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امللخّص
قضية اهلوية من اإلشكاالت احلديإة الـل تُكت اسـب أمه ّيتـها املتزايـدة ،وتسـاهم بشـكل حاسـم يف صـوال الوحـدة الوطنيـة.
فهي منظومة من املعطيات املادية ،واملعنوية الل يعيشها األفراد ،واجملتمعات .ومـع أنّ الديناميـة التنمويـة الـل يشـهدها
العامل؛ تطرش حتدّيات منوّعة أمام اجملتمع البشري ،فإعادة تعريـف اهلويـة مبـا يـتالءم مـع هـذ التطـوّرات ،هـي احلاجـة
املاسّة للإقافة املعاصرة .أمّا الروايـة فلـم ات ِغـب عـن هـذا الفضـاء املتنـامي ،فـأدّت دور اا حمور ّيـ اا يف جمـال رصـد األحـداث
اليوميّة ومتغيّراهتا .فالواقعية السحرية ،أسلوب روائيّ بديع ممل مشروعاا اجتماعيـاا سياسـياا قافيـاا جـوهرُ االسـترجاع
إىل الذات والتأكيد على اهلوية .هذا وأنّ اهلوية تشكل ا ور املركزي يف رواية «حارث امليا » هلدى بركات ،بصـفتها مـن
أبرز كتّاب الواقعية السحرية يف الرواية اللبنانيـة املعاصـرة .وتسـعى هـذ الدراسـة ،وفـق منـهج وصـفي -حتليلـي ،إىل أن
تكشف عن أمهّية تيمة اهلوية ودورهـا الفاعـل يف بنيـة العمـل السـردي ،كمـا ترمـي إىل حتديـد مالمـح اهلويـة وحتـدّياهتا
من االستالب واالسترداد وتبيني العالقة بينها وبني القضايا املصريية ا يطة بشخصـية البطـل يف هـذا الروايـة .ينتـهي
البح إىل أ ّن استالب هوية البطل يف روايـة حـارث امليـا هـو نتـاج لعوامـل متشـابكة منـها مـا يتع ّلـق بعدميـة البطـل أمـام
الصــريورة الزمنيــة ،وانعداميــة اإلحســاس بالفضــاء املكــاين ،والضــياع الــذايت واخلــوف اهلســتريي يف خض ـمّ احلــروب.
فالشخصية ا لرئيسة يف هذ الرواية ،الل تصل إىل حا ّفـة االهنيـار والسـقوط إ ـر الـدمارات الروحيـة يف دوامـة احلـروب
األهليــة ،تســعى القتــراش معــىن جديــد هلويتــها ،فهــي تــربط وتنســج املاضــي مــع احلاضــر ،باســتعانة الــذاكرة والالشــعور
اجلمعي ،وتبح عن أصالتها املفقودة يف دهاليز تأريخ لبنان.
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مقدمة
الواقعية السحرية هي أسلوب سردي مبتكر ،تزايد انتشار يف األدب املعاصر ،وهو منط أديب
جيمــع بــني عناصــر الفانتازيــا الالمعقــول وعناصــر الواقــع املعــاش ،وقـدّم مكوّنـاا الإـاا فريــداا
يعك ـس البُعــد اخلف ـيّ للحــاالت السياســية واالجتماعيــة يف اجملتمــع .فيجــب أن تع ـدّ «الواقعيــة
السحرية كنوع مستأصل ،و ورة يف طريقة السرد ،وأسـلوب بـديع الكتشـاف حـدود األنطلوجيـا
السياسـية والبيتيـة» ) .(Zamora and Faris, 1995: 5فإنّهـا واحـدة مـن أهـمّ أسـاليب مقاومـة
االســتعمار بأســلوب ســاخر للتعــبري عــن وجهــات نظــر كتّاهبــا يف هيتــة ســلمية دون التــوتر أو
التواطؤ .فهذ االستراجتية املتكاملة ،كفيلة عن الوقوع يف مواجهة مباشرة لكشف الغطاء عن
الواقع وإماطة اللإام عن عورات اجملتمع من متعارضات ومتناقضـات .إنّ «الواقعيـة السـحرية
وملــا فيهــا مــن ميــزات وخصــائص الــدمار ،االبتــداع والتحــدي  ،تعمــل كآلــة قويــة الســتهزاء
التعاريف وافتراضات األنظمة الشمولية واالستعمارية ،وسـخرية قـوهتم وقوانينـهم وعقـودهم،
يب
ليكسر الك ّتـاب مبسـاعدهتا آليـات النظـرة الغربيـة املهيمنـة ،ويقـدّمو ويبنـوا خطابـ اا غريغـر ّ
ومناهضاا لالستعمار» ) .(Bowers, 2005: 117وهكذا ،بدّل هذا األسلوب السردي بلسـان بليـغ
مضاد للرنية االستعمارية« ،ألنّ الواقعية السحرية قد عبت عن صوت من ال صوت هلـم ،أي
صــوت مــن بُت ـرا لســاهنم» (عبداحلميــد .)218 :2009 ،فأصــبح آليــة دفاعيــة يســتغلّها الكاتــب
السحري ملواجهة النقائض االجتماعية املوجودة يف الواقع املعيش وحماربة اعواجها ومكافحة
سلبياهتا .فهي تدعو إىل اهلوية واالنتمـاء ليحيـي اجملتمـع حسـب مبادئـ  .فهـذ االسـتراتيجية
هتـدف إىل إشـعار النّــاس بإلزامهـا بواجـب ا افظــة علـى تقاليـدهم ،وعــاداهتم ،وحإّهـا علـى
إع ــادة النظ ــر يف هويت ــهم وجم ــتمعهم .فه ــي تق ــوم بإ ــارة مش ــاعر النّ ــاس وع ــواطفهم حن ــو
جمتمعاهتم وكلّ ما يتعلّـق بشخصـياهتم بطريقـة خفيـة ذكيّـة ،السـتتاب السـالم علـى أرضـهم
واســتعادة فردوســهم املفقــودة .فاالتّجــا الســحري يســعى إىل اســترجاع هويــة األمــة وتــرميم
وجودها من جديد ،وذلـك باالعتمـاد علـى العناصـر القوميـة واهلويـة الوطنيـة .لـذلك ،حتـاول
كتّاب الواقعية السحرية أن يبحإوا اهلوية احلقيقيـة يف مسـقط رأسـهم عـب إحضـار القضـايا
الواقعية ،والإقافية ،والتارخيية اخلاصة بأرضهم .والواقعية السحرية هبذا املفهوم ،تعدّ كنوعٍ
من متإيل اهلوية الوطنية الل بصفتها مرآة حقيقية حلاجـات اجملتمـع .ومبـا أنّ اهلويـة متإّـل
البــؤرة املركزيــة يف الواقعيــة الســحرية ،هتــت ّم الروايــة الســحرية املعاصــرة ،خاصــة الرواي ــة
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اللبنانيــة ،بإشــكالية اهلويــة ،لــتعكس مــن خــالل هــذ املعاجلــة تســانالت الفــرد اللبنــاين ،زمــن
نشوب احلروب األهلية ،عن وطن املنهوب .تكون رواية حارث امليا هلدى بركات ،إحدى أهـمّ
النصوص الروائية الل اشتغل على مفهوم اهلوية اللبنانية ،من خالل حماولة بطلها إلعـادة
بناء الذات ،وتأصيل هويت عب إعادة النظر يف جذور التـارخيي والإقـايف واحلضـاري .هـذ
الدراســة يف شـكلها ومغزاهــا ،هــي معاجلــة نقديــة ترمــي إىل إوهــار مظــاهر اســتالب اهلويــة
وحتدّيات استردادها يف رواية حارث امليا  ،بوصفها من أبرز الروايات السحرية على السـاحة
اللبنانية .وحناول اإلجابةَ ،يف دراستنا هذ  ،عن األستلة التالية:
 .1ما هي أشكال اجتإاث الذات واستالب اهلوية يف رواية حارث امليا
 .2كيف يشتغل البطلر آلياتِ مقاومة االستالب يف روايتنا هذ
 .3ما هو أهمّ صراعات وحتدّيات البطل يف مقاومت أمام أزمات اهلوية
خلفية البح
لعلّ موضوع اهلوية ،وأزماهتا ،وإعادة تعريفها ،يكاد يستأ ر باهتمام معظم الكتّـاب والبـاحإني يف علـم
االجتماع .وأمّا ،على صعيد الرواية ،من أهمّ الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة ما يأيت:
مقالـة «صـراعات إ بـات اهلويـة يف اخلطـاب الروائـي السـعودي املعاصـر صـراعات املـرأة
الوافـدة يف (البحريـات) منوذجـاا» أليب املعـاطي خـريي الرمـادي (2013م) يف جملـة جامعـة
القدس ،وهـدف الدراسـة إىل صـراعات إ بـات اهلويـة يف اخلطـاب السـعودي يف التمـرّد علـى
املكان ،ورفض تقاليد اجملتمع ،والإورة على قافة الصحراء ،وامليل إىل األخر العريب .ومقالـة
«متإالت اهلوية النسوية يف رواية دنيا لعلوية صبح» للكاتب حممّد بـوعز (2017م) يف جملـة
تبيّن ،هتدف الدراسة إىل تبيني خطابات اهلوية النسـوية يف روايـة دنيـا ،وصـل إل أنّ متإيـل
الذات النسوية يتم مـن خـالل التركيـز علـى سـريورات النصـية واالزدواج وسـيميائية اجلسـد،
وليس على السياسات النسـوية األيديولوجيـة .ومقالـة «السـرد وتشـكل اهلويـة "قـراءة يف روايـة
البح ـ عــن العظــام للطــاهر جــاووت"» ،هلنيــة جــوادي (2017م) يف جملــة املَخباــر ،وأبان ـ
الدراسة عن أمهيـة السـرد يف رفـد وصـياغة اتلـف عناصـرها وتسـخري مـا تتـوفر عليـ مـن
إمكانيات مجالية يف إعادة ترتيب العالقة مع الذات واآلخر.
ولع ـلّ هــذ الدراســة ،الــل تتميّــز مبحاولتــها مــأزق اهلويــة يف اجملتمــع اللبنــاينّ يف فتــرة
احلــروب األهليــة وحت ـدّيات اســتردادها ،مــن خــالل روايــة حــارث امليــا هلــدى برك ـات ،تك ـون
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خطــوة البدايــة يف األدب اللبنــاينّ ،الــل حتفّــز الدارســني عل ـى املتابعــة ،واالشــتغال يف هــذ
األرض اخلصبة ،والبكر .ألنّ هذا النجـاش لروايـات الواقعيـة السـحرية يف لبنـان؛ مل يصـاحب
اهتمامٌ مما ل على صعيد النقد.

اهلوية :اإلشكالية والسياق
لفظة اهلوية هي «املنحوتة من ضمري "هو" بوصف مقابالا للفظة إستني (يف اليوناين) للداللـة
على وجو املعىن الذي أقرّ أرسطو ملفهـوم الوجـود» (املسـكيين .)7-6 :2001 ،تُعتـب اهلويـة مـن
اإلشــكاليات ا وريّ ــة يف حياتن ــا الإقافي ــة واالجتماعي ــة اليوميّ ــة ،وتُعــدُّ م ــن أكإره ــا شــيوعاا
ضـم نشـاطات الفـرد يف اجملتمـع .هـذا املفهـوم مفهـوم غـامض ومع ّقـد يُط َلـق
واستخدام اا يف ِخ ّ
على «مجلة عالمات وخصائص مـن أجنـ اس اتلفـة ،تسـتق ّل هبـا الـذات عـن اآلخـر .فبغيـاب
هذ العالمات واخلصائص ،تغيـب الـذات وتـذوب يف اآلخـر ،ولضـورها حتضـر» (الـودغريي،
 .)50 :2000فاهلويــة هــي «الشــعور العقلــي والوجــداين الــذي يتحقّــق بتحقّــق الــذات يف الوجــود
اجلمـ ــاعي لضمّـ ــة كلّهـ ــا دون انفصـ ــام أو انفصـ ــال عن ــ » (عطيـ ــة .)86 :2009 ،فاهلويـ ــة هـ ــي
اســتراتيجية متلـك املفــاتيح ملغــاليق املعرفــة كلّهــا ،وإنّهــا قــادرة علـى تفســري دور الشــخص يف
اجملتمــع ،مبــا متلكهــا مــن الإقافــة الــل يعنيهــا عل ـى الشــعور الــداخلي الــذي ختتــار الــذات
اإلنســانية جتــا الواقــع االجتمــاعي .واحلــق «أنّ ك ـإرياا مــن القضــايا االجتماعيــة والسياس ـيّة
ص جبماعـات اتلفـة ،حيـ إ ّن
املعاصرة ،تدور حول ادعاءات متضـاربة هلويـات يائسـة ختـت ّ
مفهــوم اهلويــة يــؤ ر ،بوســائل كـإرية اتلفــة ،يف أفكارنــا ،وأفعالنــا» (صــن .)8 :2008 ،وهنــاك
اضطرابات وحتدّيات وتواترات اجتماعية وسياسية و قافية هتدّد كيـان الشـخص وترتقـي إىل
وجود أزمة ،فالبدّ لـ أن يلجـأ إىل اهلويـة لالحتمـاء مـن هـذ املخـاطرات ،األمـر الـذي يـؤدّي
إىل التكيّــف والتفاعــل اإلجيــايب مــع العــامل ،دون التقوقــع عل ـى الــذات والوقــوع يف ف ـخّ أزمــات
اهلوية .إنّما «أزمة اهلوية مرتبطة بفقدان املرجعيات؛ واتلف االنتماءات (العائلـة ،الطبقـة،
األمّة ،اجلماعة) ،الل ك انـ تسـمح لضفـراد بتفعيـل هويـاهتم داخـل اجملتمـع» (سـعدي:2010 ،
 ،)82و«تولد حت تـأ ري عمليـاتِ ك بـ ئ ُتنـال جانبـاا ،أو جوانـب متعـدّدة ،مـن مشـاعر اإلنسـان»
(ميكشــيللي .)129 :1993 ،إذن ،أزم ــة اهلوي ــة ه ــي ش ــعور اإلنس ــان باالض ــطراب والتخ ـوّف م ــن
فقدان اهلوية.
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حملة عن رواية "حارث املياه"
هذ الرواية حتكي عن طبقات استعادة الذكريات لرجلٍ متشوّش يف بريوت املدمّرة واملنهوبة.
تــدور احلك ايــة حــو َل شخصــية البطــل نقــوال ،ابــن تــاجر لضقمشــة .بطــل القصــة يتــذكر أمّ ـ
املصرية الل تفرض على روجها ،العودةَ إىل بريوت واالستقرار يف حضنها ،بعـد أن كـانوا يف
مصر فترة طويلة .فاألمّ تصرّ على أن تلبس ابنها ياب البنات ،وتعلّم الغناء ،لكنّـ مل صـبح
مغنيــة أوبــرا كمــا كان ـ حتلــم والدت ـ  ،عــاد للعمــل يف نفــس مهنــة والــد كقمــاش .وصــادف
عودهتم إىل لبنان ،انطـالق حـرب  1975األهليـة بـني املـذاهب والفـرق الدينيـة .فمصـائرهم،
ومنذ وطأت أقـدامهم بـريوت ،سـتقدرها احلـروب األهليـة ،الـل كـان جـدّ خيـاف منـها ومـن
املدينــة الــل وُلِـدا فيهــا .فهــذ البقعــة ،اتلفــة عمّــا ارتســم يف ايــال األمّ مــن بــريوت ،فهــي
ملعونة على حدة حتذير اجلدّ ،مدينةم يف احتدام املعارك واحلـروب األهليـة .احلـروب املتعاقبـة
املتواصلة الل ترك احلياةَ من النّاس ومل يفهم نقوال منها شيتاا .فهو ماول استعادة حيات
الضــائعة ،لــذلك  ،ينســحب مــن واقع ـ املعــيش (وهــو احلــرب األهليــة) وينعــزل عــن اجملتمــع
وقضــايا العامّــة إىل عــامل خــاصّ .وعنــدما يصــل إىل اــزن أبيـ يف وســط املدينــة املنــهوب
الفــارال ،حت ـ األرض ا روقــة ،فيعــيش بصــحبة الك ـالب ورفقتــها ،يف عــاملٍ جدي ـدئ ،ينظم ـ
القانون وليس احلرب األهليـة ومـا فيهـا مـن الفوضـى .ختلَّلـ هـذ احلكايـة حكايـات فرعيـة
أخرى ،منها حكاية مشسة الكردية ،اخلادمة الل أحبّها نقوال ،فهي حتكي قصـتها يف أجـزاء
م ــن الرواي ــة .قص ــة أس ــالفها كي ــف ه ــاجروا م ــن كردس ــتان الع ــراق إىل ب ــريوت .وم ــن ه ــذ
احلكايــات الفرعيــة ،قصــص الكتــان واحلريــر والتــاريخ ،فالكاتبــة تــذهب إىل احلــدي ع ــن
األقمشة وتارخيها وأصنافها.
استالب اهلوية وأزماهتا يف رواية حارث امليا
إنّ اهلوية «بناء يتشكل ويتطوّر كلّما دع احلاجـة إىل ذلـك وهـو سـعي مسـتمر حنـو التجديـد
املإمر والتحوّل البناء واإلضافة احلقيقية الل تكسبها القوة وحتميهـا مـن التالشـي» (جـوادي،
 . )88 :2017ه ــذا ،وإنّ إش ــكالية اهلوي ــة ،ومعرف ــة أزماهت ــا ،ه ــي حاجتن ــا املاس ــة يف عص ــرنا
الراهن .نريد ،فيما يلي ،الوقوف على مظاهر استالب اهلوية يف رواية حـارث امليـا  ،يف أتـون
احلرب األهلية ودمارها يف لبنان:
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عدمية البطل أمام الصريورة الزمنية
الزمن هو كينونة ميتافيزيقيّة ليس بإمكاهنـا أن تكـون يف عـامل الواقـع ،ولكنّـ موتيـف رئـيس
يف كافّــة السـرديات .وأمّــا االهتمــام بــالزمن يف عصــرنا الــراهن «بســبب التحــوالت املتســارعة
واإليقاع الاله للحيـاة ،والـذي يتـرك آ ـاراا كـبرية علـى اإلنـان» (صـاعدي وجعفـري زاد :1435 ،
 .)148إنّ الزمن الكرنولوجي املتسلسل املتعاقب يكاد ينعدم يف الرواية احلديإة الـل «مل تعـد
ترك ـز عل ـى تصــوير الشخصــيات أو األحــداث بقــدر مــا هتــتمّ إلبــراز املتغيّــرات النفســية الــل
حتـدث داخــل اإلنســان نتيجــة إحساسـ القلــق بإيقــاع الــزمن» (نبيلــة .)31 :1991 ،روايــة حــارث
امليا ترصد منـا اخ بـريوت عنـد تف ّجـر أزمـة احلـرب األهليـة ،وإ ّن روايـة احلـرب اللبنانيـة فقـد
متيّــزت بـ ـ «تكسّــر زمــن الســرد ،وبتقــدي عــامل متخيّــل يــوحي بالتفكي ـك ،قوام ـ  ،لــدى بعــض
الروائيني ،شخصية ملتبسة تعاين متزّقها وغربتها ،وتعكس هوية جمتمعيـة مسـكونة هبـواجس
املوت والدمار» (العيـد . )117 :2011 ،هـذ الروايـة ترسـم مالمـح العجـز اإلنسـاين عـن مقاومـة
طغيان الزمن ،وانسياب وسيالن دون توقف ،وت ّتخـذ موقفـ اا مـن الـزمن جتـا نائيـة احلاضـر
واملاضي ،واحلياة واملوت ،والواقـع واحللـم .فقـد بـرزت صـورة البطـل نقـوال يف زمنـ احلاضـر
متشظّياا لتك ون جتسـيم اا ألزمـات هويتـ وتصـوير اا مـن معانـاة احلـرب ودمارهـا .هـو ،يف بدايـة
الرواية ،ما تزال قادراا على املقاومة أمام الدميومة الزمنيـة إىل حـدّ مـا ،ولكنّـ مهمـا نقتـرب
من هناية السرد ال يستطيع التخلّص من جريان الزمن وسيالن  .تلوش بوادر هذ األزمـة لـدى
نقــوال ،حينمــا يشــعر البطــل بالضــآلة جتــا هــذا الــزمن ،ومل يعــد قــادراا عل ـى توقّــف قطــار ،
ويُــداس حتـ عجالتـ  .يعــيش نقــوال يف معظمـ حاضــراا موجعـاا مؤملـاا مبــا مملـ مــن أوجــاع
وآالم ،حي يفقـد توازنـ النفسـي ،وهـو يغيـب االنتظـام الـزمين ،فتتـداخل لديـ أبعـاد الـزمن
وتتبعإر ،وتتحوّل إىل الالزمن الذي يدلّ على انعدامية اهلوية جهاراا .فهـو يفقـد إيقـاع الـزمن
س مبـرور الـزمن« :مل
اخلارجي ،خاصّة حينما ك ان البطـل يف احلفـرة الـل وقـع منـها ،ال مـ ّ
أدر ك ـم بقي ـ ُ مــن الوق ـ دون حــراك ك ـاملغمى عل ـيّ» (برك ـات .)55 :1998 ،ويف الروايــة تك ـرّر
اإلشـارة إىل وقـوف الـزمن وغيابـ  ،فالبطـل نقــوال يعـاين الصـرا اع بـني احلضـور والغيـاب ،بــني
الزمن والالزمن ،كأنّي بـ يعـيش خـارج دائـرة الـزمن « :قلـ ُ جيـب أن أخـرج اآلن ألعـود إىل
بيل قبل الليل فأنا ال أعلم كم من الوق دام إغفاءيت ها هنا» (بركـات .)72 :1998 ،فأخذ
الزمان وطـوا يف نايـا  ،وهـو يصـل إىل الشـعور بالضـياع أمـام هـذ الصـريورة الزمنيـة ،وإنّ
هذ احلالة املأساوية أفقدت اإلحساس بالزمن« :كم مرّ عليّ من الوقـ  .الشـمس ال تـزال مل
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تغــب» (بركــات .)73 :1998 ،فالبطــل يف أتــون هــذ احلــرب ،يشــعر بالضــياع والضــآلة إىل ح ـدّ
العدميـة ،فهــو يكـون شــاهداا علـى حيــاة تزنلــق إىل االهنيــار يــوم بعــد يــوم .وهــذ املأســاة الــل
جعل الزمن لدي يتوقّف عند حلظاتئ تعبرياا عن مرارة هـذ املآسـي الـل ال يسـتطيع البطـل
التعايشا معها أكإر من هذا« :كان الضوءُ يُنري بـاطن األرض وكامـلَ الـدهاليز علـى حنـو غـري
طبيعـي .وقفـ مكـاين متعجّبـاا ،وحـني نظــرتُ فـوق رأســي وجـدتُ أنّ الوقـ مغيــب ومـع ذلـك،
تصلين بقيةر ضوء النهار بسهولة» (بركـات .)172 :1998 ،فهـذا التشـطّي يف الـزمن الـذي يصـل
إىل درجة االنعدام لدى نقوال ،يؤكد على تعاوم أزمات اهلوية الل يعيشها البطل ويعانيها يف
زمن احلاضر .و«إنّ نقوال الذي وصـل إىل حافّـة اجلنـون ،وفقـد القـدرة علـى متييـز مـا حولـ
حتّى فقد اإلحساس بالزمن ،ما هو إال صـورة جلنـون األحـزاب السياسـية والدينيـة يف لبنـان،
حي ـ قــادت اجملتمــع اللبنــاين إىل حــرب طاحنــة دمّــرت اجلســد والــذات» (القصــراوي:2004 ،
 .)122فهذ احلرب هي حرث ميا  ،ال طائل من ورائها.
مل تقتصـر معانــاة البطــل مــن هــذ احلــرب علـى اجلانــب املــادي فقــط ،ولكـنّ نقــوال وبعــد
سنوات من الزناع ،أصبح على حافة االهنيار الروحـي ،فلـم يكـن يقـدر علـى متييـز الواقـع مـن
الكـابوس .وتســيطر عليـ هــذ الكـوابيس إىل حــدود اهلــذيان واجلنــون .ففــي بعــض األحيــان،
يصرخ بصوت يشب اجملانني« :وصل مصطبل وأنا أطلق أصواتاا مسبين مـن يسـمعها أنّـي
جمنــون متام ـاا» (برك ـات .)92 :1998 ،ويف حــني آخــر ،يع ـدّ نفسا ـ محــاراا يف البالهــة واحلمــق:
«محار ...كم أنّـي محـار ...بـأذنني طـويلتني كنخلـتني» (بركـات .)94 :1998 ،إنّ هـذ الكـوابيس
واألحــالم تنتاب ـ ك ـلّ يــوم ،ومرّدهــا إىل أنّ ـ «بينمــا ينطــوي العــامل التجــري عل ـى االســتقرار
واالنتظام ،يتسمّ العامل اخلياي بالتوالد وخرق ضغوط املكان والزمـان .فتخـتلط مـادة احللـم
مبــادة الواقــع دون أن يعــي اإلنســان ذل ـك ،ومــن هنــا تتولّــد األوهــام اجلنونيّــة والســراب شــب
اهللوســي واجلــري وراء األوهــام» (مــوران .)161 :2009 ،فقــد اســتطاع هــذ االزدواجيــة بــني
الواقع والـوهم ،الـل تعتـب مـن نـات روايـات الواقعيـة السـحرية ،أن حت ّطـم شخصـية نقـوال
وتشطرها إىل شظايا متبعإرة .وحني أخب الطبيب بأنّ األب قد أسلم الروشا ،مل ينفطر قلب
مـن احلــزن .يقـول واصــفاا حالتـ يف مـأمت أبيـ « :كـأنّي صـرتُ ا ــنني ،واحــد مـ ّ اآلخــر علـى
إبداء احلزن ولو مصطنعاا أمام النّاس وأمـام أمّـي ،واآلخـر فارغـاا مـتعطّال فاقـداا كـلّ الشـعور
( »...بركـ ـات .)20 :1998 ،فنتيج ــة ه ــذ األزم ــات والظ ــروف املت ــواترة ،تنكس ــر الشخص ــية،
وتنفصل عن ذاهتا ،ومثّ تعاين حالةا من االنشطار ،بني الشعور ،والالشعور.
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ففي خضمّ املوت ،وضياع األرض ،واحتالل البي  ،ميرّ الزمن متشظياا ،وليس هذا التشـظّي
يف الزمن إال تعبرياَ عن ذات البطل املتشظية ،ومرآةا لتجسيم هوية الراوي املتكسـرة .وعلـى إ ـر
هــذا التكسّــر والتشـظّي ،تتــداخل لديـ األزمنــة ،وتتبعإــر حكاياتـ بــني حمبوبتـ مشســة الكرديــة
وقصــة األقمشــة التارخييــة وطفولت ـ  ،والبطــل يتح ـرّك لريّــة يف أزمنت ـ  ،ويــرواش بــني املاضــي
البعيـد واحلاضـر واملاضـي القريـب والـزمن التــارخيي ملدينـة بـريوت ،دون وضـع اخلـط الفاصــل
بينها .ومع أنّ البطل استخدم تقنية االسترجاع غري مرّة يف الرواية ،لكنّ ال يبز أيّ متـرّد علـى
صــريورة هــذا الــزمن وال يظهــر أ ّيــة مقاومــة جتــا دميومتــها .فاملاضــي يف ذهــن نقــوال مل يــأ ِت
بتوويف ـ اإلجي ــايب ،يف بعــض األحي ــان ،فــإنّ «املاض ــي هــو يف ج ــوهر عــاجز ،بطل ـ فائدت ـ ،
واســتنفد أمكانياتـ  ،واحنصــر أ ــر يف مــدى انعكاسـ علــى احلاضــر» (شــاهني .)74 :1980 ،فهــو
يعتقد أنّ «ال منّ إىل املاضي إلّا من خذل حاضر كأيب» (بركات .)16 :1998 ،وهـذا يرجـع إىل
تفلّ الزمن لدى البطل ،فال املاضي حاضرٌ ،يف متناول يدي  ،وال احلاضر معـيشٌ جـاهزٌ .فـإ ر
هذا ،وصل نقوال إىل حالـة االهنيـار واالنشـطار ،دون أن يعـي موتـ وهنايتـ « :مـن قـتلين يـا أيب
من قتلين ،فأنا أعرف مل أم ميتة طبيعية ،أعرف ذلـك .مل آكـل نباتـاا مسـموماا ،وال افترسـتين
الك ـالب .م ـ ُّ دون أن أنتب ـ أو أحضّــر نفســي ملالقــاة مــالك املــوت .عرف ـ ذل ـك مــن انقــالب
األشــياء ،مــن مض ـيّ زمــن دوين» (بركــات .)171 :1998 ،فيعــاين نقــوال هــذا الصــراع بــني الــزمن
والالزمــن ،فهــو يســعى إليقــاف الــزمن علّـ ينســى هــذا الــدمار ،ولكنّـ انتــهى الــزمن ،يف روايتنــا
هذ  ،لالة موت البطل املهزوم املقهور ،فقد هزمت الصـريورة الزمنيـة وقهرتـ دميومتـها ،ومل
يبق ل سوى اسـتقبال املـوت ومواجهتـ يف حالـة استسـالم وانكسـار .وإنّ حركـة الـزمن وسـيالن
باتّجــا دهــاليز املــوت هــي ترمــز إىل شــعور البطــل بــاخلوف وضــياع أمــام الــزمن ،فــاملوت هــو
اخلالص الوحيد من املعاناة الل تبدو بال هناية.

انعدام االحساس بالفضاء املكاين
يُع ـدُّ املك ـان أحــد الرك ـائز األساســية للبنيــة الســردية وأحــد عناصــرها الفنيــة .إنّ هــذا املك ـوّن
ا وريّ «قد يكون يف بعض األحيان هو اهلدف مـن وجـود العمـل كلّـ » (لـراوي .)33 :1990،فهـو
الكيان الذي ال مـدث شـيء بدونـ  ،وهلـذا «ولـيس عجيبـاا أن يكـون أوّل طريـق مقاومـة اسـتالب
اهلوية ،التمرّد على املكان؛ فاملكان لـيس جمـرد مسـاحات يشـغلها اإلنسـان ويتنقـل فيهـا ،بـل هـو
تاريخ ،و قافة ،ووجود ،وحياة ،هو حقيقياا عنوان اإلنسان والصورة املعـبة عـن خارجـ وداخلـ »
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(الرمــادي .)53-52 :2013 ،فلــيس ل ـ  ،يف الروايــة ،دور تــزييينّ أو متهيــديّ فحســب ،لك ـنّ «املك ـان
يساهم يف خلق املعىن داخلَ الرواية وال يكون دائماا تابعـاا أو سـلبياا بـل إنّـ أحيانـاا ميكـن للروائـي
أن موّل عنصر املكان إىل أداة للتعبري عن موقف األبطال من العامل» (محـداين .)70 :1991 ،إنّ
املكان جزء من الفضاء ،والفضاء أوسع وكإر مشولية .فالفضاء ملمحاا مهمّاا يف الرواية «تنـتظم
في ـ الكائنــات واألشــياء واألفعــال» (جنمــي ،)32 :2000 ،وش ـكل «معيــاراا لقيــاس الــوعي والعالئــق
والتراتبيات الوجودية واالجتماعية اال قافية» (جنمي.)32 :2000 ،
تتميّــز روايــة حــارث امليــا  ،باحلضــور الطــاغي للمك ـان ،لي ـ يلعــب املك ـانر دور إحــدى
بطوالت الرواية .يُعدُّ البي احليّـز املكـاين الـرئيس ألحـداث روايـة حـارث امليـا  .فإنّـ «ال يعـد
جمرد مكان حنيا أو نسـكن فيـ ؛ وإنّمـا بـاألحرى جـزء مـن وجودنـا اإلنسـاين» (باشـالر:2010 ،
 ،)290ومكوّن أساسيّ من مكوّنات اهلوية .البطل يف روايتنـا ،يفقـد بيتـ يف السـنة الإالإـة مـن
عمــر احلــرب األهليــة .بعــد عمليــة احــتالل البيـ واغتصــاب مــن جانــب املتحــاربني ا ــتلّني،
يض ـطرب ت ــوازن نقــوال الروح ــي ،ويشــعر بفق ــدان اهلويــة وانع ــدامها .ألنّ البي ـ ه ــو امت ــداد
لإلنسان ،وإنّ «جسد وروش ،وهو عامل اإلنسـان األوّل» (باشـالر .)38 :2010 ،ومـن يفقـد بيتـ ال
يشعر بانتماء للمكان ،فالبي املفقود هو الوطن ا تلّ نفس  ،وهذا التشرّد وفقـدان اهلويـة ال
يقلّ قسوة وإيذائاا عن وحشية احلروب وأهواهلا .فحني جيد نقوال بيتـ علـى وشـك االحـتالل،
واالهنيار ،يذهب إىل حملّ القماش املورو ة عن أبيـ  ،ويبـدأ بتجهيـز  ،مبإابـة إعـادة اكتشـاف
هويتـ الضــائعة .وحينمــا تســتعر نــريان احلــرب ويشــتدّ وطيســها ،هــو يــدخل ا ـلّ ،ويصــطب
هنــاك عل ـى فتــرة مــن اإلحبــاط والضــياع تك ـون أشــب بــاملوت .ومــن مثّ ،يتي ـ البطــل يف أزقــة
وساحات كان مألوفة لدي  .ومع أنّ نقوال يبح عن اهلوية واألمن الوجودي يف تلك األمكنـة،
ولكنّ املكان ينكر البطل وال يستقبل ويغدو غري آمن وحماطاا باألسرار والغموض.
صحيح بأنّ الرواية تدور يف أمـاكن عـدّة ،لكـنّ الكاتبـة تركـز علـى منطقـة وسـط لـبريوت،
منطقــة اشــتباك بــني املسّــلحني .كـذلك ،املكـان يلعــب دوراا سياسـيّاا ،فنســتطيع أن نــرى تــأ ري
احلرب على املنطقة الفاصلة بني املتحاربني ،حي خيلو مـن البشـر ،ويصـبح جمـاالا للكـالب،
والنباتــات .وتصــبح الــدكاكني رلمــة خاليــة مــن البشــر ،واجلــدران طعمــة لضعشــاب البّيــة،
واملكان ميتلئ بأشجار اخلروع .فهناك ،وإ ر هذ األحداث ،ال يشعر الـرواي بـاألمن .يبـدو أنّ
الرواية تريد إلقاءَ هذ الفكرة بأنّ احلياد ال يفيـد اإلنسـانَ يف هـذ الظـروف املتـواترة ،والبـدّ
لإلنســان االلتحــاق بأحــد الطــرفني يف احلــرب ،لك ـي يســلم مــن مغبــات احلــرب ومضــارها.
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فالبطل يقرّر اهلروبا من جمتمعٍ مزّقت احلربُ ،لإاا عن سالمٍ يُظَلمللر خوفَ  ،بعيداا عن أبناء
البشر ،ساعياا إىل تأسيس حياة جديدة .مثّ ينطلـق يف رحلـة للعإـور علـى إجابـات عـن األسـتلة
الل تؤرق  .وهكذا ،وجد نقوال نفس مطروداا من العـامل الواقـع ،وهـرب بعيـداا حنـو اجملهـول.
وحني ماول اخلروجا من اجملتمع كي يعيد حتديد هويت  ،فإنّـ سـيواج كنيسـة حمروقـة .وملّـا
يدخل تلك الكنيسة ،يقع فجأة يف حفرة مظلمة بسبب ليونة األرض وفضفاضتها ،حتّى أنّـ ال
يتذكر كيف وقع يف تلك الكوّة« :مل أعرف كيف وجـدتُ نفسـي يف حفـرة مظلمـة حتـ األرض.
ك انـ الفتحـة الصـغرية الـل وقعـ ُ منـها ترتفـع أكإـر مـن متـرين فـوق رأسـي» (بركــات:1998 ،
 .)50فقــد أســهم املكـان ،يف هــذا املقطــع ،يف مســاعدة القــاريء علـى تصـوّر مــرارة احليــاة يف
خضمّ احلرب وقساوهتا .إنّما والمية املكان ،يف روايتنـا ،تؤكـد علـى والميـة الواقـع املعـاش.
فكذلك ،يبدأ برحلة غريبة إىل أعماق األرض ،لكي ميض هبا ،املسافةَ الـل بـني عاملـ املعـيش
وبني عامل الداخلي .ومواصلة البح عن مصري جمهول يف هذا الفضاء املظلـم ،يضـفي علـى
شخصية نقوال املم ّزقـة نوعـ اا مـن االستسـالم ،واالنفعـال .فحينمـا البطـل ال يسـتطيع أن يكسـر
األرض فوق كي ينجـو مـن الورطـة ،يستسـلم أمـام قـدرة املكـان ،جالسـاا حتـ هيمنـة الظلمـة
امللّمة ب « :جلس ُ على األرض أنتظر أن تعتـاد عينـايّ علـى الظلمـة» (بركـات .)50 :1998 ،ففـي
حلظة ،جيـد نف اسـ يف حالـة جهـل وعمـاء ،فـال يعـرف إىل أيـن ميضـي« :صـحراء ملسـاء دون
رمل ،ياغرقُ أفقرها الدائريّ يف العتمة الرخوة وال مدّها ارتفـاع علـى مـدى النظـر .ال شـيء .ال
حجر ،ال نبات وال حيوان يدبّ يف األرض .استدرت حـول نفسـي مـرّة أخـرى .ال شـيء .مشـي ُ
بضع خُطوات مثّ توقّفـ ُ ألنّـي أضـع ُ االجتاهـات» (بركـات .)172 :1998 ،والبطـل مل يعـرف أيّ
السُبُل يسلك .مل يعرف مكان حي كان ،ومل يعـرف كيـف جـاء لـذلك املوضـع .كأنّـ وُلِـدا للتـوّ
بال ذاكرة وبال تأريخ .فهـو يهـرب إىل هـذا التيـ والعجـز ،جيـ ّر معـ أشـالء حياتـ الضـائعة،
هذا اجلسد اهلائم والروش املشتتة ،وال يعرف أين املصري ،هلذا يهرب باالتّجا املعـاكس« :مـا
الــذي جعلــين أهــرب باالتّجــا املعــاكس للبقعــة الــل أعرفهــا جيّــداا وأنــا مــوقن مــن ســالمل
فيها ...أهو خويف من جهلي ملا تبقّـى مـن مسـافة مل يسـبق أن قطعتـها مـن ذلـك املكـان » ...
(بركــات .)69 :1998 ،هــو جيـرّ جســد تائهـاا يف تلـك البقعــة املعروفــة لـ  ،ســاعياا للوصــول إىل
ملجأ يُظَلمللر خوفَ ويُسلّي نفسا  .ولكنّ فقد انعدم اإلحساس باملكان ،وحي يسـري يف الطريـق،
ال يستطيع أن يفرّق بـني اجلهـات األصـلية والفرعيـة .فهـو خيـرج إىل فضـاء جمهـول لـيس لـ
بدايــة أو هنايــة ،ك أ ّن ـ يقــع يف فــخ ال يســتطيع التق ـ ّدما ،وال التراج ـعا .فبهــذ الصــورة ،جت ّســد
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الروايــة مدينـةا تزحـف إىل حمطّتــها األخــرية ،إىل موهتــا التــأرخيي ،مبزيــد مــن الســرعة بعــد
اهنيــار مقوّماهتــا الإقافي ــة واالجتماعيــة ع ــب احلــروب اإلبّــادة املروّع ــة ووصــوهلا إىل حافّ ــة
اجلنون حـني انـدالع نارهـا واشـتداد وطيسـها .املدينـة الـل تكـون يف حالـة انعـدام اهلويـة مبـا
تعني الكلمة من معىن وتزنلق حنو اهلاويّة.

الضياع الذايت واخلوف اهلستريي
إنّ أبــرز أزمــة نعــاين منــها شخصــية البطــل ،يف روايــة حــارث امليــا  ،هــي حالــة اخلــوف والقلــق
والشــعور باالنكســار والضــياع .مــا فلح ـ األبــوان ،يف هــذ الروايــة ،يف تأســيس تــرابط صــحيح
وعالقــة ســلمية وطيــدة تــوفّر للبطــل نقــوال أمنـاا عاطفيـاا يطفــيء شــعور بأزمــة اهلويــة .إذ يعــاين
نقوال منذ طفولت  ،من أزمة الضياع ،من ناحية األمّ .فاألمّ حترص علـى تـنكري ابنـها ،وتـدفع بـ
لتعلّم الرقص واألوبرا« :مل يعارض أيب أمّي يف شيء حتّى حني كان تُلبسين ياب البنات رغماا
عــين وتعلّمــين الغنــا األوبــراي يف البي ـ » (برك ـات .)11 :1998 ،فهــي تُوبخُ ـ وتعــري بالتقصــري:
«تأكدت متاماا أنّي لن أفلح يف الدراسة ولـن أكـون أفضـل حـاالا مـن أيب تـاجر القمـاش» (بركـات،
 .)12-11 :1998وم ــع أنّ األمّ مل تفل ــح يف إرس ــال االب ــن إىل مدرس ــة ال ــرقص ،فه ــذا الت ــدخّل يف
األمور ،يصل إىل درجـةئ بـدت فيهـا االختيـارات الشخصـية غـري موجـودة لـدى نقـوال .فقـد جـرى
ختريبُ عالقت بأمّ منذ الطفولية .وكذلك ،ينشأ نقوال وحيداا يف مشاعر  ،متوحّداا مع مهومـ ،
يعـاين االغتـراب الــذايت الـذي يعيشـ جـراء التـهميش والضــياع يف دوامـة احلــرب .يعتقـد بــاحإو
علم االجتماع أنّ «قد يتحوّل اهلوية إىل اغتراب .تنقسم الذات على نفسها ،وتتحوّل ممّا ينبغـي
أن يكـ ـون إىل م ــا ه ــو كـ ـائن ،م ــن إمكانيّ ــة احلريّ ــة الداخلي ــة إىل ض ــرورة اخلض ــوع للظ ــروف
اخلارجيّة بعد أن يُصاب اإلنسان باإلحباط» (حنفي حسنني .)24 :2012 ،فالبطل يعطّل أية عالقـة
مع اآلخـرين ،ومـع اختالطـ بالنّـاس يف الشـوارع ،فـإ ّن عالقتـ و ّلـ هبـم واهنـة ،لـذلك يتع ّجـب
«من أمر هوالء الذين ألبسوا أوالدهم ياب األحد وحضّروا السندويشـات واملرطّبـات والبـزورات
وراحــو يتزنهــون يف اخلــراب الــذي كــان منــذ زمــن قصــري حركــة ال هتــدأ وازدحام ـ اا ال ُيطــاق»
(بركـات .)30 :1998 ،وعلــى إ ــر هــذا االغتــراب ،يعجـز البطــل «عــن االنتقــال مــن احلريّــة الســلبية
(أي تلك احلريّة الل تـرتبط بـالعجز والوحـدة واهلـروب) إىل احلر ّيـة اإلجيابيـة الـل يسـتطيع
عندها اإلنسان أن يتحدّ مع العـامل ،واآلخـرين دون أن يفقـد ذاتـ » (محـاد .)236 :2005 ،وحينمـا
خيفــق نقــوال يف إقامــة التواصــل االجتمــاعي مــع اجملتمــع ،إنّمــا الذ بنفس ـ وتوغــل يف أحالم ـ
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الفردية .فهو هبذا الطريق ،يقبل باالقتالع من عامل اخلارج ويسـتعدّ للضـياع يف عاملـ اخلـاص.
ففي عاملـ الفـردي ،يبـدو نقـوال فاقـد خلصوصـيات  ،إ ّنمـا يشـب بالكتلـة البشـرية الضـخمة الـل
تأك ـل دون توقّــف .فهــو جي ـرّب مض ـغَ أغذيــة غــري مســبوقة يف األك ـل مــن النباتــات والزواحــف
والطيور دون أن يشبع ،ويعبّر عن ذلك بقول « :أكاد ال أتوقّـف عـن األكـل .كـأنّ مـا أبتلعـ ال يهـدأ
يف معديت .ال ميلؤها .أجرّب مضغَ ما مل أكن أقرب يف السابق ،نباتاا أو زواحف تدبّ يف األرض
أو طيـوراا وقعـ يف شــباكي .أكـاد ال آنــف شـيتاا» (بركــات .)139 :1998 ،فالبطــل املنــهوم ال متفــي
جبسد  ،فإذا ب يتالشي شيتاا شيتاا.
وال تقتصر احلـرب علـى الـدمار املـادي فحسـب ،بـل هنـاك شـظايا أعمـق ،تتفجّـر وتنتشـر
داخـ ــل الشـ ــخص .فالكاتبـ ــة تسـ ــعى يف حساسـ ــية بالغـ ــة لرسـ ــم تناقضـ ــات شخصـ ــية نقـ ــوال
وتداخالهتا .كذلك ،حالة الشعور املتناقضة بني الصحة واجلنـون ،هـي ا ـور الـدالي األبـرز
يف الروايــة .هــو يطلــق أصــواتاا تشــب صــوت اجملــانني« :وصــل ُ مصــطبل وأنــا أطلــق أصــواتاا
مســبين مــن يســمعها أنّــي جمنــون متام ـاا» (بركــات .)92 :1998 ،فهــذا الضــياع الــذايت الــذي
يعاين من نقوال ،هو مـن وليـد هـذ النتـائج السـلبية الـل ختلّفهـا شـظايا احلـروب .فـإنّ هـذا
الضياع ،كان و يق الصلة باألوضاع الراهنة ،ومصـدر هـو فكـرة اخلـوف الـل تكـون ردّة فعـل
للحروب الداميّة الل أدّت إىل االهنيـار يف هـذ الظـروف املتـواترة .ويف خضـم الضـياع الـذي
يعيش البطل ،يظلّ اخلوف متسرّباا من  ،كامناا يف جوف  ،فهو يبقى أسـري اخلـوف السـاكن يف
داخل من احلروب .يناجي نفس واصفاا خوف « :قل لنفسي إنّ التوتر واخلـوف مينعـاين مـن
التفك ري برويّة  ...قل لنفسـي مـ ّم أنـ خـائف اآلن  ...مـا الـذي يسـتدعي اخلـوف » (بركـات،
 .)53 :1998إنّ مصــدر القلــق الــداخلي لشخصــية نقــوال هــو فك ـرة اخلــوف ،فــاخلوف كش ـبح
يستوىل على حيات  .وقد ولّد هذا الشعور باخلوف وما يعتري من مشاعر القلق والصراع لدى
البطل حالةا مرضيةا جعلت يعيش يف متـزّق بـني اخلـوف والضـياع« :قلـ ُ إنّـي ال بـدّ مـريض...
وقد تومه يف هلوسـايت أشـياء ال أسـاس هلـا» (بركـات .)56 :1998 ،واخلـوف هـو جـزء رئـيس
مـن حركـة األحـداث يف روايـة حـارث امليـا  ،ويعتـب عمودهـا الفقـري .هـذا اخلـوف يتبـدّل مــع
تقـدّم السـرد إىل اخلـوف اهليسـتري .فحينمـا تــيقن البطـل مـن موتـ الوشـيك ،انعـدم شــعور
باخلوف ،وهذا أقصى حاالت اخلوف وأعلى درجات « :مل أكن خائفاا جدّاا هذ املرّة .ربّما كان
يقيين من مويت القريب هو السبب» (بركات .)108 :1998 ،إنّ شخصـية نقـوال يف حـارث امليـا ،
شخصية مسكونة بالقلق واخلوف اهلستريي والكـوابيس ،ممّـا يضـفي عليهـا مُعلمـاا مـن معـامل
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الواقعيــة الســحرية .فحــال البطــل الــذي يعــيش اخلــوف والقلــق والضــياع ،يســاوي حــال بــريوت
الــل اجتاحتــها احلــروب األهليــة وعا ـ فيهــا فســاداا وخراب ـاا .فلــيس غريب ـاا أن يك ـون شــعور
اخلوف والضياع مسيطراا على أجواء روايتنا هذ  ،بعـد أن ينكسـر أحـالم نقـوال الشخصـية يف
دوامة هذ احلروب األهلية الداميّة.

حتدّيات استرداد اهلوية يف رواية حارث املياه
أمّـا البطـل ،يف روايـة حــارث امليـا  ،ال يرفـع رايـة االستســالم يف خضـمّ هـذ املعـارك ،ويســعى
القتراش معىن جديد هلويت ويتشبّ بصراعات عدّة ،منها:
التقمّص باألقمشة
أهـمّ جوانــب اهلويــة وأجنحهــا يف روايــة حــارث امليــا هــي توويــف األقمشــة ،والــل تــؤدّي دور
البطل دون منازع .الكاتبة تستخدم خيـوط النسـيج كـأداة قويّـة لتواصـل احلضـارات والبلـدان
علـ ـى امت ــداد الت ــأريخ ،مش ــريةا إىل اهلوي ــة اإلنس ــانية ال ــل ه ــي القاس ــم املش ــترك يف كـ ـلّ
احلضارات البشـرية .وهبـذ الطريقـة ،تـربط اخلافيـة اجلامعـة البشـرية (الالشـعور اجلمعـي
البشــري) خبــيط متّصــل مــن حريــر .بســبب هــذ األمهيّــة والتركيــز علـى اهلويــة ،أب البطــل
جيشــع ك ـلّ اجلشــع أن يســلم األمانــة وينقــل تعاليم ـ عــن النســيج كلّهــا البن ـ  .فالبطــل يلــهو
باألقمشة ،وينفخ روشا اهلوية البشرية يف جسد من الكتان ،واللباس ،وجيلـس يف حـوارٍ معهـم.
فهــو ينظــر إىل الكتــان ،فــريى صــانع والبس ـ ودور يف تس ـلّل احلضــارات .وهــو يــرى خيــوطَ
النسيج حجرا األساس يف كلّ األشياء والشؤون ،وينظـر إىل العـامل مـن خـالل نافذتـ  .فـإنّ يف
إيقــاع النســيج إيقاع ـاا ينــتظم الك ـون .لــذلك ،يف نظرت ـ  ،قــد نســج الــربّ الســماواتِ واألرض
خبيــوط مــن احلكمــة« :الــربّ نســج األرض والســماء نســجاا خبيــوط حكمتـ الالمتناهيــة حــول
شجرة كونيّة ال نعرف مدى امتداد اغصاهنا» (بركات .)131 :1998 ،والغيوم هي األقمشة الـل
تصبُّ علينا خيوط املطر« :الغيوم ليسـ سـوى أقمشـة تنفلـ ُ إىل خيوطهـا األوىل حـني متطـر
السماء فتصري على صفحة األرض ماءع مباركة» (بركات .)131 :1998 ،فـاخليط هـو قطعـة مـن
احلياة ،وأساس كلّ أنواع الكائنات« :كـلّ مـا ترينـ مصـنوع مـن اخلـيط نفسـ » (بركـات:1998 ،
 .)148إنّ الكاتبــة تريــد اجلمــع بــني الوحــدة والتعــدد قائلــة بــأنّ هنــاك عالقــة و يقــة ووطيــدة
بينهما ،خاصـة يف جمـال اهلويـة .فـالتركيز علـى التعدديـة (كـلّ مـا ترينـ ) ،يف آنئ واحـد ،هـو
تأكيد على الوحدة (الصـنع مـن اخلـيط) أيضـاا .ألنّ هـذا التعـدد ،يف نظرهتـا ،مكمـل لبعضـ
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الــبعض كقطــع الفسيفســاء ،ال يظهــر مجاهلــا إال يف ضــوء التنــوع والكإــرة .حتّ ـى أنّهــا تــرى
السياسيني النساجني لضنسجة االجتماعيـة« :بـل أنّ السياسـي هـو غـازل النسـيج االجتمـاعي»
(بركات .)132 :1998 ،اجملتمع الذي بُين أساس مدن على خيوط النسيج« :فتقنية القماش هي
يف أصل هندسة املدينة» (بركات .)132 :1998 ،تعتقد الكاتبة أنّ البلدان العربية لاجة ماسّة
إىل قافــة وطنيــة متكاملــة ،الرجــوع إىل اهلويــة املشــتركة ،وصــيانة حقــائق التعــدد والتنــوع.
فالنسيج/اهلوية هو األساس الذي يلعب دوراا هامّـاا يف صـياغة اجملتمـع وقوامـ  ،بـل هـو جسـر
التواصــل احلضــاري ،وطريــق االتصــال بــني الشــرق والغــرب« :واختصــرت طريـقُ احلريــر ك ـلَّ
أنــواع املبــادالت أللفــي ســنة مــن تــاريخ االتصــال بــني الشــرق والغــرب» (بركــات.)146 :1998 ،
وبـذلك  ،تتمحـور األقمشـة لتصـبح واسـطة جتعـل مــن العـامل جمتمعـاا ،وتـربط الفـرد مـع أبنــاء
البشر .ولكنّ كلّ نسيج ،ل هوية مستقلة عن األخر ،رُغما أنّها من أصل واحد« :لكنّ كلّ نسيج
اتلف بذات  ،كأنّ يذكر بنبض يأيت دائماا اتلفاا من كائن إىل آخـر» (بركـات.)148 :1998 ،
فاحلرير والكتان واملخمل وغريهم أناء ملسمّى واحد وهو األقمشة ،هكذا كـان حـال األديـان
املختلف ــة .إنّم ــا الكاتب ــة ع ــب النس ــيج تري ــد أن ت ــدعو إىل تعزي ــز قاف ــة التس ــامح والتع ــاون
واالحت ــرام املتب ــادل ،وإزال ــة ك ـلّ ا فّ ــزات االجتماعي ــة والسياس ــية ال ــل ت ــدفع البش ــر حن ــو
التطرّف الديين العنيف الذي يودّي إىل حروب أهلية داميـة .فاألديـان ،يف نظرهتـا ،تـأيت مـن
أجل السالم والكرامة اإلنسانية وإصالش اجملتمعات رافضةا كلّ أنواع التطرّف وأشكال .
ص الروايـة ،فأصـبح
وهذا التركيز على األقمشـة واحلريـر ينـامي ،ويعـاوم ،ويضـخم يف نـ ّ
مفتاحـاا إلشــباع رغبــات البطــل الكامنــة ووســيلة التعــبري عــن أفكـار وأحاسيسـ  .كـأنّ اهلويــة
عبارة عن نسيج خيطئ للترابط بني جيل وجيل ،وأداة االتّصال ووسـيلة االنتقـال للإقافـات بـني
العصور .ففي نظـرة نقـوال ،األقمشـة هـي أعظـم الكائنـات الـل أوهرهتـا احلضـارة البشـرية،
فهي األداة القيّمة الل تُبز اهلوية الكامنة لدى اجملتمع .هلـذا ،البطـل ينظـر إىل العـامل مـن
سرّ النسيج ،اإلخالص من الكتان ،ومجال املخمل واحلرير .من هنا ،ميكن النظر إىل حاد ة
اشتعال األقمشة اإلصطناعية الرخيصة يف الطابق األرضي وكوهنا طعمة للـنريان ،بينمـا بقـي
اــزن األقمشــة القيّمــة يف الطــابق الســلفى ســليماا يف شُــبوب احلــرب ،كمفتــاش لفهــم بقيــة
القصـة .فـالراوي حينمــا توجّـ إىل عمـق ا ـلّ يف الطـابق السـلفى ،واجـ مشـهد غريمعقــول،
فكان كلّ شيء يف مكان  ،كما كان يف اليوم األخـري مـن نزولـ السـوق إىل عملـ  .ومـع أنّـ أتـى
ني مـن الـدهر ،مـا عصـف هبـا ريـا ُش التغـيري ،فهـي كمـا كانـ ،
على تلك األقمشة واألنسجة ح ٌ
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ومل يُدركها العفاءُ« :كلّ شيء كما كان .ال أ ر حتّى للغبـار .عرفـ ُ ذلـك دون أن أملـس أيّـاا مـن
األ واب على لفائفها .من االلتماع اخلاص بكـ ّل نـوع مـن األقمشـة واألنسـجة ،عرفـ ُ أ ّنهـا تـر ّد
الضــوء حـرّاا ال يعيقـ أيّ غبــار .ضــوءها اخلصوصــي الــذي أعرفـ جيّــداا ويصـنّف بؤبــؤ عــيين
بســهولة ويســر منــذ عشــرات ســنني» (بركــات .)29 :1998 ،هــذ الرنيــة ،هــي حماول ـة مباشــرة
لكسر دائرة اهلوية الزائفة ،فتؤكد الكاتبة على فـارق األصـالة كوسـيلة رئيسـة لتحديـد اهلويـة
الوطني ــة .في ــتمُّ تض ــحية اهلوي ــات الكاذب ــة املزيَّف ــة هلوي ــات األص ــلية واحلقيقي ــة يف خِضاـ ـمّ
احلــوادث واملعــارك ،وعل ـى اإلنســان االســتكانة إىل اهلويــة احلقيقيــة واالحتمــاء هبــا ،اإلنســان
الــذي نســي اآلن هويتـ البشــرية يف وـلّ الــديانات املختلفــة وهــم يف صــراع مــع الــبعض .إنّمــا
الكاتبة حتاول أن جتعل من األقمشة كائناا حيّاا عايش احلربا بكلّ ما فيها من اهلول والدّمار.
فتدخل الرواية عاملَ احلرب اللبنانية من خالل صناعات النسيج واحلرير والكتان الل متإّـل
البع ــد الطبيع ــي يف احلي ــاة .وقامــ م ــن خالهل ــا بتعري ــة املس ــتحدث الزائ ــف م ــن األقمش ــة
الصــناعية ومــا يتــراكم حــول الشخصــية الرئيســة يف الروايــة ،تــاجر األقمشــة ،مــن عالقــات
اجتماعية وعاطفية وتأ ري احلرب األهلية يف تدمري وتغـيري وجـ احليـاة الـل مل يصـمد فيهـا
غري الطبيعي واحلقيقي .كأنّ يف نظرهتا ،تساوي بني رخاوة األقمشة وهشاشتها وبـني أعمـدة
املدينة الل مقبلةا على السقوط واالند ار.
وقــد تس ـرّب الروايــة إىل جســد مدينــة بــريوت عــب هــذ األقمشــة ،لتحريــر بــريوت مــن
صــمتها املطبــق املريــر ،ولتحك ـي بلســاهنا مــا مل حت ـك عــن احلكايــات ،عــن تارخيهــا العظــيم
وجمــدها العظــيم .فمــن جهــة« ،قصــة اجلســد اإلنســاين وعالقت ـ جبلــد الإــاين ـ ـ الكتــاين
والقطيفــي واحلريــري ـ ـ هــو حمــور رائعــة «هــدى بركـات» ـ ـ «حــارث امليــا » ـ ـ هــذا لعمــل األديب
الراقي الذي تناول بعمق وبصورة جديدة قضية تشكيل «اهلوية» من خـالل «أجبديـة اجلسـد»
وكيــف تــؤ ر قــوى الت ـأريخ والإقافــة عل ـى تط ـوّر لغــة اجلســد وأنســجت غطاءات ـ » (عبدالناصــر،
 .)74 :2007ومــن جهــة أخــرى ،نــرى نقــوال بأنّـ يــروي حكايــة األقمشــة لشمســة الكرديــة ،وهــي
حتكـي لـ قصـة أسـالفها وأسـرهتا ،وكيفيــة اسـتقرارهم يف بـريوت .فبهـذا ،تتبـادل احلكايــات
بينهما لتشكيل الـتالقح احلضـاري واالنـدماج الإقـايف الـذي يعـانق اجملتمـعا بأسـر ويـؤدّي إىل
اهلوية الوطنية .والبطل يف حماد ة مع مشسة ،يبدأ رحلة إىل عامل غري معروف من األقمشـة
ومعانيهــا الروحيــة واجلســدية ،وهــي رحلــة مــن املتوقّــع أن تبــدأ مــن حمطّــة الكتــان وتنتــهي يف
مدينة احلرير ،معتقداا أنّ «احلرير هو األليـاف الطبيعيـة الوحيـدة املصـنوعة مـن البوتينـات
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عل ـى وج ـ األرض» (برك ـات .)145 :1998 ،فــاحلرير هــو روش اجملتمــع وحيات ـ  ،وأنّ ـ يُمإّــل أه ـمّ
عناصــر وأقــوى مقوّمات ـ و«وحــد احلريــر ـ ـ دون ســائر األنســجة ـ ـ يتطلّــب التمــرين الطويــل
حلكمــة النظــر» (بركــات .)149 :1998 ،لــذلك ،فــإنّ البح ـ يف احلريــر ،هــو ل ـ م يف اهلويــة
اإلنســانية نفســها ،ووويفت ـ هــي تــرميم الــذاكرة اجلماعيــة املتش ـظّية إ ــر احلــروب األهليــة،
وتكـ ـوين اجملتمع ــات ذات الس ــمات املش ــتركة يف اهلوي ــة البش ــرية .إذاا ،ال خن ــرج ع ــن ج ــادة
الصواب إذ نستنتج أنّ حارث امليا هو قصة قويّة عن اإلنسانية ،حولَ ما كان علي وما ينبغـي
أن يكون .وهو يربط وينسج ،الصفحة بالصفحة ،األصالة مع التأريخ ،واملاضي مع احلاضر.
االمتساخ والتماهي
إنّ االمتساخ هو أحد العناصر املؤسسـة يف روايـات الواقعيـة السـحرية .فهـي تيمـة «تتمـاس يف
شكل مضخم مع حتوّالت الواقع وحتوّالت النفس اإلنسانية وتقلباهتا ،إذ إنّ امتساخ شـيء مـا،
هو خضوع لتحوّالت تطال من حيـ الزيـادة أو االنتقـاص» (حليفـي .)90 :2009 ،هـذ الرنيـة
االمتساخية تستعرض بشاعة الواقـع اإلنسـانية ،واهنيـار الوجـودي .بعبـارة أخـرى« ،إنّ وهـور
هذا التحوّل أو االمتساخ يف الشخصيات ،إنّما هو ناتج عن حاالت القلق واخلـوف واهلـذيانات
واهلالوس الل تنتاهبا والواقع املرير الذي تعيشـ يف وـلّ سـطوة متعـن يف هتمـيش شـعوبعها»
(مطري .)379 :1437 ،فالكتّاب ،باستخدام هذ التقنية السردية املدهشة ،يريدون التزاوجا بني
الواقع والالواقع ،مكسّرين حدودا الواقع ،واضعني حدود جديدة ل .
إنّ هــذا التحـوّل احليــواين وإعــادة إنتــاج احليــاة ،يف روايــة حــارث امليــا  ،يشــري إىل عقــدة
اخلوف والقلق والوحدة الل يعانيها الفـرد يف فتـرة احلـروب األهليـة .فلهـذا جنـد البطـل ،يف
روايتنا هذ  ،ينكفئ على ذات حماوالا بناء عامل اخلاص الذي مينح السالم الداخلي ،بعيـداا
عن العامل اخلارجي الذي تعيش لبنان .فحينما ال جيد أنيساا يف عامل  ،خيتارُ مضطراا الكلبا
رفيقاا ل  ،يبإّ لواعجا  ،وعزلتا « :رح ُ أمشي ذاهالا يف نفسي والكلب يتـبعين عـن قـرب حتّـى
تأكد ي أنّ إنّما كان يريـد رفقـل منـذ البدايـة .أنّـ مل يكـن ينـوي ي الشـرّ أو العـداوة .كـان
يريــد بشــرياا صــاحباا ومعلّمـاا» (برك ـات .)121 :1998 ،فالكلــب هــو الرفيــق الوحيــد الــذي يــدرك
أحزانـ ومهوم ـ  .مثّ يتمإّــل البط ـلر ســلوك الك ـالب رويــداا رويــداا ،ويرصــد امتيــاز الكلــب عل ـى
البشــر« :وقلـ ُ ربّمــا مــا فعلـ ُ اليــوم مــن التبـوّل يف األمــاكن الــل مــررتُ هبــا إىل هنــا بدايـةم
جيّــدة» (برك ـات .)107 :1998 ،وتتحـوّل حركاتـ وتصــرفات كلّهــا إىل هــذا التمــاهي ،فكـأنّي ب ـ
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يصرّ على كلبيت « :نزل ُ إىل األرض أستند إىل يديّ وركبلّ ،ورح ُ أدبُّ علـى أربـع متراجعـاا
إىل اخللف» (بركـات .)91 :1998 ،فهـو يـتقمّص الكلـبا ،فتـذوب شخصـيت احلقيقـة حلظـة بعـد
أخرى ،يفكر ويعيش على أنّ كلب جاثئ على أربع .فهذا الكلـب الـرابض يف أعمـاق نقـوال لـيس
إلّا رغبت للتمرّد على اخلروج من هذا الوضـع املأسـاويّ الـذي يعيشـ اللبنـانيون .ويف مشـهد،
الراوي البطل ،يطالعنا لوار داخلي مع ذاك الكلب كنوع من التفريغ للتوتر النفسي الداخلي
ملا آل علي حال اإلنسان اللبناينّ يف فترة احلروب األهلية« :رح ُ أربّ ُ على رقبة لج املقعي
بقريب  ...وأن كيف تفعل يا لج .هل يكفي أن تعوي عواءك العاي لتحضر أنإـاك ...علّمـين
يا لج( »...بركات . )120 :1998 ،وحينمـا امـتضت حنجر ُتـ بال ُنبـاش ،مل يسـمع غـري صـوت نبـاش
مسترسل ،فهو ينبح بأعلى صوت « :رح ُ أنظر إلي وأنا أعوي بأعلى ما تستطيع حنجريت فلم
جيبين ومل يتحرّك» (بركـات .)109 :1998 ،إنّ هـذا صـرخة مكتومـة يف إوهـار نزعاتـ املكبوتـة
ضدّ هذا الوضع املأسـاويّ الـذي ال ميكـن أليّ صـوتئ أن يؤدّيهـا غـري النُبـاش ،فالبطـل بواسـطة
هــذا الصــوت ،يعلــن عــن رفضـ الصــريح هلــذا الواقــع املريــر .وإنّ القلــق الــذي ينتــاب البطـلَ
وجيعل يتحوّل على هيتة حيوان ،إنّما هو نتيجة للصراع الذي يعيش مع ذاتـ بسـبب فوضـويّة
احلالــة املوجــودة .فهــو اختــار أن يكـون كلبـاا ،متمـرّداا علـى الواقــع ،ســاعياا إىل مواجهــة الواقــع
املعيش ،وجماهبت يف مرآة ذات املتشظية املكسورة ،فبهذا التماهي يف صورة الكلب واالنتمـاء
إىل فصــيلة الكـالب ،ميكنـ أن يــرى احليــاة كمــا يريــد ،دونَ احلــرب ،والنــهب ،والـدّمار .ويف
عوائ  ،شاعارا أنّ يصرخ واقع الفرد اللبناينّ املهمّش الذي مل جيد من يبادل احلدي َ عن هذا
الدّمار ،لذلك ،ماول أن جيرّب النباشا ،ألنّ «النباش هو صوت اإلنسان الـذي ال يسـمع أحـد»
(مطري .)380 :1437 ،وهذا صوت الشعب املقهور يف االعتراض على واقع القهر ،والظلم.
فل ــيس يف حي ــاة نق ــوال م ــا يس ــتحقّ احلي ــاةَ يف وــلّ احت ــدام املع ــارك ،واهني ــار العالق ــات
البشرية ،وحرمـة اإلنسـان هـي آخـر مـا تـت ّم مراعاتـ يف هـذا الوضـع الـدمويّ .فهـو يـرجّح أن
يعــيش بصــورة كل ـبٍ متنك ـراا إلنســانيت  ،ويغــدو كلب ـاا ح ـرّاا مزنّه ـاا عــن عنــف البشــر وحــروهبم
املروّعة« :رح ُ أدبّ على أربع حماوالا ،بكلّ احليطـة الالزمـة ،أن أشـتمّ أ ـراا لبولـ لكـنّ عبإـاا.
كن أحاول بذلك معرفة ما إذا كان يعتب جتوال يف منطقل جتواالا يف أرض أو خروجاا إىل
أرض غريبة» (بركات ،)103 :1998 ،وال جيدر ب االطة النّاس أو االنتساب إليهم« .وقد كان
هلذا التحوّل على املستوى الفردي حتـوّل علـى مسـتوى اجملتمـع ،إذ أصـبح الكـلّ يف حالـة نُبـاش
رفضاا هلذا القمع والظلم الذي يعاني الفرد» (مطـري ،)80 :2016 ،فسـرعان مـا أصـبح النُبـاش
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مجاعي ـاا يشــترك احلضــور كلّهــم يف أدائ ـ  ،فينبع ـ الصــوت مــن حنــاجر اجلمــوع املشــتتة يف
أماكن عديدة« :مل أتردّد طويالا .نعـ العـواء يعلـو مـن أمـاكن عديـدة غـري بعيـدة» (بركـات،
 ،)110 :1998فالكاتبـة ،عـب هــذا الصـوت ،تتجــاوز آلالم الفـرد إىل أوجــاع اجلماعـة .فالرغبــة
للنُباش من قِبال اجلميع ،هي مترّدٌ على اخلروج من هذا الوضع املأساوي الراهن .وألجل هـذا،
نرى بأنّ مازال النُباش يعلو ويعلو ،ويطغي حتّى على أصوات املدافع والصواريخ.
نستطيع القول بأنّ الكاتبة هدى بركات ،ترسم لوحة روائيـة متمـايزة عـن احلـرب األهليـة
يف لبنان .ففـي هـذ اللوحـة ،الكـالب هـم ممإلـون دون البشـر فأمّـا املتسـلحون فيتحوّلـون إىل
كـالب مســعورة يف حالــة نُبــاش« :كـانوا يعــبون الشــارع بــالعرض ذهابـاا وإياب ـاا ،دون االلتفــات
ناحيل ،قاطعني عليّ كلّ السبل للتقدّم باتّجا بيل أو باتّجا البحر .يعبون الشارع مقتربني
أكإر فأكإر منّي .إنّها خطّة الفتراسي إذن ،لصيدي بشـكل مجـاعي يف فـالة سـاحة الشـهداء.
هــو يتعقّــبين ورفيقــا يس ـدّان عل ـيّ مــن النــاحيتني حتّ ـى يطبقــوا عل ـيّ» (برك ـات.)108 :1998 ،
والصورة املعروضة للكالب يف الرواية ليسـ صـورة وحشـية ،بـل صـورة مروّضـة ،وهـذا يرمـز
إىل أمهيتها يف ذهن الكاتبة« :ملاذا يقف جامداا هكذا ،موسعاا ي ،تاركاا ي فرصة أن أهرب
من جديد ملاذا يلحق يب وال يهجـم علـيّ » (بركـات .)109 :1998 ،إذا أمعنـا النظـر يف روايتنـا
هذ  ،نفهم أنّ الكلب ال يكون قناعاا لشخصية نقوال ،وإنّما هو جزء مـن حقيقتـها االجتماعيـة،
وحتّى اجلسدية .فإنّ الكاتبـة تسـعى إىل إلقـاء هـذ الفكـرة أنّ شراسـة الوحـوش ال تقـارن مـع
شراسة اإلنسان يف خضم احلـرب ،ألنّهـا مل ترتكـب مإـل بشـاعة اإلنسـان ،فـاحلرب هـي الـل
حتول اإلنسان إىل كلّ هذ الوحشية .وربّما الكلب يرمز إىل املهمّشني يف البالد ،فالبطل هبذ
التماهي يريد القولَ بأنّ ال يبح عن اجلنّة وال عن فردوس ونعيم ،فهو يريد مكاناا مترم ،
ال يذلّ  ،وال يعامل كالكلب املهمّش.

استراتيجية الالمواجهة ولعبة النسيان
اســتراتيجية الالمواجهــة هــي تعــين الــرفض باالســتبعاد .فالبطــل يف روايــة حــارث امليــا  ،إ ـ ار
وعيـ احلــادّ باألزمــات ،تتولّــد لديـ حالــة مــن االســتبعاد ،والــرفض .فهــذ االســتراتيجية ،يف
رواية حارث امليـا  ،ليسـ إ ّلـا ردّة فعـل حتم ّيـة ملواقـف البطـل الرافضـة للحـرب ومـا فيهـا مـن
اخل ــراب وال ــدمار ال ــذي يعــمّ احلي ــاةَ م ــن حولــ  ،وع ــدم قدرت ـ علــى تغ ــيري ه ــذ الظ ــروف،
وإصــالحها .بعبــارة أخــرى ،يف مواجهــة هــذ احلــروب املروّعــة اإلبّــادة ،فعلـى البطــل نقــوال أن
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يقف أمام خيارين ال ال هلما ،إمّا اخلضوع هلذا الواقع ،وإمّا رفض الواقـع ،والتمـرّد عليـ .
فالبطل خيتار الإاين ،وجيد نفس مرغماا على التعايش مع هـذا الوضـع املوجـود .فهـو يغتـرب
عن جمتمعي ساعياا لالنفصال ،والعيش يف عاملٍ يصنع خصيصّاا لذات  .وهبـذا العمـل ،يعلـن
أنّ ال يقوى على مواجهة هذا الوضع املأساويّ ،ويلجأ إىل اهلرب واالنسـحاب مـن الواقـع بـدالا
مـن العمـل علـى تغـيري  .فهـو ال يريـد أن يـرى الواقـعا ،ال يريـد أن يـرى إلّـا مـا يريـد ،كمـا قــال
نفس « :أنا اآلن ما أريد فعالا ،مل تغدر يب املدينة كما كان خيشى جـدي» (بركـات.)17 :1998 ،
فالبطل ـ فيما سبق لنا القول ـ جييب على صراع احلرب بردّيت فعـلٍ متناقضـتني ،كـلٌّ منـهما
مشروعٌ يف حدّ ذات  ،كما يفعل الشخص يف صراعٍ بني مطلب الغريزة وأمـر الواقـع« ،فهـو مـن
ناحية ـ ومبساعدة آليات معينة ـ يرفض الواقع ويرفض قبولَ أيّ خطر ،وهو من ناحية أخرى
ـ ـ ويف نفــس الوق ـ ـ ـ يعتــرف خبطــر الواقــع ،ويتّخــذ اخلــوف مــن ذل ـك اخلطــر كواح ـدئ مــن
األعــراض ومــاول بالتــاي أن خيلــص مــن اخلــوف» (فرويــد .)98 :1981 ،فهــذ الالمواجهــة
ليس ـ ســوى اســتراتيجية املقاومــة والتخ ـوّف مــن الصــدمات احلــادّة الــل ميكــن أن حتــد ها
احلروب األهلية .فالبطل ال يستطيع أن متكن من معايشة كار ة احلرب واالنسجام معهـا ،بـل
ـ ـ هبــذ الالمواجهــة ـ ـ يرفضــها ،ويتح ـدّاها ،ويــدخل يف جماهبــة فرديّــة يائســة معهــا .فهــو ال
يستطيع أن يتزنّ  ،ويسك كاآلخرين الذين الذوا بالصم يف واقعهم املرير ،وراحوا يتزنّهون
يف اخلــراب« :مل أتــزن مــع املــتزنهني .بقيـ أنجّــل الــزنول لتفقّــد ا ـلّ حتّـى عــادت احلــرب
وانـدلع مـن جديـد .فقلـ ُ مـا كـان مــن داع لـذلك أصـالا .مـا فائــدة تفقّـد اخلـراب ومعاينتـ
سوى وجع القلب » (بركات)30 :1998 ،؛ ألنّ اطمتنّ بأنّ احلـرب مل تنتـ ِ ،وهـذ اهلدنـة ليسـ
سوى فاصل مؤق بني حرب كان وحرب ستكون.
فالكاتبة ،عب هذ االستراتيجية ،تسلّط الضوء على البطانة الداخلية للمجتمـع اللبنـاينّ،
حي اندالع احلرب األهلية اهنار العالقات البشرية والقيّم اإلنسانية ،فكأنّنـا بـإزاء عـاملٍ مـن
القوّات املسّلحة يف شوارع املدينة نواج عاملاا مـن الكـالب الشـاردة املسـعورة« :مل أسـتطيع أن
أتــبني عــدد الكـالب وهــي تــركض ،تظهــر وختتفــي بــني األزقّــة ،لكنّهــا مــا لبإـ أن جتمّعـ يف
الساحة الصغرية يف معركة ضارية انته إىل جندلـة ا ـنني منـها بـال حـراك» (بركـات:1998 ،
 .)54فإنّ هذ الزنعة الساخرة الل متتلك الكاتبة يف روايتنا هـذ  ،تسـاعد علـى التعـبري عـن
رفــض هــذ التناقضــات املوجــودة يف اجملتمــع بســبب انــدالع احلــروب األهليــة .فالبطــل يعــرف
مأساة جمتمع ومـا أصـاب بكاملـ  ،لكنّـ ال ميتلـك قـدرةا علـى تغـيري مـا هبـا ،لـذلك يلجـأ إىل
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الس ــخرية يف موض ــع املأس ــاة كاس ــتراجتية تعبّ ــر ع ــن االحتج ــاج الف ــردي أم ــام ه ــذ احلال ــة
املأســاوية الراهنــة .وعنــدما تبلــغ الســخرية والتــهكم ذروهتــا يف روايتنــا هــذ  ،تقــوم القــذائفُ
مقــاما ا ــراث فــتفلح األرضا وتُهيّــأ للبــذور أســبابا احليــاة« :رح ـ ُ أتســاءل .مــن أيــن أت ـ
لضرض كلّ هذ اخلصوبة ،أين ذهب إسفل الطرقات ،هل فلحت القذائفُ أم أن ما تسـاقط
مــن األبنيــة وجرفتـ ميــا األمطــار الــل عـرّت احلجــر ،أقــام علـى األرض أرضـاا جديــدة أم
تُــراين كن ـ ُ غائب ـاا عــن الوق ـ ســاهياا عــن جريان ـ منــذ بــدأت األحــداث لتتح ـوّل إىل حــرب»
(بركات .)27 :1998 ،فمـع أنّ البطـل يف خضـم املعـارك واحلـروب ،تظـلّ ،كار ـة احلـرب عنـد ،
جمهولة االسم يف تلميحٍ ال خيفي إىل عدم اعتراف كامل بوقوعها .فالراوي نقـوال ،الـذي رأى
احلرب وعايشها ،مدث أحدا ها دون أن يشري إىل فضـاءات الرعـب ،واملـدجّجني باألسـلحة،
والقتلة .فال داعيا هنا للخوف« :الطقس ربيعي دافئ وال بـأس حتّـى لـو اضـطررت للمبيـ هـا
هنــا ،فلــيس مــن آدمــي يُخشـى منـ ومــن ســالح يف كـلّ الســوق» (بركـات .)27 :1998 ،والبطــل
تش ـمّم رائحــة العطــور ،حي ـ رائحــة البــارود وال ـدّم تــزكم األنــوف .وحينمــا أصــوات املــدافع
والرشاشات تتداخل ببعضها ،ينام ملءَ جفنـ ويصـحو علـى زقزقـة العصـافري الـل مل يتوقّـع
حض ــورها يف الســماء بع ــد ش ــبوب ن ــار احل ــروب« :يف ص ــباش الي ــوم الت ــاي أيقظ ــتين زقزق ــة
العصافري .العصافري .البدّ أنّي أحلم قل لنفسي إذ مضى زمن ،منذ بدء احلـرب ،مل أرا فيـ
هـذ املخلوقـات العجيبـة يف نـاء املدينــة» (بركـات .)28 :1998 ،ألنّـ تقطـع أصـواتُ الطــريان،
أصواتا القذائف والرصاص ،فال يسمع البطل دويّها« :بعد قليل استدرتُ ،أخوض يف أعشاب
ونباتــات ،والتففـ ُ حــول التلــة الترابيــة ومشــي ُ قلــيالا بــني احلجــارة .وجــدتُ نفســي يف خــالء
واسع ويف صم ئ عرف ُ من أين ب ُّ يف وسط البلد .ال أدرى ما الذي دفعين ألن أجـدّ املسـري.
ربّم ــا ع ــدم ن ــاعي انفج ــارات أو دويّ م ــدافع أو حتّــى رصاصــاا» (بركــات .)25 :1998 ،كــأنّي
بالنّاس ألفوا احلـربا ،فأصـبح الرصـاص والصـورايخ مـن عـاداهتم اليوميـة .فـإ ّن إنـدالع هـذ
احلرب ال مـلّ حمـلّ كـلّ شـيء يف ذهـن نقـوال وخيالـ  ،واحلـرب ال تلـوّن كـلّ احليـاة بألواهنـا،
حي يقيم البطل عالقة غريبة مع مدينتـ املـدمرّة ،مـع األزهـار ،مـع األلـوان ،مـع الصـحراء،
مع البحر ،مع الشاطئ .ومع أنّ احلرب مزّق طموحـاتِ البطـل األوىل وأحالمـ الورديـة ،هـو
جيــىن األزهــار مــن حــدائق خيال ـ  .فــال جمــال للخــراب والــدمار أن يظهــر أمــام عيون ـ  ،بــل
الورود ،واألزهار هي الل تسيطر على ذهن  ،وفكرت  .فهو يصف لار األقمشة بدل احلدي
عن أهنار الـدماء .ويـرى ألـوان احليـاة وزينتـها« :كـان البحـر واسـعاا رائقـاا مضـيتاا إىل حـذّ أنّ
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أزرق بدا ذهبياا .سهل شاسع من الذهب .سهل من اشـتعال األلـوان كلّهـا يف اللحظـة نفسـها»
(بركات.)90 :1998 ،
وكذلك ،الراوي الذي ال يستطيع التأقلما مع هذا الدمار املوجـود؛ يلجـأ إىل حتاشـي وقـائع
احلرب الل يراها غري مقبولة .فهو هبذا االستبعاد ،يريد أن يشتعل فتيل السالم واالطمتنان
الذي انطفأ بكامل مع اندالع احلروب األهلية وهذا شكل من أشكال التمرّد الفرديّ« :قل ُ إنّ
كلّ شيء بات جاهزاا إلنارة أمسيايت لكنّي استبعدتُ أن أجد كبيتـاا إلضـاءة الفتيـل» (بركـات،
 .)67 :1998وذلك ،ال يعين بتاتاا اهلروبا من واقع اجملتمع .فهذ هي اسـتراتيجية الالمواجهـة
الل تسمح لإلنسان أن يفكر .ويرغب نقوال يف أن ينفرد بنفس ويتأمّل يف األمـور .فهـذا ـورة
شخصية فرديـة ،ومتـرّد علـى هـامش اجملتمـع ،لـيس يف داخلـ  .وإنّـ ال يـزال يأمـل يف حتسـني
الظـروف وترميمهـا« :مـرّة أخـرى رحـ ُ أقنــع نفسـي بوجـوب التوصّـل إىل تعـايش معقـول ،بــال
مواجه ــات داميّ ــة» (بركــات .)107 :1998 ،ويري ــد التوصّ ــل إىل حي ــاة ختل ــو م ــن احل ــرب .تلــك
احلـرب الــل دمّــرت العاصــمة بـريوت ،وأحالتــها إىل مدينــة غــريقابلـة للعــيش والتعــايش .فهــو
يـدعو إىل ختطّــي مراحــل األمل واجتيازهــا بلعبــة النســيان .فالنســيان يســاعد يف التغلّــب علـى
مصــاعب احلــرب دون التوقّــف عنــد هــذ األوجــاع والشــدائد .ومــع أنّ الــراوي ،مبمارســة لعبــة
النسيان ،ينسي احلرب الل تتمّ التضحية هبا أمام عيني  ،ويغفل عن ختلّفاهتا على الظاهر،
لكنّ ـ ال يرفــع راي ـةَ االستســالم ،وال يرك ـب قطــارا النســيان« :مل أستســلم للنســيان يــا أيب »...
(بركـ ـات .)144 :1998 ،وم ــع أنّـ ـ ال ت ــؤدّي ه ــذ االس ــتراتيجية إىل نس ــيان احل ــرب ودماره ــا
وذاكرهتــا املريــرة يف الواقــع ،لكنّهــا متإّــل شـكالا مــن التعــايش الإــوريّ ،وحماولــة جــادّة إلعــادة
ترميم الـذاكرة اجملتمعيـة .فالنسـيان ،يف روايتنـا هـذ  ،هـي لعبـة يتلـهّى هبـا البطـل ،ليجـد يف
نفس نوعاا من اخلروج عن نطاق الوعي لتحقيق التـوازن واالسـتقرار النفسـي الـذي غـاب عـن
البطل يف خضم املعارك .كـذلك ،البطـل دائمـاا يـدعو إىل استحضـار الـذكريات لتحقيـق ذاك
التوازن واالستقرار .ففي أتون هذ احلرب الدمويّة ،والظروف الل تعاين من فقدان اهلويـة،
البطل حمكوم باحلنني إىل املاضي ،ومدّ يدي لالعتصام لبل األجيـال ،والتسـليم للمـرياث،
الســترداد هويت ـ الض ــائعة ،وإعــادة ترميمه ــا« :إنّنــا ل ــذا حمكومــون ب ــاحلنني إىل مــا مض ـى
وبالتفكري آسفني لسنات ما فـات وانقضـى» (بركـات .)143 :1998 ،فهـو يسـترجع إىل ذاكرتـ
باحإ ـاا يف غمــار املاضــي وأحدا ـ املتشــظية عــن معــىن حيات ـ  .ألنّ الــذاكرة ،كمــا يعبّــر عنــها
العلماء« ،هي جوهر وجودنا ،إنّها امتداد للماضـي يف احلاضـر وصـريوهتما معـاا شـيتاا واحـداا.
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إنّها دميومة ال رجعة فيها ،حتفظ يف ناياها ماضياا غري منقسـم ،يكـب كنبتـة سـحريّة جتـدّد
خلـقا نفســها يف كـلّ حلظــة» (شــاهني .)77 :1980 ،فالــذاكرة تعمــل بأقصـى فاعليتــها يف حــارث
امليا  ،وتصري وسـيلة نقـوال الوحيـدة يف استحضـار تـاريخ بـريوت ،واسـترجاع جمـدها القـدي،
واسترداد هويتها املنشودة .تلك املدينة الل على تعبري اجلدّ« :مدينة ال تتقـدم يف الـزمن بـل
تتعدّد وتتراكم ،وتنخسف يف األرض العميقة كلّما ارتفـع بنيانُهـا» (بركـات .)71 :1998 ،كـذلك،
ولّ هذ الصورة عن بريوت ،مطبوعة يف ذاكرة نقوال ،يعيش معهـا يف حاضـر  .فهـو مـاول
اخلــروجا مــن دائــرة هــذ احلدا ــة الــل أحاط ـ مدينتــها ،عائــداا إىل هويت ـ األصــلية وبلــد
العريق .لذلك ،يبح البطل يف ركـام ذاك رتـ عـن جمـد بـريوت الضـائع ،ويهـ ّز جبـذع شـجرة
املاضي فبدأت تتهاطل علي الـذكريات .إنّ نقـوال يسـعى أن يتمسّـك بذاكرتـ  ،ألن يتّخـذ منـها
مس ـكناا يلجــأ إلي ـ  ،ومأوي ـاا متمــي ب ـ  .ك ـأنّي بنقــوال يريــد أن يهــرب مــن واقــع احلــرب ،عــب
االحتماء بالذاكرة وركوب صهوة احلكي .إذ « أ ّن الـذات عنـدما تفقـد التواصـل مـع ذاهتـا ومـع
األنا اجلماعية تستحضر املاضي األليف وخباصـة مرحلـة الطفولـة لتكـون تعويضـاا عـن القـيم
املوج ــودة يف الواق ــع املعاص ــر ،بالت ــاي يشــكل املاض ــي األلي ــف مرتكــزاا أساس ــياا يف الرواي ــة»
(م ــبوك .)159 :1998 ،مثّ «تص ــل ال ــذات إىل حــدّ العدمي ــة وفق ــدان اهلوي ــة ،واجلن ــون نتيج ــة
اختالل املعايري السائدة ونتيجة التناقض بني ما هو كائن وما جيب أن يكون» (مـبوك:1998 ،
 .)180فاالحتماء بالذاكرة ،واستحضار الذكريات ،شكل من أشكال اسـتراتيجية الالمواجهـة،
إذ هو إدانة للحاضر ،وواقع املأساويّ ،من خالل جماهبت مبا كان« .وهكذا منرّ بطريقـة ال-
شعورية من الذكريات الإاوية على طول الزمن إىل ا ركـات الـل تُعطـي نتيجتاهـا وتعبّـر عـن
فعلـها الــدفني ،وترسـم عنــها صـورة جديــدة وممكنـة يف املكـان» (شـاهني .)74 :1980 ،فــالراوي
يستدعي الذاكرةَ لعون  ،وهبذ الطريقة ،يعمل على رسم خارطـة جديـدة تُسـاعد يف الوصـول
إىل أهداف  ،وحتقّق آمال  ،واسترداد هويت الضائعة.
إنّ حارث امليا  ،رواية عن احلرب واحلياة واملوت .إنّها حرثم يف املـاء ،كمـا محلـ كلمـات
نقــوال األخــرية لوالــد « :مثّ أقــول لنفسـي عــالما أعــود إىل ذلـك ،أمل أقــض حيــايت كلّهــا أحــرث
امليـ ــا ألـ ــيس هـ ــذا مـ ــا فعلنـ ــا دومـ ـاا يـ ــا أيب » (برك ــات .)174 :1998 ،وال ش ــك يف أنّ هـ ــذ
التسانالت ،ترتبط لالـة نقـوال النفسـية ،ففيهـا تعـبري عـن احلـرية ،والضـياع ،والـرفض .أ ال
تــدعو هــذ األســتلة إىل إعــادة النظــر يف رنيتنــا للحــرب واحليــاة واملــوت فالكاتبــة تــإري يف
القار أسـتلة حارّقـة عـن احلـرب ودمـار  ،كـأنّي بالبطـل ختنقـ األسـتلةر مـن دون أن يفلـح يف
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س مطبـ ٍق يقـود للعدميـة:
العإور علـى أجوبـة شـافية .وحـني يعـدم اجلـواب املقنـع ،يغـرق يف يـأ ٍ
«مــن قــتلين فأنــا مل أم ـ ميتــة طبيعيــة ،مل أرا املــوت قادم ـاا فــأعرف» (برك ـات.)172 :1998 ،
وبذلك ،تنتهي الرواية بنهاية أشدّ تأ رياا من البداية.

النتائج
ين يف فتـرة احلـرب األهليـة ،وجت ّسـد فضـاء
تعك س رواية حارث امليا تأزّم اهلوية للفـرد اللبنـا ّ
الوحدة ،والغربة ،والعزلة ،واحنطاط اإلنسان يف جمتمعٍ متزّق احلروب وتترك مغلوباا مرميّاا
على هامش احلياة .تبدو روايتنا صوتاا بالغَ االحتجاج ضـدّ احلـرب طاحمـة إىل إعـادة النظـر
يف مأساة احلروب ،والدّمار ،واألزمات الـل تأسّسـ علـى هامشـها .تكتـب بركـات عـن عبإيـة
احلرب وجنوهنا ،وجتسّم خسار َة الـوطن وضـياع وزحفـ حنـو املـوت التـارخيي بـني أصـحاب
األحزاب السياسيّة والفرق املذهبيّة الذين اشتعلوا نارا احلـرب وخسـروها بكاملـها .ففـي أتـون
ه ــذ احل ــرب ،مل ت ــنجح الشخص ــية الرئيس ــة يف إع ــادة توازنــ النفس ــي ،واألزم ــات العميق ــة
والذبذبات العديدة متضي بالشخصية إىل منطقة اخلوف والضياع .حيـ انعـدم أحاسـيس
البطل جتا ا الزمان واملكان .ويقهر الزمنُ يف صراع مباشر ،ومن مثّ ،مسّ البطـل بالعدميـة
أمام هذ الصريورة الزمنية ودميوهتا ويفقـد االجتاهـات ويسـري باالتّجـا املعـاكس ويـدورعبإاا
يف األمكنة .فإنّما أزمة هوية البطل يف رواية حارث امليـا هـي نتـاج لعوامـل متشـابكة منـها مـا
يتعلّق بعدمية البطل أمام الصريورة الزمنية ،وانعدامية اإلحساس بالفضاء املكاين ،والضياع
الذايت واخلوف اهلستريي يف خضمّ احلروب .أمّـا البطـل ال يرفـع رايـة االستسـالم يف خضـمّ
هذ املعارك ،ويسعى القتراش معىن جديد هلويتـ ويتشـ ّب بصـراعات عـدّة ،مـن خـالل تغـيري
قواعد اهلوية ،وزحزحة مواقع  ،عب اشتغال التخييل السحري بوصف خطابـاا نقيضـاا وبـديالا
عــن الواقــع الــراهن .فهــو ،يف بدايــة األمــر ،يــرفض الواق ـعا ،ويتجاهــل مجي ـ اع هــذ الظــروف
املتــواترة ،وينســي كـلّ األزمــات الــل باتـ هتـدّد جهــاراا .ويغــور يف عــامل األقمشــة واألنســجة
كـأداة قويّــة لتواصــل احلضــارات والبلــدان علـى امتــداد التــأريخ ،مشــريةا إىل اهلويــة اإلنســانية
الــل هــي القاســم املشــترك يف ك ـلّ احلضــارات البشــرية .وهبــذ الطريقــة ،تــربط اخلافيــة
اجلامعة البشرية (الالشعور اجلمعي البشري) خبـيط متّصـل مـن حريـر .كـأنّ اهلويـة عبـارة
ط للتــرابط بــني جيــل وجيــل ،وأدّاة اال ّتصــال ووس ـيلة االنتقــال للإقافــات بــني
عــن نســيج خــي ئ
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العصور .فالراوي يدعو النّاس إىل التمسّك بأذيال هـذ اهلويـة اإلنسـانية املشـتركة السـتقرار
السالم واالستقرار يف العامل .فمع أنّ صراعات البطل ال تتوقّف عند هذا احلدّ ،وهو يتمـاهي
بالكلــب ،وعــب نُباحـ يتم ـرّدٌ علـى اخلــروج مــن هــذا الوضــع املأســاوي الــراهن ،ويتجــاوز آالم
الفرد إىل أوجـاع اجلماعـة .إ ّلـا أ ّنـ مـا وقـع للبطـل تغـيري اا جـذر ّي اا يف هنايـة األحـداث ،والقـوى
اجملـدةدة للشخصــية الرئيســة ال متضــي أبــداا إىل احلـدّ الكـايفء .فهــي عــودة غــري مظفــرة هلــا
مُعلِنـاا إخفــاقا حماوالهتــا لتحقيــق مإــل هــذ الغايـة .فــإ ر هــذا ،وصـل نقــوال إىل حالــة االهنيــار
واالنشطار ،دون أن يعي موت وهنايت .
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