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 0ي�أعمال�هدى�بركاتاللبنانية�تأث%�Oالحرب�3هلّية�
  

  .ك�إ.�محمد�أسلم

  فريقية،�نيودل
�للغة�العربية�والدراسة�D اجامعة�جوهرPل��Éرو،�قسم�باحث،�

  

�أغلبّية� هدى�بركات�Ñي�إحدى��صوات��صلية�العربية�الحديثة�قضت
�لبنان ��ي �بار �،أوقا��ا �ا«ى �انتقلت �يثم ف

ّ
�تتوظ �حيث �نتكلم�إس �ما �ح>ن «ى

� �ترجمت �قد �وأعمالها �اإع�Õا. �من �عديد �D «ى �من �العا-ية نجل>Âية�للغات
� �و والفرنسية �وDيطالية �هدى��وDسبانيةالع`;انية �و�-انية. وال�;كية

�بار  ��ي ��ن �أ�Éا �مع �بار يبركات �عناصر�حضارة �وام�Âجت �وثقاف�Úا�يس س
��ي� �روايات �كتابة �وتستمّر��ي �تكتب �الفرنسية �اللغة �وتتقن �ولحمها بدمها

�العربية �سئل�،اللغة �عندما �خ�ل�وتجيب �بريطانيا ��ي �مقابلة ��ي �ع�Õا ت
"أنا�أكتب�اللغة�الفرنسية�ولكن�أحب�العربية�وأنا�عاجزة�أيضا�عن�تصوير�نف���üبحقيق�Úا��ي��،زيار��ا�هناك

الفرنسية�ولو�أخذنا�ع�ى�سبيل�ا-ثال،�نحن�العرب�نقول�كلمة�"آه"�عندما�نتجّرع�باÈلم�ولكن��Pيمكن�أن�
� �بعاطف�Úا �الكلمة �هذه �«إتنقل �وأّمك��،غ>;�لغتكى �جسمك �لغة �وذلك �وقلبك �فؤادك �صميم ��ي �لغة وهناك

 أيضا�ولو�أوثر�غ>;�هذه�اللغة��Pيمكن�أن�أكتب".

  )١٩٥٢(و.��هدى�بركات

� �الروائية �اللبنانية �سنة �ولدت �بركات �١٩٥٢هدى ،� �سنة �ب>;وت �جامعة �من ��دب��١٩٧٥وتخّرجت �ي
��üوا�،الفرن� �لسنة �لبنان �جنوب ��ي مة

ّ
�معل ��هلية�.حدةوصارت �الحرب �بداية ��ي��،وبعد �"بشار" �ا«ى انتقلت

ولكن�الحرب��هلية�ألّح�Úا��،س�للحصول�ع�ى�الدكتوراهيغادرت�ب�دها�ا«ى�بار �١٩٧٦-١٩٧٥الشمال�وخ�ل�
فت�معلمة�وصحافية�وم�;جمة.«ى�إللرجوع�

ّ
وأّول�عملها�لقي�الضوء�هو�مجموعة�قصصية��لبنان�حيث�توظ

� �سنة �"الزائرات" �١٩٨٥باسم �الناقد، �جائزة �ع�ى �نالت �"حجر�الضحك" �وسام��،ورواي�Úا �ع�ى �ا-ياه" و"حارث
� ��ي �ا-حفوظ�ل�دب �الغريبة"�.٢٠٠١نجيب �و"رسائل "�Ùوحبي� �و"سيدي �الهوى" �"أهل �من �أعمال وÑي��،ولها

ة�إذاعة�راديو��ي�اللغة�العربية��ي�بار 
ّ
  س.يتعمل��ن�-حط

  الحرب�3هلّية�اللبنانّية

 �� �اللبنانّيةالحرب � هلّية �Èك½;�من �دامت �معّقد �وصراع �دموّية �حرب �و��Ñ١٦ي �١٣( لبنان أشهر��ي�٧عاما
�ف�;ة١٩٩٠أكتوبر�١٣ – ١٩٧٥ أبريل ��ي �السياسّية �والتنازPت �للصراعات �جذوره �وتعود ،( ���üالفرن� �نتداب

�لبنان �عاموسوريا  ع�ى �قص>;�للمعارك ف
ّ
�توق �حصل �وقد �العربّية ١٩٧٦ ، �القّمة �الصراع��،Pنعقاد �عاد ثم

�بداية �عليه �سيطرت �والذي �أسا¶��، �بشكل �لبنان �جنوب ��ي ز�القتال
ّ

�لي�;ك �وعاد �ليستكمل منظمة� �ه�ي
�ي�تاريخ�بدء�الحرب،�لكن�يتفق�الكث>;ون�ا-ؤرخون�يختلف��باحت�له. إسرائيل ثم�قامت التحرير�الفلسطينية

��ي �بدأت ���١٣أ�Éا �فاشلة ١٩٧٥أبريل �محاولة �هناك �كان �بيار�الجميل�الزعيم Pغتيال�حيث �§�ا� ا-اروني قام
حون 

ّ
حادثة��ع�ى�هذه�الحادثة�حصلت�ل�مرافقه�"جوزيف�أبو�عا���"،�ورداى�إ«ى�مقتوأد فلسطينيون،�مسل

�الرمانة �ركاب ع>ن �ف¾�ا �يتواجد �وكان �ا-دنية �الحاف�ت �إحدى �ف¾�ا �هوجمت �إ«ى� فلسطيني>ن�ال°� �أدى مما
� �بانتشار �وان�Úت�شخص.�٢٧مصرع �السوري��حداث �عربية�بموافقة الجيش �بحسب لبنانية �وذلك �ودولية
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� �العشرينتعت`;��.الطائفانفاق �القرن ��ي �نشبت �ال°� ��هلية �الحروب �أبرز �من �اللبنانية ��هلية �،الحرب
وأكلت�بن>;ا�Éا��خضر�واليابس�وجادت�قريحة��دباء�والكّتاب�بالكث>;��،واستمّرت�Èك½;�من�عقد�من�الزمان

�بخ �التعريف ��ي �وساهمت �العربية �ا-كتبة �أثرت �ال°� �الروائّية ��عمال �الناحية�من �من �الحرب �هذه فايا
�جتماعية�والسياسية�و��عمال�الروائية�ال°��تناولت�موضوع�الحرب��هلية�اللبنانية�لكتاب�لبناني>ن�وغ>;�

�وم�Õا: �كث>;ة �و"ب>;وت..�لبناني>ن �خوري، �Øلياس �الصغ>;" �و"طواح>ن��"الجبل �إبراهيم، �هللا �لصنع ب>;وت"
�ال �و"تلك �عواد، �يوسف �لتوفيق �Øمب>;وت" �لعبد�يذكريات" "Ãعم�� �الحب �مراس�ت �و"رواية �نصر�هللا، �ي

الرحمن�دلول،�و"وسادة�الحجر"�لفيوليت�طراد�الخوري،�و"كوابيس�ب>;وت"�لغادة�السمان،�و"�ع�;افات"�
  لربيع�جابر،�و"الذاكرة�للنسيان"�-حمود�درويش،�و"حجر�الضحك"�لهدى�بركات�وما�إ«ى�ذلك.

  0ي�سطور�أعمال�هدى�بركاتية�اللبنانالحرب�3هلّية�

ل��ي�سطور 
ّ
وكلما��ا�بل��ي�حيا��ا�ظ�ل�الحرب��هلية�اللبنانية�وأشعالها�الن>;ة�ال°���Pتزال��هدى�بركات�تتظل

� �وفؤادنا �قلبنا �يقلق �عندما �الواضح �من �وهذا �قل��ا، ��ي �كما �أعمالها ��ي �أم����ðءتشتعل �شاهدنا �أم تجّربنا
ر��ي�كل�عملنا

ّ
«ى�غ>;�ما��Éتّم�إوهذا��ي�بعض��حيان�يحّول�أفكارنا�،�خاصة��ي�ك�منا�وكتابتنا�سمعنا�عنه�يتأث

رت�ف¾�ا��§�ا�ويغلب�علينا��ي�كل�حركاتنا�وسكناتنا�ونكون�معها�وف¾�ا�ومشغو�Pعن�سائرها.
ّ
وهذه�الروائية�تأث

وت�القنابل�والقذائف�الحرب��هلية�اللبنانية�الدامية�وممكن�ترى��ي�كل�حروفها�لون�الدم�وتسمع�صبكث>;ا�
أ�Éا�رواية��،"فردوس�مفقود"ــ«ى�ما�يمكن�وصفه�بـإتعود�هدى�بركات��،و�ي�رواي�Úا�"ملكوت�هذه��رض"�م�Õا.

حدود�الحرب�«ى�إوتصل�،�تجري�أحداثه�قبيل�إع�ن��ستق�ل��ي�أوائل��ربعينات�،البحث�عن�"زمن��ضائع"
ى�ف¾�ا�

ّ
انه�وحّولت�أح�مهم��هلية��ي�بداية�السبعينات.�وتتج�

ّ
خيبات�«ى�إالتحّوPت�ال°�Ãعصفت�با-كان�وسك

��هلية �الحرب �تخوم �ع�ى �
�تنت �ا-كان�)١(متتالية ��ي �عاشت �ال°� �ا-ؤلفة �س>;ة �من �جزءا �ي�;جم �ذلك �لعّل .
نفسه�بل�هذا�أمر�أكيد�قد�واجهت��ي�حيا��ا�وكافحت�للحياة�السليمة�Èن��ديب�يصّور�ما�يختلج��ي�أنفاسه�
وهذا�-ا�يقال��ديب�ابن�عصره�فأعماله�وكتاباته�وكلماته�تعّد�نسخة�تاريخية�من�جهة�واحدة�مع�أن�ا-قال�

  "الفن�للفن"�يبقى�مع�الجدال�والنقد�فيه.

ل��ي�سطور�رواي�Úا�"أهل�الهوى"�أيضا�كما�تقرأ��ي�مشهد:
ّ
"كان�ذلك�قبل�ظهر��والحرب��هلية�اللبنانية�تتظل

�أح �مّر�بي �أحد، �م ييوم �القهوة �وشرب �ج>;اننا �من �الشبان �حائراد �كان �إ«ى��. �فهو�مضطر�للÂåول �أمره، �ي
،�لكنه�سمع�أن�محطة��ي�طرف�مدخل�.�كان�البÂåين�مقطوعايكفي�من�الوقود�العاصمة�وليس��ي�سيارته�ما

بينما�كنا���ي�سيارته�وننتظر�أمام�ا-حطة�...�ر�،�وطلب�م���أن�نذهب�معاقريتنا،�قد�يصلها�صهريج�قبيل�الظه
فمن�ا-ؤكد�أن��ي�محطا��ا�ننتظر�،�رأي�Úا�تمر�بسيار��ا�باتجاه�قري�Úا.�قلت�لصديقي�هيا�بنا�إ«ى�القرية�القريبة،�

،�لكنه�لم�يجرؤ�وقال:�مستحيل،�قد�يخطفوننا،�أو�أننا�سنت��دل��ي�أحسن�الحاPت،�فنحن�لسنا�نساء،�بÂåينا
منا��ي�الوادي.��نا�دخان�القذائف�ا-تساقطة�قريبافجارات،�رأيسيتعرفون�علينا�Pمحالة.�ثم�سمعنا�دوي��ن

� �كان �لكنه �ل�Õرب �سيارته �محرك ��ينطفئأدار�صديقي �السيارة �من �نزلنا �تقلع. �أن �جدران��لنختÙ(قبل وراء
�قريتنا �باتجاه �بسيار��ا �تعود �رأي�Úا �ثم ...� �شظية �أول �لدى �انفجارها �خطورة �نعلم �ونحن �§�ا�ا-حطة �لحقت .

�أمامنا.�نزلنا�من�السيارة�«ى�إوقفت.�صعدت�.�فتصارخا
ً
جان��ا.�ثم�صرنا�نرى�القذائف�تÂåل�ع�ى�الطريق.�بعيدا

�Éا�كانت�خائفة��È.�كنت�أجرها�من�يدها�جراوأخذنا�نتسلق�الغاب�إ«ى�يم>ن�الطريق�لنحتم��بالصخور�العالية
�اللجدا �هبط �جرى؟!.. �الذي �ما �لكن �تردد: �كانت �§�ا، �أتجه �أين �و�Pتعرف �بصخرة�، �نحتم� ��Pنزال �وكنا يل

،�ثم�وجدت�أني�عالية،�كنا�نرى�القذائف�الحمراء�تشتبك��ي�السماء،�قبل�أن�تنصب�ع�ى�القريت>ن�وجوارهما
  ).٦٩"�(ص: ،�وأن�رأسها��ي�صدري،�وحَدْست�أنه�ليس�الخوف�وحده...أحض�Õا�تماما

                                                           
   ١٢،ص:١٧١٣، عدد: ٢٠١٢أيار  ٢٢لثالثاء جريدة األخبار، ا    ١
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مات
ّ
�ا-نظ �ب>ن �القتال �وكان �لبنان ��ي �بي�Õم �يتقاتلون �الناس ��خرين��وكان �دماء �أسالوا �السياسية والحركات

� �القتال �قاد Ã°ح� �إوقاتلوا �ويشتغلون�«ى �وط�Õم �أهل �دماء �عن رون
ّ

�يتفك ��خر�والناس �وتجريح �العديد موت
"لم�تكن�أسلحة�كث>;ة��ي��باÈسلحة�ومع��سلحة�يقضون�أوقا��م�وهذا��ي�نفس�الرواية�ينعكس�حيث�تكتب:

م�Õا،�لكن��كان�صالحا�خذ�الشباب�ا«ى�الج��ات�ماأن�أقديمة�وبدائية�بعد��القرية،�وكانت��ي�أك½;ها�أسلحة
  ).١٤٣الرجال�نظفوها�بتأن،�ووضعوها�ع�ى�مقربة،�دون�ك�م�كث>;�عن�جمال��سلحة�وا-باهاة�§�ا"�(ص:

كم�ع�ى�عمق��"حجر�الضحكرواية�"وأضع�هنا�بعض�ا-قاطع�التقطت�من�
ّ
Èن�أزّودكم�وأمّتعكم�بالعلم�وأدل

ر�الحرب��ي�قلب�الروائية�هدى�بركات.تأ
ّ
  ث

شديد�بالثقل�وال�منفعة.��بإحساس«ى�غرفته�كان�يقف�وسطها�بحجم�جسده�القليل�لكن�إ"وح>ن�كان�يعود�
يلوي�رأسه�ثم�فمه�عن�بكاء�ناشف�وقبل�أن�يستند�ا«ى�الكر¶���أو�الحائط�كان�يردد�يا�إل
�،�أتم��Ãأموت�

  �).١(حبا...."

 P..� �ق`;ه �يزورون P"��Pو� �الطرقات ��ي �يس>;ون P� �ذقو�Éم �يحلقون P� �ا-دماة، �ثيابه �البيت �من يرفعون
  )٢(يستقبلون�ا-عزين���بعد�أن�يأخذوا�بثأره...بعدها�يموت�ا-يت�فيصبح�الحداد�عليه�شرعيا.."

ح>ن�يعت`;و�Éم�زعرانا�ب��تربية�يقتلون�وي�Õبون�ولكن�أنا�ما�شأني.."
ّ

  )٣("Èن�كل�الناس�تلعن�ا-سل

  �)٤("ح°�Ãزهرة��Pتحب���قال�خليل�لنفسه،�وهو�يق�;ب�من�منعطف�شارع�الجديدة.."

��زقة. �ا«ى �يتفرقون �ثم �يركضون �فتيات �ث�ثة �انفجار��"رأى �دوى �مكانه...ثم ��ي �فوقف �كثيفا �رصاصا سمع
  �)٥(قوي.."

وف¾�ا�ضحايا�وف¾�ا�آPم��،و�ي�الخ�صة�أن�روايات�هدى�بركات�كانت�إحدى�القنابل�انفجرت�إثر�الحرب��هلية
>ن�و�صوات�ا-خّوفة�للقنابل�والقذائف�وإل¾�ا�تجذب�

ّ
وف¾�ا�أرامل�الضحايا�وا-عدمون�وم�Õا�تسمع�أن>ن�ا-تأ-

��نتباهات �أيضا�. �وا-بادئ �القيم �بعض �ع�ى �تحتفظ �أ�Éا �العربية �الروائيات �إحدى �أ�Éا �فوق �بركات هدى
د�قدما�Îا�بل�تس>;�ع�ى�مس>;ة��والعناصر�ال°��تجعل�أعمالها�حّية�يقظة

ّ
مرهفة�بأ�Éا��Pتخّيل��بطال�و�Pتقل

�الحرب� �أن �مع �و�حزان ��Pم �من �بقل��ا ت
ّ
�أ- �ال°� ��مور �من �تخطر�ببالها �بما �صفحا��ا �بياض �تسّود حّرة

�تتدا �روايا��ا �عناوين Ã°ح� �إلينا �يخّيل ��و«ى �الوهلة �و�ي �السياق �هذا �أك`;��ي �دورا �تلعب �رسالة��هلية ول
  دموّية�بل�كما�تبقى�ذلك�من�ألفها�ا«ى�يا�Îا.
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