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شريف مجدالني على أطالل «بـيروت  :»2020كيف نروي الكارثة

في بداية الصيف الصعب على عروس المتوسط و«باريس الشرق» ،وعلى البلد الذي
كانت تسكنه اآللهة ويتوجه ملوك األساطير والعهد القديم إلى غابات أرزه ليصنعوا
من خشبها زينة اإليوان والحكاية ،من شرفة مطلة على بيروت المنكوبة بالكوارث
االقتصادية وجشع التجار وفساد الزعماء وانتفاضة الشباب المنادين بالتغيير ،ووسط
عالم مثقل بتداعيات الوباء ،يكتب شريف مجدالني ( )١٩٦٠يومياته ،من أجل
إعطاء شهادة أدبية شخصية على هذه الفترة العصيبة والمزلزلة من تاريخ البالد.
تعمد كاميرا الروائي الى استخدام عوامل التقريب والتبعيد لالنتقال من التفاصيل
ّ
مصائر األشخاص
الشخصية إلى األوضاع العامة ،أو تقصي أثر األحداث الكبرى في ّ
وأقدارهم .وهي لعبة يبرع فيها صاحب «سيد المرصد األخير» و«فيل النساء» الحائزة
ه ــذه الـلـحـظــات الـتــي «أل ـت ـقــط» فيها
املشاهد من الواقع ،فقد ّ
تحدث أحد
النقاد عن عامل الـ  zoomوقد أحببت
كـثـيـرًا ه ــذا الـتـعــريــف لكتابتي التي
في صميمها يطيب لي االنتقال من
العام نحو أصغر تفصيل في
اإلطار ُ
ال ــواق ــع امل ـع ــاش .إن ــه إذن ،وبطريقة
م ــا ،م ــا أكـ ــرر فـعـلــه ف ــي ه ــذا الـكـتــاب،
ح ـي ــث كـ ــان ه ــدف ــي م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة أن
أنسج يوميات تتأرجح ما بني كتابة
الواقع والجذور التاريخية للكوارث
التي جعلت هــذا الواقع على صورة
الكابوس.

■ إل ــى مــن يـتــوجــه شــريــف مـجــدالنــي في
«بيروت »٢٠٢٠؟ هل هي يوميات حميمة
في زمن األزمة أو إلى قارئ «آخر» ليفهم
معاناتنا؟
 ك ـمــا ف ــي ك ــل أع ـم ــال ًــي ،ت ـت ـجــه هــذهال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــات ب ـ ـ ــداه ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــارئ
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ح ـت ــى ولـ ــو ك ــان ــت كـتـبــي
تلقى رواجًا أكبر في فرنسا والعالم
الـفــرنـكــوفــونــي بـسـبــب وج ــود نسبة
أك ـبــر مـمــن ي ـق ــرأون الـفــرنـسـيــة ،ومــن
ث ـ ّـم فــي ال ـتــرج ـمــات ،فــإنــي ال أتـصــور
الكتابة ّمن دون هــذا األفــق الخيالي
الــذي يمثله الـقــارئ اللبناني .كتابة
أشياء غريبة عن عالم هذا الجمهور،
تبدو لي نوعًا من املخاتلة ،وال سيما
ّ
أن تعلق اللبنانيني بما أكتب يشكل
ضـمــانــة ك ــي ال أش ــذ ع ــن ه ــذا األف ــق.
بخصوص هــذه الـيــومـيــات ،حاولت
أن أجلي وأصوغ عبر تجربة الكتابة
مــا نعيشه مــن ِمـ َـحــن ،وأن أرتـقــي في
تكوين هذه الصياغة نحو أسبابها
ـاف
ـدف شـ ٍ
العميقة :كــل هــذا ضمن هـ ٍ
ي ـ ـخـ ـ ّـص الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن وحـ ـ ــدهـ ـ ــم .أن
يتأثر كل جمهور آخر بهذا الكتاب،
بتجاربنا خصوصًا ،فهذا بداهة من
دواعي سروري.
■ «ت ـف ــاص ـي ــل الـ ــواقـ ــع هـ ــذه ال ـت ــي نـشـعـ ُـر
ح ـي ــال ـه ــا ب ــال ـع ـج ــز ت ــزع ـج ـن ــي وتـجـعـلـنــي
فــي ح ــال مــن ال ـغ ـضــب» .ن ــرى فــي كتابك
التفاصيل الصغيرة تتشابك مــع الحالة
العامة في البالد .كيف َت ُ
عبر في يومياتك
من الخاص نحو العام وبالعكس؟
 ف ــي مـعـظــم أع ـم ــال ــي ،أحـ ــرص علىأن ت ـ ـ ّت ـ ـنـ ــاوب األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
بـ ـت ــدف ــق الـ ــزمـ ــن وال ـ ـ ـتـ ـ ــواريـ ـ ــخ ،عـلــى
الواقع اليومي للبشر .بالنسبة إلى

■ تطرح السؤال في الفصل الخامس« :إلى
أين في هذه السنوات املئة يمكننا الصعود
في جينولوجيا الكارثة؟» هل لديك إجابة
أو عناصر تساعدنا في التفكير أمام هذا
السؤال الصعب؟
 نـعــم ،واإلج ــاب ــات بشكل أو بــآخــر،طيات هذا الكتاب .كل شيء
هي في
ً
يـكـمــن ب ــداه ــة ف ــي بـنـيــة ه ــذا الـنـظــام
ال ـل ـب ـن ــان ــي وف ـ ــي مـ ـم ــارس ــة الـسـلـطــة
فــي ُصـلـ ِـبــه ،مــن املحاصصة الفئوية
فــي الحكم ،واملـمــارســة الطائفية في
مداها األقصى في الحياة السياسية.
لقد وجــد اللبنانيون أنفسهم دائمًا
أســرى لهذه املنظومة التي منعتهم
م ــن االن ـت ـق ــال م ــن ش ـع ــور بــاالنـتـمــاء
الـ ـط ــائـ ـف ــي إل ـ ـ ــى ش ـ ـعـ ــور ب ــاالن ـت ـم ــاء
ال ــوط ـن ــي واملـ ــدنـ ــي .هـ ــذا ال ـن ـظ ــام قــد
أعـ ـ ـ ـ ــاق إذن والدة حـ ـ ـ ـ ّـس ح ـق ـي ـقــي
باملواطنة .لقد كانت الحرب األهلية
ض ـم ــن ج ـم ـلــة أمـ ـ ــور م ــن إره ــاص ــات
ه ــذه االسـتـقـطــابــات الـطــائـفـيــة .حني
انـتـهــت ج ــوالت امل ـي ــدان ،ع ــاد زعـمــاء
ّ
الحرب أنفسهم إلى تقلد السلطة .لم
يكن ممكنًا أن نتوقع منهم معالجة
املـعـضـًـات الـتــي أودت إلــى الـصــدام.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،فقد تـصــرفــوا على
النقيض تمامًا بأن مارسوا السلطة
بتعميق االنـقـســامــات الطائفية في
ّ
الـحـكــم ،وامل ـص ــادرة امل ــط ــردة للدولة
ملـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وتـ ـح ــوي ــر
الـعــاقــة بــن امل ــواط ــن وال ــدول ــة ليس
ف ـقــط ن ـحــو ص ـي ـغــة طــائ ـف ـيــة ،وإن ـمــا
زبائنية ومــافـيــويــة .على األث ــر ،فإن
هـيـمـنـتـهــم ال ـشــام ـلــة وامل ـط ـل ـقــة على
الدولة ،من دون ّ
حد أدنى من الرقابة
واملحاسبة ،قد أوصلتنا في النهاية
إلى ما نحن عليه اآلن.
■ بــركـ ٌ
ـان قــد أنــذرنــا لـلـمــرة الـثــانـيــة ونهز
بأكتافنا ـ ـ كما تـقــول ـ ـ ونــزعــم أن الحالة
كانت دائمًا كذلك ،إلــى أن جــاء اليوم الذي
َ
جرفنا .ملــاذا نفتقد كلبنانيني هذا الحس
بالتاريخ؟
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـم ـيــل ال ـك ــائ ــن ال ـح ــي ب ـش ـكــل ع ــام
خبر
للنسيان.
ولكن حــن يكون قــد ِ
ً
ـدارًا ه ــائ ــا م ــن ال ـص ــدم ــات ،فــإنــه
مـ ـق ـ ّ
يتجنب ت ـكــرار ه ــذه األهـ ــوال لحقبة
م ـ ــن الـ ـ ــزمـ ـ ــن .هـ ـ ــذا م ـ ــا حـ ـص ــل خ ــال
األع ّـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـثـ ــاثـ ــن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،حــن
تجنبنا ،وفــي مناسبات عــدة ،عودة
ّ
الـ ـص ــدام ــات امل ـس ــل ـح ــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
م ــا ي ـت ـكــرر ت ـحــت ش ـكــل م ــن التعمية
التامة ،هي األسباب التي أودت إلى
ال ـص ــراع .وب ـهــذا املـعـنــى ،بالنتيجة،
ينقصنا اإلحـســاس بالتاريخ ألننا

«جائزة جان جيونو الكبرى» ( ،٢٠١٥فرنسا) .في كتابه الجديد «بيروت  2020ـ ـ
يوميات انهيار» الصادر بالفرنسية عن «دار آكت سود» الفرنسية ،يطلعنا مجدالني على
تجربته الشخصية في رواية الكارثة ،وتجربة عائلته الصغيرة من زوجته المعا ِلجة
النفسية التي تلعب في أحد الفصول البديعة في الكتاب دور المعالج والمريض
ّ
المتطو ُعين في رفع األنقاض ،حيث في
لتتحرر بالكتابة من هول الصدمة ،وأوالده
مشهد سينمائي يكتشفون عيادة ألحد األطباء لم تمس منذ أربعين عامًا ،أشبه بإحالة
ّ
المتجمد خارج الوقت التاريخي وقسوته،
إلى ٌالزمن المفقود البروستي« ،الزمن ّالثابت،
زمان يأتي الحدث والتاريخ بعنفه ليعكر صفوه» .هذه اليوميات عن تدمير بالد
وتحويلها «من وضعية األسطورة الى وضعية القيمة التجارية ،ومن موطن

لــم نقرأ املــاضــي جـيـدًا ،ولــم نمارس
ح ـ ـ ّـدًا أدن ـ ــى مـ ــن املـ ــراج ـ ـعـ ــة .نـعـيــش
دومــا مع هــذه املــرويــات واألساطير
امل ـثــال ـيــة وال ـط ـهــران ـيــة ال ـت ــي تتنكر
بثوب التاريخ ،بينما نحن بحاجة
إل ـ ــى م ــراجـ ـع ــة م ــوض ــوعـ ـي ــة ،شــاقــة
ول ـك ــن ض ــروري ـّـة ملــاض ـي ـنــا .ه ــذا قد
ّ
يمكننا من تجنب األخطاء ذاتها.
ً
ً
■ تـعـطــي فــي الـكـتــاب م ـثــاال جـمـيــا عن
ُ
الشعراء الفرس الذين يهتمون بحدائقهم
بـيـنـمــا ي ـصــل الـ ـغ ــزاة املـ ـغ ــول إلـ ــى أبـ ــواب
تـبــريــز ،بينما ن ــرى الـشـبــان فــي ش ــوارع
ب ـيــروت يـتـظــاهــرون وال ي ـيــأســون الـبـتــة.
كيف برأيك الخروج بشعب من الالمباالة
تجاه الظلم نحو النضال لنيل حقوقه؟

 يجب أن نبتكر أساليب جديدة فيالصراع السياسي ،ووسائل جديدة
لــاح ـت ـجــاج .ت ـلــك ال ـت ــي اخـتـبــرنــاهــا
في تشرين األول (أكتوبر) وتشرين
الـثــانــي (نــوفـمـبــر) مــن ع ــام  ٢٠١٩لم
تعد ّ
فعالة .يلزمنا املزيد ،وال سيما
ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي ح ـق ـي ـقــي وأفـ ـ ــراد
يـ ـتـ ـص ــدون ل ـح ـم ــل رايـ ـ ـت ـ ــه وش ــرح ــه
وإظ ـهــار مـقــدرتـهــم عـلــى وضـعــه قيد
التنفيذ فــي الـلـحـظــة املـنــاسـبــة .هــذا
مــا ينقصنا اآلن بشكل م ــروع ،ومــا
يحمل الناس على الشعور بأنهم في
ورط ــة ،بفعل الـتـكــرار نفسه لألفعال
ذات ـهــا ،والـتـظــاهــرات نفسها ،وعلى
تـ ـ ــرداد م ــا يـنـتـهــي ب ـكــونــه ش ـع ــارات
جوفاء.

■ فــي أح ــد أجـمــل فـصــول الـكـتــاب ،تلعب
ن ــاي ـل ــة (زوج ـ ـتـ ــك) دور امل ـع ــال ــج الـنـفـســي
واملريض في آن معًا .هل القص يشفينا،
وكذلك الكتابة؟
 ن ـ ـعـ ــم ،الـ ـكـ ـت ــاب ــة س ــاع ــدتـ ـن ــي عـلــىالتماسك أثـنــاء أشـهــر االنـهـيــار .لقد
ســاعــدتـنــي حـتــى ب ـصــورة أكـبــر بعد
انفجار الرابع من آب .وزوجتي أيضًا
خاضت التجربة بأن كتبت معاناتها
ّ
ال ــذاتـ ـي ــة .ومـ ــن ثـ ـ ّـم غ ــط ــت بــالـكـتــابــة
تجارب اآلخــريــن بعد االنفجار .هذا
دليل بالنسبة إلى الجميع ،أن نتكلم،
ونروي ،ونكتب هو ٌ
أمر أساسي.
■ في الفصل الـ  ٢٤تقول« :لن تكون ٌ
كتب
مدرسية العام القادم ،أو سنعيد استعمال

خيالي لآللهة إلى أرض يتم استغاللها بوقاحة وبال هوادة» ال تنقصها فسحات من
التأمل والطرافة ّ
المرة وإحاالت إلى أمزجة أسطورية شعرية في أعمال هوميروس
وفولكنر وكلود سيمون وغيرهم ،إلى أن يصطدم السرد بساعة «الذروة» :انفجار
الرابع من آب وتطاير األمونيوم من مرفأ المدينة ُمحرقًا وجهها الجميل ،وإنسانها
التراثية وتاريخها الذي تطاولت عليه الحرب التي تسترجع أسبابها
المرهق وأحياءها ّ
العدو الواضح
في فساد السياسة وتمزق االجتماع والزبائنية والمافياوية ،وغياب ً
مترجال» بعيدًا في
الذي كان أثناء الحرب هو الحرب ذاتها .يذهب صاحب «اإلمبراطور ِّ
الصعود في جينيولوجيا األزمة ،وشجرة نسبها في تاريخ بلد الملل والنحل الذي لم
يتملص من أسمال الطائفة بعد ليلبس ثياب المدنية والمواطنة .هو حوار حول
تلك التي لعامنا هــذا» .هل تعتقد أن أيام
الحرب كانت أفضل؟ لم تنقطع معارض
ّ
الكتب أثـنــاء الـحــرب وظــل التعليم مفخرة
اللبناني .ما رأيك؟
 إنه ألمر فظيع ،وهو ما يتكرر علىم ـســام ـع ـنــا ك ـث ـي ـرًا ،أن ن ـش ـعــر بــأنـنــا
ً
كـنــا أف ـضــل ح ــاال أث ـنــاء ال ـح ــرب .هــذا
م ــرده إل ــى أنـنــا فــي تـلــك الـفـتــرة ،كــان
العدو بشكل أو بآخر واضحًا...كان
«اآلخر» ،أو بشكل أعم ،كانت الحرب
في ذاتها ،التي كنا نقابلها بمقاومة
م ـس ـت ـمــرة ،ونـ ـح ــاول ب ـكــل الــوســائــل
أن نقهرها ،وأن نستمر فــي العيش
رغـمــا عنها وعـلــى نقيضها .الـيــوم،
ّ
ّ
مشوش ،ملتبس ،يراه كل منا
العدو
في موضع :في املصارف ،في الطبقة

السياسية ،في اآلخــر .نقف مكتوفي
األيـ ــدي حــن ال ي ـكــون ال ـعــدو مـعـ َّـرفــا
بوضوح.
■ ت ـخـ ّـصــص أك ـثــر م ــن ف ـصــل النـفـجــار
ّ
الرابع من آب .الفصل الـ  ٥٨مكثف للغاية:
ف ــوض ــى ع ــارم ــة م ــن أص ـ ـ ــوات الـض ـحــايــا
والجرحى والــدمــار .هل يمكن للكتابة أن
ترتقي إلــى مستوى الـكــارثــة؟ هــل يمكن
ك ـتــابــة ال ـش ـعــر ب ـعــد أوش ـف ـي ـتــز ك ـمــا قــال
أدورنو؟
 أث ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ،الـ ــذيعرضته على نفسي بطريقة مختلفة.
لقد تساءلت كروائي وما زلت أطرح
السؤال ،إن كان يمكننا كتابة الخيال
ّ
بعد انفجار الرابع من آب .لكن األمر

«بيروت  ٢٠٢٠ـ يوميات انهيار» حيث ّ
يتبدى للقارئ ـ ـ الذي ال يتصور مجدالني الكتابة
من دون األفق الخيالي لهذا القارئ ـ ـ ـ َ
تشابه ظروف المحنة على اللبنانيين بكل
أطيافهم ،وحديث حول الكتابة واالجتماع والسياسة التي قد نختلف في «كلمات»
مع صاحب «البيت الكبير» في وصف بعض ّ
مكوناتها و تفاصيلها .ولكننا نذهب
معه إلى الحد األقصى في دعوة إلى حوار طويل وعميق بين ّ
مكونات الشعب
لصياغة هوية وطنية مشتركة .مهمة صعبة لكن ممكنة للخروج من «المرويات
واألساطير المثالية والطهرانية التي تتنكر بثوب التاريخ» ،وإدارة البيت الكبير بمنازله
الكثيرة بما يليق به من النزاهة والكفاءة والتسامح والحكمة.
حوار وتقديم محمد ناصر الدين
 هـ ــذا ال ـف ـصــل ه ــو ف ــي غ ــاي ــة ال ــدق ــة.بـيـنـمــا كـ ــان أوالدي ي ـس ــاع ــدون في
رفــع األنـقــاض وتنظيف املـنــازل بعد
االن ـف ـج ــار ،ت ــم تــوجـيـهـهــم لتوضيب
ّ
ليكتشفوا أنها ظلت
عيادة لطبيب ً
على حالها ،مغلقة ألربعني عامًا .تم
الـعـثــور عـلــى اكـتـشــافــات عــديــدة من
هذا النوع بعد االنفجار .هذا املقطع
بالنسبة إلي هو في غاية التشويق
ّ
ألنه يمثل كل إشكالية الزمن الثابت،

ي ـعــود ل ـطــرح ال ـس ــؤال الــوحـيــد ذات ــه:
بعد حــدث كهذا ،هل يمكن أن نكتب
ّ
الحية؟
شيئًا مختلفًا عن الشهادات
جـ ــوابـ ــي هـ ــو نـ ـع ــم .ي ـج ــب أن نـكـتــب
أش ـيــاء مختلفة ،ش ـع ـرًا ورواي ـ ــة ،من
أجـ ــل أن ن ـس ــائ ــل ال ـ ـحـ ــدث ،أن نــأخــذ
مـســافــة مـنــه م ــن أج ــل إعـ ــادة املعنى
للعالم الــذي حصل فيه هذا الحدث،
والــذي نستمر في السكنى فيه رغم
كل شيء.
■ ف ــي أح ــد ال ـف ـصــول ،يـعـثــر ال ـش ـبــان في
عـيــادة لطبيب على أشـيــاء «لـلــذاكــرة» .هل
يقتل تـ ّ
ـوحــش السياسة ماضينا أيضًا؟
هــل يمكن أن تشرح لنا أكثر عــن مشهد
كابينة الطبيب؟

كان هدفي منذ البداية أن
أنسج يوميات تتأرجح ما بين
كتابة الواقع والجذور التاريخية
للكوارث التي جعلت هذا
الواقع على صورة الكابوس
امل ـت ـج ـمــد خ ـ ــارج ال ــوق ــت ال ـتــاري ـخــي
ٌ
وق ـ ـ ـسـ ـ ــوتـ ـ ــه ،زمـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـحـ ــدث
ّ
والـتــاريــخ بعنفه ليعكر صـفــوه .إنه
إشـكــالـيــة أتـنــاولـهــا فــي مــوضــع آخــر
من الكتاب ،وفي ما سبق من الكتب
وما سيأتي في قلب العمل املقبل.

شريف مجدالني:
لم نقرأ الماضي
دومًا
جيدًا،
نعيش ّ
المرويات
مع هذه
واألساطير المثالية
والطهرانية التي
ّ
تتنكر بثوب التاريخ،
بينما نحن بحاجة
إلى مراجعة
موضوعية للتاريخ

ُ
■ ت ـع ـت ـبــر م ــن ال ــروائـ ـي ــن ال ـق ــائ ــل الــذيــن
ي ـت ـنــاولــون بـيـئــة ل ـب ـنــان ،وتـشــويـهـهــا قبل
ال ـحــرب وبـعــدهــا .كـيــف يمكن للكتابة أن
تدفع إلى االلتزام في هذا املوضوع؟
 دور األدب ه ــو أن يـصــف ال ــواق ــع،وأن يحلله ويعطي معنى لألحداث
وال ـس ـك ـنــى ف ــي األرض .ل ـكــن بــوضــع
اإلصبع على إشكالية مــا ،بعرضها
على املأل ،بوصف آلياتها وأسبابها،
يمكننا أن نصل إلى نوع من الوعي
وأن نــدفــع إل ــى ن ــوع مــن االل ـت ــزام من
ِقبل ّ
القراء .لكن لألدب وظيفة أخرى.
ي ـس ـهــم األدب ،ح ـت ــى ع ـن ــد ال ــذي ــن ال
يـقــرأونــه ،فــي صياغة الطريقة التي
نتصور بها العالم ونفهمه .لطاملا
ُ
اعــتـبــر لـبـنــان بـل ـدًا رائ ـع ــا ،قــريـبــا من
ال ـس ـم ــاء وب ــال ـت ــال ــي م ــن اآلل ـ ـهـ ــة ،ألن
األدب ق ــد وص ـف ــه ع ـلــى هـ ــذا الـشـكــل
م ـن ــذ ع ـش ــري ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
واسـ ـتـ ـتـ ـبـ ـعـ ـت ــه األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واملـ ـ ـس ـ ــرح
ال ـش ـع ـبــي ،وب ـخــاصــة م ــع الــرحــاب ـنــة.
ما أحــاول فعله إذن ،وهــذا ما فعلته
فــي كـتــب ع ــدة ،ومـ ُنـهــا «اإلم ـبــراطــور
ّ ً
ّ
تحول
ـرجــا» ،هــو أن أظـهــر كيف
مـتـ
ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد ،وب ـخ ــاص ــة ج ـب ــال ــه ،مــن
وض ـع ـي ــة األسـ ـ ـط ـ ــورة ال ـ ــى وض ـع ـيــة
القيمة التجارية ،ومن موطن خيالي
لــآل ـهــة إلـ ــى أرض ي ـتــم اسـتـغــالـهــا
ب ــوق ــاح ــة وبـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــوادة .وه ـ ـ ــذا كـلــه
مـ ــن دون أن ت ـم ــس األسـ ـ ـط ـ ــورة فــي
م ـخ ـيــال مــواط ـن ـي ـنــا ،م ــا يـخـلــق ه ـ ّـوة
بــن اسـتـيـهــامــاتـنــا املـثــالـيــة لـلــواقــع،
وال ـ ــواق ـ ــع ن ـف ـســه الـ ـ ــذي هـ ــو بـمـثــابــة
الكارثة.
■ كــل مــن فــي «بـيــروت  »٢٠٢٠لــه قصته
«الخفية» ،من السمكري وأخيه ،إلى عامل
ال ـك ـهــربــاء وص ــاح ــب امل ـط ـعــم الـ ــذي يحيل
اسمه إلــى األساطير الكبيرة .هل الكتاب
ّ
عبارة عن روايــة مصغرة؟ وهــل تحب أن
توصف كروائي للتفاصيل؟
 -أنـ ـ ــا س ـع ـي ــد ج ـ ـ ـدًا بـ ـ ــأن ي ـع ـت ـبــرنــي

الـقــارئ أو الناقد روائ ــي التفصيل،
والــواقــع امل ـعــاش .كـمــا أسـلـفــت ،أحــد
منطلقات كتابتي هو عامل الـ zoom
ال ـ ـ ــذي ب ــوا َس ـط ـت ــه ت ـق ـت ــرب م ـشــاهــد
ُ
الواقع وتنذر للقراء ة في التفصيل.
ف ـ ـ ــي «ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوات م ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــة» ،ت ـل ـب ــس
شـخـصـيـتــان ن ـظ ــارات فـلـكـيــة ،ولـكــن
ً
بــدال من سبر الكواكب والسماوات،
ف ـ ــإن ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي ت ـف ـح ــص
ي ـ ــوم ـ ـي ـ ــات األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص املـ ـحـ ـيـ ـط ــة
بهاتني الشخصيتني في تفاصيلها
الــدق ـي ـقــة ،سـ ــواء ف ــي امل ــدي ـن ــة أو في
الريف.
■ مقطع «الحمامة والوعل» في الفصل الـ
 ٣٥يبدو لي شاعريًا .هل يبدو لك تطعيم
الرواية أو اليوميات بشيء من الشعر أمرًا
ضروريًا؟
 تمامًا .تصديقًا لذلك ،حني أستخدمعــوامــل التقريب الـتــي أش ـ ُ
ـرت إليها،
أرغــب بأن يسكن ُّالنص في نوع من
البرق الشعري .توقف السرد والنص
ال ــذي يـتـحــول إل ــى ق ـص ـيــدة ،هــو أثــر
ّ
ُ
أع ـمــل عـلــى خلقه فــي َك ــل كـتـبــي .في
«ح ـ ـيـ ــوات م ـم ـك ـن ــة» ،املـ ـش ــاه ــد ال ـتــي
يـقـ ّـربـهــا األب ـط ــال بــواس ـطــة الـنـظــارة
مستلهمة من لوحات القرن السابع
ع ـش ــر .هـ ــذا أي ـض ــا نـ ــوع م ــن َسـكـيـنــة
الـنــص فــي ن ــوع مــن الـشـعــر .مشاهد
اليوميات في الكتاب (قبل الرابع من
آب) تذهب في هذا االتجاه.
■ ينظر قسم معتبر من الشعب اللبناني
ال ــى ح ــزب ال ـلــه ك ـم ـقــاوم م ـح ـ ّـرر للجنوب
ولـبـنــان ،ويـصـفــه بعضهم اآلخ ــر «ذراع ــا
ســوريــة-إيــرانـيــة» .بما أنــك تناولت الحزب
في أكثر من موضع من الكتاب ،هل ترى
ّ
إمـكــانـيــة ح ــوار بــنــاء مـعــه ،عـلــى األق ــل في
ْ
االجتماعي والثقافي؟
املستويي
ً
 أت ـم ـن ــى بـ ــداهـ ــة أن ي ـك ــون الـ ـح ــوارممكنًا .املشكلة أن كل من ال يتبنون
مواقف حزب الله ،يشعرون بأن هذا
األخ ـي ــر يـتـصــرف بـطــريـقــة مهيمنة،
ويـ ـف ــرض وج ـه ــة ن ـظ ــره ب ـص ـلــف من
ّ
للمكونات
دون األخــذ في الحسبان
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ،ب ــاحـ ـت ــال
الــدولــة ،وأخ ــذ مؤسساتها كرهينة،
والـتـصــدي وحــده لسياسة ال يرغب
بها اآلخ ــرون .مــا يبعث على القلق،
ه ــو االن ـط ـب ــاع بـ ــأن الـ ـح ــزب وق ــادت ــه
ي ـس ـعــون ب ـش ـكــل خ ـط ـيــر الـ ــى تغيير
طبيعة البلد حتى وهــويـتــه .قضية
ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة هـ ــذه وتـعــريـفـهــا،
لـ ـط ــامل ــا ك ــان ــت ن ـق ـط ــة ل ـل ـش ـق ــاق بــن
مختلف مكونات الشعب اللبناني.
تفرض
في كل مرة سعت فئة الى أن
ّ
وج ـه ــة ن ـظــرهــا ع ـلــى اآلخـ ــريـ ــن ،كــنــا
نتجه الــى ال ـحــرب .الـهــويــة الوطنية
إذن يجب أن تكون موضعًا لنقاشات
طويلة ،وليس لألمر الواقع ،تفرض
بواسطة هذا َ
الطرف أو ذاك .بالنقاش
حولها ،واملناظرة ،يمكننا أن نصل
إلى نتائج في غاية الغنى ،وفي غاية
األص ــال ــة ،م ــن أج ــل إع ـ ــادة ب ـن ــاء بلد
على حافة االنهيار .في املقابل ،ثمة
إح ـس ــاس ل ــدى الـبـعــض ب ــأن الـحــزب
يعمل وحــده على فــرض نظرته الى
البلد والقضايا بأسرها ،وهــذا أمر
غير مقبول.

