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قراءات

كتب بالعربية

الثقافي المعا�صر، فهو طالب 

درا�صات ثقافية عليا في 

جامعة بيرزيت، جاء اإلى 

هامبورغ للم�صاركة في 

برنامج تبادل اأكاديمي. لكن 

 الأفكار والآراء 
ّ
نظراً اإلى كم

الوفيرة، �صيلجاأ الراوي م�صّلم 

اإلى تخفيف العبء الثقافي 

عن ''ال�صاب الأنيق'' باللجوء 

 
ّ
اإلى ''دع�صة ناق�صة'' لو �صح

القول، كاأن يتكفل الراوي 

ببّث تلك الآراء في ثنايا 

الرواية، اأو باإخراجها نا�صعة 

�صديدة الحرفية على ل�صان 

كثير من �صخ�صيات الرواية، 

الأمر الذي يمنع النقد من اأّل 

يقول ما يجب قوله: الراوي 

العليم هو ''هفوة'' الرواية 

الجميلة التي ابتكرت �صكلها 

ومنظورها بعد تفكير عميق 

ياأخذ في عين العتبار 

اأ�صاليب الكتابة الروائية 

الـ ''ما بعد كولونيالية''، اأي 

تلك الرواية التي تريد تفكيك 

ع القول 
ّ
ما هو تقليدي لُتو�ص

عه من جوانب اأهملها 
ّ
وتلم

نقد تقليدي يميل اإلى الت�صلط.

توزيع الرواية اإلى ف�صول 

ق�صيرة ن�صبيًا، تتخللـها 

الرواية تبداأ بداية هذه 

موفقة من حيث 

المنظور، اإذ اإن الكاتب 

يفتر�ض اأن القارىء يعرف 

من العنوان ومن الإهداء 

مو�صوعها: مجزرة �صاتيال 

في بيروت في اأيلول/�صبتمبر 

1982. فهذه المجزرة ذات 

خ�صو�صية لأنها من اأولى 

المجازر التي كادت ُتبّث حية 

على الهواء مبا�صرة، فقد 

نقلتها قنوات التلفزة العربية 

والعالمية في ن�صرات الأخبار، 

ّثقت وقائعها في اأكثر من 
ُ
وو

كتاب بحثي اأو فيلم وثائقي، 

ف�صاًل عن اأنها لهولها الذي 

لن ي�صقط بالتقادم مهما 

يحفل ''الوطن العربي'' 

بمجازر وماآ�ٍض، حظيت 

بكتابات اأدبية كثيرة من 

اأبرزها ن�ض جان جينيه 

ال�صهير: ''اأربع �صاعات في 

�صاتيال''.

اختار الروائي اإذاً منظوراً 

موفقًا بافترا�صه ال�صائب 

اأعاله، واختار اأي�صًا �صكاًل 

خا�صًا لروايته ذات الف�صول 

الثَني ع�صر، المتناوبة مع ما 

ي�صبه ف�صوًل تمهيدية ذات 

طابع م�صرحي وا�صح.

اإّل اإن تلك الختيارات 

الفنية المبتكرة، لم تقدر على 

التحرر من لحظة الكتابة، 

لحظة الآن الثقيلة بحمولتها، 

اإذ بدت الرواية كاأنها تجنح 

اإلى ما�ٍض نعرفه من التوثيق 

من جهة، واإلى حا�صر مثقل 

بخطاب ثقافي ا�صتنباطي من 

ق�ص�ض المذبحة و�صياقها، 

من جهة اأُخرى.

�صينجح الموؤلف اإلى حد 

ما في اإلقاء حمل الخطاب 

الثقافي ال�صخم على عاتق 

اأحد اأبطاله: ال�صاب الأنيق، 

حين ي�صوره منذ البداية 

�صابًا مثقفًا وفاعاًل في الحقل 

بنت من �شاتيال

�أكرم م�شلّم

ان: الدار الأهلية للن�صر والتوزيع، 2019. 160 �صفحة.
ّ
عم
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والمعرفة، ليخبر عن حب 

ما�ٍض ل�صاب من عمرها 

تمامًا: مح�صن - ال�صخ�صية 

الوحيدة ذات ال�صم ال�صريح 

في الرواية. فنرى الأب كما 

لو اأنه ارتدى ثوب الراوي 

العليم، ليرى ابنته تكبر 

اأمامه تتدرب على ال�صالح 

وينالها جرح في وجهها، 

وتقع في حب مح�صن. يتفرج 

الأب على ابنته الناجية 

مغرومة بثمرة خطيئة 

الفدائي الذي بلحظة اأق�صر 

من مقطع ق�صير، يخون 

الأمانة، اأمانة زميله في 

العمل الفدائي النبيل، حين 

تقوده ال�صهوة فجاأة ل ليقيم 

عالقة مع زوجة زميله مثاًل، 

بل ليمر لدقائق في بيتها 

يقتن�ض �صهوة تترك وراءها 

ابن الخطيئة في غفلة من كل 

�صيء. كيف انتظر الأب ذلك 

الوقت كله متفرجًا على الحب 

بين ابنته ال�صرعية وابنه في 

الخطيئة ولم يتدخل؟ تدّخل 

فقط حين رتبت حورية األ�صتا 

حياتها بعيداً عن ما�صيها 

الماأ�صوي هناك في هامبروغ. 

انتظر الأب ليكون عقاب 

ا يمكن 
ّ
البنت اأق�صى مم

ت�صوره، وما ل يمكن ت�صوره 

الكاميرا ل تريده، و''لأن ق�صة 

الناجية الوحيدة اأقلعت 

كق�صة لمعة عن هول 

المجزرة، اختار الرواة لحقًا 

التغا�صي عن عودة الأخ. 

قرروا اأن تظل ناجية وحيدة 

ل�صمان جودة الحبكة.''

اإذ بعد اأن يزيل عنها �صفة 

الناجية الوحيدة، ي�صيف 

اإليها عبء حمل الخطاب 

الثقافي، من بعد اأن يكون قد 

نجح فعاًل في ر�صم مالمح 

�صابة فل�صطينية تدر�ض 

الإعالم وتعمل في فرقة 

م�صرحية ملتزمة وتجيد 

التعبير عن نف�صها، لي�صير 

الحوار بينها وبين ''ال�صاب 

الأنيق'' خطابًا ثقافيًا موزعًا 

على ال�صوتين. ومع ذلك فاإن 

�صخ�صية حورية األ�صتا لن 

تتال�صى ب�صهولة نظراً اإلى دقة 

اأكرم م�صّلم في الو�صف غير 

�ض 
ّ
المبا�صر الذي يمكن تلم

مالمحه في اإعجاب ال�صاب 

الأنيق بها.

يخطو الراوي خطوة 

كبرى كاأنها قفزة في فراغ، 

حين يعود اإلى ما�صيها عبر 

ل�صان اأبيها الفدائي 

ال�صتثنائي ال�صجاع، �صبه 

المكتمل في الموهبة 

وقفات ''م�صرحية'' اإن جاز 

القول، ي�صمح لأ�صلوب الف�صل 

والو�صل باأن يجلو موهبة 

اأكرم م�صّلم، فكل ف�صل يمكن 

اأن يكون ق�صة بذاتها، لكنه 

ما اإن يت�صل بما قبله وما 

بعده، حتى يف�صح عن حكاية 

�صاتيال مجزرًة و�صحايا 

وبنتًا وحيوات مطبوعة بما 

هو اأقوى من جرح غير 

مندمل.

يختار م�صّلم لروايته 

مدينة هامبورغ الألمانية 

لتكون مو�صع مفارقات �صتى: 

العجوز الألمانية التي ماتت 

بعد لقائها بجارها ال�صاب 

الأنيق؛ البنت الم�صماة حورية 

األ�صتا. فكل واحد من هذه 

ال�صخو�ض �صيدل على فكرة، 

ا حورية األ�صتا ال�صخ�صية 
ّ
اأم

الرئي�صية ف�صيلعب الراوي 

بم�صيرها وروايتها كما لو 

اأنها بوؤرة ل�صتيالد العقاب.

فهي الناجية الوحيدة من 

دون اأمها واإخوتها في ليل 

�صاتيال، لكنها ناجية للفرجة، 

ليتفرج النا�ض واأ�صحاب 

الكاميرات وال�صحف على 

ق�صتها ناجية وحيدة. ثم 

يغير الراوي قلياًل، فيذكر اأن 

لها اأخًا نجا مثلها، اإّل اإن 
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تلميح الراوي عن اغت�صاب 

في عالم ال�صينما، في�صع 

اأكرم م�صّلم في الهام�ض ق�صة 

فيلم ''التانغو الأخير في 

باري�ض''، ويفعل الأمر عينه 

فيما يتعلق بمخطوط 

فوينيت�ض، في�صيف ثالث 

�صفحات من المخطوط 

النافل حقًا عن ال�صرد 

الروائي.

لعل اللغة وحدها تخفف 

من وطاأة العقاب الرهيبة في 

رواية ''بنت من �صاتيال''، لكن 

اللغة ل تكفي البتة ول 

ت�صتطيع فعل �صيء كثير اأمام 

الراوي العليم المعجب 

بثقافته الوا�صعة و�صاحب 

الح�صور الكلي في حيوات 

ال�صخو�ض كافة. واللغة اأي�صًا 

ل ت�صتطيع فعل الكثير حين 

يترك الروائي عن ق�صد اأو من 

دونه عدة العمل الروائي من 

هوام�ض وقراءات 

وا�صتنتاجات واأبحاث 

ومالحظات مبثوثة كيفما 

اتفق في ج�صد رواية �صليمة 

المنظور، م�صغولة بدقة، 

عاقبها �صاحبها الراوي 

العليم.

ديمة �ل�شكر

كاتبة وناقدة �صورية

من  اأ�صياء  ينتزع  كاإله، 

الج�صد  يفكك  الــجــ�ــصــد؛ 

ـــى،  الأول عنا�صره  اإلـــى 

ال�صحايا  ــراف  اأط يخلط 

يقترح  قــد  وي�صتبدلها، 

يداً مكان ِرجل، والعك�ض، 

وقد يبدع ر�صمة من اأجزاء 

ــه  طــفــل مــقــطــع، لــكــن اإل

قدرة  يمتلك  قد  المجازر 

فبعد  المرح!  على  غريبة 

امتالك  ــى  اإل يطمئن  اأن 

تاأجيل  يختار  الج�صد، 

متعة القتل، اأو على الأدق 

تاأجيل ''الذروة''، في�صتعير 

نف�صه  من  ال�صحية  ج�صد 

ا�ــصــتــعــارة طــقــو�ــصــيــة، 

ــه اإمــتــاعــه  ــب مــن ويــطــل

الرق�ض  جمالي،  ب�صيء 

ج�صد  من  يطلب  تحديداً، 

ال�صحية الرق�ض، الرق�ض 

ويحدث  عنه،  ونيابة  له 

الجمالي  الأمر  اأن ينتهي 

على نحو مريع، لقد راأيت 

ذلك، راأيته ولن اأن�صاه.

تفلت الرواية اأي�صًا، من وجود 

تلك الهوام�ض التي تحمل 

تف�صيراً لكل �صيء، فهي تريد 

من القارىء اأن يعرف ما 

المق�صود تمامًا وبدقة من 

تلك الطبقة الثقيلة الإ�صافية 

التي و�صعها الراوي فوق 

كتَفي الأب، فمن بعد ما ر�صم 

له �صورة �صبه مثالية عن 

ره خائنًا من 
ّ
الفدائي، �صي

�صهوة عابرة، ثم ''مثقفًا'' 

مفتونًا بابن مقلة ومخطوطه 

الغام�ض وما فيه من 

يات واألغاز يقع على 
ّ
معم

عاتق البنت فك �صيفرتها 

وقراءة معناها. وا�صتعمل 

اأكرم م�صّلم لذلك اأن يروي 

الأب ب�صمير الغائب، وهو ما 

زاد في قوة الراوي العليم 

على ح�صاب �صخو�صه، وهذا 

الأمر �صيتكرر ثانية في 

الحوار بين الأب وم�صاعده: 

''يقول الم�صاعد اأنه يح�ض باأن 

اللحظة غير واقعية، بل مقطع 

هارب من تراجيديا اإغريقية، 

اإذ ي�صوق القدر البطل اإلى 

حافة موت مفجع، على يد 

اأخيه، اأو ابنه ربما.'' ثم يتكرر 

في الف�صول الأخيرة على 

األ�صنة �صخو�ض عديدة، 

وي�صير الأمر ثقياًل حين 

يتكرر على ل�صان �صحية 

ين اثنين 
َّ
حبلت من كتائبي

تناوبا على اغت�صابها:

المجازر  قاتل  يت�صرف 


