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مكتبة

السراج
رواية عصي الدمع ملنهل ّ
بعد روايته���ا األولى «كما ينبغ���ي لنهر» التي
أرس���تها كاتب���ة بح���ق تكت���ب منهل الس���راج
الروائية الس���ورية روايتها الثانية «عصي الدم»
(دار اآلداب )2012 ،بال���دم .إذا افتتحن���ا
املراجع���ة بالق���ول إن الرواية تق���دم مصائر أفراد
عائلة ممتدة س���نكون كمن يصف امل���اء باملاء،
فالرواية عليها دائما أن تقدم مصائر ،ترس���مها
وتطارده���ا ،وتكش���ف أس���رارها ومفارقاتها،
حت���ى توصله���ا إلى نقط���ة ما تس���مى النهاية،
والتي قد تكون بداية في مكان آخر.
لك���ن إذا أضفن���ا أن «عصى الدم» ترس���م
مصائر عائلة عاش���ت في مدينة حماة السورية
في عقد الثمانينيات فالبد للماء أن يكتس���ب
وصف��� ًا مغايراً .ل���م متح مطلقا أح���داث مدينة
حماة في العام  1982من ذاكرة القارئ العربي،
ناهيك عن املواطن الس���وري ـ واحلموي ـ الذي
يس���تعيد ذاك���رة األح���داث ،مرة أخ���رى هذه
األيام ،مهما تكن توجهاته األيديولوجية.
تش���كل عائلة فؤاد العصب الرئيس للرواية

وكأن العائل���ة هن���ا هي ن���واة الن���ص ،حتى أن
مصائر أفراد العائلة ومساراتها تشكل دالالت
أح���داث حماة كما تدل على نفس���ها في آن.
وق���د متكنت الكاتب���ة من حتويل ه���ذه املصائر
إلى دالالت متشابكة لكبر حجم هذه العائلة،
فه���ي مكون���ة من األب ف���ؤاد واألم س���عاد ،ثم
خمس بنات :فداء وسمر وبشرى ولينا وغادة،
وثالثة أوالد :أمين ومخلص وربيع.
وإذا كان النص يبدأ بغادة -أصغر البنات-
ف���ي حماة وهى جتتر كراهيتها للمدرس���ة ،فإنه
ينتهي بفداء -أكبر البنات -في س���توكهولم،
وهى تق���ول البنها الصغير «نحن من س���وريا،
وبيتن���ا في س���وريا» .ما ب�ي�ن البداي���ة والنهاية
يش���كل كل فرد في العائلة حياته طبقا ملس���ار
سياس���ي -وبالتال���ي اجتماع���ي -ف���رض على
أهل حماة ،وطبقا لردة فعله النفس���ية جتاهها،
باإلضافة إلى تصوراته عن العالم.
كأي مدين���ة تق���ع حتت اضطهاد الس���لطة
تنقس���م حماة إلى أهل حم���اة ،وهم األغلبية،
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وطبق���ة املس���ؤولني م���ن ح���زب البع���ث ،ومع
بزوغ تي���ار اإلخوان املس���لمني وقيامهم ببعض
العملي���ات املس���لحة ،مت تضيي���ق اخلناق على
املدينة في ما يش���به احلصار اخلان���ق .في أثناء
كل ذل���ك التضيي���ق واحلص���ار كان ه���م األم
الوحي���د تزوي���ج البن���ات اخلمس ،وه���ى فكرة
رئيس���ة مضفورة ببراعة ف���ي النص من أوله إلى
آخره .فاألب قام بتش���جيع بناته على الدراسة،
ف���ي حني كانت األم حتل���م بزواجهن .وقد أدى
احلص���ار املضروب عل���ى املدينة إل���ى انخفاض
معدالت الزواج ،فالشباب إما يهاجر أو يعتقل،
وما من فرص إلنشاء عالقات اجتماعية.
لك���ن األهم أيض���ا هو وع���ى األم أن بناتها
لس���ن «ش���قراوات» وهو ما يذكرنا مرة أخرى
مبقومات اجلمال املتوقع من املرأة ،والتي حتولت
إلى أس���هم في سوق الزواج ،ويضع التعليم في
مواجه���ة ال���زواج .باخلوض في ه���ذه املنطقة-
ال���زواج  -تنج���ح الكاتب���ة ف���ي كش���ف البنية
املعقدة للعالقات االجتماعية في مدينة يعرف
سكانها بعضهم البعض.
وتتحول النس���اء إل���ى الفاع���ل الرئيس في
ه���ذا املوضوع ،فهن اللواتي يع���دن إنتاج كافة
قي���م القم���ع والقهر بقناعة كامل���ة ال تخلو من
االزدواجية في الس���لوك واملش���اعر .تبدو فداء
وهى الش���خصية األكثر اتس���اقا مع نفسها ،إذ
أكمل���ت دراس���تها في حل���ب ،وعملت هناك

كطبيب���ة ،لكنه���ا ف���ي حلظ���ة ل���م تتمكن من
إكمال مس���يرة االتس���اق حتى النهاية ،كانت
البنية االجتماعية والسياسية أقوى منها ،وكان
عليها التخلص من هذا العبء النفسي.
برعت منهل السراج في وصف إبادة املدينة
في العام  ،82فهي لم تلجأ للوصف البصري،
وتركت ذلك حلني ع���ودة األم من حلب لتجد
أنها غير قادرة على التعرف على الطريق داخل
املدينة ،حلظة خاطفة لكنها معبرة عن شكل ما
كان يسمى مدينة.
اس���تعاضت الكاتب���ة ع���ن وصف املش���هد
تفصي�ل�ا بتصوير اإلحس���اس بالرعب واخلوف
ث���م األثر النفس���ي للش���عور باملهان���ة واإلذالل
املستمر .فبداية مت اعتقال مخلص ألن صهره-
غالب -ينتمي لتيار اإلخوان املس���لح ،وكانت
هذه بداية نهايته حي���ث قضى التعذيب على
آخ���ر آدميته ،ثم حاول بع���ض الضباط التهجم
عل���ى البنات في البي���ت فأفلنت بحيلة بديهية،
ثم بدأت األسرة في االنهيار التام.
قبل���ت فداء أول زوج يتقدم لها بالرغم من
ع���دم احترامه له���ا وقيامه بضربه���ا فيما بعد،
وهاجر أمين -األخواني امليول -إلى الس���عودية
وم���ن ثم حلق ب���ه مخلص مع زوجت���ه ،غادرت
غ���ادة حم���اة والتحق���ت باجلامعة ف���ي حلب،
وحلق���ت به���ا أخواتها بع���د أن أدركت األم أن
حماة لم تعد صاحلة للسكنى.
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ف���ي بحثه���ا احملموم ع���ن التميز والش���عور
بإنس���انيتها تقرب���ت غ���ادة مبنته���ى البؤس من
مجموع���ة يس���ارية فاس���تدعيت لف���رع األمن
وطل���ب منها كتابة تقارير .كانت النتيجة أنها
انتحرت ألنها لم تستطع قبول شعورها باملهانة
أم���ام الضاب���ط ،والت���ي أضيفت إلى ش���عورها
باملهان���ة منذ الصغ���ر .غادر مخل���ص وزوجته
السعودية وتوجها إلى لندن حيث يقيم غالب
ش���قيق زوجته ،وانته���ى به األم���ر مدمنا على
الكحول في معسكر اللجوء.
حتم���ل ربي���ع صامتا ض���رب ضاب���ط له في
الش���ارع ولم ينبس بكلمة واح���دة وحتول إلى
تكديس املال بش���راهة ليجد لنفسه مكان ًا في
منظوم���ة القه���ر ،أما لين���ا فقد اخت���ارت حياة
بورجوازية كاملة بداية من حفل الزفاف الذي
حلم���ت ب���ه وانته���اء باخلادمة االندونيس���ية.
تخلت األم عن تعصبه���ا الديني قليال بعد أن
غادرت الش���يخة أم صالح حماة دون أن تخبر
أحدا مما جعل األم تش���عر باخلديعة ،وبقيت أم
غالب مبفردها تصارع الوحدة حتى اس���تدعاها
ابنها لزيارته في لندن.
ل���م ترحت أم غال���ب هن���اك إال عندما التقت
باألخ���وات املس���لمات اللوات���ي ك���ن يروج���ن
ملشروعية سرقة الكفار ،فانتهى األمر بأم غالب
وهى متلبسة بسرقة في سوبر ماركت ،وبالرغم
م���ن صغر حجم ه���ذه احلادث���ة مقارنة باحلدث

الرئي���س ف���ي حم���اة إال أن الق���ارئ ال ميل���ك
س���وى التعاط���ف الكام���ل مع أم غال���ب ،التي
ع���ادت إلى حماة ،وظلت تبك���ي بقية عمرها
النطب���اع مش���هد صفعة الضاب���ط التي هبطت
على وجهها ،ومش���هد القبض عليها متلبس���ة
بالسرقة.
تف���رد الكاتب���ة اجل���زء األخي���ر م���ن العمل
حلي���اة فداء مع زوجها في س���توكهولم .فبكل
القهر الذي تعيش���ه مع زوج بخي���ل وانتهازي
ترزق بطفله���ا األول ويأتيها خبر وفاة والدها.
تبدو أطي���اف ارتباك أم غالب ف���ي لندن وهى
تع���اود الظهور في ارتب���اك فداء جت���اه املجتمع
الس���ويدي ،وعندما يص���ل القهر إل���ى الذروة
تقرر أن تب���دأ حياتها بعيدا عن زوجها بالرغم
م���ن القهر املضاعف ال���ذي يجعلها عاجزة عن
العودة إلى س���وريا ألنه���ا مطلوب���ة أمنيا .ففي
احدي الليالي تلقت رس���الة على االنترنت من
ش���خص يقص كل أح���داث حماة ويطلب من
متلقي الرس���الة أن يعاودوا إرس���الها ،فكان أن
كبست فداء زرا واحدا لتصبح مطلوبة من قبل
األم���ن .هكذا يظ���ل القهر يالحقه���ا حتى في
أقصى الشمال .وإذا كانت الرواية قد افتتحت
بغ���ادة الكارهة لصورتها من���ذ الصغر ،وتراكم
هذا الكره والرفض حتى وصل إلى انتحار ،فإن
الرواي���ة تختتم بفداء املقه���ورة من غربة وزواج
مؤل���م وأخي���را إلى نفى إجباري عبر كبس���ة زر
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على الكمبيوتر.
بتتب���ع أس���باب النهاية التي وص���ل لها كل
فرد م���ن العائلة يتضح أن السياس���ي كانت له
الهيمنة الكاملة على الش���خصي ،إنها الفاشية
السياس���ية التي تفرز نظما اجتماعية مش���ابهة
لها ودالة عليها ،فالفرد إما مقهور أو مكس���ور
أو مهزوم أو ال مبالي أو هارب من الواقع.
ل���م حتت���ج إذا منه���ل الس���راج أن تس���رد
السياسي بش���كل مستقل ،بل كان الشخصي
واخل���اص هو طريقها لس���رد العام واملس���كوت
عن���ه ،وهو م���ا يجعل السياس���ي أش���د وطأة.
س���ردت الكاتب���ة الش���خصي م���ن وجه���ة نظر
النساء ،وبلغة تتحسس طريقها في وسط الدم
والقتل والدمار ،أما الرجال فظهروا مهزومني في
مواجهة نظام ح ّول االهانة إلى أمضى سالح.

كم���ا أفلتت الكاتبة من الفخ الروائي الذي
يغري أي كاتب وهو إعادة كتابة التاريخ وسرد
الوقائع ،فكتبت عن األشخاص واإلخوة وأبناء
العم واجليران في مدينة صغيرة تفتت أوصالها
ألنه���ا وقعت بني ش���قي الرحى الفاش���ي :نظام
بعثي مس���تبد وإيديولوجيا دينية ش���كالنية.
كتبت منهل الس���راج عن اإلنس���ان املكس���ور
ف���ي الداخ���ل وال���ذي لم تك���ن الغرب���ة -على
اتس���اعها -أقل كس���را ل���ه .تتضاع���ف الغربة
ويبقى اجلسد في النهاية ،وهو يحاول التوحد
مع ذاته ،يح���اول حتديد نقط���ة يرتكز عليها:
«رجعت إلى سكنها ،ورمت نفسها في السرير
وتلحفت بكل أغطية البيت ،ع ّلها تدفأ ،ع ّلها
تنام» (.)342
شيرين أبو النجا

