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رواية

لمحات

ياسين رفاعية
انس بيروت!
َ

◄ ف � ��ي «أف � � ��ق ال� � �ح � ��وار ف��ي
ال� �ف� �ك ��ر ال� �ع ��رب ��ي امل� �ع ��اص ��ر»
(«م� � �ن� � �ش � ��ورات االخ� � �ت �ل��اف»،
الجزائر و«دار األم��ان» ،الرباط
و«ال � � � � ��دار ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ل �ع �ل��وم
ن� ��اش� ��رون» ،ب � �ي ��روت) ،ي �ت �ن��اول
م �ح �م��د آي ��ت ح �م��و ج �م �ل��ة من
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ف� ��ي ال� �ف� �ك ��ر ال �ع��رب��ي
امل �ع��اص��ر ع �ل��ى رأس� �ه ��ا ال �ح��وار
واالختالف والتسامح والعقالنية
واالجتهاد .ويولي الباحث املغربي أهمية كبيرة للحوار
بوصفه الوسيلة املثلى القادرة على تحقيق «املجتمع
املفتوح واستعادة الوجه املشرق للحضارة اإلسالمية
والعربية» .ويدعو املؤلف إلى إرساء «إسالم عقالني
ومعتدل ومتسامح يرفع لواء الحوار» .ينقسم الكتاب
إلى فصلني كبيرين يعرضان لـ «اإلسالم والتحديات
الكبيرة» و«فضيلة الحوار بدل رذيلة اإلقصاء».

العصر الذهبي للمدينة ،كما عاشه الروائي السوري،
بصخبه وهزائمه وحكاياته ّ
السرية ووجوهه األثيرة ّمن
غسان كنفاني إلى عصام محفوظ .لكن الحدث يتشظى
ويضيع خيط السرد
خليل صويلح
يستدرجنا ياسني رفاعية في روايته
«م ��ن ي �ت� ّ�ذك��ر ت� ��اي» («دار ال �خ �ي��ال»،
ب� �ي ��روت) إل� ��ى ب� �ي ��روت ال�س�ت�ي�ن�ي��ات،
بكل صخبها وهزائمها وحكاياتها
ال� �س � ّ
�ري ��ة .وإذا ب ��ه ي��زي��ح ال �ل �ث��ام عن
ش �خ �ص �ي��ات م� �ش� �ه ��ورة ب��أس �م��ائ �ه��ا
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة؛ إذ ك��ان��ت م �ق��اه��ي ش��ارع
ال �ح �م��را وح ��ان ��ات ��ه ،م�ل�ت�ق��ى ع �ش��رات
األدب � ��اء وال�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي س�ج��االت
سياسية ساخنة ،وخيبات عاطفية،
ومشاريع إبداعية ،أطاحتها هزيمة
ح ��زي ��ران  67ال �ت��ي وض �ع��ت أوزاره � ��ا
للتو.
ي�� ّ
�وج � ��ه ص� ��اح� ��ب «م� � �ص � ��رع امل � � ��اس»
تحية خاصة إلى ميشال أبو جودة،
صاحب أشهر عمود يومي في لبنان
آنذاك (جريدة «النهار») ،مرورًا برواد
مقهى ال �ـ«ه��ورس ش��و» أق��دم مقاهي
الحمرا ،ليحط رحاله أخيرًا في «بار
تاي» .في هذا البار الذي كانت تديره
امرأة مصرية فاتنة ،سنلتقي غسان
ك�ن�ف��ان��ي ،وم �ع�ين ب�س�ي�س��و ،وع�ص��ام
م� �ح� �ف ��وظ ،وك � �م ��ال ن ��اص ��ر ،وس��ام��ي
ال �ج �ن��دي ،وأك � ��رم ال� �ح ��وران ��ي ...فيما
ك��ان��ت «ت� ��اي» م �ح� ّ�ط أن �ظ��ار الجميع
وصندوق أسرارهم.
ٍّ
ل �ك��ل م��ن ه ��ؤالء ح�ك��اي�ت��ه وإح�ب��اط�ت��ه
في العشق والسياسة والكتابة ،بمن
ف�ي�ه��م «ت � ��اي» اب �ن��ة ال �ب��اش��ا امل �ص��ري
ال �ت ��ي درس � ��ت ال �ف �ل �س �ف��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
اإلس�ك�ن��دري��ة ،قبل أن تنتهي ساقية
في إحدى حانات بيروت ،إثر مصرع
والدها على يد مافيا إيطالية.
ن �ف �ت��ش ع ��ن خ� �ي ��وط ح � �ي ��وات ه ��ؤالء

املشاهير ف��ي ال�ف�ص��ول ال�لاح�ق��ة ،فال
ن �ج��ده��ا إال مل ��ام ��ًا؛ إذ ي�غ�ل��ق ال� ��راوي
األح ��داث على حكاية ت��اي م��ن جهة،
وع�ش�ق��ه ل�ف�ت��اة ش��اب��ة ت��دع��ى شيرين
من جهة ثانية .فيما هو صار عجوزًا
من دون أن نغادر حقبة الستينيات
امل�ل�ت�ه�ب��ة زم �ن��ًا م �ف �ت��رض��ًا ل�ل�أح ��داث.
ل�ع��ل ال�خ�ل��ل ال �س��ردي يكمن ف��ي ه��ذه
النقلة املباغتة؛ إذ ال يتوانى ال��راوي
ع��ن ع�ق��د ص��داق��ة ب�ين ش�ي��ري��ن وت��اي،
رغم طول املسافة بني زمني األحداث.
م ��ا ك �ن��ا ن �ظ �ن��ه م �ك��اش �ف��ة ت�س�ج�ي�ل�ي��ة
ساخنة ،سيتبدد فجأة ،حتى إننا لن
السمان في منت الرواية
نلتقي غادة
ّ
باسمها الصريح ،فيما تعدنا كلمة
الناشر بقصة حب مستحيلة بطلها
غسان كنفاني.
ّ
ومتخيل،
هذا املزج بني ما هو واقعي
ي �ض��ع ال� �ن ��ص ف ��ي م �ن �ط �ق��ة م�ل�ت�ب�س��ة
لجهة آليات السرد .يكتشف ال��راوي،
أثناء زيارته بيت تاي دفترًا ،يحتوي
ع �ل��ى ي��وم �ي��ات ك��ان��ت ت�ك�ت�ب�ه��ا ،وه��ا
�واال م��ن ذل��ك الدفتر،
ه��و يستعيد أق � ً
ي�ن�ق�ل�ه��ا ب��دق��ة م��ن ي �ق��رأه��ا اآلن ،رغ��م
ع ��دم وج ��ود ال��دف �ت��ر ب�ي�ن ي��دي��ه ،على
سلمته إي��اه الحقًا،
عكس دفتر آخ��رّ ،
س � �ي � �ض� ��يء ج� � ��وان� � ��ب م� � ��ن ح �ي ��ات �ه ��ا
ّ
السرية ،بني القاهرة وب�ي��روت ...وإذا

طراز
بالساقية الفاتنة ،فيلسوفة من
ٍ
خ� � ��اص ،ت ��دع ��ى «ع ��ائ �ش ��ة ب �ن��ت ع�ب��د
ال ��ودود ب��اش��ا» ،يلجأ إليها العشاق
املتعبون ،فتمنحهم نصائح ثمينة
تخفف الوطء عن آالمهم.
هكذا تنفجر مأساة عصام محفوظ
ال � � � ��ذي خ� ��ان � �ت� ��ه ح �ب �ي �ب �ت ��ه م � ��ع أح� ��د
أصدقائه ،بصدمة ال تقل عن صدمة

مزج الواقعي
والمتخيل ...أوقع
ّ
النص في التباس السرد

هزيمة ح��زي��ران .الهزيمة التي كانت
تلهب مشاعر اآلخرين ،بكل قسوتها
�دم� � ��رة ،ف �ت �ن �س��اب ق �ص ��ائ ��د م�ع�ين
امل� � � ّ
ب �س �ي �س��و ب� �غ� �ض ��ب ،وي� �ح� �ل ��م غ �س��ان
ك �ن �ف��ان��ي ب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى ي ��اف ��ا .ف�ي�م��ا
يغرق ال��راوي في قصة حب عاصفة،
تتكشف عن لوليتا شرقية ،ستأخذ
به إلى «جنون الهذيان».
ن �ح��ن أم � ��ام ق �ص��ة أخ� � ��رى ،س�ت�ن�س��ف
م��ا ع ��داه ��ا ،ع ��دا إش � ��ارات الح �ق��ة إل��ى
اغ� �ت� �ي ��ال غ� �س ��ان ك �ن �ف��ان��ي ،ث ��م ك �م��ال
ن��اص��ر ،وك�م��ال ع ��دوان ،وأب��و يوسف
ال �ن �ج��ار؛ إذ ي �غ��رق ال � ��راوي ف��ي ع��زل��ة
ط ��وي� �ل ��ة ،إث � ��ر ه � �ج� ��ران ح �ب �ي �ب �ت��ه ل ��ه،
ف �ه ��ي ق� � ��ررت ال � � � ��زواج ب ��رج ��ل أع �م ��ال

مهاجر ،ينتمي إل��ى طائفتها ،ومثل
عاشق خائب في أحد أف�لام األبيض
واألس��ود ،يلجأ إلى الخمرة ملعالجة
آالم ال �خ �ي �ب ��ة ف� ��ي إح � � ��دى خ � �م ��ارات
ع�ي�ن امل��ري �س��ة .م �ش��وش��ًا ،وم �ح��زون��ًا،
ومكتئبًا ،يسترجع رسالتها األخيرة
التي أنهتها بعبارة «مع حبي دائمًا
وأبدًا».
م ��ا إن ي �ط��وي ال� � ��راوي ص�ف�ح��ة حبه
ل�ش�ي��ري��ن ،ح�ت��ى ن �ت �ع� ّ�رف إل ��ى ط ��ارق.
ش ��اب س �ع��ودي ،ي ��درس ف��ي ب �ي��روت،
وق � ��ع ف ��ي غ� � ��رام ت� � ��اي ،وق� � ��رر ال� � ��زواج
�لا ف ��رق ال �س��ن بينهما،
ب �ه��ا ،م�ت�ج��اه ً
وس� �ي� �غ ��ادر الح� �ق ��ًا إل � ��ى ب� �ل ��ده .ف�ي�م��ا
تبقى بطلتنا أسيرة م��رض ال شفاء
م� �ن ��ه ،ي �ن �ت �ه��ي ب �م �ي �ت��ة م �ف �ج �ع��ة .ه��ذا
ال� �خ ��ذالن ف��ي ال �ح��ب ،ي�ق��اب�ل��ه خ��ذالن
آخ ��ر ف��ي ال �س��رد ،ف��ي خ�ل�ط��ة حكائية
غ�ي��ر م�ت�ج��ان�س��ة .ف�م��ا ب ��دا أن ��ه س�ي��رة
م��دي �ن��ة ،اخ �ت �ل��ط ب��وق��ائ��ع ش�خ�ص�ي��ة
ع��اش�ه��ا ص��اح��ب «أس � ��رار ال�ن��رج��س»
الح �ق��ًا ،وإذا ب�ق�م��اش��ة أخ ��رى تصبغ
ال �ح��دث ،ليتشظى إل ��ى ج �ه��ات ع��دة،
وأزمنة متباعدة ،تنطوي على ذاكرة
م �ف �ل��وش ��ة ،ت �ض �ع �ن��ا أم� � ��ام ح �ك��وات��ي
أضاع بوصلته تحت وطأة النسيان.

شعر

«ضجر» شوقي مسلماني
حسين بن حمزة
ف� ��ي م �ج �م��وع �ت��ه ال � �ج� ��دي� ��دة «م� �ح ��ور
م��ائ��ل» (ال � �غ� ��اوون) ،وه ��ي ال�خ��ام�س��ة
ل ��ه ،ي�ك�ت��ب ال �ش��اع��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي ش��وق��ي
م�س�ل�م��ان��ي ق�ص�ي��دة ط��وي�ل��ة تستثمر
السرد والحكاية من دون أن تتخلى
ع� ��ن ح �س��اس �ي��ة ج �م �ل �ت �ه��ا ال �ش �ع��ري��ة
وتوترها .إنها قصيدة «منفتحة على
آفاق عديدة ،وكل قارئ يختار أفقه»،
ٍ
ك �م��ا وص �ف �ه��ا ودي � ��ع س � �ع ��ادة .ه� ّن��اك
رؤية ناضجة ومعجم سخي يوفران
س �ي��ول��ة ل �غ��وي��ة وخ� �ي ��ارات أس�ل��وب�ي��ة
ّ
م�ت�ن��وع��ة .ه �ك��ذا ،ن�ق��رأ م�ق��اط��ع م��رك��زة
وم�ك�ت�ف�ي��ة ب��ذات �ه��ا ت�ق��ري�ب��ًا إل ��ى ج��وار
سرديات منجزة على سطور كاملة.
في الحالتني ،يجد القارئ نفسه أمام
�ص،
م �ش �ك �ل��ة ال �س �ي ��اق امل� �ت� �ط ��اول ل�ل�ن� ِّ
إضافة إل��ى تقنية النفي التي تؤخر
وص ��ول ال �ق��ارئ إل��ى امل�ع�ن��ى ،وتقنية
ُ
االس �ت��رس��ال ال �ت��ي ت �ف��رط ف��ي إي�ص��ال
املعنى إليه .الالفت أن القصيدة تبدأ
باالثنني معًا« :وال يعرف كيف يسمع،

وال ي �ع��رف ك �ي��ف ي �ع ��رف ،وال ي�ع��رف
كيف يرى ،وال يعرف كيف يسير ،وال
ي�ع��رف كيف يلبس ،وح�ت��ى ال يعرف
ك�ي��ف ي��أك��ل وك�ي��ف ي �ش��رب /ويسمع،
وي� �ع ��رف ،وي � ��رى ،وي �م �ش��ي ،وي�ل�ب��س،
وي��أك��ل ،وي �ش��رب .»..قد يفتي البعض
ب ��وج ��ود ض� � ��رورة أس �ل��وب �ي��ة ت �ف��رض
ً
حيرة ما على نبرة الشاعر ،ولكن ذلك
ال يمحو البلبلة التي تصيب النص
وال�ق��ارئ معًا .كأننا أم��ام نص «لديه
وج �ه��ة ن �ظ��ر إن �م��ا ل �ي �س��ت ل ��ه ج �ه��ة»،
بحسب سطر مأخوذ منه.
هكذا ،يتكرر االسترسال في مواضع
أخ ��رى« :م��ن ال�ش��رق ج��اء /م��ن الغرب
ج��اء /من الجنوب ج��اء /من الشمال
ج��اء /من تحت ج��اء /من ف��وق جاء/
م��ن أسفل تحت ج��اء /م��ن أعلى فوق
ج � ��اء /م ��ن ش �م��ال ال �ش �م��ال ج ��اء ،»...
ب��ل إن الشاعر ال يجد حرجًا شعريًا
ف � ��ي اس � �ت � �ه �ل�ال  70س � �ط � �رًا ب �ج �م �ل��ة:
ُ
ْ
«ي��أت��ي ص��وت��ه ِم ��ن  .»...ل�ع��ل أم�ث��ول��ة
ك �ب��رى ت �ن �ت �ظ��رن��ا ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ن��ص،
ول � �ك� ��ن ال� � ��وص� � ��ول إل� �ي� �ه ��ا م ��رص ��وف

رؤية ناضجة وسيولة
لغوية وخيارات أسلوبية
متنوعة

باستفاضات مضجرة.
ق ��د ي �ك��ون إض� �ج ��ار ال� �ق ��ارئ م�ط�ل��وب��ًا
كمعادل موضوعي لضجر الشاعر،
ل�ك�ن�ن��ا ن �س �ت �غ��رب ل �ج ��وءه إل ��ى أي�س��ر
السبل إلح ��داث ه��ذا ال�ت��أث�ي��ر .أحيانًا
ي �ن �ق �ش��ع س ��دي ��م االس� � �ت� � �ط � ��رادات ع��ن
س� �ط ��ور واض � �ح� ��ة« :ق� �ي ��ل إن ب�ع�ض��ه
ً
أق �ب��ل م �ش��رق��ًا وب �ع �ض��ه آف �ل�ا معتمًا/
ّ
قيل إن بعضه اختنق صوته ،امحى
أث � ��ره ،وه ��ا ه ��و م �ن��ه ح �ج��ر /ق �ي��ل إن
بعضه وح ��ده /قيل إن��ه على مسافة
ماليني األميال /من كوكبنا يصطاد
ً
بقصبة من ضوء /تنهيدة في النهر
ال �ي��اب��س /ق �ي��ل إن ب �ع �ض��ه ع �ن��د قمة
ج� �ب ��ل /ل �ك��ي ي �ط �ل��ع ال �ف �ج��ر م�ط�م�ئ�ن��ًا
يقف شامخًا كتمثال /قيل إن شجرة
تفاح سرقت تفاحته الوحيد» .املقطع
امل � �ض ��اء ب �ب �ع��ض ال � �ص ��ور ال� �ع ��ذب ��ة ال
ي ��زال ي�ش�ك��و م��ن ب�ع��ض ال �ث��رث��رة غير
ال�ح�م�ي��دة ،ول�ك�ن��ه ف��ي ال�ن�ه��اي��ة واح��د
من االستثناءات التي تثبت فكرة أن
إن �ج��از ن��ص ط��وي��ل ال ي�ع�ن��ي ح�ش��وه
كيفما اتفق.

◄ ع �ل��م اج �ت �م��اع ال �ف � ّ�ن ه ��و ت �خ� ّ�ص��ص ت�ت�ق��اط��ع فيه
مقاربات ّ
متنوعة مثل التاريخ الثقافي ،والجماليات،
وت ��اري ��خ ال� �ف � ّ�ن ،وع �ل��م ال �ن �ف��س ،وع �ل��م االج �ت �م��اع .في
ّ
«س��وس �ي��ول��وج �ي��ا ال� �ف ��ن» («امل �ن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ل �ل �ت��رج �م��ة» ،ت ��وزي ��ع «م ��رك ��ز دراس � � ��ات ال ��وح ��دة
العربية» ـــــ تعريب حسني جواد قبيسي) ،تسعى
الباحثة الفرنسية ناتالي إينيك إلى إيجاد الخيط
الرفيع بني ه��ذه املقاربات ،والتمييز بني القديم فيها
ال� ��ذي ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن س �ب��ر ال �ع �م��ق ال �ف �ن��ي ،وال �ج��دي��د
ّ
ّ
ال ��ذي ه��و أق ��ل ت��أدل�ج��ًا ،ل�ك��ن��ه غ�ي��ر م �ع��روف ل��دى غير
ّ
املتخصصني .العمل يمثل مرجعًا مختصرًا ومفيدًا
للباحثني والطالب العرب.
◄ «ب � �ن� ��ات ال � � �ب� � ��راري» (دار
ال� � ��ري� � ��س) ه � ��ن ب � �ن� ��ات ال� �ش ��رق
ً
اللواتي ما زلن عرضة ملمارسات
القرون الوسطى .في عمل يمزج
ب�ين ال��واق��ع وامل�ن��اخ��ات السحرية،
ت�ح�ك��ي ال��روائ �ي��ة ال �س��وري��ة مها
حسن ّ
قصة جرائم الشرف التي
ت ��ودي ب�ح�ي��اة ال�ن�س��اء ال�ع��رب�ي��ات
ك��ل ي��وم .سلطانة ،الصبية التي
تعشق الحرية وال�ب��ري��ة ،تقع في
ال�ح� ّ�ب وتصبح بعدها ضحية جريمة ال�ش��رفّ ،
لكن
ّ
ستصب على القرية فتصبغ ك��ل ما
لعنة دم الفتاة
فيها باللون األحمر.
◄ ي �ن��درج ك�ت��اب «ال �ط��اع��ون وب ��دع ال �ط��اع��ون ـــــ
الحراك االجتماعي في بالد املغرب بني الفقيه
وال�ط�ب�ي��ب واألم �ي��ر» (م��رك��ز دراس� ��ات ال��وح��دة
العربية) ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه .الباحث
ّ
بوجرة ي��درس ظاهرة امل��وت الجماعي التي
حسني
ّ
تحولت من ظاهرة عامة خالل القرون الوسطى إلى
ً
ابتداء من القرن الرابع عشر .تكمن
ظاهرة طاعونية
ّ
أهمية الكتاب في أنه درس لظاهرة الطاعون وأسبابها
ونتائجها في إطار الحراك السياسي والديني والطبي،
ّ
التحول في مجال املعرفة الطبية
حيث رصد الباحث
والعلمية وفي الذهنيات على نحو عام.
◄ في ديوانه الجديد َّ
«السيل»
ال� �ص ��ادر ع ��ن «دار ال �س��اق��ي»،
يعود سليم ب��رك��ات إل��ى كتابة
مطولة شعرية منجزة بلغة عالية
وق ��ادرة على اإلم �س��اك باإليقاع
وامل�ع�ن��ى م�ع��ًا .ال�ش��اع��ر ال�س��وري
(الكردي األصل) يتباهى مجددًا
ب �ق��درات��ه ال �ل �غ��وي��ة امل��رم��وق��ة في
مجاراة البالغة العربية ،والتفوق
عليها من خالل نص تحتل فيه
جموع النساء ّ
حيز املخاطبة الشعرية كلها ،ويتحولن
إل��ى نسخة مستجدة من «الجمهرات» ،ال��دي��وان الذي
صنع جزءًا أساسيًا من حضور بركات في املشهد
الشعري منذ السبعينيات.

