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رواية

في الواجهة

مروان الغفوري
هذه ليست روايتي

◄ اس� �ت� �ط ��اع ��ت ال �ف �ض ��ائ �ي ��ات
اإلخ� �ب ��اري ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي اآلون� ��ة
األخ �ي��رة أن ت �ف��رض ق � ّ�وة هائلة
ف ��ي ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى ال� � ��رأي ال �ع��ام
ال �ع ��رب ��ي ،وح� � ��راك ش �ع��وب��ه .ف��ي
«ال� �ف� �ض ��ائ� �ي ��ات اإلخ � �ب ��اري ��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ب �ي ��ن ع ��ومل � �ت �ي�ن_
ج� �ي ��وب ��ول� �ي� �ت� �ي ��ك وخ � �ط� ��اب
ال � �ف � �ض� ��ائ � �ي� ��ات اإلخ � �ب� ��اري� ��ة
العربية» (منتدى امل�ع��ارف)
ت � �ت � �ط� � ّ�رق األك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ح �ي ��اة
ّ
الحويك إلى هذه الظاهرة ،معتمدة بذلك إطار البحث
املقارن .في هذا البحث املتكامل ّ
تعمقت الحويك في
ّ
التحليل ب��االس�ت�ن��اد إل��ى م��راج��ع م�ت�ن��وع��ة ،وأش ��ارت
ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل إل ��ى ال �ع �ن��اص��ر االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
وال��دي �ن �ي��ة _اإلث� �ن� �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وال��دي �م��وغ��راف �ي��ة
ً
ً
واالقتصادية لتكون الحصيلة عمال بحثيًا شامال
يحيلنا ع�ل��ى تفسير ع��دد كبير م��ن امل�ت�غ�ي��رات في
العالم العربي ،ودور الفضائيات في التأثير فيها.

نجا الكاتب اليمني ّفي عمله الثاني «الخزرجي» (دار
ّ
أزمنة ــ ّ
والتحدث عن الذات كما
عمان) من فخ السيرة
تميل معظم اإلنتاجات الشبابية اليوم
جمال جبران
يأتي الكاتب اليمني الشاب مروان
ّ
الغفوري ( 1980ــــ تعز) ال��رواي��ة من
باب الشعر ،عاكسًا حالة من الهجرة
ال �ج �م ��اع �ي ��ة ال � �ت� ��ي ف �ع �ل �ه��ا ش� �ع ��راء
ُّ
ّ
وكتاب قصة قصيرة في اليمن .كأن
م��ا ف�ع�ل��وه ف��ي ال�س��اب��ق ك��ان تمرينًا
ّ
عبد الطريق باتجاه عالم ال��رواي��ة.
كاتبنا ك��ان ق��د ظ�ه��ر ف��ي إص��داري��ن
ّ
شعريني مبكرين هما «ليال» و«في
ان �ت �ظ��ار ن �ب��وءة ي� �ث ��رب» .ف��ي ه��ذي��ن
ال �ع �م �ل�ين ،ل ��م ي �ق��در ال �غ �ف ��وري على
مغادرة القاموس اللغوي املترسب
ف��ي عقله وث�ق��اف��ة دي�ن�ي��ة وعقائدية
ارتبط بها مبكرًا.
صارمة
ّ
ّ
لكنه ب��دا ك��أن��ه ي��رغ��ب ف��ي التخلص
من ذلك اإلرث في إنتاجاته الكتابية
التالية .بهذا املعنى ،كانت الرواية
م�ف�ت��اح��ًا ل�ت�ل��ك ال��رغ �ب��ة ال �ت��ي يبحث
عنها ،فكانت باكورته «ك��ود بلو»،
(دار أك �ت��ب_ال �ق��اه��رة) ال �ت��ي قتلتها
األخ�ط��اء الطباعية ال�ت��ي احتوتها،
فظهرت منفلتة وينقصها الكثير.
ارت�ب��اك فني تعافى منه في روايته
الجديدة «الخزرجي» (دار أزمنة _
ّ
عمان).
ت �م �ن �ح �ن��ا ال� � � �ق � � ��راءة األول � � � � ��ى ل �ه ��ذا
العمل م�لام��ح ع��ن ق��درة كاتبه على
ّ
التخلص من العثرات التي ترتبط
ع��ادة ب��ال��رواي��ة اليمنية ال�ش� ّ
�اب��ة ،أي
ّ
االعتقاد بأن حياة الكاتب وما كان
له منها ق��ادران على فعل رواي��ة ما.
ع�ث��رة ظ�ه��رت ف��ي ب��اك��ورة ال�غ�ف��وري
«ك� ��ود ب �ل��و» ح �ي��ث ان�ع�ك�س��ت ح�ي��اة
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ت ��ي ك� ��ان ي�ع�ي�ش�ه��ا

أثناء دراسته للطب في القاهرة في
أجواء العمل.
ه � �ك� ��ذا ،ت� �م� �ح ��ورت ال� �ح� �ك ��اي ��ة ح ��ول
م ��ري ��ض ت ��وق ��ف ق �ل �ب��ه ع ��ن ال �ن �ب��ض،
ّ
يتلصص على األحياء الذين
فبقي
يحيطون باملكان.
في «الخزرجي» التي كتبها الطبيب
م � ��روان ،ل��ن ن�ج��د ش�ي�ئ��ًا م��ن سيرته
وح �ي��ات��ه ال� �ي ��وم ب��اس �ت �ث �ن��اء محطة
القطار الواقعة في املدينة األوروبية
التي يقيم فيها حاليًا ،وهي املحطة
التي ستكون قاعدة النطالق الحكي
ع��ن «ال �خ��زرج��ي» ورف�ي�ق��ه امل�ج��ذوب
ّ
عبد السالم اللذين يشكالن محور
العمل.
ّ
لكن يبدو أن�ن��ا سنقع ف��ي املتاهات
منذ الجزء األول من الحكاية ،ونحن
ن�ح��اول ترتيب األص ��وات ال �س��اردة:
لدينا الخزرجي واملجذوب من جهة،
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ال� ��راوي ورفيقته
التي تقاسمه مقاعد محطة القطار
التي يذهبان إليها في مواعيد غير
ّ
محددة مسبقًا.
ّ
إن � � � � ��ه أم� � � ��ر ج � ��دي � ��د ع � �ل� ��ى ال� � ��رواي� � ��ة
ً
اليمنية التي اعتاد قراؤها أشكاال
س � ��ردي � ��ة ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ت � �ح� ��رص ع �ل��ى
ترطيب عملية امل ��رور إليها بشكل
عام.
ّ
لكن ال يبدو أن صاحب «الخزرجي»
ّ
يتعمد وض��ع ع��راق�ي��ل أم ��ام ج��ري��ان
ال � �س� ��رد وم� � � ��رور ت �ف��اص �ي��ل ال �ق �ص��ة
ال �ك �ب �ي ��رة إل� �ي� �ن ��ا .ه� ��و ي� �ع ��رف ك�ي��ف
ّ
ي �ح��ط وي�ت�ن�ق��ل ،وي �ع��رف أي �ض��ًا أي��ن
ه��ي القصة الكبيرة ،رغ��م العراقيل
الكثيرة التي قد يقع عليها القارئ
كمعضلة ال��زم��ن ال�ت��ي ي�ج��ري فيها

ال حدث محوريًا
أو رئيسًا في
العمل

الحكي ،ف�لا نعرف إن ك��ان البارحة
أو الغد! إذًا ،علينا أن نبقى يقظني
ّ
ومتنبهني ونحن نقلب «الخزرجي»
ً
قطعة وراء أخرى ،وانتقاال تلو آخر.
ي�ح�ك��ي ال � ��راوي ل��رف�ي�ق��ة امل�ح�ط��ة عن
الخزرجي ال��ذي ك��ان مقيمًا في تلك
البالد البعيدة التي كان هو مقيمًا
فيها .ث��م س��رع��ان م��ا ت�ع��ود الرفيقة
ّ
لتسلم أداة ال�س��رد ،فتسأل عن عبد
ال� �س�ل�ام امل� �ج ��ذوب ال � ��ذي ك� ��ان ن��دي��م
ال� �خ ��زرج ��ي .خ �ط ��وة ت �ظ �ه��ر ب�ع��ده��ا
مالمح البنية الكاملة للعمل.
ال ح� � ��دث رئ �ي �س �ي ��ًا وم � �ح� ��وري� ��ًا ف��ي
ال � ��رواي � ��ة ،ب ��ل إن �ه ��ا ت �ق ��وم ب�ك��ام�ل�ه��ا
ع� �ل ��ى ال � �س� ��رد ع� ��ن ط ��ري ��ق ص��وت�ي�ن
ه �م ��ا ال � � � ��راوي وص ��دي� �ق� �ت ��ه .ال �ب �ن �ي��ة

ب��رم�ت�ه��ا س �ت �ب��دو غ��ائ �م��ة ،وال �ح��دث
ال �ع ��ام ي�ت�م�ث��ل ع �ل��ى ن �ح��و ال يحمل
عنوانًا جامعًا في الظاهر .حتى تلك
الرفيقة ستبدو محاطة بهذه الحالة
ال�غ��ائ�م��ة .ي�ق��ول ال� ��راوي «ك��م أتمنى
ل��و أن�ن��ي استطعت أن أروي سيرة
ال� �خ ��زرج ��ي .ل �ق��د ت �ح��دث �ن��ا ب �ص��ورة
ع��ام��ة ع��ن ّ ال��رج��ل .لكنها عاجلتني
ب��ال �ق��ول إن � ��ه رب �م ��ا ك� ��ان ش ��اع� �رًا أو
ف� �ن ��ان ��ًا» .ل �ك��ن ض �ب��اب �ي��ة ش�خ� ّص�ي��ة
ال� �خ ��زرج ��ي وح� �ي ��ات ��ه س �ت �ت �ك��ش �ف��ان
تدريجًا مع اإليغال في السرد.
س�ت�ب��دو عملية إن �ت��اج اإلس �ق��اط��ات
وال� ّ�ت� �ن ��اص واإلش � � � � ��ارات وامل� ��راج� ��ع
الفذة التي تمتلئ بها «الخزرجي»
مفتاحًا لتكوين العنوان العريض:
األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ب�لا إج��اب��ات م�ح� ّ�ددة.
وت � �ب� ��دو ه� � ��ذه األس� �ئ� �ل ��ة ش�خ�ص�ي��ة
لكنها تستلقي على ش��أن إنساني
ق� ��د ي �ل �م �س��ه ك� ��ل ق � � ��ارئ م� ��ن ال �ج �ه��ة
ّ
ال �ت��ي تعنيه وت �خ �ص��ه .ك ��أن م ��روان
الغفوري يقول« :هذه ليست روايتي
ّوليأخذ كل واح��د منكم ما يعنيه».
إن�ه��ا ن�ج��اة م��ن ِش ��راك ا ّل��ذات�ي��ة التي
ي�غ��رق فيها غالبية ُص��ن��اع ال��رواي��ة
اليمنية ال�ي��وم ليظهروا لنا كأنهم
يحكون ألنفسهم عن أنفسهم.

باكورة

سولين الحاج تمتدح الوحدة
ً
ال� � �ت� � �ف � ��اوت ب � � ��ات س � �م � ��ة ف � ��ي أغ� �ل ��ب
امل �ج �م ��وع ��ات األول � � ��ى ال� �ت ��ي ت �ص��در
لشعراء وش��اع��رات ي�ب��دأون الكتابة
ّ
ت �ح��ت ف �ك��رة أن ال �ش �ع��ر ه ��و م�س��أل��ة
ش� �خ� �ص� �ي ��ة ،وأن� � � ��ه أس � �ه� ��ل وس �ي �ل��ة
ل �ل �ت �ع �ب �ي��ر ع � ��ن ه � ��واج � ��س ص �غ �ي��رة
وع� � ��ادي� � ��ة ،وت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا إل� � ��ى م � ��ادة
كتابية يمكن االدع��اء أنها شعر ما
ً
دام��ت تشبه الشعر الحقيقي فعال.
الدارج حاليًا هو القصيدة القصيرة
أو الومضة املكتوبة بجملة واحدة
أو العبارة التي تشبه ستاتوسات
ال�ف��اي�س�ب��وك .ال�ك�ث��اف��ة امل�ط�ل��وب��ة في
ال �ش �ع��ر ب��ات��ت م ��وج ��ودة ب �ك �ث��رة في
ه ��ذه ال �ك �ت��اب��ات ال �ت��ي (ق� ��د) تصبح
ش �ع �رًا ،و(ق � ��د) ت �ظ��ل ت�ش�ب��ه ال�ش�ع��ر.
داخ��ل هذه املالحظات ،نقرأ بواكير
ج� ��دي� ��دة ،وال ن �ه �ت��دي إل � ��ى ط��ري �ق��ة
آم�ن��ة للحكم على ج��ودت�ه��ا أو على
ادع ��اءات� �ه ��ا .ه �ك ��ذا ،ن �ق��رأ م�ج�م��وع��ة
س��ول�ين ال �ح��اج ال� �ص ��ادرة ع��ن «دار
ن �ل �س��ن» ب �ع �ن��وان َغ��ري��ب ومختصر
بحرف استفهام «أ» ،حيث تتوالى

 158قصيدة قصيرة بعدد صفحات
ال��دي��وان تقريبًا ،ونعثر فيها على
س � �ط� ��ور م� �ت� �ف ��اوت ��ة ف � ��ي ج ��ودت� �ه ��ا،
وم �ت �ش��اب �ه��ة ف ��ي ق ��وال ��ب ك�ت��اب�ت�ه��ا،
ومتشابهة في تركيزها على ثيمة
واح� � ��دة ه ��ي ال ��وح ��دة وم�ش�ت�ق��ات�ه��ا
ال�ل�غ��وي��ة .ال��وح��دة ح��اض��رة بكثافة
ُ
ّ
إل��ى حد أن الشاعرة تهدي الديوان
إل � ��ى ن �ف �س �ه��ا ،ب �ي �ن �م��ا ت� �ت ��رك أغ �ل��ب
املقاطع في عهدة الذات املستوحشة
وع��زل�ت�ه��ا امل�ت�ف��اق�م��ة .أح �ي��ان��ًا تكون
ترجمة مقنعة لذلك كما حني تكتب
«ف � ��ي وح� ��دت� ��ي /أغ � � ��وص /م ��ا ل��ي/
ال أج� ُ�د ال�ق�ع��ر» ،أو «ل�س� ُ�ت وح�ي��دة/
أج�ل� ُ�س م��ع نفسي» ،أو «ف��ي حوض
ُ
ن �ف �س��ي /أت� �ق ��ن ال �ل �ع��ب /ف ��ي امل � ��اء».
وأحيانًا يبدو ذلك نوعًا من التكرار
غ �ي��ر امل � �ج� ��دي ،أو م �ح ��اول ��ة إن �ج��از
نسخ أخ��رى م��ن ال�ف�ك��رة ذات �ه��ا ،كما
َ
أوحشك يا سريرِ /ل َم
حني نقرأ «ما
ال يمأل فراغي فراغك؟» ،و«وح��دي/
أن�ظ��ر ف��ي امل� ��رآة /م��رآت��ي /ي��ا أقسى
أن� � ��واع ال � ��وح � ��دة» ،ث ��م ي �ت �ح��ول ه��ذا

معرضة
قصيدة ّ
لتأثيرات العاطفة
الزائدة

ال� �ت� �ك ��رار إل� ��ى ت �ع �ب �ي��رات زائ� � ��دة ع��ن
ال�ح��اج��ة ،وتحمل «إس ��اءة» شعرية
إلى املقاطع الجيدة واملقنعة ،فنقرأ
تعريفات غير ضرورية للموضوع
ف��ي «أج �م��ل أن ��واع ال��وح��دة /عندما
أنظر ف��ي عينيك /وأران��ي وح��دي»،
أو ي �ت��م اخ � �ت ��راع ح �ك �م��ة أو ف�ل�س�ف��ة
ذات �ي��ة ف��ي «خ �س��ر أص ��دق ��اءه /ألن��ه
ص� � � � � ��ادق /ك � �س� ��ب ال� � � ��وح� � � ��دة /ألن� ��ه
الوحيد» .دخول اآلخر /الرجل على
ْخ��ط ال��وح��دة ي �ه� ّ�دد ج��ودت�ه��ا أك�ث��ر،
إذ يصبح الشعر معرضًا لتأثيرات
العاطفة الزائدة التي يمكن لجمها
ْ
أبكيك /أبكي وقتي» ،ولكنها
في «ال
تسيح وتضعف في «هاتان اليدان/
تقطفان األحالم /من عيون الناس/
وف � � ��ي ع � �ي � �ن� � ّ�ي /ل � ��وح � ��ات م ��ائ� �ي ��ة/
ٌ
استعارات
تزرعان» .رغم ذلك ،هناك
ٌ
وتعبيرات ُ
بنضج نجده
تعد القارئ
ٍ
م�ب�ع�ث�رًا ف��ي س �ط��ور ع ��دي ��دة ،ول�ع��ل
خاتمة الديوان واحدة منها« :أأنا/
من كتب هذه الكلمات؟ /ال ْ
أذكر».
حسني...

ّ
◄ ص��در امل��ؤل��ف الجديد لعبدالله إبراهيم تحت
عنوان «السردية العربية الحديثة» (املؤسسة
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل��دراس��ات وال �ن �ش��ر) ض �م��ن ج��زءي��ن.
ّ
م��ن خ�لال مجلدين «تفكيك ال�خ�ط��اب االستعماري
وإعادة تفسير النشأة» و«األبنية السردية والداللية»،
يسعى الباحث واألكاديمي العراقي إلى بناء سياق
ثقافي لنشأة السردية العربية الحديثة ،ويعود إلى
القرن التاسع عشر ال��ذي شهدت تفاعالته الثقافية
ان�ه�ي��ارات ف��ي مفهوم األدب ،داع�ي��ًا إل��ى ال�ت�ح��رر من
هيمنة الخطاب االستعماري.
◄ ف��ي رواي �ت��ه ال�ج��دي��دة «غ��رف��ة
أب � � ��ي» (م � �ن � �ش� ��ورات ض �ف��اف
_ م � �ن � �ش� ��ورات االخ� � �ت �ل��اف)
يلجأ ع�ب��ده وازن إل��ى ن��وع من
التجريب ،ليروي سيرته الذاتية
بالتقاطع مع سيرة والده .هاتان
السيرتان تتقاطعان م��ع سيرة
ب �ع��ض األم �ك �ن ��ة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة
اللبنانية وضاحيتها الشرقية
ً
خ�لال فترة الستينيات وص��وال
إل��ى ال �ح��رب األه�ل�ي��ة وم��ا لحقها
من أحداث قاسية .في الرواية ،يبحث وازن عن والده
الغائب ،حيث يصبح الولد أكبر من أبيه الذي رحل في
شبابه .وفي هذه االستعادة يعتمد الكاتب اللبناني
على تقنيات عدة منها الرسائل واملونولوج وغيرها.
◄ تحكي «الرفيقة وداد» (التنوير) لعماد م.
األم�ي�ن ،قصة عائلة أم نجم (وداد) ال�ت��ي ت�ن��زح إلى
ب�ي��روت بسبب االع �ت��داءات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م��ن قريتها
الواقعة على الحدود ،لتعود وتنتقل من بيروت بسبب
الحرب األهلية .في روايته ،يأخذنا األمني إلى مرحلة
الحرب األهلية وتزامنها مع االعتداءات اإلسرائيلية،
وما رافقها من تقسيمات مناطقية (شرقية وغربية)
وذل��ك من خ�لال سيرة «الرفيقة وداد» املتزوجة من
املسؤول التنظيمي وعائلتهما.
◄ م��ن خ�لال مواكبته وتفاعله
م � ��ع األح� � � ��داث ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا
ل �ب �ن��ان ،أص� ��در «م��رك��ز ع�ص��ام
ف ��ارس ل�ل�ش��ؤون اللبنانية»
ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ن �ش��اط��ات
ال� �ع ��ام ال �خ ��ام ��س مل �ن �ب��ر ال� �ح ��وار
( )2012تحت عنوان «شؤون
ل �ب �ن ��ان �ي ��ة» (إع � � � � ��داد :ش� ��ارل
س� ��اب� ��ا) .ن� �ق ��رأ ف ��ي ه � ��ذا ال �ع��دد
ب �ع��ض م� ��واد ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ش��ؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة
واالجتماعية واالقتصادية ،إلى جانب شهادات من
ّ
ّ
ويتضمن ملفات ع� ّ�دة منها طرح
التاريخ اللبناني.
تحييد لبنان ع��ن ال�ص��راع��ات العربية ،وال�ب�ح��ث عن
قانون توافقي لالنتخابات ،وثغرات النظام السياسي.
كذلك يحوي محورًا عن إدارة قطاع املياه في لبنان،
ً
ّ
وفصال عن صانعي تاريخ لبنان وكتابه.

