كانت هذه هي الدعوة التي أرسلتها إىل كل من ّ
حريصا عىل أن
يعرفها جيدً ا ،معرفته بالواقع الذي صدرت عنه ،ودعوهتم إىل الكتابة يف هذا امللف .وقد كنت
ً

يشمل امللف ّ
جل البلدان العربية التي سامهت بشكل ملحوظ يف إنتاج الرواية العربية يف ربع القرن األخري.
ودعوت باحثني من بلدان ال يظهر أي تناول لرواياهتا يف هذا امللف ،إىل جانب كل من ّلبى الدعوة ،وأوىف

ووعيا من بعضهم اآلخر
بالعهد ،فظهرت مسامهته فيه .وقد اعتذر بعضهم بداءة عن تلبية دعويت لضيق الوقت،
ً
بام حتتاج إليه الدراسة املطلوبة من وقت وجهد .وقد احرتمت كل من اعتذر حينام وجهت إليه الدعوة ،مهام
كانت طبيعة العذر أو التعلة .ولكن ليس لدي إال املالمة لكل من تلقّى الدعوة ولكنه مل ِ
يوف بام وعد يف هناية

املدة املتاحة لكتابة البحث .واملالمة هنا ألنَّ ذلك مل يتح الفرصة يل للبحث عن بدائل ،وساهم عن قصد أو بغري

قصد يف إحداث بعض الفجوات.

ومع أن ما ينطوي عليه امللف من أبحاث ال حيقق كل ما طمحت إليه حينام خططت له ،فإنه حقق بعض تلك
الطموحات ،وأجاب عن بعض األسئلة ،وطرح أسئلة جديدة تستحق االستقصاء والبحث .صحيح أن
الذين وعدوا بالكتابة وأخلفوا العهد تركوا يف امللف فجوات البد من االعرتاف بأمهيتها وتأثريها يف قدرته

عىل تناول القضايا التي سعى إىل استقصائها ،لكن هناك إىل جانب الفجوة الكبرية املتعلقة بالرواية املرصية

للتحوالت االجتامعية والثقافية التي قادت إىل ثورهتا الكبرية يف  25كانون الثاين /يناير ،فجوة أخرى
ورصدها
ّ
تتعلق بالرواية اللبنانية ،وثالثة بالرواية التي بزغت يف منطقة اجلزيرة العربية وطرحت نفسها يف شكل انفجارة

ً
فضال عن غياب الرواية يف ليبيا ،والتي قدمت يف الفرتة نفسها
روائية جديرة باالهتامم يف العقدين األخريين،
ً
مهمة ،وخاصة لدى كاتب الطوارق والصحراء الليبية بامتياز ،إبراهيم الكوين ،وجمايله أمحد إبراهيم
أعامال ّ
الفقيه الذي كتب قصة التاريخ الليبي من االحتالل اإليطايل وحتى االستبداد اجلامهريي من ناحية ،وعدد من

الروايات التي كتبت استبداد نظام القذايف اخلانق وبشرّ ت بنهايته الوشيكة ،مثل رواية ملاذا أنت هنا؟ لفرج

العشة ،ووزارة األحالم ملحمد األصفر .لكن االعرتاف بوجود تلك الفجوات ال ُيغْ ني عن رضورة رأب بعض
صدوعها ،وهو أمر سأسعى إىل القيام ببعض جوانبه يف هذه املقدمة ،بعد احلديث عن اجلانب اإلجيايب الذي

يتضمنها امللف.
حتقق عرب األبحاث التي
ّ

10

العدد 2
خريف 2012

استقصاءات وإضافات تستحق الرصد والتأمل
استطاع امللف أن يكشف عن مدى حيوية الرواية يف املغرب العريب خاصة ،ويف سائر أنحاء الوطن العريب عامة،
منجزا يستحق االهتامم والدراسة؛ فقد كشف
وكيف أهنا راكمت يف هذا الشكل األديب يف ربع القرن األخري
ً
امللحق الببلوغرايف للرواية املغربية ،الذي أحلقه شعيب حليفي بدراسته ،أن الرواية املغربية وحدها أنجزت يف
العقود الثالثة األخرية أكثر من ستمئة رواية(*) ،وهذا عدد ضخم بأي معيار من املعايري ،ويوشك أن يقرتب
من عرشة أضعاف ما أنجزته هذه الرواية ذاهتا منذ بداياهتا الباكرة يف أربعينيات القرن املايض وحتى مطلع
كثريا ّمما تنتجه الرواية الفرنسية أو اإلنكليزية يف
العقد األخري منه .ولكن جيب أال ننسى أن هذا الرقم أقل ً
عام واحد ،وأن ما ُوزّ ع من هذه الروايات مجيعها قد ال يصل إىل ما ُوزّ ع من رواية واحدة ناجحة يف فرنسا
أو بريطانيا ،حتى ال نقع يف ترهات «زمن الرواية» وما شاهبها .وهذا نفسه ما نجده يف الرواية التونسية ،حيث
يؤكد حممود طرشونة أهنا أنجزت يف السنوات السبع األوىل من القرن احلادي والعرشين أكثر من مئتي رواية.
وهناك زيادة ملحوظة أخرى يف عدد الروايات اجلزائرية املنشورة يف الفرتة نفسها ،وخاصة باللغة العربية ،وإن
مل تصل إىل عدد ما نُرش يف كل من املغرب وتونس ،أي إننا بإزاء انفجارة روائية مغاربية تناظر تلك التي شهدهتا
اجلزيرة العربية يف العقدين األخريين ،وإن مل تقم مثلها بدور االنفجارة االجتامعية بسبب كثرة الكاتبات يف
رواية اجلزيرة العربية ،وهو أمر كنا نود إدراجه يف هذا امللف لوال حنث من ك ّلف بتقديم دراسة بشأنه بالوعد
الذي قطعه .ولو ُقدر هلذا امللف أن ينطوي عىل ثبت بيبليوغرايف بالرواية العربية يف كل من مرص والعراق ولبنان
وسورية وفلسطني ،لوجدنا أننا بإزاء ظواهر مناظرة يف كل منها.
النمو تغيرّ كيفي يف طبيعة التجارب واملغامرات
لكن املسألة ليست مسألة النمو الكمي فحسب ،بل يرافق هذا
َّ
يسجل الكثري
الفنية والتجريب الروائي وطبيعة اخلطاب الرسدي ً
معا ،األمر الذي جيعل الرواية بحق «ترمومرتًا» ّ
ّمما أصاب الواقع العريب العريض من تغيرّ ات عىل صعيد التطور االجتامعي والسيايس من ناحية ،وعىل صعيد
التغري الثقايف والفكري والفني من ناحية أخرى .وهذا التغيرّ الفني والتجريب ينطويان عىل وعي مضمر بأن
عملية التحديث ليست عملية مثاقفة جدلية فحسب ،تعيش حوارها اخلصب مع إنجازات اآلخر ،بل هي ً
أيضا
معا؛ فقد استطاعت الرواية أن حتاور الزمن واملكان
عملية مستمرة والبد هلا من التواصل عرب النمو والتحول ً
نسبيا عن أجهزة القمع وآليات
والواقع ،وترصد حركاهتا وحتمل يف تضاعيفها بصامهتا ،ربام ألهنا كانت بعيدة ً
اهليمنة اإلعالمية .كام أهنا استطاعت أن تسجل نبض الواقع ،وأن تكون ضمريه املؤرق الذي يرفض الكثري ّمما
ينطوي عليه هذا الواقعّ ،
ويبكت الوالغني يف سلبياته يف كثري من األحيان ،وذلك بسبب انفتاحها عىل جدليات
املتخيل اجلمعي ،وتفاعلها مع «بنية املشاعر» املضمرة فيه ،حسب تعريف رايموند وليامز الشهري هلذا املصطلح
ّ
احليوي؛ فهي القادرة عىل أن تطرح ال أسئلة ثقافتها املعرفية الراهنة فحسب ،وإنام أسئلتها األنطولوجية الباقية
ً
أيضا ،وأن تقدم استقصاءاهتا الشيقة يف هذا املجال .وقد استطاعت الرواية بحق أن تتجاوز الظواهر السطحية
وتتغلغل يف أغوار البنية العميقة للواقع العريب؛ إذ هي كتبت فسيفساء الواقع العريب ،وثقافاته اجلزئية التحتية
املهمشة ،اإلثنية منها (كاألكراد يف سورية والعراق،
الغنية بمرياثها وطقوسها وعواملها املتفردة ،ومجاعاته ّ
والدروز يف سورية ولبنان وفلسطني ،والنوبيني والبدو يف مرص ،واألمازيغ يف املغرب واجلزائر ،والطوارق يف
ليبيا والصحراء  ..إلخ) ،والدينية (كاألقباط يف مرص ،واليهود يف املغرب وتونس وسورية ،والصابئة واملسيحيني
يف العراق  ..إلخ).
نظرا إىل حجمه الكبري( .التحرير)
* مل نورد هذا امللحق ً
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لكن يبدو أن القاسم املشرتك األعظم بني الروايات العربية يف سائر أقطار الوطن العريب ،هو القمع والديكتاتورية
معا يكتب الروائي
من ناحية ،وكتابة ما يدعوه نبيل سليامن السرية الروائية املجتمعية من ناحية أخرى؛ فعربمها ً
ويعريه من خطابات اهليمنة الزائفة التي تتسرت عىل سوءاته ،أو تربر إخفاقاته،
العريب رؤيته النقدية لواقعه،
ّ
يتحول معها اخلطاب الروائي إىل خطاب مناهض خلطاب اهليمنة السائد يف السياسة واإلعالم عىل
بصورة
ّ
معا .فام تقدمه دراسات هذا امللف يسجل شهادات الرواية عىل الراهن العريب،
السواء ،وكاشف لسوءاهتام ً
وقدرهتا الفائقة عىل التعبري عن القاع االجتامعي الذي طمست خطابات السلطة حركيته الفعلية ،أو بالتعبري
املغريب الشهري عن «الزفت االجتامعي» وعن املدن العشوائية أو مدن الصفيح التي انترش طفحها فوق وجه املدن
العربية الكربى من بغداد ودمشق ،إىل القاهرة واخلرطوم وحتى اجلزائر والدار البيضاء.
أما الرواية العراقية ،فتكشف الدراسة التي يتضمنها امللف بشأهنا أهنا تعاملت مع أكثر التواريخ العربية درامية
ً
وأشدها عن ًفا والمعقولية .وقد متيزت بمجموعة من اخلصوصيات النامجة
وحتوال يف تلك الفرتة،
ومأساوية
ّ
عن املزيج العراقي الفريد من القمع والعنف واحلروب املستمرة ملا يقرب من ربع قرن ،منذ عام  1980وحتى
تسجل جتليات خراب
الغزو األمريكي عام  ،2003وما تبعها من نزيف املحاصصات الطائفية .واستطاعت أن ّ
اإلنسان وخراب اجلغرافيا بسبب تتابع احلروب وما أعقبها من غزو أمريكي؛ فهي توزعت بني نوعني :روايات
مكتوبة حتت وطأة القمع والعنف يف زمن الديكتاتورية ،وأخرى مكتوبة يف فضاء املنفى وما يتيحه من حرية
ممزوجة باالغرتاب .التجأ أوهلام إىل كتابة «روايات احلرب» ،أو اهلرب إىل التاريخ واألسطورة والرمز ،أو
الغوص يف سديم اإلهبام الغموض ،بينام عمد الثاين إىل االنشغال بعبء الذاكرة وما تركه وراءه من تناقضات
القمع واالستبداد ،أو بالنزح من خمزون التاريخ احلديث الثري ،أو باالجرتاء عىل التابو السيايس واجلنيس من
املحرمات االجتامعية والتقاليد من ناحية أخرى ،أو بالتوقف عند مآيس اجلندي العراقي يف
ناحية ،ونقد مجيع
ّ
ً
وصوال إىل الغزو األمريكي
احلروب املمتدة مع إيران ،ثم يف غزو الكويت ،واحلصار األمريكي اخلانق بعدمها،
حتول أكثر من مخسة ماليني عراقي إىل الجئني وتش ّتتهم يف املنايف.
للعراق ،وما ترتب عىل ذلك كله من ّ
وقد كتب التياران حمنة العراقي بامتياز ،من القمع االستبدادي وحتى االحتالل األمريكي واملحاصصات
الطائفية ،وما ترتب عليهام من متغيرّ ات الواقع السيايس واالجتامعي عىل السواء .وتوشك الرواية العراقية يف
كتابتها للذاكرة وملا خ ّلفه العراقي وراءه ،أن تكون رديف الرواية الفلسطينية يف كتابتها للذاكرة وتوثيقها لرحلة
النضال والنفي .لكن الرواية الفلسطينية التي تكتب اًّ
كل من الواقع الناجم عن االحتالل من ناحية ،والواقع
الغائب نتيجة االقتالع والنفي من ناحية أخرى ،تعمد إىل اسرتاتيجيات نصية مغايرة تتوخى استنهاض الذاكرة،
وطرح فلسطني يف مواجهة املحو َّ
املنظم الذي يامرسه مرشوع االستيطان الصهيوين عىل أرضها.
ومن اجلوانب اإلجيابية يف هذا امللف ً
أيضا أنه استطاع أن يلقي الضوء عىل الرواية السودانية ،التي توشك أن
تكون قارة جمهولة بالنسبة إىل املشهد الثقايف العريب الذي خلد إىل دعة الكسل بمعرفة الطيب صالح نيابة عنها،
بصورة ّ
شكل معها هذا الروائي نفسه ،وهو روائي كبري بأي معيار من املعايري ،عقبة يف طريق معرفتنا هلذه
ً
مريرا من النقد العريب واختزال بلد بأكمله يف كاتب واحد ،وكانت ،كام أعتقد،
الرواية ،التي تعاين
جتاهال ً
أنتجت لنا واحدة من أعذب الروايات العربية التي قرأهتا يف السنوات اخلمس األخرية ،أال وهي سن الغزال
لصالح حسن أمحد ،الذي ك ّلام حتدثت عنه وعن روايته اكتشفت أن أحدً ا ال يعرفه أو ال يعرف روايته بالرغم
يتضمنها امللف بشأهنا
من أهنا صدرت عن دار نرش شهرية هي دار اآلداب البريوتية .وقد كشفت الدراسة التي
ّ
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كم هي غنية بالتجارب ،ومدى تأثري األفق املأزوم الذي عاشه السودان يف فرتة الدراسة ،والناجم عن انقالب
اجلبهة اإلسالمية ،التي ال تزال متسك بخناق السودان منذ عام  1989والتي أدت سياساهتا اخلرقاء إىل انفصال
جنوبه عنه يف العام املايض ،عىل بنى هذه الرواية ورؤاها ولغتها.
والواقع أن دراسات هذا امللف جمتمعة تكشف لنا أن النص الروائي العريب مل يكتف برصد ما دار يف الواقع العريب،
بل قام ً
يموه عىل
أيضا بأحد أدوار املثقف ّ
املهمة ،وهو إبقاء جذوة العقل النقدي متقدة ،وكشف التدليس الذي ّ
احلقائق أو يطمسها ،وتعرية الواقع احلقيقي ،ومنع أنصاف احلقائق من أن تؤسس مصداقيتها ،واحلفاظ عىل
حالة من اليقظة الدائمة إزاء ما يدور ،والكشف عماّ ينطوي عليه من مضمرات دالة .وقد فعل ذلك من دون أن
نصيته ،أو يغفل عن أمهية اجلدل بني اسرتاتيجيات النص وتعزيز صريورة الكتابة ،وبني
ينسى نفسه ،أو يتجاهل ّ
موقعا
ما يدور من صريورات أخرى متزامنة ومتفاعلة معها؛ حيث احتلت عملية الكتابة يف كثري من الروايات ً
مركز ًيا ،واستأثرت بقدر كبري من األمهية ،واستفادت من تقنيات الفن املعامري والتقطيع السينامئي واملشهدية
املرسحية وتعدد اللغات وتراكم اخلطابات املتغايرة ،كام استفادت من استخدام الكوالج الصحايف من أقوال
وقصاصات واستعامل للصور والوثائق  ...إلخ.

شيء عن الرواية المصرية الغائبة
لكني أود أن أضيف إىل هذا كله بعض نتائج قراءايت املوسعة للرواية املرصية التي كتبت يف ربع القرن األخري،
ومن خمتلف األجيال ،وخاصة أدب اجليل اجلديد الذي مل يعرف يف حياته كلها غري زمن الرت ّدي واالهنيارات
واهلوان ،ألن هذا اجليل كان قد نشأ يف عامل القيم املقلوبة ،وتنامي املدن العشوائية إىل احلد الذي أصبح يعيش
فيها  40يف املئة من سكان املدن ،وتفاقم األزمة االقتصادية ،وانتشار البطالة بني الشباب ،وخاصة املتعلمني
وتكون اهلرم االجتامعي
منهم ،وتفاوت الدخول بشكل صارخ ،وحياة  40يف املئة من املرصيني حتت خط الفقر،
ُّ
ّ
التحكم
قادرا عىل
املنبعج ،عىل شكل ديناصور ضئيل الرأس وكبري اجلسد ،بصورة مل يعد الرأس الصغري فيها ً
يف هذا اجلسد ،ناهيك عن إدارته والسيطرة عليه .لذلك ،حينام كتب هذا اجليل عن جتربته ،جاءت كتابته مغايرة
تنبأ بام
ً
كليا ملا ُكتب قبله ،ومؤكدة استحالة استمرار الواقع الذي صدرت عنه .وال أريد أن أقول إن هذا األدب ّ
حدث بالضبط يف ثورة  25يناير ،وإن كان فيه الكثري من النبوءات التي يمكن تأويلها عىل أهنا استرشاف للثورة،
ولكنه أكد استحالة استمرار احلال عىل ما هي عليه ،ألن أي قراءة له ،وقد ُكتبت أكثر من قراءة له بالعربية
واإلنكليزية ،كانت تفيض دائماً إىل ما دعوته مجاليات األفق املسدود(((.
لنتعر ْف ً
أوال عىل ما كتبته األجيال السابقة عليه،
لكن قبل احلديث عن هذا األدب اجلديد  ..نبوءاته ومجالياتهّ ،
وعىل إذا ما كانت تلك الكتابات قد استرشفت الثورة التي وقعت يف مرص أو حتى أكدت استحالة استمرار
ما يدور فيها من تناقضات .والواقع أن أي متابع ملا ُكتب يف مرص يعرف أن األدب املرصي الذي سبق له أن
استرشف اهلزيمة قبل وقوعها املدوي عام  1967قد واصل استبصاراته الكاشفة ال عن حقيقة الواقع فحسب،
 1راجع يف هذا املجال دراسة طويلة يل عن رواية التسعينيات يف القاهرة وعالقتها بتغيرّ البنية املكانية للمدينة ،نُرشت باإلنكليزية:

Sabry Hafez, “The New Egyptian Novel: Urban Transformation and Narrative Form”, New Left Review, no. 62 (July/
August 2010), pp. 47 – 63.
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وإنام عن اجتاهات مستقبله ً
أيضا .ففي السنوات األخرية من عقد السبعينيات ،كتب عبد احلكيم قاسم روايته/
ِ
سجل فيها ببصرية واقتدار موجع زحف التأسلم السيايس عىل وجه الواقع ،وآثاره املدمرة
النبوءة املهدي التي ّ
يف مجيع صنوف احلياة فيه .وكتب معها عجز السلطة ممثّلة يف عمدة القرية ،واملشغولة بمغامراهتا اجلنسية الفاشلة
ً
تعويضا عن فقداهنا لفاعليتها ،أو التعامل بحزم مع جرائم التأسلم السيايس .كام كان مجيل
الستعادة حيويتها،
عطية إبراهيم أول من ّنبه يف النزول إىل البحر إىل اخلطر الذي ينطوي عليه تنامي عامل اهلامش بعد أن أمهل
ً
كليا ،وكتب جتربة احلياة يف املقابر املحيطة بمدينة القاهرة ،وكانت بداية النمو
عرص السادات الفقراء
إمهاال ًّ
الرسطاين للمدن العشوائية واألفق املسدود .وكان إبراهيم أصالن قد كتب يف مالك احلزين ثم يف وردية ليل
وعصافري النيل عن انسحاق اإلنسان الشعبي الفقري القادم من الريف بحثًا عن حياة أفضل يف املدينة ،فإذا
باملدينة تسحقه بقسوة ورشاسة غري مسبوقني ،وكأنه يسترشف هو اآلخر ،وخاصة يف عصافري النيل كل ما يدور
يف املدن العشوائية من شظف العيش يف أفق مسدود.

كان صنع اهلل إبراهيم قد كشف يف ذات عن التناقضات االجتامعية والسياسية املد ِّمرة يف تلك السنوات العصيبة،
دمرت الطبقة الوسطى املرصية ،باعتبار هذه الطبقة مستودع القيم الذي ُعصف به و ُقلب س ّلمه؛ فقد
وكيف أهنا ّ
كان أخطر ما فعلته حقبة السبعينيات الكئيبة وما جرى فيها من تظاهرات  18و  19كانون الثاين /يناير 1977
ً
وجردت حكم السادات من أي
شامال حتى ضفاف بحرية نارص جنو ًبا،
التي امتدت من شواطئ املتوسط
ّ
مناصا من االرمتاء يف أحضان العدو الصهيوين واملغامرة بعقد صلح معه ،عىل
رشعية ،فلم جيد السادات بعدها ً
النحو الذي تكرست به اهلزيمة ،أقول كان أخطر ما فعلته هذه احلقبة هو نجاحها يف قلب س ّلم القيم االجتامعية
واألخالقية كلية يف فرتة وجيزة؛ تلك القيم التي أنفق املجتمع املرصي قرونًا ،بل ألفيات ،عىل تعميدها باجلهد
والعرق :قيم الصح واخلطأ ،اخلري والرش ،اجلامل والقبح ،الصدق والكذب ،اجلدية و«الفهلوة» ،العلم واجلهل،
النبل والسفالة ،الرصاحة واملداهنة  ..إىل آخر هذه الثنائيات املتعارضة .هذه القيم ،التي كانت أول كل ثنائية
فيها عىل قمة الس ّلم وثانيتها يف أسفله ،انقلبت كلها وأصبحت الثانية يف قمة الس ّلم واألوىل يف احلضيض؛
فالتضخم االقتصادي ،الذي تواصل طوال فرتة حكم السادات وبمعدل ناهز الـ  40يف املئة سنو ًيا ،قىض
عىل الطبقة الوسطى ،وأجهدها وعصف بكل قيمها أمام أعينها احلزينة العاجزة .وانترش اجلهل والرش والقبح
والرياء و«الفهلوة» ومجيع السفاالت التي أصبحت بعد ذلك هي القانون ،وكل ما عداها استثناءات تستقطب
تقريبا ،من التعليم
وتكون جمتمع تسوده رشيعة الغاب ،بعدما خت ّلت الدولة فيه عن مجيع أدوارها
السخرية.
ّ
ً
وحتى الصحة ،وسبق أن خت ّلت عن دورها يف الثقافة يف مطالع السبعينيات وبداية حكم السادات ،وذلك
مهمة تطهري الثقافة ،والقضاء عىل كل بقايا املرشوع
بتكليفها الكادر املتأسلم الشهري ،حممد عثامن إسامعيلّ ،
وجرد عرشات الك ّتاب من أعامهلم ،وتوقف النرشُ ،
وأغلقت بجرة قلم عرش
معاُ .
النارصي فيها ويف اإلعالم ً
جمالت ثقافية حمرتمة دفعة واحدة ،واس ُتبدلت هبا جملتان متخلفتان مها الثقافة واجلديد.
جسد صنع اهلل إبراهيم يف رواية رشف كيفية تعهريها
ورسعان ما خت ّلقت يف هذا املناخ اجلديد آليات شائهةّ ،
لشباب عقد الثامنينيات ،وبعد مقتل السادات واستمرار َخ َلفه عىل النهج نفسه ،عرب آليات قهرها اجلهنمية التي
دمرت فيهم أي إحساس باملقاومة أو الكرامة
تتضافر فيها العنارص الداخلية مع العنارص اخلارجية ،وكيف ّ
الشخصية .وكان هباء طاهر بدأ الكتابة عن قسوة املناخ الطارد الذي خت ّلق يف هذه املرحلة يف احلب يف املنفى،
التزمت الديني والصهيونية وأثره يف تدمري أي تط ّلع عريب
وكشف عن التحالف املشبوه بني بعض تيارات
ّ
تكونت يف
وطني للتقدم يف مرص خاصة ،بعد أن كشف عن االهنيار الدامي والقايس لألحالم
املحبطة التي ّ
َ
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املرحلة النارصية يف رشق النخيل وقالت ضحى .لكن ما إن عاد إىل تناول الواقع املرصي يف نقطة النور يف عقد
التسعينيات ،حتى كشف عن مدى ُي ْتم اجليل اجلديد وتش ُّتت بوصلته وانسداد األفق أمامه .وكان حممد البساطي
قد واصل يف رسدياته الشعرية الشفيفة تقديم قسوة احلياة عىل من يعيشون يف القاع االجتامعي ،وكيف حيافظون
بربعم الفقر اجلارح عىل كرامتهم يف عامل ال يأبه ألي كرامة يف بيوت وراء األشجار أو أصوات الليل أو جوع أو
غرف لإلجيار ،وكيف أ ّدت تطورات الواقع العريب اجلديد إىل جتذير نوع من آليات العبودية الطوعية أو املختارة
ً
وصوال إىل ختليق آليات هذا السجن الكبري الذي تعيش فيه مرص كلها يف
يف نفوسهم يف دق الطبول أو اخلالدية،
أسوار ،حيث ال سبيل أمامها إزاء آلياته اجلهنمية واالحتفاظ هبا فيه غري اجلنون .وقد شاركته رضوى عاشور
التصور بشأن السجن املرصي الكبري يف روايتها اجلميلة فرج ،التي سجلت كيف ش ّتتت جتربة السجن
هذا
ّ
واالعتقال السيايس بوصلة أجيال ثالثة من املرصيني ،وتركت فيهم قروحها التي ال تندمل .وكانت رضوى
عاشور قد كشفت قبل ذلك يف أطياف عن اخلراب الذي عشش يف اجلامعات التي تعلم فيها هذا اجليل ،وعن
وحتوهلا إىل مباءة للقبح والتناقض بعدما كانت «قطعة من أوروبا».
تدهور مدينته ّ

جسدته كتابات جيل الستينيات ،وهي الصورة
سأكتفي هنا هبذا القدر من التناول الرسيع لصورة العامل الذي ّ
التي نجد تنويعات ثرية عليها يف كتابات اجليل التايل له ،كام هي احلال يف أعامل حممود الورداين ،أو يوسف
أبو رية ،أو حممد املنيس قنديل ،أو إبراهيم عبداملجيد ،وذلك كي أتريث ً
تكون يف تلك
قليال عند اجليل الذي ّ
احلقبة الكئيبة من تاريخ مرص ،وولِد أغلب ك ّتابه ُقبيل اهلزيمة أو ُبعيدها ،ومل يعرفوا سوى نظامي السادات
الشعور
ومبارك الفاسدَ ين .وقد عاش هذا اجليل مجيع تناقضات تلك املرحلة الصعبة من تاريخ مرص ،وعانى
َ
املستمر بأن طاقاته َّ
َّ
تفاقم األزمات االجتامعية ،وشاهد فصول النهب املنظم أو
معطلة وغري مستغَ لة ،كام عانى
َ
وتكون وعي هذا اجليل
«الرسقتاريا» ( )cleptocracyالتي بدأت منذ عهد السادات ،ومل تتوقف حتى اليوم.
ّ
التطرف االقتصادي احلاد التي جتعل
وتفش أشكال
يف عرص تكريس اهلزيمة واالعرتاف بالعدو الصهيوين،
يّ
ّ
القلة تلعب باملاليني ،بينام ماليني الشباب ال جيدون العمل وال املأوى ،وال يستطيعون تدبري حياة كريمة أو
زجية موفَّقة .وال يمكن إغفال الربط بني حالة القهر واإلحباط املتفشية يف نصوص هذا اجليل اجلديد وبني املناخ
االجتامعي واالقتصادي الذي نشأ يف ظل تناقضاته.
وكان ُجل شبان هذا اجليل قد أكمل تعليمه يف جامعة نخرها الفساد ،وختلىّ فيها عدد كبري من األساتذة عن
مرسب االمتحانات املغشوشة ،أو متملق رساة الطلبة ،أو
دور املعلم ليامرس دور تاجر املذكرات الغثة ،أو ّ
كاتب التقارير األمنية التي أصبحت سبيل الرتقي يف اجلامعة ،أو مزور درجات أوالده لريثوا وظيفته ،أو
مروج األفكار الضحلة .وبدأ شبانه وشاباته الدخول إىل معرتك احلياة االجتامعية يف الثامنينيات والتسعينيات،
ّ
املروع؛ إذ أكدت مجيع إحصاءات تلك الفرتة تغيرّ تركيبة البطالة يف مرص ،وظهور ما
البطالة
بشبح
فاصطدموا
ّ
ّ
ُينعت بـ «البطالة املستحدثة» ،وهي بطالة احلاصلني عىل مؤهالت جامعية ،وقد حلت مكان «البطالة املق ّنعة»
التي كانت تسود الريف املرصي يف اخلمسينيات والستينيات ،أو حتى تلك البطالة التي كانت تسود صفوف
غري املتعلمني ،ألن تلك البطالة التي عاشها هذا اجليل هي بطالة شبابية ومتعلمة.
وال يقترص التغيري الذي عاشه هذا اجليل عىل اجلوانب االقتصادية واحلضارية وحدها ،ولكنه يمتد إىل ما هو
تصور اإلنسان لنفسه
أبعد من ذلك ،إىل عالقة اإلنسان باملكان ،فهي األخرى تغريت بتغري جغرافيته ذاهتا ،إذ إن ّ
وللعامل املحيط به يرتبط بفهمه لكل من الزمان واملكان وللعالقة املعقدة بينهام ،وهو تصور مهم يف فهمنا ملا يكتبه
تصور العالقة بني الزمان واملكان حمكوم باملامرسات
هذا اإلنسان عن نفسه وعن العامل الذي يعيش فيه ،ألن ّ
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وجغرافيا .واملكان والزمان
تارخييا
تنوع هذه القيم وتغايرها
املادية لعملية إعادة إنتاج القيم االجتامعية ،وبمدى ّ
ً
ً
من املحددات األساسية للوجود اإلنساين وللمتخيل القومي عىل السواء .وقد كان املكان يف مدينة القاهرة ً
مثال
يتكون من نوعني :املدينة القديمة بطابعها اإلسالمي ،واملدينة احلديثة التي بدأها اخلديوي إسامعيل ،عىل غرار
ّ
(*)
مبنيا
باريس هاوسامن  ،واستمر نموها العمراين يف توسعات املعادي ومرص اجلديدة ومدينة نرص واملهندسنيً ،
عىل مبادئها منذ ذلك الوقت وحتى هناية مرحلة عبد النارص.
تكون مدينة ثالثة ال تنهض عىل أي ختطيط عمراين ،أو ما ُيعرف
تكون وعي هذا اجليل يرافقه ّ
والواقع أن ّ
واقعا جديدً ا ،انسد فيه األفق
يف مرص باسم املدينة العشوائية التي غيرّ ت جغرافيا املدينة ،وخلقت يف فضائها ً
ومكانيا؛ فبعدما ك ّفت الدولة يدها عن توفري إسكان اقتصادي للفقراء عقب نكسة  ،1967أقام هؤالء
فعليا
ً
ً
الفقراء خارج النطاق الرسمي أحياء كاملة لإلسكان العشوائي ،كام استرشت يف الفرتة نفسها ظاهرة اإلسكان
رسيعا مع تفاقم أزمة اإلسكان حتى باتت أحزمة
انتشارا
اهلاميش والسكن يف املقابر .وانترش اإلسكان العشوائي
ً
ً
اإلسكان العشوائي حتيط اآلن باملدينتني السابقتني إحاطة السوار باملعصم ،وحتارص القاهرة بحزاميها الرشقي
(دار السالم واسطبل عنرت والدويقة ومنشأة نارص) ،والغريب (إمبابة واملنرية وناهيا وبوالق الدكرور والوراق
ً
فضال عن السكن يف املقابر واإلسكان اهلاميش الذي يرتكز يف الداخل ،ويف قلب
واهلرم والقصبجي) ،هذا
أحيائها القديمة .كام أن العقدين األخريين ،وبالتحديد منذ النصف الثاين من تسعينيات القرن املايض وحتى
املسورة((( ،وهي
اليوم ،شهدا انبثاق مدينة رابعة أخرى خارج تلك املدن الثالث هي مدينة منتجعات األثرياء
ّ
أقرب إىل املستوطنات الغريبة عىل املدينة ،والتي ستدور فيها واحدة من روايات هذا اجليل املهمة ،أعني رواية
أمحد خالد توفيق يوتوبيا((( ،التي تعمد ،ملرارة املفارقة ،إىل تقديم يوتوبياها املقلوبة ( ،)Dystopiaأو باألحرى
الكشف عن انقالب هذه املجتمعات التي تتغيا بناء عامل مثايل ،ولكنه يظل حمتو ًيا يف داخله عىل كوابيسه الدالة
واملسترشفة لكثري ّمما جرى.
هذا املناخ احلضاري واملكاين املتفاقم ،الذي و ّلد حالة ما قبل الثورة ،حالة استحالة استمرار األمور ،ورضورة
معا ،ألننا إذا تأملنا رواية
االنفجار ،والثورة ،طبع الرواية اجلديدة التي كتبها هذا اجليل برؤيته وبنيته ً
نوعا من التناظر بني التغري العمراين وما نتج منه من جغرافيا حرضية
التسعينيات املرصية ،سنجد أن ثمة ً
النص وما انتاب طوبوغرافيته من
جديدة وغريبة ً
معا ،يعاين إنساهنا ضيق التنفس االجتامعي ،وبني الفضاء يّ
متييزا
حتوالت .فإذا كانت املدينة الثانية  -التي متتد من العتبة حتى وسط البلد وغاردن سيتي والزمالكً ،
ّ
هلا من املدينة األوىل ،وهي القاهرة املعزية التي متتد من اجلاملية حتى السيدة زينب وابن طولون والقلعة -
قد نشأت بدافع التقدم والتحديث اللذين راودا حلم اخلديوي إسامعيل من ناحية ،ليجعل القاهرة مدينة
تضاهي أمجل احلوارض األوروبية ،وراود العقل وصحوة االستنارة العقلية التي بدأت مع الطهطاوي وعيل
عشوائيا ،وبدافع اليأس من أي أمل بمستقبل
مبارك وحممد عبده من ناحية أخرى ،فإن املدينة الثالثة نشأت
ً
* البارون جورج أوجني هاوسامن هو املخطط الفرنيس الذي قام بتخطيط باريس وطلب منه اخلديوي إسامعيل أن يقوم بتخطيط القاهرة.

 2ملزيد من التفاصيل عن هذه الظاهرة ،راجع:

Diane Singerman and Paul Amar (eds), Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture

and Urban Space in the New Globalised Middle East (Cairo: American University in Cairo Press, 2006) and Mona
Abaza, The Changing Consumer Cultures of Modern Egypt: Cairo’s Urban Reshaping (Cairo: American University in
Cairo Press,2007).

 3أمحد خالد توفيق ،يوتوبيا (القاهرة :دار مرييت.)2004 ،
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مناسب ،بمعنى أهنا تنطوي عىل رد فعل قصري النظر عىل أزمة خانقة ،وهو أمر يتم فيه تغليب اآلين عىل
العقالين ،واملؤقت عىل املستمر ،كام ينطلق من يأس من أن تقوم الدولة ،وقد نخرها الفساد واستمرأت
التبعية ،بدورها يف رعاية مواطنيها؛ فالعشوائية التي نشأت هبا هذه املدينة بعيدً ا عن كل ختطيط عقيل وعلمي،
ليست جمرد منطق ظهورها ،ولكنها جوهر وجودها ذاته ،إذ إن كل يشء يف هذه املدينة تتغلغل فيه العشوائية
حتى النخاع .ولذلك تبدو هذه املدينة العشوائية بحزاميها الرشقي والغريب وكأهنا جتسد عىل صعيد البنية
ومجاليا يف وسط
عمرانيا
املكانية عملية حصار املرشوع العقيل التنويري املنظم ،الذي ال تزال ثامره مرقوشة
ً
ً
البلد ،بحزام من االرتداد العمراين إىل الريف ،يف ما يدعوه بعضهم عملية ترييف املدينة ،والعودة بمسكنها
ومناخها كله إىل ما ينطوي عليه املسكن الريفي من بدائية وخت ّلف ،أو باألحرى إىل مرحلة ما قبل عملية
التمدين نفسها .وهذا نفسه ال ينفصل بأي حال من األحوال عن االرتداد الفكري إىل مرشوع ما قبل
االستنارة العقلية والعمرانية ،والدعوة إىل تقليد السلف والتخليّ عن «تقليد الغرب».
لذلك نجد أن الرواية التسعينية تتسم هي األخرى ،شأهنا شأن املكان الذي صدرت عنه ،بضيق الرقعة من
معا .والواقع أن من يقرأ هذه الروايات يالحظ وعيها املستمر بعملية
حيث طول النص ،وضيق العامل الروائي ً
(((
التقويض التي تنتاب بنية املدينة وبنية الواقع كله؛ ففي رواية مي التلمساين دنيازاد  ،حتتل عملية تقويض البيت
القديم اجلميل وبناء عامرة قبيحة حمله مكانًا حمور ًيا .وهذا الوعي بالتقويض املكاين نجده كذلك يف رواية منى
برنس ثالث حقائب للسفر((( ،ورواية مصطفى الناغي دم فاسد((( ،ورواية عادل عصمت هاجس موت(((،
بالتقوض ،هناك  -وبام يشكل
ورواية حسني حسن اسم آخر للظل((( ،وروايات أخرى .باإلضافة إىل الوعي
ّ
امللحة يف التناول التفصييل للمكان ،أو باألحرى التشبث به .وهي رغبة تنطوي عىل جتسيد
مفارقة -هذه الرغبة ّ
مدى صالبة املكان واألشياء ومتاسكها ،مقارن ًة بمدى هشاشة الفرد عامة ،والذات الراوية خاصة من ناحية،
ومتك ّننا من ناحية أخرى من استنتاج بعض أبعاد شخصية الراوي النفسية ،الذي يقدم هذا الوصف املكاين
عربها ،لكنه رصد تفصييل ال يستهدف متكني القارئ من استعادة املكان ،أو إعادة تشييده يف ذهنه ،أو حتى
مضاهاته بام يعرف من أمكنة ،بل العكس من ذلك متا ًما ،ألن تقديم املكان يف عدد من هذه الروايات ،مثل رواية
وائل رجب داخل نقطة هوائية((( أو روايتي منترص القفاش ترصيح بالغياب وأن ترى اآلن( ((1أو رواية إبراهيم
فرغيل كهف الفراشات( ،((1يتعمد تغريبه عن القارئ بصورة يستحيل معها إعادة تشييده يف ذهنه لكثرة ما فيه
من تناقضات ،فال نستطيع التمييز يف حلظات رسدية كثرية بني املكان اخلارجي وفضاء الشخصية الداخيل،
أكان النفيس أم الروحي .وما كتابة اجلسد إال نوع من التجليّ النيص هلذه النزعة املتناقضة يف التعامل مع املكان،
والنابعة بطبيعة احلال من تناقضية املكان ذاته؛ فبينام يؤكد النص انغامسه يف تفاصيل حقيقية ملموسة ،وكتابته
وحلدة املفارقة،
عن جسد ما يعرفه جيدً ا ،وهو (أي اجلسد) يف كثري من األحيان جسد الذات الكاتبة نفسها ،فإنهّ ،
 4مي التلمساين ،دنيازاد (القاهرة :دار رشقيات.)1997 ،
 5منى برنس ،ثالث حقائب للسفر (القاهرة :مركز احلضارة العربية.)1998 ،
 6مصطفى الناغي ،دم فاسد (القاهرة :مطبوعات اجلراد.)1998 ،
 7عادل عصمت ،هاجس موت (القاهرة :دار رشقيات.)1995 ،
 8حسني حسن ،اسم آخر للظل (القاهرة :دار رشقيات.)1995 ،
 9وائل رجب ،داخل نقطة هوائية (القاهرة :دار رشقيات.)1996 ،
 10منترص القفاش ،ترصيح بالغياب (القاهرة :دار رشقيات ،)1997 ،وأن ترى اآلن( ،القاهرة :دار رشقيات.)2002 ،
 11إبراهيم فرغيل ،كهف الفراشات ،طبعة خاصة (القاهرة[ :د .ن ،)1998 ،].وطبعة ثانية (القاهرة :دار مرييت.)2003 ،
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يربهن يف الوقت نفسه عن القطيعة اجلوهرية والكيانية بني الرسدي والواقعي ،ويفعل ذلك بطريقة ّ
تؤطر هذه
القطيعة وتنمذج عدم االستمرارية واالنقطاع بني صيغة وجودنا كبرش ،وصيغ الوجود النيص املختلفة ،التي
تتسم بقدر أكرب من الصالبة والديمومة.
وينقلنا هذا إىل سمة أخرى من سامت النص اجلديد ،هلا عالقة بعشوائية املدينة الثالثة وبمنطق التجاور فيها.
فإذا كانت هذه املدينة قد ُبنيت بطريقة هلا منطقها من دون شك ،وال تعتمد عىل التخطيط التقليدي للشوارع
وامليادين واحلدائق املفتوحة ،وإنام تنطوي عىل منطق براغاميت قميء تتجاور فيه البيوت بشكل عشوائي وبال
ختطيط عمراين مسبق يعتمد عىل املنطق و ُبعد النـظر ،فإن الرواية اجلديدة تبدو وكأهنا ال تعتمد عىل ختطيط منطقي
مسبق ،له تقاليده ومواضعاته الرسدية املعروفة ،كام كانت احلال من قبل؛ إذ تتحرر من تقاليد الرواية التقليدية
معا ،وترضب ُعرض احلائط بقوانني الرسد والتطور املنطقي للحوادث .وإذا كانت املدينة الثالثة ،وقد
واحلديثة ً
ألقت ُعرض احلائط بقوانني العمران احلرضي القديمة ،قد تكاثرت فيها القاذورات وا ُ
حلفر ،وزكمت شوارعها
روائح املجاري والتكدس والعفن ،فإن هذا هو ما يربر ولع الرواية اجلديدة بام ُيعرف باملقربية (.)Macabre
أمل تبدأ املدينة الثالثة تلك بسكنى املقابر ،وما حتويه هذه املقربية من فئران وغربان وجثث وهياكل عظمية ،وما
يشيع فيها من انتهاك  -فظ أحيانًا  -للمواضعات والتقاليد وولع بالشذوذ والعفن كام يف رواية دم فاسد أو يف
عباد القمر(((1؟
رواية حممد حسان ّ
لكن هذا الغياب الظاهري للتخطيط ال ينفي وجود بنية ما للنص الروائي اجلديد ،ومنطق ما لعالقات أجزائه
ختطيطيا أو
النصية التي ال دليل
بعضها ببعض ،كام هي احلال يف املدينة الثالثة؛ فالرواية اجلديدة أقرب إىل املتاهة ّ
ً
(((1
عمرانيا هلا ،كاملدينة التي صدرت عنها .ولعل عنوان رواية مصطفى ذكري األوىل هراء متاهة قوطية يكون
ً
التجسيد الطبيعي هلذه املتاهة عنوانًا وبنية ،وهي ليست متاهة معرفية وفلسفية كاملتاهة البورخيسية يف مكتبة بابل
أو املتاهة الكافكاوية يف املحاكمة ،وإنام متاهة من نوع آخر أقرب ما تكون إىل الضياع أو املتاهة الوجودية أو
الكيانية؛ إهنا نوع من الضياع الذي ال يمكن جتاهل أنه مبني عىل حمدودية املعرفة وفقر التعليم ال عىل موسوعيتها
كام هي احلال بالنسبة إىل املتاهة البورخيسية .وهذه البنية القريبة من بنية املتاهة نجدها هي األخرى يف رواية
منترص القفاش ترصيح بالغياب ،ورواية عادل عصمت هاجس موت ،ورواية أمحد غريب صدمة الضوء عند
اخلروج من النفق(.((1
واملتاهة ،وهي بنية فقدان السيطرة ،أنسب الصيغ للتملص من سطوة السلطة ،فإذا كانت املدينة الثالثة تستبعد
منها السلطة وقد ُبنيت يف غياهبا النسبي ،واتسمت شوارعها بالضيق واحلواري املسدودة ،بصورة ال تتيح
لسيارات السلطة (من رشطة أو إطفائيني) اجتيازها ،فإن الرواية التسعينية هي األخرى تستبعد من ساحة الرسد
فيها كل سلطة ،بام يف ذلك سلطة املؤلف عىل النص ،بل توشك أن تكون معادية ملفهوم السلطة وما يتبعه من
تراتب يف عالقات القوة .ففي رواية أمحد غريب ً
مثال نجد أن سلطة املؤلف املركزية عىل النص قد انفرطت متا ًما،
مجيعا من
وحلت حملها عملية أقرب ما تكون إىل التأليف اجلمعي ،ألن النص يسمح ألصدقاء املؤلف  -وهم ً
 12حممد حسان ،عباد القمر (القاهرة :دار حور.)1999 ،
 13مصطفى ذكري ،هراء متاهة قوطية (القاهرة :دار رشقيات.)1997 ،
 14أمحد غريب ،صدمة الضوء عند اخلروج من النفق (القاهرة :نوارة للرتمجة والنرش.)1996 ،
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ك ّتاب جيله -بكتابة «الفقرات اخلاصة هبم يف القصة» ،كام يثبت النص يف بدايته ،بصورة مل ُيعد معها ألي منهم
سلطة مطلقة عىل النص ،كام كانت احلال يف روايات الكاتب العليم بكل يشء.
ومن املفارقات املؤسية حقًا أن الواقع املكاين الضاغط يف هذه املدينة الثالثة ،ويف احلقبة التسعينية التي اكتملت
فيها سامهتا ،يرافقه إحساس مفارق بالزمن ،جيعل الشباب يشعر بأنه -حسب تعبري عزيز عىل إدوارد سعيد-
«خارج املكان» باستمرار ،رغم ضغط املكان اخلانق عليه؛ فقد تق ّلص الزمان ،أو باألحرى انكمش اإلحساس
البدهيي أو الفطري به ،فلم ُيعد للاميض ثقله وال استمراريته ،بل تبددت تقاليده ،وعصفت التغيرّ ات الرسيعة
بقيمه ورواسيه ،وفقد إرثه العتيد ثقله ومكانته ،ومل يعد للمستقبل أمهيته ،ففقد اإلنسان إحساسه بأنه جزء من
صريورة تارخيية أعرض ،هلا ٍ
ماض ومستقبل ،األمر الذي أدى إىل شعور اإلنسان بأنه حماصرَ يف احلارض أو واقع
يف أحبولته؛ فقد حتول احلارض املبهظ الثقيل إىل سجن ال انفالت منه ،ألن أهم ما يتسم به الزمان يف روايات
التسعينيات اجلديدة هو أنه زمان قصري األمد ،ال ُيعرف له ٍ
ماض عريق يمتد يف الزمان إىل أجيال وعهود ،كام
كان التصور التقليدي الثابت للزمان ،وال يملك ترف التفكري يف مستقبل ممتد .لقد تقلص الزمن تصور ًيا،
معا لالهنيار ،فلم يعد يف استطاعة املايض وما ترسخت فيه
وتعرضت امتداداته الراسخة يف املايض واملستقبل ً
من رؤى وتقاليد أن يمنحا احلارض أي إحساس باألمن واالستقرار .ومل يعد يف استطاعة احلارض املزعزع أن
رسخ لدى إنسان
يصوغ توقّعات حمتملة يف املستقبل ،أو أن جيرس احللم بأي يشء خارج حلظته الراهنة ،وهذا ما ّ
التسعينيات الشعور بأنه حماصرَ يف احلارض ( ،)trapped in the presentكام تقول نورا أمني .ذلك ألن السمة
األساسية التي يجُ مع عليها هذا األدب هي انسداد األفق كلية ،وخاصة أمام اجليل اجلديد من شباب مرص،
مهمشا وليس مركز ًيا ،وتعصف كل الظروف املحيطة بإرادته ،بل تُزري هبا مجيع تناقضات
الذي جيد نفسه َّ
احلياة اليومية يف مرص ،حيث يتعرض الشباب خاصة لشتى صنوف اهلوان والعنف الرمزي والفعيل عىل السواء.
وك ّلام ازداد وعي هذا الشباب بام يدور حوله يف الواقع املحيل ،ويف العامل من ورائه ،ازداد إحساسه باستحكام
وتعمق وعيه بتناقضات الواقع االجتامعي واالقتصادي من حوله،
األزمة القومية والشخصية عىل السواء،
ّ
وتفاقم شعوره باإلحباط والعجز واليأس واملهانة .يف هذا املناخ يشعر الشباب -وعن حق -بانسداد األفق
هيمشه وال يعبأ به ،وجيعله حيس بانعدام إمكانات حتقيق إرادته إىل أقىص حد،
أمامه كلية؛ فكل يشء حوله ّ
إال يف حدود تدمري الذات ،أي يف حدود السيطرة عىل جسده فحسب ،وهذا هو رس تنامي كتابة اجلسد بني
الشباب ألهنا املنطقة الوحيدة التي يستطيع هذا اجليل حتقيق إرادته فيها .ومع انسداد األفق ،بدأت القطيعة مع
مجيع مصادرات النزعة اإلنسانية التي يعي هذا اجليل ،أكثر من غريه من أجيال الرواية العربية منذ حممد حسني
هيكل وحتى جيل الستينيات ،عيوهبا وجنوحها إىل إضفاء طابع مثايل وكليّ عىل التجربة ،وتغليب األمل عىل
اليأس فيها ،وعىل أي نزعة إنسانية يمكن تب ّنيها يف عامل تسوده قوانني الغابة وحدها ،ويتفشى فيه خمتلف صنوف
«البلطجة» والبذاءات االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل السواء؛ فثمة  -لدى هذا اجليل  -إحساس طاغ
نوعا
بأن التجربة املوحدة التي كانت اجلموع تؤمن هبا نأت إىل منطقة بعيدة عن إدراك الذات احلديثة ،وأن ثمة ً
نوعا من الفساد ،قد ترسب إىل بنية الثقافة ذاهتا ،وأدى إىل تفيش نوع من إحساس مؤمل بذنب
من املرض ،أو ُقل ً
هو ذنب عبثي إىل حد ما ،ألن ال جريرة للذات فيه وال مسؤولية هلا عنه .ويتخلل هذا اإلحساس ا ُملر مجيع
كتابات هذا اجليل ،الشعرية منها والنثرية ،ولكنه أوضح ما يكون يف الرواية املرصية اجلديدة ،حيث اإلنسان فيها
جمرد «الصفر احلادي والعرشين»( ،((1يأكل اخلوف روحه ،وتدفعه مواضعات الواقع إىل خارج الزمن ،وال يكاد
 15هذا هو عنوان رواية حممود حامد األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1997 ،
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يعثر لنفسه ،إذا ما حالفه احلظ ،عىل «دكة خشبية تسع اثنني بالكاد»( ،((1أو يتخبط يف «هراء متاهة قوطية» ً
أمال
باالرتفاع «فوق احلياة ً
قليال»( ،((1ويتحرك «داخل نقطة هوائية» يف «مدينة اللذة»( ((1الكابوسية اخلاوية .واملرأة
ً (((1
ِ
«قميصا ورد ًيا فارغا» يف عامل ال يعد بأي امتالء ،يريد أن يدفعها من جديد
يف هذا العامل الغريب ليست إال
ً
إىل «اخلباء»( ((2الذي تومهت املرأة قبلها أهنا حتررت منه .يف هذا العامل اجلديد ،مل ُيعد ممك ًنا اللجوء إىل بنية نسقية
نوعا من التصادم أحدمها باآلخر بعدما استحال
ذات تطور منطقي ،ومل يعد اخلاص
انعكاسا للعام ،بل أصبح ً
ً
التوفيق بينهام .وبات هناك حاجة إىل نزعة جديدة هي نزعة الرفض املتمردة التي يؤكد عربها اخلاص رفضه
للعام ،أو يعلن عربها عىل األقل عدم إذعانه له ،ورفضه للوقوع حتت سلطانه.

ً
فبدال من البنية القديمة «بداية  -وسط  -هناية» ،تستبعد البنية اجلديدة الوسط من حساهبا ،وهو ما يؤدي
املقدمة .لكن االنشغال باهلاجس الكياين يف هذه
إىل اإلخالل بتوازن العامل َّ
املقدم وطرح إشكالياته الكيانية يف ّ
توجها حمسو ًبا ،بل هو أقرب إىل االرجتال العفوي ،أو اهلم احلديس ،منه إىل الشاغل العقيل املربمج.
األعامل ليس
ً
فمع فقدان اهلاجس املعريف مركزيته ،واملتون الفكرية الكربى ( )grand narrativesمصداقيتها ومرشوعيتها،
مل ُيعد بمقدور الذات الكاتبة اللجوء إىل منطق الرتاتب القيمي واملعنوي الذي تعتمد عليه بنية التسلسل املنطقي
السببية ،ألن األساس املعريف الذي تركن إليه هذ البنية ذاهتا فقد هو اآلخر مصداقيته ،وما عاد باستطاعة الذات
الكاتبة االستكانة إىل صالبته .ومن هنا أصبح عىل الكاتب التعامل مع رسود عدة متصارعة تستهدف تقديم
الواقع أو احتيازه أو متثيله ،يف ما ُيعرف يف الرسد احلديث بمصطلح Competing Representations of
( Realityمتثيالت الواقع املتنازعة) الذي ال يمكن االعتامد فيه عىل عالقات الرتاتب القديمة ،وإنام عىل عالقات
ّ
التحكم فيها.
التجاور الذي ال يعرف الكاتب قبل راويه منطق وجودها وال سلطان له عليها ،أو ال قدرة له عىل
الذات الكاتبة مل تعد صاحبة الوعي املركزي املضمر املسيطر عىل النص ،كام كانت احلال مع املنطلق املعريف
للرواية ،ألن فقدان الثقة يف النزعة اإلنسانية عبرّ عن نفسه فكر ًيا يف ُجل هذه النصوص من خالل االنتقال ،عىل
الصعيد الفلسفي أو عىل صعيد املصادرات املنطلقية ،من االنشغال باهلاجس املعريف ( )Epistemologicalإىل
التعامل مع اهلاجس الكياين ( ،)Ontologicalأو الوجودي باملعنى الفلسفي املطلق الذي يتعلق بوجود اليشء
ً
مشغوال بنوع آخر من األسئلة األنطولوجية أو الكيانية املتعلقة بكينونة العامل
وكينونته .وأصبح النص اجلديد
يتكون هبذا الشكل؟ وهي األسئلة
واإلنسان ً
يتكون هذا العامل؟ وملاذا ّ
معا :ما هو العامل؟ أي عامل هذا؟ وكيف ّ
ومهدت ملنطقها املغاير والرافض لكل ما يف الواقع الذي أكدت بمنطق
املزل ِزلة التي فتحت الباب أمام الثورةّ ،
النص وبنيته استحالة استمراره.

إضاءات على الرواية اللبنانية
أسد يف هذه املقدمة مجيع الفجوات التي تركها تقاعس بعض من طلبت منهم الكتابة يف
ملّا كان من العسري أن ّ
امللف عن الوفاء بام وعدوا القيام به ،فإنني ال أود أن أختم هذه املقدمة من دون تسليط بعض اإلضاءات الرسيعة
16
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هذا هو عنوان رواية شحاته العريان األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1998 ،
هذا هو عنوان رواية سيد الوكيل األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1996 ،
هذا هو عنوان رواية عزت القمحاوي األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1997 ،
هذا هو عنوان الرواية األوىل لنورا أمني ،صدرت عن دار رشقيات ،يف القاهرة.1997 ،
هذا هو عنوان الرواية األوىل ملريال الطحاوي ،صدرت عن دار رشقيات ،يف القاهرة.1997 ،
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عىل الرواية اللبنانية يف الفرتة التي يشملها امللف ،حيث إن املكانة األدبية التي يتمتع هبا لبنان يف الثقافة العربية،
واحليوية التي يتسم هبا يف الساحة اإلبداعية ال تعادهلام إلاّ املكانة واحليوية اللتان تتمتع هبام إيرلندا-اجلزيرة
الصغرية التي يسكنها ثالثة ماليني نسمة  -يف الثقافة املكتوبة باللغة اإلنكليزية؛ فمسامهة لبنان األدبية يف
أرضا ،وأكثر تعدا ًدا ،وأغنى اقتصا ًدا ،ولكنها يف
الثقافة العربية تفوق مسامهة بلدان عربية كثرية أخرى أوسع منه ً
تأثريا ،كام هي حال مسامهة إيرلندا الكبرية يف الثقافة اإلنكليزية ،إذ إهنا تزيد عىل
الثقافة أقل منه حجماً  ،وأضعف ً
مسامهة قارة بأكملها مثل أسرتاليا .وهذه هي حال لبنان بالنسبة إىل مجيع بلدان اجلزيرة العربية ً
مثال ،أو بلدان
املغرب العريب .وترجع أمهية لبنان النسبية يف الثقافة العربية ومكانته املتميزة فيها واملتجاوزة مكانة بلدان عربية
أرضا أو أكثر سكانًا ،إىل أنه استطاع  -كام هي حال إيرلندا التي رادت احلداثة يف األدب اإلنكليزي
أوسع منه ً
بعمالقها جيمس جويس  -أن يقوم بدور رائد يف حتديث الثقافة العربية منذ القرن التاسع عرش مع العمالق
أمحد فارس الشدياق ،وحتى اليوم مع اإلنتاج الروائي الغزير الذي يتناول أحداث احلرب األهلية اللبنانية
األخرية .أقول األخرية ،ألننا نعرف أهنا مل تكن األوىل بأي حال من األحوال يف تاريخ لبنان ،وألن من العسري
متيز املشهد اللبناين عامة من تاريخ
حقًا أن نفصل اإلنتاج الروائي اللبناين الغزير ،وهو دليل حيوية ثقافية فريدة ّ
لبنان الدامي الذي يرسي فيه العنف مرسى الدم يف العروق ،منذ رواية الرغيف لتوفيق يوسف عواد ()1939
حتى رواية ملكوت هذه األرض هلدى بركات ( .)2012ذلك ألن ُجل الروايات اللبنانية املنشورة عىل امتداد
األعوام السبعني الفاصلة بينهام ،تنطوي يف ُبعد من أبعادها -حتى ولو بدا لنا أهنا ال تتصل باحلرب من قريب
أو بعيد -عىل يشء من هذا التاريخ الدامي العنيف الذي عاشه لبنان .بل إن واحدة من أبرز الدراسات التارخيية
مؤخرا عن لبنان ،وهي كتاب سمري خ َلف Civil and Uncivil Violence in
االجتامعية التي صدرت
ً
(((2
( Lebanonالعنف املدين واهلمجي يف لبنان) عام  ، 2002تكشف لنا مدى تغلغل هذا العنف يف بنية
النسيج االجتامعي والتارخيي هلذا البلد العريب اجلميل طوال قرنني من الزمان ،وتؤكد قيمة أن من املستحيل أن
نفصل خيوط العنف الرمزي والعنف الفعيل عىل السواء عن نسيج الواقع االجتامعي اللبناين وتارخيه احلديث،
ألن صورة لبنان الراسخة طوال تارخيه السيايس الذي يتسم بالقلق والتذبذب ،تتخلق عرب خيوط ثالثة ال يمكن
الفصل بينها وهي "العداء الطويل واالستبدايل بني طوائفه املختلفة ،واستعادة التضامن بني هذه الطوائف يف
تدخل الرعاة اخلارجيني ،الذي يستحوذ
نوع من اليقظة أو إعادة الصحوة االجتامعية املتجددة ،واالعتامد عىل ّ
عىل طوائفه املختلفة" كام يقول يف مطلع كتابه( .((2وهذا ما أتاح للبنان أن يكون ساحة يامرس فيها اآلخرون
يوجه فيها الغاضبون سخطهم بعد طول اإلحباط إىل أهداف بديلة ،بصورة يتحول معها
حروهبم بالنيابة ،أو ّ
اللبنانيون إىل ضحايا بالنيابة ،ألن ممارسات االحتجاج االقتصادي أو االجتامعي التي يشهدها أي جمتمع عادة
من دون أن تنفجر إىل عنف مهجي رسعان ما تنزلق إىل عنف مسلح تتكشف فيه الكثري من آليات صيغ «العداوة
املزاحة» كام يدعوها رينيه جريار يف كتابه الشهري العنف واملقدس( ،((2وهو الوضع الذي جيد فيه من وقع عليه
يوجه غضبه عادة ال إىل السبب احلقيقي ملا يعانيه ،وإنام إىل «كبش فداء» بديل ما .ويربط سمري خلف
الظلم أنه ّ
جتليات هذه «العداوة املزاحة» يف لبنان بتاريخ طويل من تعبئة الوعي احلاد باهلوية الطائفية ،والوالءات القبلية
التي تقوم بدور بارز يف توفري الدعم االجتامعي واحلامية النفسية ،وخلق جماالت التحقّق واالزدهار عرب شبكة
21 Samir Khalaf, Civil and Uncivil Violence in Lebanon (New York: Columbia University Press, 2002).
22 Khalaf, Civil, p. 9.

 23راجع :املصدر نفسه ،الفصل األول ،ص  ،22-1الذي يستخدم فيه سمري خ َلف تنظريات رينيه جريار يف كتابه الشهري La violence
 et le sacreيف تطويره لفكرة العداوة املزاحة والعنف البديل.
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العالقات التي رسعان ما تتحول يف ظروف العداوات املزاحة إىل أداة لتنمية الرصاع وإدارته والزج بـه يف
مبـاءة العنف اهلمجي .ويبلور لنا يف هذا الكتاب الظروف التي يتحول فيها الرصاع املدين اجلمعي إىل عنف
مهجي أهوج يشد املجتمع كله إىل مباءة القتل املجاين واحلرب األهلية ،بام حتمله من مهجية وقدرة عىل تكريس
دورهتا اجلهنمية.

إن لبنان ،كام يصفه عنوان كتاب ّقيم آخر عن تارخيه هو بيت بمنازل كثرية( ،((2أو باألحرى متصارعة
ومتناحرة عىل مدى تارخيه الطويل ،كام يربهن كامل صليبي يف كتابه .فلئن كان من اليسري خلق بلد بحدوده
حيول فسيفساؤه
اجلغرافية املعروفة ،فإن من العسري حتويل هذا البلد إىل وطن ،له متخيله اجلمعي الذي ّ
االجتامعيـة والطائفية الثرية إىل وحدة وطنية واحدة قادرة عىل املواءمة بني نوازع لبنان العربية  -فقد كان
لبنان مهد فكرة العروبة ذاهتا -ودوافع اللبننة املحلية املشدودة إىل الغرب ،التي رادت عملية التحديث يف
املنطقة( .((2وليست قوى الشد والتنافر يف املجتمع اللبناين بنت هذه النزعات الفكرية وحدها ،وإنام هي بنت
تاريخ طويل من فرض احلدود بني الطوائف واجلامعات الوطنية والعرقية املختلفة ،والرغبة يف ّ
ختطي هذه
احلدود أو جتاوزها أو صهرها يف نسيج وطني واحد .وهو التاريخ الذي أفرز لبنان بجغرافيته الراهنة ،وبنيته
االجتامعية والسياسية املتميزة .والواقع أن التاريخ احلديث هلذا املجتمع املتشظي يكشف لنا أن للرصاع بني
أساسيا يف تشكيل املشهد اللبناين ،واملتخيل القومي الذي بقي فرتة طويلة معلقًا عىل
دورا
هاتني النزعتني ً
ًّ
الوتر املشدود بني النزعتني؛ فتأسيس احلزب السوري القومي االجتامعي عام  ،1932بنزعته نحو خلق
مارونيا
وتصوره لسورية الكربى التي تضم لبنان وسورية وفلسطني ،استلزم رد فعل
متخيل قومي سوري
ّ
ً
ّ
عليه بتأسيس حزب الكتائب اللبنانية عام  ،1936ليعبرّ عن الذين يريدون النأي بلبنان عن أي رباط عريب
أو سوري أوسع ،وتعزيز أوارص صلته بفرنسا .وقد أدى هذا بدوره إىل تكوين حزب النجادة عام 1937
ليعبرّ عن صبوات مسلمي لبنان يف نوع مغاير من القومية ،غري تلك التي نادى هبا أنطون سعادة وحزبه
القومي السوري .ولذلك تبدو عملية تأسيس األحزاب السياسية يف احلالة اللبنانية ،وهي نتيجة عملية
نوعا من ّ
تنكر للبنية القبلية أو
التحديث العرصية يف بلد مثل مرص يف العقد األول من القرن العرشينً ،
الطائفية يف ثياب أحزاب سياسية أو مؤسسات علامنية .صحيح أن ثمة استثناء هو احلزب الشيوعي اللبناين،
إلاّ أن هذا االستثناء يثبت القاعدة ال يلغيها .وهكذا ،ظلت آليـات ردود فعل اجلامعات الطائفية املختلفة
تسيطر عىل حركية الواقع اللبناين عقو ًدا طويلة ،وظل «لبنان أمة متشظيـة» ،كام يقول ديفيد غوردن يف كتاب
متخيـل قـومي مجـعي حيظى بإمجاع وطني باملعنى الذي
حيمل العنوان نفسه( ،((2من دون أن يتمكن من خلق
ّ
يبلوره بينديكت أندرسن يف كتابه الشهري عن «املتخيل الوطني» ونشأة الفكرة القومية(.((2
املتخيل الفينيقي وعىل الفكرة اللبنانية التي تعتربه بلد اإلشعاع
• صحيح أن لبنان عاش فرتة طويلة عىل
ّ
احلضاري يف املنطقة ،كام طرحها ميشال شيحا وشارل قرم وكام طرحها سعيد عقل يف قدموس ( .)1947لكن
تسعرت حدة
هذه الفكرة رسعان ما تعرضت لرضبات يف اخلمسينيات والستينيات مع بزوغ فكرة العروبة ،ثم ّ

24 Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (London: I.B. Tauris, 1988).
25 Salibi, pp. 73 and 91.
 26ملزيد من التفاصيل ،راجع الفصل الرابع منDavid Gordon, Lebanon: The Fragmented Nation (London: Croom Helm, :
1980), pp. 134-171.
 27راجعBenedict Anderson, Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: :
Verso, 1983).
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االستقطاب االجتامعي يف الستينيات والسبعينيات وبروز أفكار أكثر راديكالية يف املنطقة ،وهو ما جعل أساس
التجانس القومي فيه احلفاظ عىل «اجلغرافيا واخلوف»( ((2من فقدان احلدود ،كام يقول سمري خ َلف؛ فاجلغرافيا،
معتزا بلبنان،
بحدودها ومجاهلا الطبيعي وعمقها احلضاري الذي يعود إىل زمن الفينيقيني ،هي ما جيعل اللبناين ً
واخلوف من فقدان هذه اجلغرافيا ،يف صورهتا احلميمية الضيقة ،بل الطائفية والقبلية يف كثري من األحيان ،هو
ما يذكي نريان املخاوف الداخلية لديه .ولذلك ،تتم باستمرار عملية إعادة إنتاج احلدود يف تضافرها مع عملية
القبيل أو الطائفي القديم ،وتشكيلها من جديد بإضفاء مسحة حتديثية عليها .وعىل هذا
إعادة إنتاج صيغ الوجود َ
رمزيا .ويقول لنا سمري خ َلف «إن تاريخ لبنان اتسم
فعليا أم عن ًفا ً
اخلوف يتغذى العنف باستمرار ،أكان عن ًفا ً
بانفجارات العنف الدورية أو املتقطعة ،ومن األحداث البارزة أو الدرامية يف هذا املجال انتفاضات الفالحني يف
أعوام  ،1820و ،1840و  ،1857وانفجارات العنف الطائفي يف أعوام  ،1841و ،1845و 1860و،1958
ً
طويال .ويكشف هذا العنف ،رغم تنوعه وتباين أسبابه ،عن
ثم احلرب األهلية األخرية التي امتدت زم ًنا
وتعرضها
هشاشة الديمقراطية اللبنانية ،وعن الشكوى الدائمة للجامعات الغالبة أو األساسية يف املجتمع،
ّ
السهل للضغوط اخلارجية»(.((2
لكن هذه االنفجارات الدورية للعنف مل حتسم ًّأيا من األسباب التي أدت إىل نشوهبا ،وإنام شاركت يف تعزيز
احلدود وتكريس التشظي ،حيث اتّسمت مجيعها ،وبسبب كثرة الالعبني فيها واستحالة القضاء عىل أي طرف
يسميه سمري
كلية ،بغياب االنتصار املطلق أو اهلزيمة الكاملة ألي من الفرقاء املتحاربني ،لكنها أدت إىل ما ّ
أساسا
خ َلف «فقدان الذاكرة اجلمعية وإعادة إحياء القبلية»( ،((3وهو األمر الذي أ ّدى بدوره إىل تعزيز الطائفية
ً
املتخيل اجلمعي الواحد واملشرتك الذي يساهم
للهوية ،سواء عىل أرضية دينية أو عىل أرضية حملية ،وإىل غياب
ّ
ً
وبدال من هذا املتخيل الواحد واملشرتك ،سادت شبكات
يف خلق التامسك الداخيل ألي مجاعة وطنية متخيلة.
واملتخيلة :بني
متداخلة ومتصارعة من التوترات والوالءات املتعارضة التي تقيم بدورها حدودها احلقيقية
ّ
العروبة واللبننة ،بني الوالء للقبيلة أو الطائفة والوالء للوطن ،بني الرشف والعار ،بني التقاليد البدوية أو
اإلقطاعية والعقالنية أو احلداثة ،بني الدِّ ين والعلامنية ،بني النزعة الفردية واليقني اجلمعي أو التضامن الوطني،
بني الفوىض والنظام.
توشك مسألة إقامة احلدود اجلغرافية واالجتامعية والطائفية وانتهاكها يف لبنان أن تكون قديمة ِقدَ م لبنان نفسه،
تعود عىل الرحيل ّ
وختطي احلدود اجلغرافية والثقافية عىل الدوام ،بل ً
أيضا ألن
ليس فقط ألن الفينيقي القديم ّ
تكوين لبنان احلديث منذ العهد العثامين وحتى انتهاء االنتداب الفرنيس ،مل يكن سوى عملية معقدة من إقامة
ويرسخه إال املحو الذي تعقبه عادة عملية ترسيم
يعزز اإلحساس باحلدود
احلدود وحموها .وليس هناك ما ّ
ّ
جديدة للحدود .لذلك ،ظل العنف الفعيل أو العنف الرمزي هو اللحن األسايس يف املعزوفة اللبنانية ،ألنه
استطاع أن يرقش تفاصيله وأن يرتك ميسمه الواضح عىل مجيع أحداث التاريخ اللبناين يف العرص احلديث ،ألن
عالمات الرتقيم يف هذا التاريخ اللبناين احلديث ( 1860أو  1958أو  )1975هي ما يدعوه ديفيد غوردن
28 Samir Khalaf, Cultural Resistance: Global and Local Encounters in the Middle East (London: Saqi Books, 2001),
p. 265.
29 Khalaf, Cultural Resistance, p. 253.
30 Khalaf, Cultural Resistance, p. 257.
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«عربدة العنف» ( )orgy of violenceوانفجاراته ،بصورة أدت إىل تكريس احلدود ال حموها ،وإىل موضعة
فصلتها الكتب املذكورة -عىل احلافة احلرجة واملتوترة
املتخيل اللبناين نفسه تارة -ألسباب تارخيية واجتامعية ّ
ّ
دو ًما بني العامل العريب والغرب عىل نحو أ ّدى إىل إحساس مجعي مؤمل بأن لبنان ال ينتمي حقًا إىل أي من هذين
العاملني ،وهذا ما أحاله إىل ساحة للعراك بينهام ،وموضعة نفسه تارة أخرى بني بنية القيم التقليدية ومادية
ومتعيتها ( )Hedonismمن دون أن يتمكن من االنحياز كلية إىل إحدامها أو التخليّ كلية
احلضارة احلديثة
ّ
عن األخرى ،وهو ما أحاله إىل ساحة للتوتر القيمي والثقايف املستمر .وموضعة نفسه تارة ثالثة بني األديان
والطوائف املختلفة وبني التحرر املطلق والتقاليد املحافظة اجلامدة ،ناهيك باالستقطاب االجتامعي احلاد بني
من يملكون كل يشء إىل حد السفه ،ومن ال يملكون حتى األمل يف اخلالص من حضيض اإلمالق وذل الفاقة.
فهل يمكن حقًا التملص من هذه احلدود كلها ،أو احلديث عن إمجاع أو جتانس؟ ويطرح سمري خلف يف هذا
ً
حربيا للبنان،
حموريا بالنسبة إىل املتخيل اللبناين اجلمعي« :لنفرتض أننا نريد أن نؤسس متح ًفا
سؤاال
املجال
ًّ
ً
ُصبا تذكارية وطنية ،فام هي الرسائل أو الرموز التي يمكن أن تبلورها األحداث املرتبطة
أو نشيد
ً
رصوحا أو ن ً
باحلرب ،أو بالواقع االجتامعي الثقايف الذي متخض عنها بصورة يتوحد معها املجتمع وراء هذه الرموز؟ كيف
ً
متامسكا للحرب يتفق عليه اجلميع؟ وكيف يمكن االحتفاء هبذه الرموز يف غياب اإلمجاع
يمكن أن نكتب تار ًخيا
بشأهنا ،أو االعتزاز اجلمعي هبا؟»(.((3
الواقع أنني أستطيع اإلجابة عن هذا التساؤالت املحورية التي يطرحها سمري خ َلف بأن الرواية اللبنانية
املعارصة خلقت هذا الرصح املفتقد ،أو باألحرى خلقت جمموعة من الرصوح الكثرية املتغايرة ،التي تنطوي
عىل حفنة ّقيمة من الرسائل والرموز والتواريخ املتغايرة واملتباينة ،وكتبت بطريقتها اإلبداعية التاريخ املتامسك
للحرب من أكثر من منظور وبأكثر من لغة ،أو باألحرى وقْع هذه احلرب الفادح عىل النفس اإلنسانية ،وحققت
نوعا من االتفاق الوطني ،بل العريب ،عىل قيمتها ومتثيلها ملا جرى ،حتى ولو مل حتقق أي نوع من االتفاق اجلمعي
ً
عىل ما جرى .والرواية اللبنانية التي أعنيها هنا هي هذا النص الرسدي املرتاسل من الروايات اجليدة التي أ ّلفها
وخصوصا عىل مدى العقود األربعة أو اخلمسة
ك ّتاب لبنانيون وكاتبات لبنانيات عن التجربة اإلنسانية اللبنانية،
ً
ً
رجال أو امرأة ،مسلماً أو
األخرية؛ فاملعيار عندي هو القيمة األدبية للرواية برصف النظر عماّ إذا كان كاتبها
مسيحيا ،وبرصف النظر ً
أيضا عن انتامءات الك ّتاب والكاتبات ،الطائفية منها أو األيديولوجية ،ألن الرواية
ً
اجليدة هي يف حد ذاهتا أهم املعايري التصنيفية عندي ،ورواية احلرب األهلية اللبنانية عىل اخلصوص ،بسبب
نصا
صدورها عن آخر مراحل تطور الرواية اللبنانية وأكثرها
نضجا وتكثي ًفا ،ألهنا استطاعت بحق أن تكون ً
ً
متعدد الرؤى واللغات.
حتول أدب جتربة احلرب األهلية اللبنانية اجلديد ،بسبب جدة تناوله واختالف منطلقاته عن املنطلقات
وقد ّ
برمته .يف هذا األدب ،نجد الساحة
األدبية السائدة قبله ،إىل أدب مساءلة الوضع العريب كله ،بل الرشط اإلنساين ّ
التي تلتقي فيها مجيع اخللفيات االجتامعية والطبقية ،والرؤى القبلية والطائفية ،وخمتلف اخلطابات السياسية يف
يشيد لنا رصحه املنيف القادر عىل خماطبة اإلنسان يف كل مكان .وهي باعتبارها خطا ًبا
حوار ديمقراطي حر ّ
ديمقراطيا يف املحل األول -ألن الرواية يف أكثر الدراسات التي ّ
نظرت هلا ،من باختني إىل لوكاتش وجريار ،هي
ًّ
31 Khalaf, Cultural Resistance, p. 258.
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خطاب عقيل ديمقراطي( - ((3تتيح جلميع الك ّتاب اللبنانينيًّ ،أيا تكن خلفياهتم الطائفية ،أن يتحاوروا فيها ال
عىل أساس طائفي أو حتى سيايس ،وإنام وفق رشوطها األدبية التي حتكم عىل كل واحد منهم بحسب موهبته
وحدة بصريته ،وليس وفقًا خللفياته الطائفية أو العرقية أو اجلنسوية  -وهذا ُبعد آخر من أبعاد
ونفاذ رؤاه
ّ
ديمقراطيتها .فإذا ما ذكرت حفنة صغرية من الك ّتاب الذين كتبوا والكاتبات اللوايت كتبن يف هذا املجال عن
احلرب األهلية اللبنانية ،أمثال توفيق يوسف عواد ويوسف حبيش األشقر ورشيد الضعيف وإلياس خوري
وفواز طرابليس وحسن داود وربيع جابر وإسكندر نجار وحنان الشيخ وإمييل نرص اهلل وإيثيل عدنان وهدى
بركات وإيامن محيدان يونس ونجوى بركات ،سنجد أننا شملنا ُجل ألوان الطيف الطائفي اللبناين يف خطاب
علامين ديمقراطي ال تعتمد املكانات فيه ،وال ّ
حظ كل كاتب أو كاتبة من رأس املال األديب ،عىل خلفيته الطائفية،
وإنام عىل قيمته األدبية ،وقدرته عىل إبداع عمل روائي مقْنع ومؤ ّثر ،ال يف لبنان وحده وإنام يف العامل العريب
بأرسه ،حيث َتعد الرواية اللبنانية جز ًءا من املشهد الروائي العريب األعرض ،والعامل اإلنساين األوسع الذي
يرتجم هذا اإلبداع إىل لغاته املختلفة ،ويضع لبنان عربه عىل خريطة عرصنا الثقافية واملعرفية.
فاألدب الروائي ال يعبرّ عن الواقع الذي يصدر عنه فحسب ،بل يسترشف مستقبله كذلك .ومن قرأ طواحني
بريوت ( )1972لتوفيق يوسف عواد يدرك أن مؤ ّلفها استرشف هذه احلرب قبل وقوعها بزمن غري قصري،
ّ
ودق نواقيس اخلطر التي حتذر املجتمع من السري وهو نائم إىل رماهلا الناعمة .وهذا ما نجده كذلك يف رواية
إمييل نرص اهلل طيور أيلول ( )1962التي جتسد لنا املناخ الطارد الذي يدفع اجلميع إىل اهلجرة ،ألن الوطن
غاليا ،حيث ال يبقى أمام من عجزوا عن اخلروج سوى التوتر
الذي يطرد أبناءه رسعان ما يدفع ثمن ذلك ً
واحلرب .ويكشف هذان العمالن اللذان يسترشفان احلرب قبل وقوعها عن مدى ّ
تشظي الوضع اللبناين،
وتفش الرصاعات الداخلية فيه؛ فمن يقرأ رواية إمييل نرص اهلل ً
أيضا اإلقالع عكس الزمن ( )1981بأجوائها
يّ
املشحونة بتوترات مرحلة اندالع احلرب األهلية اللبنانية ودمدماهتا ،تر ّده إىل طيور أيلول ،ألهنا َتعد يف مستوى
قدمتها طيور أيلول؛ إذ إن بداية الرواية هبجرة
من مستويات الداللة فيها الصورة املقابلة أو املكملة لتلك التي ّ
الطيور يف أيلول ومرور أرساهبا يف أفق القرية املوشح ببواكري الغيوم املؤذنة بمقدم الشتاء ،هي املعادل الرمزي
هلجرة شبان القرية وفتياهتا اليانعات« :عندما حيل شهر أيلول ،تاسع أشهر السنة ،متر فوق قريتنا أرساب كثرية
من طيور كبرية احلجم ،قوية اجلناحني ،يعرفها السكان هنا بـ (طيور أيلول)»(.((3
حمددا فحسب ،ولكن باعتباره زم ًنا تكرار ًيا ً
أيضا ،ألنه زمن ظاهرة
وهي بداية حتدد زمن القص ال باعتباره زم ًنا ًّ
طبيعية تتكرر كلام حل تاسع أشهر السنة ،وهلذا استخدمت مجلة البداية زمن الفعل املضارع يف األفعال الثالثة
التي استعملتها ،حتى يؤكد هذا الزمن استمرارية الظاهرة وتكراريتها .ولذلك نجد أن اهلجرة يف الرواية هجرة
مؤذنة هي األخرى بشتاء اجتامعي ،مل نتعرف إىل برده املثري للقشعريرة واحلزن إلاّ يف اإلقالع عكس الزمن .هذا
االستهالل الذي استطاعت الكاتبة أن تكثّف فيه موضوعها كله بشكل رمزي ،استطاع أن يرتفع بالعمل إىل
 32للمزيد من التفاصيل حول طبيعة الرواية كنص ديمقراطي عقالين ،راجع عىل سبيل املثال:

George Lukacs, Theory of the Novel, (originally Published as Theorie des Roman: Ein Geschichtsphilosophischer
Versuch uber die Formen der Grossen Epik, 1920, trans. Anna Bostock (London: Merlin Press, 1971); Ian Watt, The
Rise of the Novel (London: Chatto & Windus, 1957); Rene Girard, Monsonge Romantique et Verite Romanisque, 1961,
trans. as Deceit, Desire and the Novel, by Yvonne Freccero (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1965); M. M.
Bakhtin, The Dialogic Imagination, trans. Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981), and Edward Said,
Beginnings: Intenstion and Method (New York: Columbia University Press, 1975).
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مستوى االستعارة األدبية القادرة عىل اخرتاق حجب الزمن ،وعىل تلخيص وضع إنساين متكرر خارج إطار
اللحظة الزمنية التي تتناوهلا الرواية ،وخارج حدود الواقع اجلغرايف الذي تصدر عنه.
تبدأ الرواية يف النهوض من نثار الذكريات التي تستعيدها منى ،الراوية /البطلة /الذات القروية املغايرة ،وقد
عادت إىل القرية بعد سنوات لتقرأ طقوس احلياة اليومية فيها ،واندغمت يف تفاصيل املكان وأكسبته مذاقه اخلاص
وشخصيته املتميزة .ولتذكر صديقتها مرسال وقصتها الشجية مع راجي ،التي تسجل براءة احلب املستحيل يف
هذا املناخ املثقل بالتواريخ والقيود ومقادير اهلجران الذي ال را ّد له ،وأنجيلينا ،ساعة القرية العجوز التي تسجل
عرافة دلفى اليونانية املصنوعة من
كر الزمن ،وحنة ،عجوز القرية ومستودع حكمتها وأرسارها ،أو باألحرى ّ
ّ
أديم القرية ومن تصوراهتا املتميزة للمقادير .أما مريم وحكايتها املأساوية مع فواز ،فإهنا تنتهي بالقتل واجلنون،
خيارا ،وسمعان الذي ترك القرية
ونجية ،عاهرة الضيعة التي حكم عليها القدر بالتعهر من دون أن يرتك هلا
ً
شوهتها اهلجرة فعادت تتلمس شي ًئا من
ثم عاد وقد ّ
بدل اسمه إىل سايمون ،وما أدراك ما سايمون ،شخصية ّ
شوهت ليىل معها ،وقضت عىل كل أمل هلا يف التحقق .ثم نجال وقصة
أصالتها القديمة ،فام كان منها إال أن ّ
حبها املستحيل لكامل ،الذي ال ينتمي إىل طائفة دينية أخرى غري تلك التي تنتمي إليها ،وإنام إىل مذهب مغاير
من الطائفة نفسها ،ومع ذلك كان احلب ً
حماال ،ال أمل له إال القتل عىل أيدي األشقاء وأبناء العم .إننا هنا بإزاء
احلدود التي تقام بالدم ،ويسفك عىل إقامتها دم مستمر .هذه القصص والشخصيات تطل كلها من خالل تذاكر
الكاتبة /الراوية /الذات املغايرة /منى لقصة صديقتها مرسال التي تبدو كبندول الساعة الذي جيلب معه كل
مرة قصة جديدة ،وكأن قصة مرسال هي املعادل الروائي ألمثولة التمهيد الرمزية وجلناية عملية اهلجرة الدائمة
عىل مسرية احلياة يف القرية .ومن خالل هذه القصص والشخصيات التي تتداخل مصائرها وترتاكب قصصها،
تنسج الكاتبة /الراوية شبكة الرغبات اجلمعية املحبطة التي تردد فيها الشخصيات أحلان بعضها ً
بعضا ،فيعزف
لنا فواز املجنون نغمة أخرى عىل ما جرى لراجي الـ "متأمرك" ،وحتكي لنا قصة مرسال تنويعها اجلديد عىل قصة
وتقدم لنا قصة نجال صورة مغايرة ملأساة مرسال .وتبلور لنا املدينة التي تتشوف الراوية إىل الرحيل
أم سليمّ .
إليها صورة حملية للمهجر الذي يبدو يف هذه الرواية بمنزلة القدر أو اللعنة التي ال فكاك منها .بالصورة التي
برمته ،وليس فقط الوضع اللبناين الذي
تتحول معها طيور أيلول إىل أمثولة روائية راقية للوضع العريب املعارص ّ
اكتسبت من التصاقها بتفاصيله خصوصيتها ومصداقيتها.
إذا كانت ٌّ
كل من طواحني بريوت وطيور أيلول تكشف لنا عن احلدود التي تقيمها القبلية والطائفية يف لبنان بني
املواطنني ومدى ّ
وتنبه إىل فظاعة إقامة تلك احلدود وعبء تكريسها بالدم عىل اإلنسان،
جتذرمها بالعنف والدمّ ،
فإن هذا مل يمنع الرواية اللبنانية من العودة إىل هذا املايض الذي سبق احلرب ،ولكن بعد اندالعها ،أو من منظور
اندالعها نفسه .فرواية إلياس خوري جممع األرسار ( ((3()1994من أكثر روايات احلرب األهلية اللبنانية بحثًّا
يف الواقع الذي استبق احلرب ،وآليات توليده هلا .صحيح أن ُجل رواياته ،من اجلبل الصغري ( )1977وأبواب
املدينة ( )1981والوجوه البيضاء ( )1982إىل رحلة غاندي الصغري ( )1989ومملكة الغرباء ( )1993ورائحة
الصابون ( )2000ويالو ( ،)2002وحتى كأهنا نائمة ( )2007وسينالكول ( ،)2012مهمومة باحلرب
األهلية ،بحوادثها وترسباهتا يف الواقع اللبناين ،وبصامهتا التي ال ّمتحي من إنسانه وسياساته ،لكن جممع األرسار
هي رواية العودة الدائمة إىل أسباب تلك احلرب وجذورها ،وهي العودة التي منحت الرواية بنيتها الرسدية
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املتميزة؛ فهي رواية العودة الدائمة للبدايات ،أو باألحرى اقرتاح عدد كبري من البدايات ،وهو بالتحديد أربع
عرشة بداية ،هي مفاصل هذه الرواية الزمنية ،وتواريخ الواقع اللبناين الذي تصدر عنه.

تأثريا ونفا ًذا بعد
يعي إلياس خوري أن للشكل حمتواه ،وأن حمتوى الشكل الروائي هو أكثر األدوات املتاحة له ً
اللغة .وهلذا ،فهو مولع بالتجريب فيه ،وقد آتت هذه التجربة ثامرها فأسبغت عىل النص كله هذا املناخ الذي
حييله إىل متاهة من البدايات املرجأة التي تلغي ٌّ
كل منها األخرى ،وتتصارع معها يف جدل مستمر من أجل
جتسد لنا اجلدل بني خطابات هذا الواقع
املصداقية ،واملرشوعية ،وإعادة الرتاتب ،وكأن البنية الروائية نفسها ّ
املتصارعة واملتشابكة .لكن هذه املتاهة النصية املرتعة بالقصص املتقاطعة ،والتواريخ املتداخلة ،واإلحاالت
التناصية املتباينة ،ليست خالية كلية من املنطق أو النسقية كام تريد عنارصها التكرارية أن تومهنا ،بل ختضع ملنطق
ُ
توقف الفصلني األخريين من الرواية عن استخدام الزمة «بدأت احلكاية هكذا»
صارم يكشف عن حقيقة بنيته
وحتول هذان الفصالن األخريان إىل نوع مغاير من الرسد الذي
التي تكررت يف الفصول األربعة عرش السابقةّ .
تتكون من دورتنيٌّ ،
كل منهام
هيتم بالتوضيح والتعليق ،بصورة جتعل البنية الروائية ذات طبيعة دائرية ،حيث ّ
سبعة فصول «أسبوع روائي» وتعليق ،وإن كان يف هذا التفسري نوع من إسباغ املنطق اهلنديس الصارم عىل بنية
تسعى جاهدة للتملص من كل منطق ،فهل ثمة منطق للعنف اللبناين؟

حتاول الرواية أن تنسج لنا غابة من العالقات بني الشخصيات تناظر غابة احلكايات والبدايات املتداخلة التي
جتسد لنا ثراء العامل اللبناين وتعقيده .وتطرح مفهوم البداية كنقطة دينامية متحولة ،وتنطلق من مصادرة أساسية
أبديا ،أي
هي أن كل نقطة يف الرسد تصلح كبداية ،وأن البداية هي جوهر املرشوع الرسدي نفسه ،باعتباره بد ًءا ًّ
مستمرا؛ فلعبة الزمن يف هذه الرواية ال تبغي تأسيس تسلسله ،بل اإلجهاز عىل هذا التسلسل وحتويله إىل
قصا
ًّ
ً
متاهة زمنية يتخبط فيها القارئ برغم منطقيتها البادية ،ليعود باستمرار إىل زمن البداية /النهاية ،زمن اندالع
احلرب األهلية اللبنانية عام  ،1976وموت البطل الذي مات معه لبنان القديم التي تقدم الرواية مرثيته ،وجممع
أرساره ومرساته يف وقت واحد .وزمن احلرب ،عام  ،1976الذي اختارته الرواية ميقاتًا لفصلها األول وجعلته
عمته سارة -هو ما جيعل الرواية قصة ما مات يف لبنان باندالع تلك
زمن املوت -موت إبراهيم بعد موت ّ
فعليا رواية احلرب؛ فمحاولتها فهم زمن
احلرب ،بالرغم من أهنا
ًّ
ظاهريا ليست رواية عن احلرب ،وذلك ألهنا ًّ
هذه احلرب حتيلها باستمرار إىل زمن حرب أخرى دارت عام  ،1948وهو زمن حموري بالنسبة إىل شخصيتها
الرئيسة الثانية حنا السلامن ،بالرغم من أن الرواية ال تتناول ،كام ذكرتًّ ،أيا من احلربني ،ولكنها مشغولة
بالزمنني .ويتجىل هذا االنشغال منذ فصلها األول الذي يذكر الزمنني والتارخيني ،ويفسح لبقية النص فرصة
نسج شبكته املراوغة القتناص ما يريد اقتناصه منهام.
لكن النص يذكر أزمنة وتواريخ أخرى ،بعضها حقيقي ،كالربط بني سنة ميالد حنا ( )1920وإعالن اجلنرال
غورو تأسيس دولة لبنان ،والربط بني مذابح عام  1860ونزوح أرسة نصار ،وهي تواريخ هلا دالالهتا املزدوجة
نصية بارزة يف مسرية الرواية الدرامية ،وبعضها اآلخر ختيييل
كتواريخ دالة يف مسرية لبنان السياسية ،وعالمات ّ
كتواريخ يعقوب «سانتياغو» نصار يف رواية غابرييل غارسيا ماركيز وقائع موت معلن ومقتله املعلن للجميع ما
عداه .وهناك زمن احلرب األهلية عام  ،1958وأزمنة قديمة ،تعود بنا إىل ما قبل عام  ،1860وكيف اختلطت
التواريخ احلقيقية يف هذه الرواية باخليال .وتربط هذه التواريخ كلها هبذه احلكاية الدالة عىل أمراء اخلليج
املزيفني ،وهي من احلكايات املهمة والفاعلة يف النص ،خاصة أن الرواية حترص عىل اإلشارة إىل وثائقيتها من
خالل هذا التوثيق الصحايف والتواريخ ،وليس اًّ
مهم أن يكون هذا التوثيق دقيقًا ،ألن الوثائقية هنا اسرتاتيجيا
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نصية يف املحل األول .كام حترص الرواية عىل إثبات زيف هؤالء األمراء« :من هو هذا األمري؟ ليس من املؤكد
ّ
أمريا .بل يكفي أن يكون ً
أمريا .وحكاية الكولونيا
يسميه الناس ً
أنه كان ً
شيخا ،ورائحة الكولونيا تفوح منه ،كي ّ
محانا ،كام أسامهم الناس ،كانوا ُيكثرون من تعطري وجوههم وأجسامهم بالكولونيا كي خيفوا
طريفة ،ألن أمراء ّ
(((3
رائحة النفط ،بينام كان الناس «يبحثون فيهم عن تلك الرائحة التي حياولون إخفاءها» .

لكن استقصاء التواريخ القديمة التي ال يمكن فهم احلرب من دوهنا ،غري تصوير ما يدور يف أثناء هذه احلرب،
وما جيري فيها من كوابيس .ورواية رشيد الضعيف فسحة مستهدفة بني النعاس والنوم ( ((3()1986هي من
ً
معادال هلذا الكابوس
الروايات القليلة التي تدخل بنا يف دهاليز هذا الكابوس ،بأن جتعل بنيتها الروائية نفسها
الرهيب الذي حط عىل الواقع اللبناين منذ منتصف السبعينيات .بل إن ُجل رواياته التالية ،من غفلة الرتاب
( )1991وناحية الرباءة ( )1997وحتى إنيس السيارة ( )2002وأوكي مع السالمة ( )2008وتبليط البحر
( )2011هي جتليات خمتلفة للسعي إىل حتويل البنية الروائية إىل معادل للحياة يف ظل هذا الكابوس اللبناين
الذي بدأ بالتخ ّلق إبان احلرب األهلية .وسوف نتناول هنا رواية فسحة ...بيشء من التفصيل ،ألن التمكن
من حتويل البنية الروائية ذاهتا إىل معادل لتلك احلالة اإلنسانية /الالإنسانية الغريبة هو الذي يمنح هذا العمل
وتفرده؛ إذ ليس يف استطاعة البنية الروائية التقليدية ،وال احلوادث التي تتعاقب يف تتابع
الروائي اجلميل ّ
متيزه ّ
جتسد لنا هذا الواقع الذي سيطر عليه غياب
منطقي ال وجود له يف الواقع الذي تصدر عنه هذه الرواية ،أن ّ
املنطق ،واستحال فيه التتابع إىل سلسلة من احلوادث التي ال يمكن الربط بينها بأي شكل منطقي أو معقول،
نوعا
واسترشى فيه العنف حتى فقد كل معنى واستحال إىل عنف عبثي غريب .وأصبح القتل عىل اهلوية فيه ً
من املنطق الالمنطقي الذي يتعلق اجلميع بأذياله البالية .وصار الوصول إىل اهلدنة ووقف إطالق النار إيذانًا
بانتهاكهام واندالع نريان احلرب املجنونة من جديد.

هذا العامل الذي عصفت حوادثه بجميع املواضعات التقليدية وأخذ إنسانه يبحث للحياة فيه عن منطق من نوع
جديد يستطيع أن يتعايش معه ،وأن يفهم به ما يدور حتى يواصل اجللد واحلياة يف هذا العامل الذي تتواصل
فيه قعقعات االهنيار ألكثر من سبعة عرش عا ًما من دون أن ينتهي بالدمار كلية ،ال يمكن للروائي أن يبلور لنا
ما يدور فيه أو أن يأرس لنا أهم مالحمه املميزة يف أي بناء روائي تقليدي ،ألن البنية الروائية التقليدية تنطوي يف
شكلها نفسه عىل حمتوى مناقض ألسس هذا املجتمع األولية؛ فهي بنية ذات طبيعة استقرارية ،وينطوي متاسكها
ومنطقها نفسه عىل افرتاض متاسك العامل الذي تعكسه ومنطقيته .كام أن الثبات النسبي لكل مكوناهتا ،من اللغة
نوعا آخر من ثبات العامل واليقني بصالبته ،وأهم من هذا كله بإمكانية فهمه
والشخصيات والفضاء ،جيسد ً
وعقلنته .لكن عامل احلرب األهلية اللبنانية عامل يستعيص بداءة عىل مجيع حماوالت الفهم والعقلنة؛ فمن ذا الذي
يستطيع أن يعقلن لنا منطق القتل عىل اهلوية ،وأن يقنعنا هبذا املنطق العبثي من دون أن ينهار منطقه بمجرد أن
يبدأ ،ال من خالل تناقضات هذا املنطق الداخلية فحسب ،بل وبرصاصة قناص يقتل هو اآلخر عىل اهلوية،
ولكن تصوره للهوية املقتولة واهلوية القاتلة مناقض لتصور ذلك الذي يمنطق لنا األمر؟
وهلذا ،كان البد أن يبدأ أدب احلرب األهلية اللبنانية باخلروج عىل مواضعات البنية القصصية التقليدية ،حتى
جيسد من خالل خروجه هذا خروج املجتمع كله عىل كل منطق وعىل كل ُعرف .وهذا هو ما تفعله رواية
رشيد الضعيف املهمة تلك منذ صفحاهتا األوىل؛ فقد أدرك الكاتب أن أول أسئلة الرواية البد أن تبدأ بسؤال
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البداية ،وأن البداية هي العنرص األسايس واملحدد ألي عمل ألهنا تنطوي عىل الكثري من مصادراته األساسية،

كام برهن عىل ذلك إدوارد سعيد يف دراسته املهمة عن البدايات .ومن هنا كانت بداية الرواية امللتبسة أوىل
عالمات االلتباس الذي سيشمل يف طواياه كل يشء ،من الشخصية الرئيسة ،إىل الشخصيات الثانوية التي

رسعان ما جعلتها فوىض احلرب وعصفها بكل أنواع الرتاتبات الطبقية واالجتامعية والطائفية شخصيات
رئيسة ،إىل احلوادث العاصفة املشوشة املختلطة ،إىل الزمن الذي ال يمكن أن خيضع لقوانني التتابع بأي حال

من األحوال .وقد بدأ هذا االلتباس حتى قبل البداية الروائية ،ألن عنوان الرواية ذاته ،فسحة مستهدفة بني

النعاس والنوم ،ينطوي عىل نوع من االلتباس الظاهري ،ويشري يف الوقت نفسه إىل مجاليات العمل اجلديدة
املتعمد بني حريف الفاء والسني يف الكلمتني األوليني ،وحروف الفاء والسني والنون
التي تعتمد عىل هذا التكرار
ّ
يف الكلمتني األخريني .هذا اللعب اجلاميل عىل تكرار احلروف هو التمهيد األول للعب املنطقي عىل ازدواجية
البداية ،أو تعدديتها؛ فام إن تبدأ الرواية وتتقدم يف قراءهتا حتى الصفحة الثالثة ،حتى جتد نفسك بعد منتصفها

مطبعيا يف األمر ،وأن الطابع قد
أمام البداية من جديد ،إىل حد أن القارئ قد يتصور أول وهلة أن ثمة خطأ
ً
أعاد طبع الصفحتني األوليني مرتني ،لكن ما إن يتقدم يف قراءة البداية الثانية حتى جيد أن هناك اختالفات
صغرية ،وأن الكاتب يدفعه منذ الصفحات األوىل مع بطله يف متاهة هذا العامل الذي ال يمكن أن تعقله .فالبداية

يقني ،وتكرار البداية فيه إرجاء مستمر لليقني ،وتعليق احلادث ،ورجوع عن كابوسه إىل البداية مرة أخرى،
واالنطالق يف مسار مغاير عله ِ
يعد بعامل أكثر عقالنية ،فيكشف املسار اجلديد عن كابوس جديد ،ينكص عنه
الراوي إىل البداية ..وهكذا دواليك .وال تكتفي الرواية هبذا اإلرجاء املبدئي لليقني ،وإنام حتيله ً
أيضا إىل مد

صفحاهتا إىل وضع دائم وحالة مقيمة من خالل رواية الكثري من جزئيات النص الروائي مرات عدة ،وبشكل

خمتلف كل مرة ،حيث هناك عنارص تتكرر كام هي دونام تغيري ،وأخرى تتباين بشكل جذري مع مثيلتها التي
حلت مكاهنا ،بصورة حيول معها النص فسحته النصية إىل نوع من املتاهة املعرفية الشائقة التي تلتبس فيها عىل

القارئ التفاصيل ،ويتبدد أي أمل يف اليقني.

إن موضوع الرواية األساس هو التباس اهلوية يف عامل يزعم أساطني احلرب األهلية فيه أهنم واثقون من هويتهم
إىل حد إقامة حواجز اخلطف عىل اهلوية ،بل والقتل عىل اهلوية .وأول ما يفرضه هذا االلتباس األساس يف اهلوية

هو أن يتسم احلادث نفسه بقدر كبري من السيولة ،بحيث ال يصبح يف إمكان القارئ أو الشخصية الروائية عىل

السواء بلورة أي نوع من الروايس الثابتة .وهلذا ،كانت براعة الكاتب يف اختيار تلك اللحظات الفاصلة بني
النعاس والنوم ليجعل فسحتها القصرية كلحظة ،الطويلة كاألبدية ،هي زمنه الروائي اجلديد؛ زمن ممطوط

رسختها كتابات احلداثة
وممدود وأملس وعار من كل مالمح ،وال ينتمي إىل اسرتاتيجيات تذويب الزمن التي ّ
القصصية ،ألن تلك االسرتاتيجيات تتعامل مع زمن واضح أو أزمنة جلية تعيد ترتيب تعاقبها حسب س ّلم
أولوياهتا اجلديدة التي ال تعبأ باألولويات التعاقبية ،بينام نحن هنا يف عامل الكابوس الذي ال ينتظر دخول اإلنسان

خاصا
يف النوم كي هيجم عليه وإنام يستبقيه يف تلك الفسحة املستهدفة بني النعاس والنوم ،ويؤسس بذلك ً
نوعا ً
من الزمن الكابويس الذي يتمدد فيه الواقع يف تلك الفسحة الغريبة القصرية بني النعاس والنوم ،حيث يودع

اإلنسان عامل العقل من دون أن يبارحه كلية ،ويستعد للدخول يف عامل األحالم من دون أن يعرف ما إذا كانت
أضغاثها تنتمي إىل الوهم أم إىل احلقيقة .أليس هذا هو املعادل احلقيقي للوضع اللبناين امللتبس؟
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اإلنسان ،كام تكشف لنا رواية أخرى لرشيد الضعيف هي تقنيات البؤس ( ،((3()1989يعاين ،بسبب احلرب،
وتسجل عربها تقنياته التي تستل
تصورها الرواية يف حوادثها الظاهرية،
َ
ّ
املوت يف احلياة؛ فتجربة البؤس التي ّ
النضارة من طقوس حياة البطل اليومية ،حتى ترتكه شبه ميت وحماصرَ يف مصعد ُقطعت عنه الكهرباء ،تناظرها
النص ونضارته التي تتجىل عرب تلك احليدة الوصفية املتأنية اهلادئة التي
وتناقضها يف الوقت نفسه صالبة النسيج يّ
تؤسس بعنايتها الفائقة بالتفاصيل الدقيقة كتابة إيقاعية جديدة .ينبع إيقاعها اهلادئ البسيط من جمافاهتا للبالغة
التقليدية ،وتأسيسها لشعريتها احلديثة ،ومن ختليص الكتابة من أي أثر للنهنهات االنفعالية ،أو امليلودرامات
الفجائعية ،أو البطوالت املزعومة ،ومن إمعاهنا يف السيطرة عىل اإليقاع ،ليصل اإليقاع اهلادئ املحايد إىل أقصاه،
ويصبح نقيض احلرب وقد وصل إىل منتهاه التعبريي ،واختبار املفردات بدقة توشك أن تكون دقة خمتربية ذات
توجه علمي صارم ،ال املفردات اللغوية وحدها ،وإنام مفردات احلدث ،وجزئيات البنية الزمنية ،ودقائق حوافز
ّ
الشخصية ،وتفاصيل دوافع البنية الرسدية ذاهتا .وتكتسب الكتابة فيها نضارهتا من جمافاة اخلطاب السيايس
والتخلص منه كلية ،ومن طرح جسد الواقع احلي واملتعينّ عىل مد النص كله ،وكأنه مطروح عىل مائدة الترشيح
املعميل ،بصورة يغيب معها كلية أي تأويل سيايس أو تبسيطي ملا جرى.
وتتحول جتربة احلياة البائسة املتقشفة التي اختزلتها احلرب إىل أساسياهتا الرضورية ،بل واحلتمية التي ال تتحقق
هبا إال احلياة يف حدها األدنى ،أو ما أود أن أدعوه درجة صفر احلياة ،تتحول بقدرة التعبري الرسدي اهلادئ
التنسك يف حمراب
واحليادي الذي برتت منه مجيع الزوائد العاطفية والتعليقات والرشوح التفسريية ،إىل نوع من ّ
الفن اجلديد ،والزهد يف عرض الكتابة الزائلة ،بصورة تنبثق معها معامل شعرية جديدة ال يمل القارئ من استعادة
قراءهتا مرات عدة؛ فالكتابة يف هذه الرواية اجلميلة هي من ذلك النوع الذي يعود بالكتابة إىل مهد التعبري الفني
الذي يؤسس فيه النص أسطورته اجلديدة ،من دون أن يزعم أن له أي ُبعد أسطوري ،ألن تأسيس هذه البنية
ذات الطبيعة األسطورية يف النص مرادف لتأسيس الوعي النيص اجلديد بأولية األشياء واألحداث اليومية
الصغرية عىل املقوالت واملفاهيم والقضايا اإلنسانية الكربى .وال يعني هذا بأي حال من األحوال أننا بإزاء
نص غفل عن املقوالت واملفاهيم والقضايا اإلنسانية الكربى ،بل نحن أمام نص يعبرّ عن مفاهيمه وقضاياه
جذريا لطرائق التعبري القديمة ،تثري هذه املفاهيم وتكسبها أعام ًقا جديدة.
بطريقة جديدة كلية ،ومغايرة
ًّ
جتسد لنا أيام بطلها هاشم ،سمي جد العرب األول ،هبدير اليقظة" :هدير املو ّلدات الكهربائية
تبدأ الرواية التي ّ
(((3
املوضوعة عىل األرصفة يف اخلارج أيقظه" ؛ يقظة استثارهتا املو ّلدات الكهربائية وهديرها الذي ينوب عن
هدير احلرب وعنفواهنا الباعث لليقظة ،ولكنها ليست اليقظة /احلياة ،وإنام هي أقرب إىل اليقظة /املوت،
ألن النوم ،وهو امليتة الصغرى عند املتصوفة ،يفسح مكانه للحياة التي استحالت يف هذا النص الروائي إىل
امليتة الكربى ،ألهنا اليقظة /املوت أو امليتة /احلياة .ويقظة البداية ،يف الوقت نفسه ،هي اليقظة /امليالد ،وإن
كان امليالد الذي تقدمه لنا الرواية هو امليالد املقلوب الذي تتأسس به طقوس احلياة /املوت .فجدل احلياة/
املوت هو اجلدل الذي اختارت الرواية أن تبلور لنا من خالله تقنيات البؤس ،وأن تصوغ عربه كيف استحالت
التشبث املميت باحلياة،
جتليا ملدى فداحة
طقوس احلياة إىل رديف لطقوس املوت ،وإن كانت يف الوقت نفسه ًّ
ّ
والتعايش مع تقنيات البؤس .وحتى ترهف الرواية وعي القارئ بتقنيات البؤس التي حتيل احلياة إىل كابوس
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النصية ذاهتا عىل هذا اجلدل
مستمر ،ال مناص من التعايش معه وأ ْلفته ،تستخدم اسرتاتيجيا رسدية تنطوي ب ْنيتها ّ
املستمر بني احلياة واملوت ،بني الوجود وفقدان الكينونة ،وهي قص النص كله من خالل الراوي املتامهي مع
معا مها أوفق أساليب التعبري عن حالة احلياة يف
البطل هاشم واملراقب له يف آن ،ألن هذا التامهي واالنفصال ً
املوت ،أو احلياة التي تع ّلق املوت باستمرار حتى تقتنص منه الوجود.
وال بد قبل االنتهاء من احلديث عن جتليات احلرب اللبنانية يف الرواية أن نشري إىل أمهية مسامهة املرأة اللبنانية يف
املهمة حول
هذا املجال ،وختليقها رواية جديدة موازية ومكملة لتلك التي كتبها الرجال .وتبدأ روايات املرأة ّ
احلرب األهلية اللبنانية برواية حنان الشيخ حكاية زهرة ( ،((3()1980وهي الرواية التي حاولت أن تطرح
زهرة كمعادل للتجربة اللبنانية األوسع التي متتد من جتربة احلزب السوري القومي االجتامعي ،إىل اهلجرة
إىل أفريقيا ،إىل بحث املرأة املستمر عن ذاهتا وحريتها ،إىل اختفاء الطفح اجللدي من وجهها بعدما ظهر عىل
وجه الواقع اللبناين باندالع احلرب .ولكن الرواية تنتهي بقتل القناص هلا هي وجنينها منه .ثم تكتمل دورهتا
برواية إيامن محيدان يونس باء مثل بيت مثل بريوت ( ((4()1997التي تنتقم فيها املرأة من القناص ،فتقتله ،وإن
ملتبسا ،فال نعرف ما إذا كان القناص أم الطبيب حممد الذي
قررت االحتفاظ بجنينها الذي ترتك الرواية أباه
ً
مكملة لألخرى من دون قصد،
قتله القناص .لكن قبل احلديث عن أي من الروايتني وجدلية إن إحدامها ّ
البد لنا من التعريج عىل رواية إتيل عدنان الست ماري روز( .((4بالرغم من أن هذه الرواية ُكتبت ً
أصال باللغة
الفرنسية ،فإن الرؤية التي تنطوي عليها جتعلها أقرب إىل رواية احلرب األهلية اللبنانية العربية منها إىل أي نص
مكتوب بالفرنسية ،ألهنا ،مثل رواية إلياس خوري ،هتتم باستقصاء البنية االجتامعية والنفسية التي أنجبت
العنف اللبناين ،وجت ّلت يف أبشع صورها بعد اندالع احلرب .فالرواية تنقسم إىل قسمني ،أو باألحرى إىل زمنني،
تدعو أوهلام «الزمن األول :مليون عصفور» وثانيهام «الزمن الثاين :ماري روز» .وخيتلف الرسد من حيث بنيته
ومنظوره من قسم إىل آخر ،كام تنهض الصلة بني القسمني عىل اجلدل واحلوار أكثر ّمما تنهض عىل التتابع ،وإن
ً
وفاعال ،ولكنه التتابع الذي يثري التفكري ،ويتطلب اجلدل أكثر من ذلك الذي
كان التتابع بني القسمني موجو ًدا
ينهض عىل التعاقب والرتاكم.
وتطرح الرواية يقني ماري روز بام تعمله من مساعدة للمستضعفني والعجزة ،ومن تأييد للفلسطينيني الذين
أحبت أحدهم ،وهو طبيب فلسطيني التقته يف جنازة الشهيد غسان كنفاين الذي قتله املوساد الصهيوين ،وتزوجته
ّ
يف السنوات السبع األخرية من حياهتا ،يف مواجهة هذه املجموعة اللبنانية الـ «متأوربة» ،ويف مواجهة يقني أبونا
إلياس الديني الكاذب الذي يكرسه خلدمة احلرب والتعصب الديني البغيض .وال يدرك أبونا إلياس أنه بسامحه
بانتهاك املسيح هبذه الطريقة الفظة قد انتهك بنفسه جوهر املسيحية ،ألن املسيح الذي يتحدث عنه يف غرفة
التعذيب التي أهنت حياة ماري روز ليس مسيح الرمحة واملحبة ،ولكنه أمري عشائري يطل عىل مملكة اخلراب؛
فاملسيح احلقيقي ال يوجد إال عندما يقوم أحدهم ويدافع عن الغريب ضد أخيه .املسيح هو جتليّ الرباءة ،هو
التجسيد احلي لصورة ماري روز التي آثرت الدفاع عن الفلسطيني ضد أهلها من املسيحيني املزيفني.
فإذا عدنا إىل رواية باء مثل بيت مثل بريوت ،سنجد أهنا تطرح بقوة منظور املرأة يف احلرب األهلية اللبنانية،
 39حنان الشيخ ،حكاية زهرة (بريوت :دار اآلداب.)1980 ،
 40إيامن محيدان يونس ،باء مثل بيت مثل بريوت (بريوت :املسار.)1997 ،
 41إتيل عدنان ،الست ماري روز ،سلسلة آفاق الكتابة (القاهرة :هيئة قصور الثقافة.)2000 ،
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معا ،كام يقول العنوان ،باعتبار البيت مكان املرأة األثري ،واستعارة للوطن
وعالقة هذه املرأة بالبيت وببريوت ً
جتسد لنا عبء احلرب عىل املرأة اللبنانية وما فعلته فيها فحسب،
يف وقت واحد ،ال ألن كاتبتها امرأة هتتم بأن ّ
وإنام ألن الرواية وضعت املرأة ً
أيضا يف مركز الرسد ،وقدمت العامل الروائي كله من خالل شخصياهتا النسائية
ً
روائيا ملا فعلته احلرب يف املرأة اللبنانية،
معادال
األساسية األربع ،واستخدمت بنية رسدية نجحت يف أن ختلق
ًّ
ووقع حوادثها عىل حياهتا اليومية والنفسية عىل السواء .وتطرح الرواية كذلك مشكلة احلدود ،الطائفية منها
واجلغرافية ،وفداحة تأثريها يف الشخصيات يف عاملنا العريب املنكوب يف هذا الزمن الرديء؛ فالرواية تقدم لنا
عاملها الرسدي ولبنان احلرب األهلية من خالل شخصياهتا األربع ليليان ووردة وكاميليا ومهى .وقد عرفت
الرواية العربية هذه البنية الروائية يف كثري من األعامل ،لكن استخدام إيامن محيدان يونس األصوات النسائية
يسعى إىل جتسيد عبء عزلة املرأة وما تفرضه احلرب عليها من حصار من ناحية ،وإىل تقديم صورة مصغَّ رة
يسكن يف بيت واحد هو لبنان كله ،ألن بنية األصوات النسائية األربعة املعزولة
من خالل هؤالء النسوة اللوايت
ّ
بعضها عن بعض ليست بنية تراكم أو جدل حتكمه حبكة روائية واضحة ،وإنام هي بنية تعتمد عىل غياب
احلبكة الروائية ،وإن عزلة هذه األصوات وانفراد كل مها برسد قصتها مها وجه من وجوه العزلة التي تفرضها
احلرب عىل اإلنسان ،وتؤدي إىل اغرتابه حتى وهو اليزال يف بيته األثري ومدينته األصلية ،وهي جتسيد للحدود
احلقيقية واملصطنعة التي تقيمها احلرب بني البرش ،حتى الذين يسكنون يف بناية واحدة ،بصورة حتيل النص
إىل معادل حلالة العزلة التي وجدت فيها املرأة اللبنانية نفسها يف أثناء احلرب ،وقد تقطعت وشائج عالقاهتا
األرسية والنسوية عىل السواء ،ووجدت نفسها يف مجيع احلاالت عىل حافة اليأس أو اهلرب أو اجلنون .ذلك ألن
متزق أوصاله وتفرض احلدود فيه حيثام مل تكن ثمة
الرواية تكشف لنا كيف تغيرّ احلرب من جغرافيا الوطنّ ،
حاجة إىل حدود من قبل ،وأهم من هذا كله كيف تبدد الوئام الداخيل للمجتمع ،وتطيح فسيفساءه التي كانت
عالمة ثرائه فتصبح باحلرب األهلية شارة فقره ،وأبرز أعراض جنونه .الرواية تقدم لنا من خالل كل شخصية
من شخصياهتا األربع ،التي تسيطر كل منها عىل قسم من الرسد ،كيف أن جحيم احلرب يؤثر يف كل شخصية
بطريقة مغايرة لتأثريه يف األخرى ،برغم محيمية العالقة بني هذه الشخصيات ،وحياهتا يف شقق خمتلفة يف بناية
واحدة؛ فلكل شخصية جحيمها اخلصويص ،أو طريقة احلرب الفريدة يف تدمري حياهتا العادية بطريقة خاصة
جتهز
هبذه الشخصية دون غريها .تأثري احلرب يف ليليان غري تأثريه يف صديقاهتا وجرياهنا .وتبدأ الرواية وليليان ّ
نفسها للهرب ،أو باألحرى للهجرة من رشور احلرب الرضوس التي فرضت عليها حصارها .وألن السفر هو
هاجس ليليان األول ،وشاغلها األساس ،فإهنا تُبقي جوازات السفر يف حقيبتها الصغرية التي تصحبها معها
دائماً إىل امللجأ حينام يبدأ القصف ،ألهنا ال تريد أن تفقدها ،فهي طوق النجاة الوحيد املتاح.
بعد ليليان نتعرف إىل وردة ،التي تسكن هي األخرى يف البناية عينها .وهي مثل ليليان تزوجت ً
رجال ليس من
قادرا عىل دخول لبنان ،وال عىل اصطحاب ابنتهام سارة التي حتتاج
طائفتها ،بل ليس من وطنها ،ومن هنا مل يعد ً
هي األخرى إىل ترصيح إقامة بالرغم من أن أمها لبنانية .وهذا ما يضعنا أمام نوع آخر من احلدود هي احلدود
الوطنية املصطنعة بني العرب؛ فإذا كانت ليليان قد عربت احلدود الطائفية ،عندما تزوجت طالل ،فإن وردة
قادرا عىل دخول لبنان« :يف املرة األخرية مل
عربت احلدود اجلغرافية املصطنعة عندما تزوجت رشاد ،الذي مل يعد ً
يستطع الدخول ،وأعيد من املطار إىل اخلليج» ،وهلذا أحكمت احلرب احلصار حوهلا ،وحرمتها زوجها ،وابنتها
قدر هلا أن تكرب بعيدً ا عنها ،وأصبحت "تتكلم بلهجة ذلك البلد ،كذلك تتكلم االنجليزية" وال تتكلم هلجة
التي ّ
أمها ،فتتضاعف بذلك احلدود التي حتول بينها وبني أمها .وقد انتهى املطاف برشاد ،وابنتهام سارة ،إىل اهلجرة
إىل أمريكا ،ومل يعد يف استطاعة وردة انتظار جميء ابنتها ،فقررت هي األخرى السفر إىل قربص ع ّلها حتصل عىل
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تأشرية تتيح هلا السفر إىل أمريكا لرتى ابنتها ،ولكن هيهات! فاألمر يتطلب رسالة كفالة من رشاد ورشاد ال
يبعث بالرسالة.
أما كاميليا ،املرأة الثالثة ،فإهنا ختتلف عن املرأتني ،ألهنا أكثر شخصيات هذه الرواية حيوية ومتر ًدا عىل املوت
املحيط هبا .مل تتزوج من الرجل اخلطأ ،بل مل تتزوج عىل اإلطالق .ومل تستسلم للحدود الطائفية أو حلدود
مجيعا ،وقررت أن ترتك الضيعة ،وتنتقل إىل
تدين أرسهتا ،وإنام متردت عليها ً
التقاليد واملواضعات بالرغم من ّ
نموذجا للمرأة اجلديدة التي
بريوت ،ثم من بريوت إىل لندن .نشأت يف بيت ليس فيه رجل ،وهذا ما جيعلها
ً
وجدهتا ،كي يعمل
عمتها ّ
تنشأ بعيدً ا عن قهر املواضعات األبوية؛ فقد هاجرت أرسهتا ،وتركتها وديعة بني يدي ّ
الزوجان ويثريان .ثم مات األب يف حادث سيارة يف األرجنتني ،وتزوجت األم من رشيكه يف معمل «اخلياطة»،
مسمى.
وظلت تؤجل العودة عا ًما بعد عام .ثم جاءت احلرب ،فكانت العلة التي ّ
أجلت عودهتا إىل أجل غري ّ
متاحا عادة ملن هم من خلفية ريفية
ومن هنا استمتعت كاميليا بقدر من التحرر من التقاليد واألعراف ليس ً
مثلها .أقامت يف البداية عالقة مع بيار املسيحي وهي غري مسيحية .ثم انخرطت يف تنظيم يساري ،بينام انضم
بيار إىل حزب الكتائب اليميني ،فوضعتهام احلرب يف مواجهة عبثية عىل جانبي االستقطاب السيايس.
وإذا انتقلنا إىل مهى سليامن ،املرأة الرابعة التي تسكن هي األخرى يف البناية نفسها ،وتقيم عندها ،نكتشف
حقيقة العالقة امللتبسة التي تقيمها كاميليا مع راينجر ،أو التي يفرضها بعنفه عليها ،ونكتشف كذلك مدى
رأسا عىل عقب وغيرّ هتا كلية .وإذا كانت كاميليا
حيوية كاميليا ومدى تأثريها يف اآلخرين؛ فقد قلبت حيا َة مهى ً
من أكثر شخصيات هذه الرواية حيوية ،فإن مهى أكثر شخصيات هذه الرواية الشيقة كثافة وتعقيدً ا .بقيت
فروا إىل الريف ،بل بقيت واهتمت بوردة
يف املدينة طوال احلرب ،ومل تغادر شقتها كام فعل الكثريون الذين ّ
يف حمنتها ،وكانت متيض ليايل الغارات معها يف شقتها .ومل تعرب مهى احلدود الطائفية مثل ليليان ،أو اجلغرافية
معا .وأقامت
مثل وردة ،ولكنها عربت احلدود االجتامعية داخل الطائفة الدرزية التي تنتمي إليها هي وحبيبها ً
ً
طويال يف انتظار أن ترىض أمه عن هذه العالقة
عالقة مجيلة مع غسان الذي يصغرها أعوا ًما عدة ،واستمرت زم ًنا
كي تتزوج من غسان .لكن األم مل ترض بسبب فارق السن بينهام ،إذ كانت مهى تكربه أعوا ًما عدة ،وهو أمر
ممجوج عند الدروز خاصة ،بسبب تركيزهم الشديد عىل فكرة اخلصوبة واستمرارية احلياة .ثم أصابت احلرب
هذه العالقة اجلميلة يف الصميم ،حينام أردت إحدى رصاصاهتا غسان ً
قتيال ،وأزالت بموته الضوء الذي كان
يمأل حياة مهى بالنور واحلياة .وقد جلب غسان عىل املستوى الرمزي يف الرواية إىل هذه املرأة اللبنانية الدرزية
حياة من نوع خاص ،ومل ُيعد ملهى بعد مقتله أي يشء يف هذه احلياة يستحق أن تعيش له .بقيت يف بيتها ،أو
شقتها السفلية  ،ال تبارحها ،بعدما تركت معظم العائالت احلي ،وبعد أن أصبح احلي حمفو ًفا باخلطر ،ومل يعد
يرتدد عليه أحد ما عدا كاميليا التي جاءت إليه للتصوير ،وصادقت من كان فيه من املقاتلني والقناصة .وأحدث
جذريا يف بيت مهى ويف حياهتا« :تغري بيتي ومل يتغري عنوانه»( ،((4كام تقول لنا ،وهذه عبارة متثّل
تغيريا
وجودها
ً
ًّ
االستعارة الروائية لتغري لبنان كله من دون أن يتغري عنوانه؛ تغري ً
التحول الذي أحدثه وجود
فعال بعد هذا
ّ
كاميليا فيه ،وتغري بتطور احلرب وسيطرة املقاتلني بقانون الغاب اجلديد عىل املكان.
إذا كانت رواية إيامن محيدان يونس قد انتقمت من القناص الذي قتل زهرة يف رواية حنان الشيخ ،فإن نجوى
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تقدم لنا قصة القناص الذي مل ُيقتل ،وما جرى له بعد أن وضعت احلرب أوزارها .فإذا كانت الرواية
بركات ّ
اللبنانية قد انشغلت طوال ربع القرن األخري باحلرب األهلية اللبنانية ،وسعت إىل كتابة سجلها الروائي،
والكشف عن حقائق الشخصية اللبنانية وتضارب توارخيها هي والواقع العريب عىل السواء ،فإهنا تبدأ اآلن مع
رواية نجوى بركات اجلديدة يا سالم( ،((4يف تناول قضايا السالم ومعاركه الرشسة التي ال تقل رضاوة  -كام
يتبدى لنا عرب صفحات هذه الرواية اجلميلة  -عن معارك احلرب ،وما أثخنت به الواقع اللبناين من جروح.
هذه إذن رواية عن احلرب ،ولكن بعد أن ّ
حطت احلرب أوزارها ،ومتخضت عماّ يدعونه السالم وإعادة اإلعامر.
وعمليا يف أتون احلرب ،ونضجت قسامهتا
واجتامعيا
نفسيا
تكونت
وتركت شخصيات الرواية الرئيسة التي ّ
ً
ً
ً
وتبلورت مالحمها عىل نريان آلياهتا املد ِّمرة ،يف حالة من الضياع وفقدان القدرة عىل التعامل مع الواقع اجلديد
ً
وأشكاال جديدة
الذي مل تنته فيه احلرب حقيقة ،وإنام تبدلت جتلياهتا ،وتغريت صورها ،واكتسبت معاركها صيغً ا
غري تلك التي أجادهتا شخصيات مرحلة احلرب السافرة .وهي صيغ ال تقل دموية عن األشكال القديمة ،بل قد
تتجاوزها رضاوة ووحشية ،ولكنها تبدو عىل السطح أقل قسوة وإيال ًما ألهنا توجع من دون أن جترح ،وتتعمد
القتل من دون إراقة الدماء .القتل اليومي الذي يدمر فيه اجلميع بعضهم ً
بعضا ،وكأن آليات التدمري أصبحت
هي آليات احلياة الوحيدة التي جييدها اللبناين الذي جترع دم أخيه اللبناين مخسة عرش عا ًما.
بل إن هذه الرواية تنتهي ،بعد أن تقدم لنا فنون القتل من دون إراقة الدماء وتعدد لنا صنوفه الدامية ،ومعظم
شخصياهتا مقتولة ومسؤولة عن قتل نفسها ،أو قتل غريها من أقرب الشخصيات إليها؛ فاألم تقتل ابنها،
واألخت تقتل أخاها ،واحلبيبة تقتل حبيبها ،وكأن جوهر أشد العالقات اإلنسانية محيمية يف لبنان اليوم قد أصبح
هو التدمري وال يشء سواه .الدمار القايس الرهيب هو النتيجة األساسية بل الوحيدة لعملية تأسيس احلدود من
جديد ،وهو املحور األسايس لكل سلوك الشخصيات يف هذه الرواية ،وهو املحرك األول لترصفاهتا ،والدافع
األسايس إىل استمرار حياهتا .فرواية يا سالم منذ عنواهنا ذاته هي رواية الدهشة إزاء هذا الدمار ،إذا ما قرأت
العنوان عىل أنه التعبري العامي الشائع الذي يعبرّ عن االستهجان والتعجب إزاء افتقاد البدهييات .وهي يف
الوقت نفسه رواية بطلتها سالم ،وقد استحالت أداة النداء التي تسبق اسمها إىل رصخة هلع واستغاثة ،البد أن
حيا ،والتزال هذه الرصخة ترتدد يف ذهن
أخاها وضحيتها قد رصخ هبا حينام هجمت عليه اجلرذان والتهمته ً
القارئ الذي يفرغ من الرواية عىل هذا اهلول الذي تتكشف عنه هنايتها الفاجعة.
وعىل هذا املستوى تصبح شخصية سالم هي مركز ثقل العمل الداليل ،وليس شخصية لقامن الذي يسيطر عىل
أغلب القص ،ويستأثر بنصيب األسد من منظوره ،بالرغم من استخدام الرسد البادي لضمري الغائب ،لكن
استخدام ضمري الغائب ال يعني أن منظور الرسد هو منظور الكاتب العليم ببواطن األمور ،فقد مىض عهد هذا
املنظور إىل غري رجعة ،كام ال يعني أن كل الشخصيات عنده سواء ،وإنام يتيح الفرصة لبعض الشخصيات لتقديم
العامل من منظورها وهي التزال تتسلح بالتخ ّفي وراء حياد القص بضمري الغائب .وتتحول هذه الشخصية
(سالم) بالتدريج ،وبسبب اختيار اسمها عنوانًا للنص ،إىل مناط عملية التأويل من ناحية ،ومركز عملية توليد
االستعارات من ناحية أخرى .لكن استئثار لقامن بمنظور القص يستهدف رواية العمل من منظور الذين كانوا
وقود احلرب وضحاياها يف أثناء استعارها ،وبعد أن حطت أوزارها عىل السواء .وازدواج الداللة يف العنوان
 وهو عتبة هذا النص األوىل  -هو الذي يطرح عىل املتلقّي ازدواج الداللة يف شخصية سالم نفسها ،وسعي 43نجوى بركات ،يا سالم (بريوت :دار اآلداب.)1999 ،
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حتولت إىل مرادف هلذه املرأة القبيحة التي تريد أن حتقق ذاهتا
الرواية إىل إحالتها إىل استعارة للبنان كله ،وقد ّ
وتشبع حاجاهتا وأهواءها بأي ثمن .أو كأن سالم هي الصورة التي جتسد لبنان الطالع من احلرب ،وقد حرمتها
احلرب املوءودة فرصتها الوحيدة يف الزواج من األبرص الذي مات ُ -قتل كام سنعرف يف هناية الرواية  -غيلة
قبل هناية احلرب ،ومات معه أملها يف اخلالص.
وهذا االزدواج ً
أيضا هو مدخلها إىل تعدد الدالالت التي تنطوي عليها بنيتها الروائية ،وهي تسعى بتؤدة
إىل الكشف عن تسلل آليات الدمار إىل أكثر العالقات اإلنسانية محيمية ،بصورة تؤكد معها شخصياهتا أن
مجيعا جروح
اجلروح التي تركتها سنوات احلرب فيها ،خاصة اجلروح غري املنظورة التي مل تلتئم بعدُ  ،قد نكأهتا ً
وفجرت ما التأم بعضها عليه من قيح .لكن علينا قبل استباق التحليل بالتأويالت االستعارية
الس ْلم املصميةّ ،
معا الرواية ذاهتا .وأقرتح عىل القارئ أن يبدأ القراءة بالتغايض عن االستهالل
لشخصية الرواية الرئيسة أن نقرأ ً
الوعظي الذي تفتتح به الرواية رسده ،وتسعى من خالله إىل صوغ نوع من األمثولة الساذجة حول بريوت
املدينة ،التي ما عادت تشبه نفسها ،وال تشبه مدنًا سواها ،وفقد أهلها عادة البكاء ،ألن هذه األمثولة الساذجة
قد تدفع القارئ إىل التساؤل :وأين هي املدينة التي التزال تشبه نفسها ،فكل املدن احلية تتغري وتتطور؟ أو أين
هي املدينة التي تشبه مدنًا سواها؟ أليس من أصالة أي مدينة أهنا ال تشبه مدنًا سواها؟

كثريا
أخريا ،إن اخلالصة التي يمكن أن نخرج هبا من قراءة هذه الروايات اللبنانية ،التي يمكن أن نضيف إليها ً
ً
من النصوص املهمة يف هذا املجال ،مثل نصوص هدى بركات أو بقية نصوص حنان الشيخ التي تناولت
احلرب ،هي أن الرواية اللبنانية التي كتبت جتربة احلرب يمكن اعتبارها الرصح القومي الوحيد للتجربة اللبنانية
ّ
بالتشظي واالحتفاء باحلدود واحلرص عىل تعزيزها ،حيث نكتشف من خالل متحيص إنتاج هذه
التي تتسم
ّ
كثريا بمسألة اهلوية امللتبسة ،بينام هتتم كتابة املرأة بمسألة
الرواية الثري أن كتابة
التشظي اللبناين عند الرجل هتتم ً
معا تتبلور
احلدود ،احلقيقية منها واملتومهة ،الواقعية منها أو الرمزية أو القيمية عىل السواء .ومن جمموع الكتابتني ً
مسامهة الروائي اللبناين اجلديد؛ الروائي الذي مىض بالرواية العربية خطوات فسيحة عىل طريق مل ُيسمع فيها
فجدد بنيتها وأغنى لغتها وأثرى رؤاها.
وقع ل َقدَ م عربية من قبلّ ،
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