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سيرة

يمنى العيد تحصي «زمن» الخسارة
جمال جبران
«أريــد ساعة ال تخرب» ،هذا ما تطلبه
الفتاة حكمت من رفيق دربها نزيه في
الفترة التي يبدآن فيها حياتهما معًا
واإلق ــام ــة نـهــائـيــا فــي ب ـي ــروت .لــم تكن
هــذه الـفـتــاة الـتــي ستحمل اســم يمنى
ُ ّ
العيد الحـقــا ،تبحث عــن ســاعــة تكلف
ً
م ــاال كـثـيـرًا ،هــي فـقــط تــريــد «ســاعــة ال
تـخــرب» .وسيكون لها مــا أرادت ،لكن
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـب ــدأ ف ـيــه ك ــل شــيء
ح ــول ـه ــا ب ــالـ ـخ ــراب ،ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي.
وفي حني كانت هي مشغولة بتحقيق
خ ـ ـطـ ــوات ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق «األوهـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـعـظـيـمــة» ،ص ــار الــوقــت اآلن مناسبًا
لالعتراف بكل شــيء ،بشجاعة تــوازي
ش ـجــاعــة ت ـلــك ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي س ــارت
ع ـلــى ذلـ ــك ال ـط ــري ــق وإن ل ــم ت ـصــل في
النهاية إلى شيء.
ُ
«هل أعلن فشلي؟» كتبت يمنى العيد
ّ
في مستهل الجزء الثاني من سيرتها
ال ــذات ـي ــة «زمـ ــن امل ـت ــاه ــة» (دار اآلداب)
حيث «العالم الذي صبوت إلى تغييره
ل ــم ي ـت ـغ ـ ّـي ــر ،ب ــل ان ـت ـق ــل م ــن ّس ـ ــيء إل ــى
أسـ ــوأ» ،وحـيــث «ل ــم يـعــد االنـتـظــار من
صالحيات عمري» .تقول استاذة النقد
ّ
اللبنانية عبارتها
العربي في الجامعة
صريحة وواضحة في خسارتها «مثل
جيش مهزوم» .وعليه ستكون مفهومة
تلك النبرة الحزينة التي حملها «زمن
امل ـت ــاه ــة» وامل ـخ ـت ـلـفــة ت ـمــامــا ع ــن نـبــرة
الـ ـج ــزء األول م ــن هـ ــذه ال ـس ـي ــرة «أرق
الــروح» (اآلداب ـ  .)2013اكتفى األخير
ب ـ ــرواي ـ ــة ص ـ ـيـ ــدا ،ح ـي ــث م ـس ـق ــط رأس
الكاتبة واملساحة التي ستظهر فيها
مـحــاوالت البحث عــن ال ــذات واإلجــابــة
عن سؤال «من أنا؟» .وبشكل آخر يمكن
الـحــديــث عــن م ـح ــاوالت ف ـ ّـك االشـتـبــاك
بــن حكمت الـصـ ّـبــاغ ـ ـ االس ــم األصـلــي
لصاحبة السيرة ـ ويمنى العيد ،وقد
أمسكت األول ــى بعجلة قـيــادة الـســرد،
ف ــي ح ــن ب ـق ـيــت ص ـي ــدا س ـ ّـي ــدة امل ـكــان
لتظهر بيروت على الهامش.
ورغم خلو «أرق الروح» من ّ
أي إشارة
تـقــول بــأنــه ج ــزء أول مــن س ـيــرة ،فقد
أتــى «زم ــن املـتــاهــة» ُليظهر أن يمنى
الـ ـعـ ـي ــد كـ ــانـ ــت ق ـ ــد أنـ ـ ـج ـ ــزت ك ـتــاب ـهــا

(مروان طحطح)

األول وهـ ــي ت ـح ـمــل ف ــي بــال ـهــا فـكــرة
ُ
الـجــزء الـثــانــي ال ــذي لــم تعلنه .كانت
ُم ـخ ـط ـطــة وواض ـ ـعـ ــة ت ـل ــك ال ـع ـنــاصــر
الـتــي سيحملها الـجــزء الـثــانــي .وفي
ح ــن أهـ ــدت كـتــابـهــا االف ـت ـتــاحــي إلــى
مــديـنـتـهــا ص ـي ــدا «الـ ـت ــي رأي ـ ــت فيها
النور» ،نجدها تهدي كتابها التالي
«إلــى بيروت» مع ذهــاب عجلة قيادة
الـ ـحـ ـك ــي فـ ـي ــه ل ـي ـم ـن ــى عـ ـل ــى ح ـس ــاب
حكمت التي ستبقى تظهر بني فقرات
السرد وهي تعزز ّ
مهمة التخفيف من
قـســوة جـلــد ال ــذات الـتــي تستخدمها
يـمـنــى .ه ــذا مــا تــرغــب مــن خــالــه في
ت ـح ـق ـيــق والدة أخـ ـ ــرى ل ـت ـلــك الـ ـ ــذات،
وه ــي «والدة ت ـ ُ
ـود أن تقطع مــع زمــن
مضى وال يمضي» .وهــو ما سيكون
ٌمقترحًا ُممكنًا لفهم آلية السير داخل
«زمن املتاهة» ،وإدراك األسباب التي
ّأدت إلــى ضياع فكرة بيروت َ
املدنية
داخ ـ ـ ــل حـ ـف ــات االقـ ـتـ ـت ــال ال ـطــائ ـف ـيــة
وان ـه ـي ــار صـ ــورة ال ـجــام ـعــة الــوطـنـيــة
أمــام الطغيان الطائفي ذات ــه ،إضافة
إلــى أرواح الرفاق الذين اغتيلوا ولم

يكملوا معها الطريق فبقت وحيدة.
ّ
التعمد باللجوء
سيبدو مفهومًا ذلك
إلــى مـخــرج «سـيــرة روائ ـيــة» والكتابة
م ــن خ ــال ـه ــا ع ـل ــى ن ـح ـ ُـو م ـت ـخ ـفــف مــن
أث ـ ـقـ ــال االنـ ـطـ ـب ــاع ــات املـ ـح ـ َـبـ ـط ــة ال ـتــي
سـتـتــولــد ل ــدى قـ ــارئ «زمـ ــن امل ـتــاهــة»،
وه ــو ي ــرى ُ
«م ـن ــاض ـل ــة» أب ـق ــت ّأيــام ـهــا
محكومة باألمل ،تروي باقي سيرتها
ب ـن ـب ــرة م ـت ـن ـق ـلــة بـ ــن «م ـ ـ ــوت وم ـ ــوت»

بعد اغتيال مهدي
عامل ،هربت إلى اليمن
أو ب ـل ـه ـج ــة «س ـ ـج ـ ـنـ ــاء ُح ـ ـكـ ــم ع ـل ـي ـهــم
بـ ــاإلعـ ــدام ،وج ــوه ـن ــا إلـ ــى األرض كي
ن ـح ـم ـي ـهــاّ ،
وربـ ـم ــا ك ــي ال ن ـش ـهــد على
م ــوت ـن ــا!» .سـتـمـضــي صــاحـبــة «تقنية
الـســرد الــروائــي» بنبرة شجاعة وهي
ّ
تــوزع خساراتها على ثالثة مرتكزات
رئ ـي ـس ـي ــة :ان ـه ـي ــار الـ ــدولـ ــة الــوط ـن ـيــة،
وضـ ـي ــاع ب ـ ـيـ ــروت ،و»ال ـ ــرف ـ ــاق» ال ــذي ــن
سقطوا برصاصات مجهولة.

انطالقًا مــن نقطة قيادتها ل ـ «ثانوية
ص ـي ــدا ل ـل ـب ـن ــات» ،ك ــان ــت ف ـت ــاة ص ـيــدا
مـسـتـنــدة إل ــى فـكــرة املــدرســة الوطنية
واتخاذها معيارًا أساسيًا في عملية
الـتـغـيـيــر االج ـت ـمــاعــي وال ـج ـســر ال ــذي
يمكن العبور مــن خالله بهدف انتاج
ّ
الهوية الوطنية
وعي يبنى على قاعدة
ّ
ال االنتماء الطائفي .لكن الكارثة حلت
ُ ّ
عندما استغلت فـتــرة الـحــرب األهلية
لتكاثر امل ــدارس والجامعات الخاصة
وجعلها بيئة لتربية أتباع الطوائف
واعـ ــاء م ـبــادئ ه ــذه الـطــائـفــة أو تلك،
مــن دون امل ــرور عـلــى الـقـيــم اإلنسانية
املشتركة التي تجمع أفراد املجتمع.
تستذكر العيد موقف التحقيق الــذي
عبرته كي تنال تصريح دخولها إلى
ك ـي ــان ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة« .اكـتـبــي فــي مجلة اآلداب»
ّ
الكلية عندما علمت
قالت لها عميدة
ّ
أنـهــا كــاتـبــة فــي «ال ـطــريــق» مــع محمد
دك ـ ـ ـ ــروب ورف ـ ـ ـ ــاق ال ـك ـت ـي ـب ــة الـ ـحـ ـم ــراء.
تصبح الـشـيــوعـيــة تهمة و»ال ـطــريــق»
معادلة للكفر ،في حني تبقى «اآلداب»

ً
م ـ ـعـ ــادال ل ـل ـع ــروب ــة واإلسـ ـ ـ ـ ــام ،خــافــا
ّ
ماركسية غير حزبية
للعيد التي كانت
«بــل فكرية مــن أجــل ال ـعــدالــة» .ستنال
يـمـنــى ورقـ ــة االن ـت ـمــاء لـهـيـ ّئــة تــدريــس
«الـجــامـعــة الـلـبـنــانـ ّـيــة» ،لكنها ال تريد
لهذه الجامعة أن ُتنسب إلى طائفةّ ،
أي
طائفة كانت .تستذكر هنا تلك املقاومة
التي قامت بها قبل أكثر مــن  50سنة
وهي حامل بطفلها األول ،حني ّ
أصرت
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي إض ـ ــراب م ــن أجــل
إب ـع ــاد الـتـقـسـيــم ال ـطــائ ـفــي ف ــي عملية
تعيني مـ ّ
ـدرســي الـتــربـيــة ونـجـحــت في
ّ
ّ
يتغير الحـقــا .لن
ذلــك .لكن الــوضــع لــم
تكون بـيــروت بعيدة عــن ذلــك التمييز
الطائفي لتصبح عند يمنى «بيروت
التي لم تعد كما كانت» .كذلك لم تعد
أس ـمــاء األمـكـنــة قـ ــادرة عـلــى إيصالها
إلــى الـبـيــت ،وص ــار الــذهــاب إلــى مكان
فيها مثل السفر إلــى بلد آخــر .ويبقى
ً
األحبة وأصدقاء ُ
ّ
العمر اغتياال،
غياب
أحــد األسباب التي تدفعها إلــى تمني
الذهاب من الحياة «فاملوت ُي ّ
قربنا من
ّ
أحبة أخذهم باكرًا منا ،عشنا بعدهم
على أمــل نسيانهم ولــم ننس ،نقترب
من املوت فنقترب منهم».
سيبدو املوت هنا مبررًا لظهور مهدي
عامل أخيرًا ،أو أن يمنى ّ
تعمدت جعله
ف ــي ص ـف ـح ــات ال ـك ـت ــاب األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ك ــأن
تأجيل الكتابة عنه محاولة لدعم فكرة
نفي مسألة وفــاتــه مــن األس ــاس .تــروي
ّ
حــادثــة اغـتـيــال َم ــن ق ــال إن «لـبـنــان لن
ّ
ينهض إل على أنقاض النظام الطائفي
مـ ـ ـ َّ
ـوح ـ ـ ـدًا» ،ك ــأن ـه ــا ح ـص ـلــت الـ ـب ــارح ــة،
ّ
بنبرة تشير إلى تفاصيل ال تــزال حية
ّ
فــي بالها ،أم لعله بالتذكر «يستيقظ
األموات ،يحضرون ،كأنهم لم يموتوا».
ال تغيب اإلشارة عن الذين رحلوا خالل
الـ ـس ــرد ،ف ــال ــذاك ــرة لـ ــدى صــاح ـبــة هــذه
الـسـيــرة حـيــاة ،والـكـتــابــة تعيد الحياة
إلــى حـيــاة مضت ليحضر خاللها من
ّ
غ ــاب ــوا «كــأن ـهــم ل ــم ي ـمــوتــوا ،يــلــح ع َّـلـ ّـي
زمنهم ...هؤالء ليسوا من املاضي ،إنهم
بعض ِمن أنا ،وأنا بعض منهم» .وفي
حني قتلوا عامل ،كان اسم يمنى تاليًا
فــي الـقــائـمــة ه ــذا مــا دفـعـهــا إل ــى ركــوب
ال ـط ــائ ــرة بــات ـجــاه ال ـي ـمــن «ال ـب ـلــد ال ــذي
استضافني ليحميني من القتل».

قصص

شذا شرف الدين ...يوميات برلينية
عناية جابر
تشتغل الـكــاتـبــة والـفـنــانــة ش ــذا شــرف
الدين ( )1964على عالم الفوتوغراف
والتشكيل الــرحـبــن .تركت لبنان الى
س ــويـ ـس ــرا ع ـ ــام  ،1983ح ـي ــث درسـ ــت
تربية مختصة عالجية ،ثم الى لبنان
فــي رح ــات مكوكية ،لتنتقل منه الى
املانيا .هناك ،بقيت لغاية  2007حيث
درست الرقص في هامبورغ ،وأشرفت
على تنظيم امل ـعــارض التشكيلية في
برلني.
بعد «فالش باك» (دار الساقي ـ األخبار
 ،)2012/8/31صدر لشرف الدين أخيرًا
ع ــن ال ـ ــدار ن ـف ـس ـهــا ،م ـج ـمــوعــة قصص
قـ ـصـ ـي ــرة بـ ـعـ ـن ــوان «ح ـق ـي ـب ــة ب ــال ـ ُك ــاد
ُ
تــرى» .العمل عبارة عن نصوص نشر
معظمها فــي امللحق الثقافي (نــوافــذ)
لـ ـج ــري ــدة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وفـ ـ ــي مـجـلــة
«كلمن» وجريدة «الحياة».
ُ
رى» ،توقظ شرف
في «حقيبة بالكاد ت ّ
ال ــدي ــن ال ــذك ــري ــات ب ـحــنــو .تــرفــع معها
الخيال الهاجع لأليام البرلينية التي
ُ ّ
أح ـ ّ ّـب ــت وتـ ـش ــك ــل ج ـ ــزءًا م ــن ح ـيــات ـهــا،
ُمحققة عملية إدراج الواقع في الحلم،
أو ال ـخ ـي ــال ،وال ـنـت ـي ـجــة س ــرد جـمــالــي
ّ
ت ـم ــت ــع ب ـك ـي ـم ـيــائــه الـ ـخ ــاص ــة .دم ـغــت

الـ ـك ــاتـ ـب ــة ق ـص ـص ـه ــا بـ ـك ــل املـ ـج ــري ــات
الفعلية والعبثية والتأملية ،ما أضاء
حـ ـي ــاة ال ـق ـص ــص وح ـ ـيـ ــاة شــاغ ـل ـي ـهــا،
وجعل من تتابعها ذي الخيط الواحد
الجامع ،تركيبًا ثقافيًا عاليًا استدعى
القارئ للدخول في الذاكرة الشخصية
ُواملـتـخـيـلــة لـلـكـ ّـاتـبــة ،واسـتـيـهــامــاتـهــا
املضمرة التي ألفت تجانسًا بني ُالواقع
وال ـخ ـي ــال .وإذا ك ــان الـتـعــريــف امل ــدرج
عـلــى غ ــاف كتابها أت ــى تـحــت كلمات
ّ
«قصص قصيرة» ،فــإن مــا يتظهر من
الـســرد ذي التسلسل والنفس واملناخ
الـ ــواحـ ــد ،ه ــو ه ـي ـكــل ل ــرواي ــة مـ ــا .ذل ــك
أن ـن ــا ن ـت ـق ـ ّـرى روايـ ـ ــة أو مـلـمـحــا منها
فــي خلفية حياة تنمو عبر املــرويــات،
وتـبــدو حميمة وغـيــر ذات شائبة في
ترابطها الجامع.
ف ــي ال ـك ـت ــاب ،نـ ــرى امل ـه ـمــة األســاس ـيــة
لـلـكــاتـبــة ،ه ــي االس ـت ـغ ــراق ف ــي وصــف
ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي تـ ـ ــدور ح ــول ـه ــا ،أي
رؤي ـ ـ ــة مـ ــا ال يـ ـك ــاد ُيـ ـلـ ـح ــظ ،لـتـتـشـكــل
الفكرة الحقًا على هوى القارئ وهوى
ان ـجــذابــه ال ــى ه ــذا ال ـنــوع مــن الـكـتــابــة.
كما أن مواضع في السرد تنحو لتكون
ً
ق ـصــائــد ن ـثــر طــوي ـلــة م ـث ــا .ع ــن إع ــاء
الـتـفـصـيــل عـلــى م ــا عـ ــداه ف ــي كـتــابـهــا،
ت ــواف ـق ـن ــا شـ ــذا شـ ــرف ال ــدي ــن ال ـف ـك ــرة.

ّ
هــي ت ــرى أن ـهــا تــراقــب الـعــالــم حــولـهــا،
ُ
تـ ّـس ـجــل الـهــامـشــي م ــن األشـ ـي ــاء ،وهــو
ُ
ُ
ّ
األسـ ـل ــوب الـ ــذي ت ـح ــب ــه وت ـع ـت ـمــده في
الكتابة« :مراقبة التفاصيل أو العالم

ّ
حولي هو أسلوبي الــذي يشدني الى
الكتابة .مــا أنتبه لــه ،هــو الــذي أكتبه،
وغــال ـبــا أك ـتــب م ــن الـتـفــاصـيــل م ــا أجــد
فيه مادة صالحة للكتابة ،كتابة قصة،
أو لقطة أستطيع البناء عليها .ليست
التفاصيل باملجمل ما ُيشغلني ،فثمة
ما ُيمكن تجاهله منها ،أو ال ُيجديني
الـبـنــاء عليها .األم ــر يــرتـبــط بعالقتي
أن ــا ب ـهــذا الـتـفـصـيــل ،وح ـســب كتابتي
عنه .عمومًا ،أنا أرى أن كل قصة ّيمكن
أن ت ـت ـطـ ّـور لـتـصـبــح رواي ـ ــة ،إال أن ـنــي
بصراحة ال أملك النفس الطويل الذي
تتطلبه الرواية».
فــي مــرويــاتـهــا عــن أ ّي ــام برلينية وعــن
م ـج ـت ـم ــع غ ــري ــب عـ ــنـ ــا ،ن ــاح ــظ أن ـه ــا
تكتب نفسها كـ ّـرد فعل على األحــداث،
ال كـفــاعـلــة ف ـي ـهــا ،فـنـســألـهــا :ه ــل كنت
مواطنة درجة ثانية في برلني؟ تجيب:
«ط ــوال حـيــاتــي ه ـنــاك ،لــم أشـعــر يومًا
أنـنــي مــواطـنــة درج ــة ثــانـيــة .مــا تـ ّـبــدى
لك ّ
كرد فعل وليس كفعل ،هو مسافتي
ال ـخــاصــة ال ـتــي أصـنـعـهــا بـيـنــي وبــن
ال ـ ـغـ ــربـ ــاء ،وه ـ ــذا ج ـ ــزء مـ ــن طـبـيـعـتــي.
حتى في بيروت ،مدينتي ،عندي هذا
الـشـعــور الــدائــم بــاملـســافــة عــن األشـيــاء
وعـنــدي هــذه الغربة عنها .فــي برلني،
ث ـم ــة ال ـغ ــرب ــة امل ــوض ــوع ـي ــة وال ـف ـع ـل ـيــة

ّ
ال ـت ــي عـ ـ ــززت ُبـ ـع ــدي ع ــن ال ـت ـ ّـدخ ــل في
مجريات حياة الناس .املسافة هي من
أص ــل الـغــربــة ،ذل ــك أن ــك تعيشني بلغة
غير لغتك .صحيح أن لغتي األملانية
ك ــان ــت ح ـي ـن ـهــا أحـ ـس ــن مـ ــن ال ـع ــرب ـي ــة،
ل ـكــن ح ــن ب ــاش ــرت ال ـك ـتــابــة وجــدتـنــي
أكتب بالعربية ،فهي أتت تلقائيًا الى
برلني،
ســردي ونصوصي .لذلك ،وفي ّ
اسـتـعــدت عالقتي بلغتي األم وكثفت
قراءاتي بالعربية من أجل الكتابة بها،
وانتهيت الى الكتابة بها».
ُ
لــو ق ـ ّـدر لـهــذه الـيــومـيــات البرلينية أن
ت ـكــون يــوم ـيــات ب ـيــروت ـيــة ،ك ـيــف كنت
لـتـعــالـجـيـنـهــا وب ـ ــأي كـيـفـيــة كـتــابـيــة؟
تجيب« :لــو كتبت يــومـيــات بيروتية،
ألتت مليئة بالنقد أكثر منها باملراقبة
كما فعلت في سردي عن برلني .ستكون
يــوم ـيــات فـيـهــا ن ـقــد ألغ ـلــب م ــا يـجــري
عندنا ،ألنني جــزء مما اكتب عنه ،أو
أن مــا يـجــري هــو ال ـجــزء ال ــذي يعيش
فـ ّـي بطريقة ال انفصال فيها .الكتابة
عن يوميات بيروتية ستكون قاسية،
ألنني ابنة هذا املجتمع وتجمعني به
أشـيــاء حميمة .مــن هنا سيأتي النقد
ُ
مختلفًا ّ
تناولته عن برلني ،وأعني
عما
مراقبتها عن ُبعد من دون تفاعل كثير
مع ما يجري فيها».

