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روج يه عوطة
العودة السردية التي تتبعها شذا شرف الدين في كتابها" ،فالش باك" ،الصادر حديثاً عن" دار الساقي" ،ال تنطوي على رجوع رحمي
إلى املاضي ومكوث في أرجائه املتروكة على حالها منذ أيام الطفولة .فالكاتبة تفتت ذكرياتها ،ثم تنظمها في خطّ سردي يشبه الطريق
الذي كانت ترسمه لبيتها الطفولي ،ويصعب حتديد وجهته لوال همّ املقارنة بني زمنني .تقبض الكاتبة على حتوّالت املسافة التي تفصل
املشهد اإلفريقي عن احلكايا البيروتية ،وخفة الظهيرة عن غثيان الغروب .جتد في ذاكرتها الرطبة صندوقاً سردياً ،فيه قصص كثيرة،
تفتحه لتقف مع أختها بالقرب من البحر حيث تبدأ حكاية ذاتية تتسع ألجزاء أساسية من الصيرورة املجتمعية.
مع وصول جميع أفرادها إلى بيروت من أفريقيا ،تنتقل األسرة إلى منطقة الشيّاح ،ويدخل األوالد الصغار الى مدرسة سيدة لبنان في
األشرفية ،حيث تلحق اإلبنة الصغيرة رفيقتها فادية إلى الكنيسة ،مقلّدةً إياها في صالتها أمام صورة املسيح ومتثاله .تقترب الفتاة من
جسمه الرخامي ،وتلمسه كأنه لغز يخفي أسراراً كثيرة خلفه .حتاول الشخصيات السردية ،املنتمية إلى األجيال القدمية ،أن تتفلت من
املعنى املحرّم بتبادل اإلشارات في ما بينها كي تخترق املمنوع لغوياً واجتماعياً .إال أن اإلبنة الصغيرة ال تسلم رسائل كانت تبعثها
"املدموازيل جنوى" إلى أبيها ،مخافةً من عقابه إذا عرف أنها متقاعسة عن واجباتها املدرسية .عندما قرأت الفتاة ما كتبته املعلّمة في
رسائلها الغرامية ،لم تتمكن من فك محتواها الداللي ،باستثناء عبارة "فارغ" .انعكس لغز التمثال على غموض النص ،فاستحال
املعنى أكثر التباساً .انقطعت سبل الكالم اإلجتماعي بني منطقتني مختلفتني بالهوية الدينية  ،وتعطلت العالقة بني جيلني متغايرين
رغبةً وإدراكاً ،ولم يبق سوى الفراغ .ال مفر بعد القطيعة التواصلية ،من أن يعاقب الوالد إبنته بحرمانها من دروس البيانو" ،التي لم أكن
نابغة فيها واحلقّ يقال ،لكنها الساعات الوحيدة التي كنتُ أنسى خاللها التساؤل عما وراء الزجاج املستطيل أعلى أبواب غرف
املدرسة" .هذا العقاب الفردي أنهت احلرب املندلعة في السبعينات اللبنانية مفاعليه ،ليصير عقاباً جماعياً على حيازة املوت
اإلجتماعي والتردد في رفع احلظر عن محتواه في لغة النص ،كما في الرسائل الغامضة ،وفي لغة اجلسد ،املتعلقة بوسامة األب غير
املعلنة .ضحية العقاب األكثر عذاباً جيل الكاتبة نفسه ،املكابد على حتمل التقسيم والتهجير وإخفاء الوقائع عنه بحجة أنه غير قادر
على فهمها .لذا يلجأ هذا اجليل إلى خياله كسبيل وحيد إلى اإلنعتاق من التصنيف الطائفي في املدرسة واملجتمع .ففي حصة التعليم
الديني ،املحظورة على الفتيات املسلمات ،تتسلل الفتاة الصغيرة مبخيّلتها إلى الغرف املغلقة ،لتشاهد الراهبات وهن يستحممن،
متلصصةً على تفاصيل أجسامهن" ،إن كان ألثدائهن حلمات أم أنهن خُلقن من دونها .وإذا كانت آباطهن مليئة بالشعر األسود أم
أنهن يزلنه" .ال تنضبط الكاتبة في طريق عيّنه اجليل القدمي مسبقاً لها ،فتنحاز إلى هامش الالسلطة ،وتصبح عنايات ،إحدى العامالت
في منزل العائلة ،مثالها األبرز عن القوة واجلرأة" :كم كنت أمتنى أن أكون مثلها ،بال أم وال أب وال عائلة ،وال راهبة أو معلمة أو أيّ
أحد يتدخل في شؤوني اخلاصة!" .أما الذين خضعوا للكبار ووثقوا بتعليماتهم ،فكان مصيرهم مثل فادية" ،الفتاة املثالية" ،املنذورة
"لإلعتناء ببيت الرب" .في أحد األيام "راحت خطيفة" معه من دون أن تراها صديقتها الراوية التي أعادت السبب إلى كونها
"مسلمية" ال تلحظ "النور" على وجوه املسيحيات" ،املحبات للرب" ،مثل فادية .كرست احلرب الاللقاء بني أبناء اجليل الواحد ،الذين
انقسموا ومتترسوا خلف مواقفهم اإليديولوجية الطائفية والعلمانية على السواء .البعض احتمى بطائفته املسلحة املتطرفة ،واحلاقدة على
اآلخر .اآلخرون قرروا ،مثل الراوية ،أن يكونوا فدائيني" ،أجوب راكبة اجليبات والبسة البذلة العسكرية وفي يدي
كالشنيكوف" .ترصد شذا شرف الدين التحوّل اجلذري بني أفراد عائلتها مع انتصار الثورة اإليرانية ودخول صورة اخلميني احلماسية

إلى املنزل املسلم الشيعي .أوّل اآلثار اخلمينية ،أن "في السنة التي تلت الثورة ،مُنعنا من ارتداء لباس البحر وكل ما هو كاشف للحم،
وصارت ألبستنا تخضع للمراقبة اليومية ...فنحن لم نفهم كيف حصل هذا اإلنقالب السريع الذي حوّل أهلنا من أفراد منفتحني ،ولو
محافظني ،إلى أناس متشدّدين ومتزمّتني" .لم تكن هذه التبدالت السلوكية طارئة على املجتمع ،فصورة املحظور نفسها ،التي أرهبت
الفتاة في طفولتها ،أخذت شكل تابو جديداً في حضور اخلميني املقدس ،ليغيب متثال ويحل مكانه متثال آخر ،يلزم املنتمني إليه
ممارسات وطقوساً جديدة ،تتناقض مع السلوكيات املجتمعية القدمية ،وتضعف الصدع بني األوالد واألهل" :هكذا اتسعت الهوّة بيننا
وبني أهلنا أكثر فأكثر إلى أن أصبحنا غرباء في العديد من األمور بعضنا عن بعض" .في السادسة عشرة ،التحقت الراوية مبركز للتربية
العالجية في شمالن اجلبلية ،أسسته "الست ماري روز" التي اختطفت على أيدي الكتائبيني ،وسردت إيتل عدنان حادثة اختطافها
في إحدى رواياتها .في صيف  ،1983اقتحمت القوات اإلسرائيلية قرى اجلبل ،فاختبأت العائالت في القرية في مبنى الدير الذي
أطلقت رشاشات املقتحمني النار عليه ،ليرهبوا الناس داخله .تذهب الكاتبة مع إبن عمتها كي يتفقدا البيت ،بعد انتهاء احلملة
العسكرية ،فيشاهدان اجلثث املتروكة في الطريق املقطوع بطابور الدبابات ،مثل رأس إحدى اجلثث ،الذي راحت الراوية تفتش عنه إلى
أن وجدته .تركت شرف الدين لبنان إلى سويسرا ،وعندما عادت بعد عشرين عاماً ،وجدت أن العقاب املجتمعي اشتد أكثر .البيت
الوهمي ،الذي كانت ترسمه على أوراق دفاترها املدرسية ،ازداد سواداً وظالميةً .لذا تنهي كتابها برسالة "إلى مدموازيل جنوى"،
تبلغها فيها عن موت تلك الرسائل التي بعثت بها إلى أبيها قبل ثالثني عاماً ،وعن تعمق الشق بني املسيحيني واملسلمني ،كما بني شرق
املدينة وغربها .األب ندم على عدم تلقني أوالده دروساً خاصة بدينهم ،تالفياً لإلحتكاك بكل ما هو غريب عنهم ،واألم حتجبت ككل
نساء العائلة .احلفالت الصاخبة في منزلهم أصبحت جلسات أدعية ،واجتاحت صور رجال الدين كل األرجاء" :صحيح أني تركت
منزل والديّ حني كنت في السادسة عشرة ،لكني لم أكن أشعر بغربة عنه حني كنت أزورهم .اليوم صار بيتهم يشبه بيوت أناس
كثيرين من طائفتهم ،أكثر مما يشبه املنزل الذي كبرت فيه" .تأمل الكاتبة أن جتمع اآلنسة جنوى بأبيها ،لكنها تعرف أن األمكنة
اجلامعة بني املختلفني قد تقلصت حتى أنها أزيلت عن خريطة البلد.

