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نقد

سنان أنطون :سيرة «التغريبة العراقية» ما بعد 2003
صفاء خلف
ُي ـقــدم ال ــروائ ــي سـنــان أن ـطــون ( 1967ـ ـ
مواليد بغداد) ،التحوالت االجتماعية
وتداعيات انهيار سلطة وقيام بديلة
على أنها «تغريبة عراقية» متسلسلة
ّ
وتتكيف.
تستحدث نفسها
ّ
األعـمــال الروائية األربـعــة التي قدمها
ٌ
شاعر أيضًا ـ («إعجام»/
أنطون ـ ـ وهو
دار اآلداب  2003ـ ـ ـ ـ «وح ــده ــا شـجــرة
الــرمــان» /العربية لـلــدراســات والنشر
 2010ـ ـ ّ«يــا مــريــم» /منشورات الجمل
ُ 2012رشحت ضمن القائمة القصيرة
لجائزة «بــوكــر» العربية لعام  2013ـ ـ
«ف ـه ــرس» /م ـن ـشــورات الـجـمــل ،)2016
ُ
تشكل شهادة لذيذة ومؤملة لتنويعة
«ال ـق ـمــع /ال ـح ــرب /امل ـي ـتــات املـفـجـعــة/
الـ ـي ــأس» وق ـ ّـوت ـه ــا ال ـع ـت ـيــدة بتهشيم
املجتمع وتحطيم الفرد.
يـفـتــل أن ـط ــون خـيـطــا دق ـي ـقــا بمنتهى
القوة بمغزل العني النقية التي تلقط
امل ــآس ــي وت ـن ـس ـج ـهــا مـ ـج ــددًا ك ـص ــورة
دق ـي ـقــة ال ـت ـفــاص ـيــل .يـسـتـثـمــر ال ـطــاقــة
ّ
الحسية لـلـحــدث .اللغة عـنــده تركيبة
وازن ـ ـ ــة ل ـه ــا وظ ــائ ـف ـه ــا الـ ـت ــي ي ـتــركــب
بها ال ـحــدثُ ،يبنى أو يـتــاشــى ،وأهــم
وظــائـفـهــا أن تـعـ ّـبــر إنـســانـيــا عــن الهم
االج ـت ـم ــاع ــي (رواي ـ ـ ــة «يـ ــا مـ ــريـ ــم») ،أو
ت ـح ـشــد ك ــل ج ـمــال ـيــات ـهــا ال ـب ــارع ــة فــي
التوصيف والتوصيل والداللة املبهرة
واستضافة التاريخ الغامض لجماعة
طــائ ـف ـيــة ل ـهــا م ـبــان ـي ـهــا املـيـثــولــوجـيــة
(رواي ــة «وحــدهــا شـجــرة ال ـ ّـرم ــان») ،أو

اللغة عنده تركيبة وازنة
وظائفها التي يتركب بها
لها
ُ
الحدث ،يبنى أو يتالشى
ال ـقــوة النفيسة ل ـلــروح الـهــائـمــة وهــي
ت ـق ـف ــز مـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــر ِة إل ـ ــى دائـ ـ ـ ـ ــرة ،ك ــزم ـ ٍـن
حلزوني ال ينتهي؛ كل نقطة فيه بداية
تستحدث نفسها وتبتلع التي تليها،
ثقب هائل ال يشيخ (روايــة «فهرس»)،
أو (إعجام) حفريات العثور على الذات
وإعادة اكتشافها.
ّ
ّ
بدءًا من «إعجام» وحتى «فهرس»ُ ،يمت
أنطون شهادته عن املــأســاة العراقية،
ك ُـشــاهــد حــريــص ّال ينسى التفاصيل
املــره ـقــة ال ـتــي ت ـع ــذب الـضـحــايــا حتى
ّ
بعد أن يموتوا وتظل عيونهم مندلعة
ّتروي قساوة التجربة.

وبمطلق التوصيف ،فإن انطون ُيقدم
«تـغــريـبــة عــراق ـيــة» بـسـيــاقـهــا الــزمـنــي
أو بتنقالتها املكانية أو بكشوفاتها
ل ـل ـم ـكــونــات االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـبــر تـقــديــم
ال ـع ــوال ــم ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـغــام ـضــة بـبــراعــة
العارف ُامل ّ
نصف.
دومـ ـ ــا يـ ـق ــدم أنـ ـط ــون م ـع ــادل ــة إن ـس ــان
ال ـه ــام ــش /هــامــش اإلنـ ـس ــان .ل ــم يـقــدم
ً
ب ـط ــا ع ـت ـي ـدًا صـلـبــا أو مـخـتـلـقــا على
م ـق ـي ــاس رغـ ـب ــة ك ــل ك ــات ـ ٍـب أن يـبــاشــر
حياة مــوازيــة يتمناها عبر بطله .كل
تستثمر
شخوصه
ببراعة ُاللغة التي ُ
ّ
الحسية ،تقدم ذاتها املـجـ ّـردة
طاقتها
بصوتها العالي أو بمخاوفها الدفينة.
وحـ ـت ــى ال ـف ـع ــال ـي ــة اآلدم ـ ـي ـ ــة ال ــام ـع ــة
(الجنس) ،يضعها أنطون في سياقها
البشري وضرورتها الحياتية.
لعل املشهد العظيم ال ــذي يرسمه في
«وحدها شجرة ّ
الرمان» أيام االقتتال
ُ
ّ
الطائفي في الـعــراق ،يفسر على نحو
رائع كيف للروح البشرية التي تتحرر
م ــن م ــأزق ـه ــا ال ـط ــائ ـف ــي وت ـن ـف ـصــل عــن
عراكها املسموم وتنصهر في آدميتها
النقية كواحد من التعبيرات املدهشة

عن السمو بني «جــواد» و«ريــم» بطلي
ال ـ ــرواي ـ ــة الـ ـل ــذي ــن ت ـهــرس ـه ـمــا املــدي ـنــة
امل ـت ـعــاديــة مــذهـبـيــا ب ــال ــدم وال ـ ــرؤوس
ّ
املقطعة.
ه ـكــذا رس ــم أن ـطــون ب ـع ـبــارات رشـيـقــة،
قاصفة وســريـعــة ،ص ــورة «ري ــم» وفقًا
لعني «ج ــواد»« :أول مــرة رأيتها فيها
كــانــت ت ــرت ــدي الـ ـس ــواد /ص )...( /54
كــانــت تـنــام عــاريــة على دكــة مــرمــر في
مـكــان مـكـشــوف بــا ج ــدران أو سقف/
ص  )...( /1تـ ـف ــرس ــت ف ـ ــي وج ـه ـه ــا
وه ـم ـس ــت ب ــاس ـم ـه ــا :ري ـ ــم ،فــابـتـسـمــت
من دون أن تفتح عينيها في البداية،
ثـ ــم ف ـت ـح ـت ـه ـمــا وابـ ـتـ ـس ــم ال ـ ـ ّـس ـ ــواد فــي
بؤبؤيهما أيـضــا /ص  )..( /8فــي أول
أسـبــوع مــن سنتي الــدراسـيــة الــرابـعــة،
رأيتها تجلس لوحدها على مصطبة
قرب بناية قسم املسرح ،كانت ترتدي
مـ ــابـ ــس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء /...ص )...( /66
اقتربت منها وقبلتها بثقة أكبر هذه
املـ ــرة .طــوقـتـنــي بــذراع ـي ـهــا .ب ــدأت أفــك
أزرار قميصها األبـيــض فبدت حمالة
ُ
صـ ــدرهـ ــا ال ـب ـي ـض ــاء ت ـخ ـب ــئ ن ـهــدي ـهــا
املمتلئني /ص .»78

ال ــدالل ــة الـلــونـيــة ال ـتــي وظـفـهــا أنـطــون
ل ـت ـق ــدي ــم «ريـ ـ ـ ــم» ع ـب ــر دائـ ـ ـ ــرة الـ ـس ــواد
الكثيفة تماثلها دائرة السواد املوازية
التي ّ
خيمت على حياة «جواد» الرسام
ً
ال ـب ــارع ال ــذي يـعـمــل غــاســا لــأمــوات،
ُ
وما بينهما تقيم املنطقة الرمادية.
كال الدائرتني املتداخلتني ،هما املصير
ُ
العراقي الــذي تطحن عظامه فــي زمن
أس ـ ـ ـ ــود .ل ـح ـظ ــة خ ــاط ـف ــة بـ ـ ــدا كـ ــل ذاك
السواد يتهشم كأنه فتات كونكريتي
هــائــل« :أحسست بالرمل تحت قدمي
وبريح باردة بعض الشيء/ص .»7
أش ــرق ــت الـ ـق ــوة اآلدم ـ ـيـ ــة ح ــن أزاحـ ــت
سـ ـ ـ ـ ــواد «االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء» وج ـ ـن ـ ـ َحـ ــت إلـ ــى
«ب ـي ــاض» اآلدم ـي ــة الـنـقـيــة «أف ـ ـ ُـك أزرار
ق ـم ـي ـص ـه ــا األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ف ـ ـبـ ــدت ح ـم ــال ــة
صدرها البيضاء».
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــوءة ب ـع ـن ــاي ــة
«البياض» ،هي القوة االجتماعية التي
أراد ان ـطــون أن يفتحها كــأمــل مشرق
وس ــط االق ـت ـتــال الـطــائـفــي الـعـنـيــف في
بغداد أعوام الدم (.)2007 – 2006
غاب اآلخر وهو «ريــم» ،فغاب السلم
األهـ ـل ــي وال ـ ـتـ ــوازن ال ــدق ـي ــق ملجتمع

*

يـتــداعــى خـلــف أسـ ــوار شــرســة« :هــي
في الخندق املعادي – ريم – وبغداد
( )...اآلن ص ــارت سـجــونــا متالصقة
ت ـح ــرس ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات /ص ،»80
ويمضى حتى يستحيل «البياض»
مطابقًا لـ «السواد»« :البياض يغطي
ك ــل ش ـ ــيء .ال ـب ـي ــاض ال ـص ــام ــت /ص
.»81
يفتتح سنان أنطون روايته «فهرس»
بـتـعـلـيــق ُيـنـســب لـ ـ «امل ــرزب ــان ــي» ال ــذي
ترجم سيرة ابــن النديم البغدادي (ت
ّ1047م) تعليقًا على كتابه «الفهرست»
أنه «...وترك فيه بياضات كثيرة».
و«فهرست» ابــن النديم البغدادي هو
األرش ـيــف املــوثــوق لـكــل «م ــا ص ــدر في
اللغات والكتب املقدسة وعلوم القرآن،
ال ـل ـغــة وال ـن ـح ــو ،األخـ ـب ــار واألنـ ـس ــاب،
الـشـعــر ،عـلــم ال ـك ــام ،الـحــديــث والـفـقــه،
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــات ،األس ـ ـم ـ ــاء وال ـ ـخـ ــرافـ ــات،
االعـتـقــادات ،الكيمياء أو الصنعة ،في
زمانه».
ي ـ ـتـ ــداخـ ــل ش ـ ـ ــيء م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـص ــي فــي
ُرواي ــة «فـهــرس» مــع شخصية «نمير»
املرهق بالتاريخ واللحظة التي تصنع
الحاضر املقزز ،ويتداخل مع شخصية
متخف كأنه ضمير
راو عليم
ٍ
الخليفةٍ ،
ي ـط ـل ــع ف ـ ـجـ ــأة ،لـ ـيـ ـس ــرد مـ ـق ــارب ــة تـمــد
الـ ـج ــذور عـمـيـقــا م ــن تـغــريـبــة اآلن مع
تغريبة املــاضــي ...« .ال أعــرف مــا الــذي
دهاني ووافقت وذهبت إلى بغداد بعد
كل تلك السنني؟  /ص .»27
ب ـل ـح ـظــة مـ ــا ،ي ـت ـط ـلــع ال ـ ـقـ ــارئ بـسـيــرة
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــة ،وأخـ ـ ـ ـ ــرى
مــوازيــة .وثـمــة سـيــرة اعـتــراضـيــة تقفز
مــن الـتــاريــخ غـيــر الــرسـمــي إل ــى املعقد
األمامي لحافلة «الــذاكــرة االنتقائية»،
ويتنقل ،يلبس
كأن زمنًا هالميًا يطفو َ
الحاضر كأنه ُجبة خليفة ق ِد َم من األثر
راكـضــا إلــى املستقبل« :ال أحــد يعرف
ُ
أي ــن َي ـســكــن الـخـلـيـفــة ( )...ه ــذا ش ــارع
الرشيد ،شارعي ،يا خوات الگحبة ،مو
ّ ّ
الي خلفوكم».
شارع
«فـ ـ ـه ـ ــرس» تـ ـفـ ـت ــرش ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ كــأن ـهــا
ب ــان ــورام ــا ُم ـج ـهــدة يـتـقـصــى أبـعــادهــا
ك ـ ــائ ـ ــن «ثـ ـ ــاثـ ـ ــي ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن» لـ ـ ــه ح ـي ــات ــه
ويتقمص حيوات اآلخرين وينزل إلى
التاريخ عبر طبقاته ،مستكشفًا قيعان
بنسخ
العوالم بيومياتها التي تتكرر
ٍ
أكثر تشوهًا.
* امل ـ ـقـ ــال م ـج ـت ــزأ عـ ــن دراسـ ـ ـ ــة ث ـق ــاف ـي ــة –
ّ
اجتماعية ّ
مطولة تــركــز على مجمل أعمال
سنان أنطون الروائية

فالش
■ صدر عن دار« شاكر
مـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا» فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
آخـ ـ ــن األملـ ــانـ ـ ّـيـ ــة ديـ ـ ــوان
«ال ـ ـكـ ــائـ ـ ّـن والـ ـس ــاح ــر
وامل ـ ـت ـ ـكـ ــلـ ــم» ل ـل ـش ــاع ــر
ّ
اللبناني الزميل حسن
م .ع ـب ــدال ـل ــه مـتــرجـمــا
إل ــى الـلـغــة األملــانـ ّـيــة .وقــد
تــولــت تعريبه املترجمة
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــرة األمل ـ ــان ـ ـ ّـي ـ ــة
كـ ــورن ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــا تـ ـسـ ـي ــرات
واملترجم والناشر اللبناني -األملاني سرجون كرمّ .أما
صورة الغالف «األوريغامي» ،فقد أعدتها للنشر ابنة
الشاعر سعاد حسن عبدالله.
ّ
ّ
ويتضمن
العربية واألملــانـ ّـيــة
صــدر الــديــوان باللغتني
سبعًا وخمسني قصيدة مـهــداة «إلــى مــن بقي في
هذا الشرق» .وجاء في تعريف الناشرين بالديوان:
ّ
ّ
اللبنانيني الحديثني
«يعد حسن م .عبدالله من الشعراء
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعري القصير واملكثف
املتميزين بكتابة الـنــص
ّ
والــدقـيــق فــي التعبير .إن قصيدة حسن م .عبدالله
ّ
ّ
والسياسية الـنــاقــدة ت ـصـ ّـور ،مــن وجهة
االجتماعية
ّ
ّ
نظر املــراقــب ،شخصية اإلنـســان فــي وحــدتــه وكليته

ّ
في العالم الحديث الذي يتحكم فيه النظام ()System
ّ
وال ـحــرب واالغ ـت ــراب .يــذكــر أن حسن م .عبدالله هو
أيضًا رئيس القسم الثقافي في قناة «امليادين» صدر
لــه ديــوانــان هما «ص ــور الــولــه» عــام  ،2003و«مــوالنــا
الغرام» عام .2015
■ تحتضن  Artual Galleryمعرضًا بعنوان «ألف
ليلة وليلة» (تنسيق مــاريــا بريتو) ال ــذي يجمع
سبعة فنانني أميركيني يـعـيــدون تفسير الحكايات
العربية القديمة وهم :اليسون زوكرمان ،وكانيون
كــاسـتــاتــور ،هــولــي كــولـيــس ،جــونــاثــن شابلني،
جايمي ريشموند ادوارد ،مونيكا كيم غــارزا،
وروســون كرو .يفتتح املعرض يوم الجمعة  15آذار
ً
مساء)
(م ــارس) ( 2019مــن الساعة  6:30حتى 10
فــي «ب ـنــاء ادن غ ـ ــاردن» (ال ـطــابــق األرض ـ ــي ،شــارع
فوزي الداعوق) في وسط بيروت.
ّ
■ إن ــه حــدث بكل معنى الكلمة .بــوب كوالسيللو
( 1947ـ الصورة) في بيروت .الكاتب األميركي الذي
ب ــدأ مـسـيــرتــه فــي الـسـتـيـنــات ،ت ـحــول إل ــى أح ــد أقــرب
أص ــدق ــاء أن ــدي واره ـ ــول ( 1928ـ ـ ـ  ،)1987ع ـ ّـراب
الـبــوب آرت (الـصــورة تجمعهما مـعــا) .بــدأ ذلــك ،كتب

مقالة نقدية عن فيلم وارهول  Trashعام  .1970منذ
تلك اللحظة ،سينضم كوالسيللو إلى مجلة وارهــول
 Interviewوي ــراف ــق الـفـنــان الـكـبـيــر فــي كــل جــوالتــه
ومعارضه ،إلى جانب استديو وارهــول «املعمل» .في
 13آذار (مارس) ،تستضيف «األكاديمية اللبنانية
للفنون  ،»ALBAسلسلة نقاشات (سّ 17:30:حتى
الثامنة مـســاء) تنظمها
«م ــؤسـ ـس ــة ال ـط ـفــولــة
ال ـس ـع ـي ــدة» وتـقـيـمـهــا
ثـ ـ ـ ـ ـ ــاث شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات:
ب ـ ـ ـ ــوب ك ــوالسـ ـيـ ـلـ ـل ــو
(كـ ـ ــاتـ ـ ــب وصـ ـح ــاف ــي
واخ ـت ـصــاصــي أن ــدي
واره ـ ـ ـ ـ ـ ــول) ،ومـ ــارتـ ــن
كـ ـ ـل ـ ــوسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــرفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــد
(اخـ ـتـ ـص ــاص ــي قـســم
ال ـ ـفـ ــن امل ـ ـعـ ــاصـ ــر فــي
«س ــوذبـ ـي ــز») وفـيـتــو
شنابل (صاحب غاليري) .سيتحدث كوالسيللو
عــن عالقته بــإحــدى أكثر الشخصيات إث ــارة للجدل
العشرين ،وعن نظرته إلى وارهول الرؤيوي
في القرن
ً
الذي يزداد راهنية في عصر السوشال ميديا.

«بنت الخياطة» خفت صراخها «النضالي»

■ عــن «مــؤس ـســة ال ــدراس ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
صـ ــدر أخـ ـيـ ـرًا ك ـت ــاب «م ـئ ــة عـ ــام ع ـل ــى ت ـصــريــح
ب ـ ـل ـ ـفـ ــور :ال ـ ـثـ ــابـ ــت وامل ـ ـت ـ ـحـ ــول ف ـ ــي امل ـ ـشـ ــروع
الكولونيالي إزاء فلسطني» (تحرير وتقديم
ماهر الشريف) .الكتاب حصيلة املؤتمر العلمي
الــذي عـقــدتــه املــؤسـســة فــي منتصف كــانــون األول
(دي ـس ـم ـبــر) امل ــا ض ــي ،بـمـشــاركــة «مـعـهــد عـصــام
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
فــي الجامعة األميركية فــي بـيــروت» .املؤتمر
الــذي حمل عنوان « 100عام على تصريح بلفور
و 70عامًا على قرار تقسيم فلسطني» ،هدف إلى
إعادة فهم الواقع اليوم ،والسياسات التي تحكمه
وتؤثر فيه ،وما إذا كان هناك من ربط ما بني األمس
واليوم ،في ما ّ
خص قضية فلسطني وتقسيمها.
ضـ ّـم املــؤتـمــر خمسة مـحــاور ،مــن ضمنها قضية
فلسطني والقانون الدولي و«الشرعية الدولية»،
وم ـســؤول ـيــة بــريـطــانـيــا عــن امل ــأس ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وال ـص ـه ـيــون ـيــة وع ــاق ـت ـه ــا ب ــاالس ـت ـع ـم ــار .ال ـك ـتــاب
تضمن أيضًا ،ورقة بحثية قدمتها بيان نويهض
الـ ـح ــوت ب ـع ـن ــوان« :ولـ ـي ــد ال ـخ ــال ــدي وال ـت ــأري ــخ
لـلـنـكـبــة» ،كـتـحـيــة إلــى الـخــالــدي الــرئـيــس الـفـخــري
للمؤ سسة .

جمانة حداد لم تقتل شهرزاد
جوي سليم
فــي تجربتها الــروائ ـيــة األول ــى «بنت
ال ـخ ـي ــاط ــة» (دار هــاش ـيــت أنـ ـط ــوان ـ ـ
 ،)2018ت ـخ ـف ــت ل ـ ــدى ج ـم ــان ــة حـ ــداد
أخيرًا ّ
حدة الصراخ «النضالي» الذي
ّ
النثرية األخيرة.
اتسمت به أعمالها
ً
لكون العمل الجديد رواي ــة ،ولحسن
ً
ال ـح ــظ ،تـ ــوارت قـلـيــا «أنـ ــا» الـشــاعــرة
والرئيسة السابقة للصفحة الثقافية
في «صحيفة النهار»؛ «أنا» صارخة،
طـغــت عـلــى كـتــابــاتـهــا الـســابـقــة الـتــي
ـد،
أرادت ـهــا شبيهة ببيانات رقــم واحـ ً
انطالقًا من تجربتها وأفكارها بداية
حول املرأة والرجل ،ثم اإلنسان .ونقول
ً
«قليال» فقط ألنها في «بنت الخياطة»
ّ
َ
تروي سير أربع نساء ،األولى بينهن
ّ
جدتها ألمها ،وإحداهن ،حفيدة هذه
ال ـج ـ ّـدة ،هــي شخصية متماهية إلــى
ّ
حد بعيد مع شخصية الكاتبة.
ج ـم ـي ـل ــة مـ ـ ــاركـ ـ ــاريـ ـ ــان (أو سـ ـي ــرون
ص ــراف ـي ــان ب ـح ـســب اسـ ــم الـشـخـصـيــة
الـخـيــالـيــة) عــاشــت عــذابــات التغريبة
األرمنية إبان أحداث املجزرة عام 1915
ٌ
ثم قادتها حياة تراجيدية ذات صباح
إلــى االنـتـحــار فــي منزلها فــي منطقة
برج حمود في بيروت عام  .1978إلى
جانب سـيــرون ،نقرأ قصص ميسان،
شيرين وجميلة الصغيرة ،أربع نساء
َ
قرن
من عائلة واحدة عشن على مدى ٍ
م ــن ال ــزم ــن ح ــروب ــا وم ــآس ــي شـهــدهــا
«الشرق األوسط امللعون» كما تسميه
حــداد فــي الفصل املعنون «استطراد
غـيــر ض ـ ــروري» ف ــي آخ ــر ال ـك ـتــاب .في
هذا الفصل ،تتساءل عن نهاية حلقة
الـعـنــف ال ــدائ ــرة فــي املنطقة مـنــذ ذلــك
َ
بفهومي
الوقت ،وتعلن عدم إيمانها
الحياد واملوضوعية في مقاربة تلك
الصراعات ،بما أن «الواقع هو وجهة
نظر».
تبدو «هموم» رواية حداد امتدادًا لتلك
ال ـ ــواردة فــي كـتــاب «الـجـنــس الـثــالــث»
(دار هاشيت أنـطــوان ـ ـ ـ  ،)2015حيث
تـصـبــو الـكــاتـبــة إل ــى «إن ـس ــان جــديــد»
ي ـكــون ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـع ـنــف والـتـعـصــب
والطائفية والتمييز الجنسي .تسرد
ً
ـذا
الـكــاتـبــة ف ــي رواي ـت ـهــا ف ـصــا م ــن هـ ً
العنف الــذي تنبذه ،كما تبدو راغبة
في تحميل رواية نساء أسرتها أبعادًا
سياسية ،بما أن األحــداث التاريخية
ال ـتــي أثـقـلــت أرواح هـ ــؤالء ،سياسية
بالدرجة األولــى .إال أن حداد مع ذلك،
تالمس السياسة من الخارج من دون
ّ
ً
ال ــدخ ــول فـيـهــا ف ـع ــا .ل ـعــل اقتباسها
جملة الشاعر واألديب السوري محمد
امل ــاغ ــوط ب ــن اق ـت ـب ــاس ــات أخ ـ ــرى فــي
ّ
مستهل الرواية« :حسنًا أيها العصر/
لقد هزمتني /ولكنني ال أجد في كل
ه ــذا ال ـشــرق/م ـكــانــا مــرتـفـعــا /أنصب
عليه راية استسالمي» ،يوجز الزاوية
التي تعالج الكاتبة عبرها الصراعات
ّ
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي غـ ــل ـ ـفـ ــت ح ـ ـيـ ــوات
شخصياتها.
ذروة الـسـيــاســة فــي ال ــرواي ــة ،إن جــاز
الـتـعـبـيــر ،نـقــرأهــا فــي الـفـصــل الـثــانــي
ّ
املخصص لشيرين ،حفيدة سيرون.
ٌ
وواضـ ــح لـلـقــارئ أن شـيــريــن مــا هــي،
ّ
بالحد األدنى ،إال قرينة حداد لناحية
ّ
ّ
صـ ـف ــات ال ـ ـت ـ ـحـ ــرر وال ـ ـت ـ ـمـ ــرد والـ ـق ــوة
املـتــوفــرة فــي هــذه الشخصية ،والتي
عقد ونصف العقد
أمضت حداد ّ نحو ٍ
من الزمن تذكرنا بها في كل مناسبة.
ُ
فــي ه ــذا الـفـصــل ،ت ـش ــارك شـيــريــن في
تظاهرة  14آذار وتنحاز إلــى خــروج
الجيش السوري من لبنان في حينه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـعــاي ـش ـت ـهــا ال ـح ــرب
ال ـس ــوري ــة ف ــي ح ـلــب ح ـيــث تـقـطــن مع
ّ
املتكرر كــره النظام
زوجها وإعالنها
السوري .برغم ذلك ،تكتفي حداد التي
تــرشـحــت إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
األخيرة في لبنان ،بطرح أسئلة كبيرة

م ــن ف ــوق ح ــول «قـ ــدر ه ــذه املـنـطـقــة»،
والـصــراعــات الــدمــويــة التي ّ ال تنتهي
مـ ــن م ـن ـط ـلــق شـ ـع ــار «ب ـي ـك ــف ــي ب ـقــى»
الـعــزيــز عـلــى قـلــب جمعيات املجتمع
املدني التي تنشط حداد مع فعالياته.
ً
بداية من املجزرة األرمنية ،ثم النكبة
بعد
الـتــي حـضــرت فــي حـيــاة سـيــرون ّ
انتقالها من حلب مع والديها بالتبني
ً
إلى القدس حيث تزوجت ،وصوال إلى
ال ـحــرب األهـلـيــة اللبنانية ثــم أح ــداث
األزمـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ...رح ـ ـ ــات ش ـتــات
ولجوء امتدت على أربعة أجيال من
ال ـع ــائ ـل ــة ،ب ـ ــدأت ف ــي ع ـن ـتــاب جـنــوبــي
تــرك ـيــا وان ـت ـهــت ف ــي املـنـطـقــة نفسها
فــي مخيم لالجئني الـســوريــن .رحلة
دائرية رسمت سيرة طويلة من اآلالم
واملــوت املتوارث من امــرأة إلى أخرى.
تـبـقــى قـصــة ال ـج ـ ّـدة ال ـتــي ب ــدأت بقتل
والتي
ـط عثماني
أمـهــا على يــد ضــابـ ٍ
ً
انتهت بانتحارها ،األكـثــر حساسية
وإي ــام ــا ب ــن ال ـق ـصــص األربـ ـ ــع ،ربـمــا
لكون جزء كبير منها حقيقيًا ،ولكون
حداد تطرقت لها مرارًا قبل ذلك.
الرواية التي كتبتها حداد باإلنكليزية
ثــم نقلتها نــور األسـعــد إلــى العربية،
لــم ت ـنـ ُـج كـثـيـرًا مــن فــخ الكليشيهات.
الـ ـس ــوري امل ـس ـي ـحــي ف ــي الـ ــروايـ ــة من
عائلة اليازجي ،املثقف اللبناني يسكن
في الحمرا ،البريطانية الوحيدة التي
نعرفها في حلب تقيم عالقات مثلية.

ح ـتــى أن م ـش ـهــد االع ـ ـتـ ــداء الـجـنـســي
عـلــى مـيـســان الـطـفـلــة ،بـنــت س ـيــرون،
هــو ع ـبــارة عــن مقايضة رج ــل عجوز
مل ـ ّـص ــاص ــة ب ـق ـض ـي ـبــه! أمـ ـ ـ ٌ
ـور تـحـصــل؟
ّ
ط ـب ـعــا ،ل ـك ــن س ـهــول ـت ـهــا وبــديـهـيـتـهــا
ّ
ت ـ ـظـ ــل م ــزعـ ـج ــة ومـ ـفـ ـتـ ـق ــرة مل ـس ـت ــوى
ّ
ـان .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى بعض
خ ـي ــال ــي ثـ ـ ـ ٍ
املصادفات التي تتسم باالفتعال ،كأن
نكتشف أن الشاب التركي الذي يعمل
مساعدًا اجتماعيًا في مخيم الالجئني
ّ
سيدمر
السوريني فــي عنتاب وال ــذي

تبرز هنا إشكالية قديمة في
الفكر النسوي هي أسطرة المرأة
حياة جميلة الصغرى ،ابنة شيرين،
مــا هــو إال حفيد الـضــابــط العثماني
الذي قتل جدتها األرمنية.
ّ
لـ ـك ــن األكـ ـث ــر إل ـف ــات ــا ف ــي شـخـصـيــات
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــة األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــن كـ ـلـ ـه ــن
«اسـتـثـنــائـيــات» .فــي بــدايــة كــل فصل
ه ـن ــاك أش ـب ــه ب ـب ـطــاقــة ت ـعــريــف ت ـقـ ّـدم
لنا الكاتبة عبرها بطلتها الجديدة.
اخ ـ ـتـ ــارت ح ـ ــداد م ـل ـك ــات ورق الـلـعــب
رم ـ ــوزًا لـشـخـصـيــاتـهــا ،رب ـمــا لكونها
أن ـه ــت الـ ــروايـ ــة ب ــاس ـت ـع ــارة م ــن لعبة
ّ
ال ـب ــوك ــر ل ـت ـصــف الـ ـحـ ـي ــوات امل ـت ـقــلـبــة
ّ
لبطالتها والخاضعة بجلها للصدفة.
سيرون هي «تلك التي ال تنفك تعود»،

شـيــريــن «تـلــك الـتــي عيناها توقظان
الرعد من كبوته» ،ميسان «تلك التي
خــاضــت بــذراع ـي ـهــا م ـل ـيــون م ـعــركــة»،
ج ـم ـي ـلــة «تـ ـل ــك الـ ـت ــي قـ ـه ــرت ال ـن ـهــايــة
وب ــداي ــات ـه ــا» .بــالـطـبــع إن ك ــل واح ــدة
م ــن ب ــن هـ ــؤالء ال ـن ـســاء لـهــا نضالها
ومعاركها الخاصة ،وهن بهذا املعنى
ّ
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــات .ل ـك ــن ف ــي سـ ــرد ح ــداد
يشعر القارئ طيلة الوقت أنه ال مكان
للعادي لديها.
في الجملة األخيرة من كتابها «هكذا
قتلت شهرزاد :اعترافات امرأة عربية
أعلنت
غاضبة» (دار الساقي ـ ،)2011
ً
حــداد اكتمال «جريمتها» تلك مذيلة
إياها بالجملة اآلتـيــة« :أخـيـرًا وليس
آخ ـرًا ،لقد قتلت شـهــرزاد بيد ليليت:
بذرتي وجذوري وأرضي وحقيقتي».
الجريمة املقصودة في ّ
النص الطويل
ال ــذي جــاء ّ
ردًا على س ــؤال لصحافية
أجنبية عــن «ج ــرأة حــداد بــن النساء
الـ ـع ــربـ ـي ــات» ،رم ـ ـ ــزت فـ ــي ح ـي ـن ــه إل ــى
الـقـطـيـعــة م ــع م ـف ـهــوم امل ـ ــرأة الـعــربـيــة
الـخــاضـعــة ال ـتــي تـحـتــال عـلــى الــرجــل
لـتـحـفــظ ح ـيــات ـهــا .أع ـل ـنــت حـ ــداد عبر
مــا أرادتـ ــه «مانيفستو» نـســويــا أنها
كـ ـش ــاع ــرة وك ــاتـ ـب ــة ع ــربـ ـي ــة ،مـسـتـقـلــة
وحـ ّـرة ،تمحو صــورة الجارية وترفع
العربي
على املجتمع
ٌ
رايــة االنتصار ٌ
األب ـ ــوي .ومـ ـع ــروف أن ح ــداد معجبة
جـ ـدًا بــأس ـطــورة لـيـلـيــت ،ول ـهــا دي ــوان

النهار
يحمل اسم «عودة ليليت» (دار
ً
ـ  .)2006فليليت التي ورد ذكرها بداية
في ميثولوجيا بــاد ما بني النهرين
وفــي التلمود ،هــي امل ــرأة األول ــى التي
خـلـقـهــا ال ـلــه مـثــل آدم م ــن ت ـ ــراب ،قبل
أن تــرفــض طــاعــة الــرجــل وت ـهــرب إلــى
عندئذ خلق الله حواء
أقاصي األرض...
ٍ
من ضلع الرجل .لطاملا ّ
صرحت حداد
أو أوح ـ ــت بــال ـت ـمــاهــي م ــع شخصية
لـيـلـيــت األسـ ـط ــوري ــة ،لـتـعـلــن نفسها
ّ
ح ــواء»
امل ـث ــال امل ـت ـمــرد عـلــى ن ـم ــوذج « ُ
تلك .في عملها الجديد أيضًا ،ذكــرت
ليليت على لسان إحدى الشخصيات،
في معرض التعبير عن اإلعجاب بها،
ّ
كما ظل طيف األسطورة حاضرًا ،وإن
بعيدًا عن سير البطالت .كما اختارت
حداد في الفصول األربعة من الرواية،
أن تدخل إلــى جانب الـســرد ،مذكرات
للشخصيات ،يتحدثن فيها بضمير
ّ
امل ـت ـك ــل ــم ،ب ــأس ـل ــوب ش ـب ـيــه بــأس ـلــوب
ك ـتــابــة ال ـع ـهــد ال ـق ــدي ــم« :أن ـ ــا س ـيــرون
صــرافـيــان ،وكيلة ال ــذل فــي الصحراء
السورية (« ،»)...أنا شيرين األرمنية،
حفيدة سيرون ،عشيقة جبل أرارات،
أخ ـ ـتـ ــار مـ ــا أش ـ ـ ــاء مـ ــن إرث ـ ـ ــي امل ــأل ــوم
لتكتمل جيناتي الفاغرة أفواهها على
العدم(.»)...
تـبــرز هـنــا إشـكــالـيــة قــديـمــة فــي الفكر
النسوي وهي أسطرة املــرأة والتأثير
السلبي لذلك على امل ــرأة وقضاياها.
ل ـي ـل ـيــت ق ـت ـل ــت ش ـ ـهـ ــرزاد فـ ــي مـخـيـلــة
ح ـ ـ ـ ــداد .ام ـ ـ ـ ــرأة ض ـع ـي ـف ــة م ــات ــت عـلــى
أي ــدي امـ ــرأة قــويــة .ح ــداد قـتـلــت ربما
محتوى تلك الشخصية ،إال أنـهــا لم
تقتل مفهوم املــرأة األسطورية نفسه.
قــويــة أو ضعيفة ،مـمـ ّـجــدة أو ُمهانة،
ُ
ً
قليال مــا تسهم أسـطــرة امل ــرأة فــي أي
نضال نسوي .في عقل حداد ،شهرزاد
ٍ
«ق ـف ــص» ،بـحـســب اس ــم عملها اآلخــر
أيضًا ،أما ليليت برأيها ،فهي نقيض
ذلك القفص ،ليليت هي البراح املطلق.
ق ـب ــل  70ع ــام ــا ب ــالـ ـتـ ـم ــام ،خـ ّـص ـصــت
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة س ـي ـم ــون
ً
دوب ـ ــوف ـ ــوار فـ ـص ــا م ــن الـ ـج ــزء األول
مــن كتابها «الجنس اآلخ ــر» (،)1949
ل ــأس ــاطـ ـي ــر الـ ـت ــي كـ ـ ّـرسـ ــت ال ـت ـم ـي ـيــز
بـحــق امل ـ ــرأة .أوردت ف ــي ه ــذا الفصل
أمثلة عديدة من تاريخ األدب ونظرة
أكثرهم
األدبــاء الرجال إلى املــرأة ،من
ً
ميزوجينية إل ــى أكـثــرهــم «ن ـســويــة».
في املجال األخير ،أعطت الكاتبة مثال
املـ ـ ــرأة ف ــي ق ـصــائــد أن ــدري ــه ب ــروت ــون.
ل ــدى ال ـشــاعــر الـفــرنـســي «امل ـ ــرأة تنزع
الرجل من نوم املثولية (،)Immanence
إنها بياتريس التي تقود دانـتــي في
ال ـح ـيــاة ال ـثــان ـيــة ،الـحـقـيـقــة ،ال ـج ـمــال،
ال ـش ـع ــر ،إنـ ـه ــا ك ــل ش ـ ـ ــيء» .بــالـنـسـبــة
لبوفوار ،كان ستاندال األديب الوحيد
الــذي قـ ّـدم املــرأة كإنسان إلى األدب ،ال
ككائن ضعيف ومكروه ودرجة ثانية،
وال كــأسـطــورة ومـثــال فــوق الطبيعة.
فـفــي الـحــالـتــن ،يـجــري إس ـقــاط امل ــرأة
في التشييء وإخضاعها لنظرة غير
إنسانية وتقييد قدرها في «األنوثة
األب ـ ـ ــدي ـ ـ ــة» ،حـ ـت ــى ول ـ ــو ك ـ ــان الـ ـه ــدف
الـتـمـجـيــد والـتـبـجـيــل .ه ــذا م ــا عملت
ب ــوف ــوار عـلــى نـقـضــه وتـبـيــان ض ــرره،
ً
وه ـ ــذا م ــا ّي ـق ــع ف ـي ــه كـ ـثـ ـي ــرون ،رجـ ــاال
ونساء ،ظنًا منهم أنهم بذلك يرفعون
مــن شــأن امل ــرأة ،عبر جعلها أسطورة
وكائنًا ُم ّ
مجدًا.
على العموم ،يمكن تصنيف التجربة
الــروائ ـيــة األول ــى ل ـحــداد الـتــي أكملت
بـهــا حلمها ب ــأن تنجز أنــواعــا أدبـيــة
متعددة ،بني الشعر واملسرح والنص
امل ـف ـت ــوح وال ـ ــرواي ـ ــة ،ك ــأق ــل إن ـت ــاج ــات
الكاتبة صخبًا وأكـثــرهــا ابـتـعــادًا عن
ّ
الـغــرق فــي ال ــذات .ولـعــل ذلــك سيكون
واعـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ــي حـ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة ال ـش ــاع ــرة
بأعمال شبيهة ،والتخفيف
والكاتبة
ٍ
من االنهماك بـ«القضايا الكبرى».

