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مكتبة

حزامة حبايب
قبل أن تنام امللكة

املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت 2011

اخل���وف هو الفك���رة التي ت���دور حوله���ا رواية
حزام���ة حباي���ب «قب���ل أن تنام امللك���ة» ،وهو
حتب وما
ف���ي محصلته خوف من أن تفقد من ّ
حت���ب ،بعد أن جرب���ت الفقد كثي���را من قبل،
ّ
فضاع منها  -تقريبا ّ -
كل ما تعلقت به ،حياة
أو ح ّب���ا ،إلى احلدّ الذي حت��� ّول فيه هذا اخلوف
إلى ن���وع من الفوبيا التي ال تفتأ تقود خطوات
ش���خص ّية الرواية املركزي���ة ّ
كل الوقت ،كحالة
تراف���ق وجودها من قب���ل أن تولد ،داخل عائلة
س���بق لها أن فقدت وطن ًا عزي���زا ،لم تفكر بأن
تقبل غيره ،ولم تُقبل في غيره ،فبات ،في ّ
كل
الظ���روف ،دون بديل ،ولذلك تضط ّر دائم ًا أن
تعيش حلم العودة في الش���تات ،وهي تش���عر
بأنها مهدّ دة بأن تفقد املكان الذي تأوي إليه،
ٌ
مكان
ولقم���ة العي���ش التي تقت���ات بها ،ألن���ه

َطا ِر ٌد ملن بأتي إليه ،بطبيعته ،بعد أن قدّ ر له أن
ميلك ثروة طارئة جتذب إليه ،دون أن ينجذب
أصحابه إلى من يعيشون بينهم.
تقترب احلالة التي تعيشها بطلة الرواية من
حالة اخلوف التي عاش���تها ش���هرزاد «ألف ليلة
وليل���ة» ،وجعلتها تس���رد حكاياتها ،من باب
الدف���اع عن النف���س ،حتايال على امل���وت الذي
ينتظ���ر ،ال مح ّبة للرجل الذي تقوم بتس���ليته،
وه���و يترص���د أن يوصله���ا إلى نهاية تش���به ما
وصل���ت إليه س���ابقاتها من نس���ائه .إن اخلوف
وج���ودي ،وه���و أق���رب إلى
ف���ي كال احلالت�ي�ن
ّ
اإلحس���اس باملوت الذي يدنو باس���تمرار ،منه
إلى اإلحساس بحياة حقيقية.
رمبا كان هذا التشابه في اخلوف من فقدان
م���ا يعتبر مب��� ّرراً للحي���اة ،في رواي���ة حبايب،
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واخلوف م���ن فقدان احلياة ذاتها في «ألف ليلة
وليلة» ،هو ال���ذي قضى ،بوعي أو دون وعي،
أن تخت���ار الكاتبة أس���لوب الليالي القدمية في
الس���رد ،بدءاً م���ن عنوان الرواية ،مع اس���تبدال
الش���خصيات املرس���لة واملتلقي���ة ،ووظائفه���ا
أيضاّ ،
ألن طبيعة الظروف ،وطبيعة تهديدات
حتدي���دا ،تفرض عل���ى األم ف���ي رواية
العص���ر
ً
فردي ،لنفسها،
الكاتبة أن تبحث عن خالص ّ
كبعض من نفسها ،بعد ذلك ،بينما
والبنتها،
ٍ
اجتماعي
كانت ش���هرزاد تبحث عن خ�ل�اص
ّ
إنساني تنتمي إليه ،هو نوع النساء ،كان
لنوع
ّ
ٍ
مهدّ داً باملوت.
باخت�ل�اف التوجه ،حت ّرك���ت أدوات القتل
م���ن ش���خص ف���رد نحو ج���زء م���ن مجتمع في
الليال���ي لتصب���ح مجتمعات كاملة ف���ي الرواية
تتح��� ّرك ضدّ فرد ،أو ما ميثّله ،وهي مجتمعات
تط���ارد املرأة الصب ّية الش���غوفة باحلياة لتفصلها
ع���ن ّ
كل ما حت ّب���ه ،قبل أن ت���درك أنها وصلت
إلي���ه ،ويص���ل األمر إل���ى التهديد القاس���ي من
محصلة
خ�ل�ال الطفلة الصغيرة الت���ي أجنبتهاّ ،
يعمر.
لزواج لم ّ
ش���هرزاد ،التي تروي احلكايات لشهريار،
وتش���غله حتى ال تفق���د ذاتها على يديه ،كما
فعل مع نس���اء أخريات ،بس���بب خيان���ة امرأة
أول���ى ،تتح��� ّول لدى حبايب إل���ى امرأة أخرى
اس���مها جهاد( ،مب���ا يحمله االس���م من معنى

مرتب���ط بالتط ّل���ع إل���ى الوط���ن املفق���ود ،وم���ن
صالح ّي���ة لألنثى والذكر)  ،ت���روي حكاياتها
البنة حت ّبها ،خوفا م���ن أن تفقدها( ،كمعادل
لذاتها) ،بس���بب خيان���ة مجتمع���ات كثيرة،
خذلته���ا ح�ي�ن تس���ببت ف���ي فق���دان الوط���ن
واحلبي���ب والوطن املؤقت والعمل ،وضروريات
احلياة .وإذا كانت حكايات شهرزاد تصبو إلى
التس���لية بهدف اإلش���غال ،فإن حكايات األم
تهدف إل���ى بعث االطمئنان ف���ي الذات ،قبل
ّ
كل ش���يء ،جتاه الوجود املهدّ د ،وجتاه األخطار
تترصد البنت ف���ي بداية األم���ر ،واخلطر
الت���ي ّ
الذي يه���دّ د بأن يأتي من جه���ة البنت ذاتها،
في نهايته.
حكاية األم يجري سردها على مدى فصول
متقطعة ،ينتهي ّ
كل فصل  -كما في الليالي -
تتم مواصلة ما انقطع عندها في
بلحظة فاصلةّ ،
الليل���ة التالية ،بناء على طلب املس���تمع .لكن
فصول امللك���ة ،وهي جتري مج���رى احلكايات
الت���ي تنبثق داخل احلكايات ،ليس���ت س���وى
حداثي،
يتم س���ردها بتقطيع
حكاي���ة واحدةّ ،
ّ
الظاه���ري ،بقدر ما
ال يعني���ه التواص���ل الزمني
ّ
يعنيه أن تتق���دّ م األح���داث املرو ّية وهي متلك
تش���ويقها اخل���اص ،من خالل ت���وارد له روابط
ثم
ج ّوان ّي���ة ،واضحة حينا ،مبهم���ة حينا آخرّ ،
تع���ود لتنتظم في ذهن القارئ ،عندما ينتهي،
ليس���توعبها كحكاي���ة لها تواصله���ا املنطقي،
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أحداثا مرتبطة بأزمان.
تبدأ احلكاية من رغبة األب في ولد ،وهي
تقلي���دي في األمر
رغب���ة ال تنتمي إل���ى ما هو
ّ
داخلي يوحي بأن
بق���در ما تنتمي إلى ره���اب
ّ
الولد أكثر اس���تعدادا للتعامل مع قسوة احلياة،
الفلس���طيني لقهر من كل
في زمن يتع ّرض فيه
ّ
لون ،وم���ن ّ
كل اجتاه .وانطالقا م���ن ال ّرهاب -
الرغب���ة ،يعط���ي األب ابنته البكر اس���ما أعدّ ه
البن ذكر كان يتو ّقعه.
وم���ع أن األم���ر ال يص���ل به إل���ى تعقيدات
اإلنكار في «الليلة املقدّ س���ة» عن���د الطاهر بن
جل���ون ،ألن وج���ود البنت ،بع���د أن تصل ،ال
يقلقه ،وإن استم ّر (بن َفس ساخر) في التظاهر
مينحه���ا تربية ولد ،بينما ال تت���ر ّدد هي في أن
تعيد له االنطباع ذاته في املقابل ،بأن تتص ّرف
مثل ولد ،ما ينعكس على سلوكها بعد ذلك،
وحتب
حتى حني تتجاوز ّ
سن التظاهر املقبولّ ،
(فتثير اس���تغراب أبيها) ،وتت���ز ّوج ،وال تثبت
ف���ي زواج ،وتنج���ب ،ليتح��� ّول ّ
كل م���ا متلكه
م���ن أنوثة مختزنة ،أو مكبوت���ة ،إلى فيض من
األمومة التي تسبغها على ابنتها ،وهي تتعامل
معه���ا ،وكأنّه���ا ما زال���ت داخ���ل رحمها ولم
تنفص���ل ،ما يجع���ل هاجس االنفص���ال الذي
يلوح مع ّ
كل موعد لرحلة جديدة للدراسة في
اخلارج ،قاس���يا ،ويتح ّول إلى رعب ال يتوقف،
يكون س���رد احلكايات محاولة لتحمله ،مبا في

احلكاي���ات من س���بب لاللتصاق ،وم���ن تبرير
موجها إلى الذات،
حلجم هذا اخل���وف ،يكون ّ
أكث���ر مما ه���و موج���ه إل���ى البنت ،لذل���ك فإن
الرواية ال تقدّ م تناميا في األحداث الواقعية في
جذورها وحسب ،ولكنها تقدم معها تعميقا
لإلحساس باخلوف ،تكون بؤرته هي البنت -
الصبية التي باتت قابلة لالنفصال.
ّ
(املذكر املؤنث)
وفي السياق ،ينفع االسم
في تعميق اإلحس���اس ،مبا يحمله األس���ى من
الذكوري الس���ابق .لكن
تناق���ض مع الس���لوك
ّ
االس���م يعم���ل أيضا كج���زء من لعبة تش���مل
أسماء جميع الشخصيات في الرواية ،وكإشارة
إلى هذه اللعبة املتقن���ة دون ابتذال ،يكفي أن
يس���مى األب الذي ال يكاد يوف���ر احلدّ األدنى
من احلي���اة ،أو احلماية ،لعائلته ،باس���م نعيم،
وأن تس���مى البنت/احلفي���دة الت���ي ولدت في
ظروف شديدة القسوة ،وبعد طالق ،وعاشت
والدا ،باسم م ِلكة .وهذه اللعبة
دون أن تعرف ً
تضفي روحا من الس���خرية امل ّرة عل���ى الرواية،
كم���ا تفع���ل عناص���ر الس���رد األخ���رى ،عبر ما
خصوصا م���ا يتعلق بالصور
أساس���ي منها،
هو
ً
ّ
شكلي أيضا.
اجلريئة واحلا ّدة ،وعبر ما هو
ّ
ّ
تتش���كل ش���خصية األم ،وم���ا يعتريها من
خوف ،من سلس���لة حوادث تس���تعرض قسوة
احلياة ،رغم ّ
كل التع ّلق بها ،وهي حوادث تع ّزز
ش���عور اخلوف لديه���ا :قبل أن تول���د ،كانت
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عائلته���ا اضطرت إل���ى الهجرة إل���ى الصحراء،
لكن
بحثا عن حي���اة ممكنة حتت ظالل النفطّ .
احلياة الس���هلة املنش���ودة لم تتوف���ر ،مع توالي
الوالدات ،رمبا نتيجة للمتعة الوحيدة املتاحة،
فظلت العائلة عندها على حافة احلاجة ،وعلى
حافة التهديد ّ
كل الوقت :فالكسب ال يكفي
مهم���ا ح���اول األب تنوي���ع مص���ادره ،والباب
يطرق���ه صاح���ب البيت ،حتى يكاد يكس���ره،
مطالبا باألجرة املتأخرة ،ومهدّ داً بطرد سكانه،
ّ
وكل النقود التي تتسلل إلى املخابئ تكشف،
يتم
ومع ذل���ك ،فإن احلياة تس���تم ّر ،وكثيرا ما ّ
اختراع أف���راح صغيرة ومتك���ررة فيها ،متنحها
بعض النكهة.
الصب���ي مع من���و العائلة،
وتنم���و البن���ت -
ّ
ومن��� ّو الفق���ر فيه���ا ،وه���ي حتلم ،ويحل���م معها
يسميها رجل البيت ،بأن يكون
والدها ،الذي ّ
الدراس���ي سببا في تغ ّير جذري ،إال أن
تف ّوقها
ّ
خيبات أم���ل وجودية تتوالى ،تك���ون امتداداً
ملا س���بقها داخل العائلة ،وأقس���ى من ذلك في
بعض احلاالت ،خصوصا على مس���توى اخلبرة
احلب ،تتعلق
الش���خصية؛ فهي حني تقع ف���ي ّ
ب���ه كحب���ل جن���اة ،وت���ذوب فيه بش���كل تكاد
تفق���د معه ذاته���ا ،وال تتر ّدد ف���ي أن تعطي ما
لكن الط���رف اآلخر يك���ون مختلفا،
يكف���يّ ،
فهو ال يك���ون قادراً ،أو مس���تعدّ ا ،أن يعطيها
ما يكفيها .وحني حتس���م أمر حياتها ،دون أن

احلب في قلبها ،ته���رب إلى الزواج
حتس���م أمر ّ
مم���ن لم يكن جديراً به���ا ،كما تق ّيمه ،فيكون
زواجا ال يدوم ،لكنه مينحها س���بب ًا أكثر دواما،
وللحب مبعنى آخر،
هو س���بب جديد للحياة،
ّ
احلب دون شروط تبادلية.
ّ
احل���ب باحلياة بش���كل
وق���د ربط���ت ه���ذا
ّ
الرم���زي ،ألن األم،
واقع���ي ،إضافة إلى ش���كله
ّ
حني أقدمت على االنتحار ،صحت على بكاء
الطفلة ،وسجلت الرواية مشهداً مؤثراً لطريقة
الصغي���رة في إنق���اذ األم ،قبل أن ته���دأ وتنام.
وفي ه���ذا احلب ،متنح ذاته���ا ،كما فعلت من
قب���ل ،أو تعتبره جزءاً من ذاتها ،وفي حني أنها
ال تطال���ب مبقاب���ل ،فإن حالتها تش���ي مبطلب
احلب اجلديد ،هو
كبي���ر ،تطمح إليه ،من هذا ّ
أال ّ
تظل مهددة بأن تفقده ،أو مبعنى آخر ،بأال
تنفص���ل عنها ابنتها ،موض���وع هذا احلب ،مع
أنها ت���درك أنه مصير ال ب���دّ وأن يحدث ،وإن
حمل الرواية صوراً
كان اإلحساس باخلوف منه ّ
بليغة وجديدة في وصف األمومة.
وإذا كان (التركي���ب) ال���ذي تتوزع عليه
ّ
يش���كل س���مة بنائية في الرواية ،فإن
الفصول
اللغ���ة احل���ادة ،والص���ور املقتطعة م���ن الواقع،
تشكل الس���مة األخرى ،التي قد تكون األبرز
ف���ي أس���لوب الكاتب���ة ،ال بنوعي���ة املف���ردات
اللصيقة التي تس���تخدمها وحس���ب ،وإمنا من
ناحي���ة الص���ور ،التي تلتقط من حي���اة عادية،
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يعيش���ها أناس عاديون ،في ظ���روف عامة غير
الفن
استثنائية معظم الوقت ،لكنها تتحول مع ّ
الكتاب���ي إلى صور تثير الدهش���ة ،ببس���اطتها
ّ
منس���ي ًا
وعمقها ،لدرجة أن رائحة اخلبز احملترق
ّ
ف���ي احملمصة تعل���ق بأنف���اس الق���ارئ الذي ال
ّ
يكف عن مالحقة احلرك���ة في الصالة واملطبخ
وعن���د أبواب الش���قق وعل���ى درج العمارات،
باليومي
وكأنه لم يشهد لها مثيال .إنه اخلروج
ّ
العادي ،إلى ما هو كتابة فنية غير عادية ،تتميز
بها العني الالقط���ة ،والكلمة املع ّبرة داخل هذه
الرواية.
لك���ن هذه الصور ال تكتف���ي مبا هو عادي
ف���ي احلياة اليومي���ة ،وإمنا تالحق���ه ،لتصل من
خالله ،مع تغ ّير الظروف ،إلى ما يشبه فانتازيا
الع���ذاب ،التي تكون محصل���ة الركون إليه أن
الرواية التي تش���عر قارئه���ا بأنه يتعامل مع أ ٍّم ال
تختل���ف عن طائر رقيق يحاول أن يحمي أحد
أفراخه من احتماالت اخلطر ،سوف يتعامل مع
حدَ أة جارحة ،حتمي هذا الفرخ ّ
بكل وس���يلة،
حني يلوح اخلطر بش���كل واقعي ،خصوصا في
املقامة البليغة للرحلة الصحراوية التي تقطعها
األم ،بع���د تع ّرض الكويت لالحتالل ،وتع ّرض
حقيقي ،طيلة
الطفل���ة  -بديل احلي���اة  -خلطر
ّ
تلك الرحلة القاسية التي تختصر رحلة التشرد
الفلس���طيني الش���امل ،في بضعة أيام قاس���ية،
ّ
تب���دأ من ح���دود الكويت الش���مالية ،لتنتهي

بفع���ل قريب من
عن���د حدود الع���راق الغربية،
ٍ
املعجزة التي تتوقف عند فعل يختصر العذاب
كل���ه« :وح�ي�ن شقش���ق الفج���ر ي���ا ملكت���ي،
فنفض���ت الصح���راء بع���ض وحش���تها ،كنت
ّ
«ش���خيت» .لقد «ش���خيت على حالي يا
قد
ملكة» (الرواية ص .)213
وليد أبو بكر

