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عاش في ظل الغياب
شهادات
تابع الحب بعد الموت
محمد علي شمس الدين

(مروان طحطح)

ّ
شيخوخة الصف الثاني
حسين بن حمزة
مـ ــات ي ــاس ــن رف ــاع ـي ــة .ب ـعــض امل ــوت
مربك أحيانًا حني يتعلق بكاتب ظل
ً
حـضــوره م ـتــداوال داخــل مــا يمكن أن
ّ
ّ
نسميه كتاب الصف الثاني .لم يكن
الكاتب السوري الذي أقام في بيروت
منذ الستينات على الهامش تمامًا
ول ــم يـكــن فــي امل ــن تـمــامــا أي ـضــا .كــان

ّ
حكاء وراو شفوي يمزج
بين بساطة الحديث
وخصوبة الزمن
هذا التأرجح متاحًا ،وال يزال متاحًا
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وف ـ ــي ص ـحــاف ـت ـهــا وف ــي
مقاهيها ،وفي فقاعتها الفريدة التي
ال ت ــزال تـحـتــوي عـلــى ه ــواء مختلف
وأكـثــر حيوية مــن العواصم العربية
األخرى.
ج ــاء رفــاع ـيــة إل ــى ب ـي ــروت ف ــي رحـلــة
ق ـط ـع ـه ــا ،ق ـب ـل ــه وب ـ ـع ـ ــده ،سـ ــوريـ ــون
وعراقيون وفلسطينيون ومصريون
وس ـ ــواه ـ ــم م ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب والـ ـشـ ـع ــراء
العرب .كانت بيروت مكانًا لصناعة
األس ـ ـ ـم ـ ـ ــاء أو ص ـق ـل ـه ــا أو م ـن ـح ـهــا
اع ـتــرافــا وم ـســاحــات مـفـتــوحــة أكـثــر.
ك ــان صــاحــب «ال ـحــزن فــي كــل مـكــان»
( ،)1960بــاكــورتــه الـقـصـصـيــة الـتــي
ن ـشــرهــا ف ــي دم ـش ــق م ـس ـتــدرجــا إلــى
هـ ـ ــذا امل ـ ـنـ ــاخ الـ ـف ــائ ــر بـ ـك ــل الـ ـنـ ـب ــرات
وال ـط ـمــوحــات .ع ــاش فــي سـخــاء تلك
ال ـح ـق ـب ــة وثـ ــرائ ـ ـهـ ــا ،وارت ـ ـبـ ــط اس ـمــه
ب ــأسـ ـم ــاء عـ ــديـ ــدة ظـ ــل حـ ـت ــى أي ــام ــه
ّ
مروياته
األخـيــرة يستعيدها داخــل
عن بعض خبايا وأسرار تلك الحقبة،
بـ ــل إنـ ـ ــه ظـ ــل م ـن ـت ـم ـيــا فـ ــي ك ـت ــاب ــات ــه
ونصوصه إلى ذاك الزمن أيضًا ،وبدا
عالقًا فــي سياق ولغة كانت سائدة
فـ ــي زم ـ ــن أقـ ـ ــدم ح ـت ــى مـ ــن سـتـيـنــات
ّ
بـ ـي ــروت ذاتـ ـه ــا .كـ ــان رف ــاع ـي ــة حــكــاء
وراوي ـ ـ ــا ش ـفــويــا ي ـم ــزج ب ــن بـســاطــة
الـ ـح ــدي ــث وخـ ـص ــوب ــة الـ ــزمـ ــن الـ ــذي
ً
يــروي عنه .يمكنه أن يحدثك طويال
ع ــن غ ـســان كـنـفــانــي وغـ ــادة الـسـمــان
ول ـي ـل ــى بـعـلـبـكــي وس ــام ــي ال ـج ـنــدي
وزكـ ــريـ ــا ت ــام ــر وعـ ـص ــام م ـح ـف ــوظ...
ويـ ـبـ ـتـ ـه ــج ب ـ ـحـ ـيـ ــازتـ ــه النـ ـطـ ـب ــاع ــات

ووج ـ ـهـ ــات ن ـظ ــر وأسـ ـ ـ ــرار شـخـصـيــة
حول تلك التجارب .تلك االنطباعات
وال ـح ـك ــاي ــات وال ـ ـسـ ــرديـ ــات تـســربــت
بــاملــذاق البسيط نفسه إلــى قصصه
ورواياته ،وخصوصًا األخيرة منها.
ولعل معظمنا قرأ تلك الروايات التي
أقامت في الصف الثاني أيضًا ،ولم
ً
تكن حاضرة في الواجهة التي تضم
أحـ ــدث الـ ــروايـ ــات وأك ـث ــره ــا راهـنـيــة
على مستوى الكتابة.
وفاة رفيقة دربه الشاعرة أمل جراح
( 1945ـ ـ  )2004أفـقــدت رفــاعـيــة تلك
الصحبة الثمينة التي كانت ستؤنس
كهولته في املقلب األخير من العمر.
ال ـ ــزوج ـ ــة الـ ــراح ـ ـلـ ــة كـ ــانـ ــت ح ــاض ــرة
ب ــاس ـت ـم ــرار ،وك ـ ــان بــاس ـت ـطــاع ـتــه أن
ُيقحم اسمها وحنينه إليها فــي أي
حــديــث م ـعــه .ف ــي س ـنــواتــه األخ ـي ــرة،
كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث عـ ـ ـ ــن قـ ـ ـص ـ ــص ح ــب
يعيشها ،ويـبــالــغ ربـمــا فــي حضور
تلك القصص التي وجد فيها منافذ
ضيقة ومنعشة لوحشته املتمادية
الـتــي قـضــاهــا وح ـي ـدًا فــي مـنــزلــه في
نهاية شارع الحمرا .الشارع الشهير
الذي انحصرت حياة ياسني رفاعية
وك ـتــابــاتــه ع ـلــى أرص ـف ـتــه ومـقــاهـيــه
وصداقاته .هناك ،كتب معظم أعماله
عــن ال ـحــرب وع ــن رأس ب ـيــروت وعــن
ّ
كـ ــتـ ــاب وش ـ ـعـ ــراء ي ـ ــرت ـ ــادون م ـقــاهــي
الشارع ،وعن قصص حب بني كهول
وفتيات في مقتبل العمر.
ظل ياسني رفاعية يغرف من ماضيه
ومن سيرته ومن سيرة بيروت التي
احتضنته .كـتــب شـعـرًا أو نصوصًا
َ
ذات نفس شعري كما كــان يسميها،
وكـتــب القصة وال ــرواي ــة ،وظــل يعمل
فـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،وأص ـ ـ ـ ــدر أكـ ـث ــر مــن
عشرين كتابًا .كتب عن زوجته ،وأعاد
نشر روايتها «الرواية امللعونة» التي
فـ ـ ــازت بـ ـج ــائ ــزة م ـج ـلــة «ال ـح ـس ـن ــاء»
سنة  .1968وفي كل ذلــك ،ظل ياسني
رفاعية يشبه نفسه وذاكرته وسيرته.
ك ـ ـ ــأن ك ـ ــل تـ ـل ــك الـ ـكـ ـت ــاب ــات ت ــراب ـط ــت
فيما بينها بقوة تلك الــذاكــرة وتلك
السيرة .سيرة وذاكرة لم ُيكتب لهما
االلـتـحــاق بــالـتـطــورات واالنعطافات
الـتــي حــدثــت فــي ال ــرواي ــة املـعــاصــرة،
ولم ُيكتب لصاحب السيرة والذاكرة
ّ
أي ـض ــا أن ي ـع ـيــش ش ـي ـخــوخــة كــتــاب
ال ـص ــف األول ،وأن ي ـح ـظــى بصيت
وبريق وترف رحيل هؤالء أيضًا.
رحل ياسني رفاعية في الظل تقريبًا.
شيخوخته ومرضه ساهما في ذاك
ال ـت ــواري الـبـطــيء ال ــذي اكـتـمــل أمــس
وهو في الثانية والثمانني.

بموت ياسني رفاعية ،ينفرط عقد زمــن جميل كنا عشناه
م ـعــا .كـنــا م ـت ـجــاوريــن ف ــي ال ــزم ــن وم ـت ـجــاوريــن ف ــي السكن
ومتجاورين في تبادل أسرارنا وحفظها حتى أوان اللحظة
املناسبة.
فما بيني وبــن ياسني وبيني وبــن أمــل جــراح ،ومــا كــان بني
أوالدنا ،أمر روائي بحق .ولست أدري ما ذكره ياسني رفاعية
في روايته التي كان على أهبة توقيعها ولم يفعل بعد أن أجبره
املوت على توقيع روايته .هذه الرواية اسمها «من خرم االبرة»،
وكان قد نقل لي اسمها قبل أسبوع من موته .كان في املنزل،
ولــم يكن متأهبًا للرحيل .كل ما في األمــر ،كما قــال ،هو أنه
سيدخل املستشفى ليجري عملية في عينه اليمنى بعد أن
أجرى عملية في عينه اليسرى.
وكان ممتلئًا برغبة الحياة ودفق الكتابة .قال لي إنه ستصدر
له عن «دار الساقي» ثالث روايات من بينها «من خرم األبرة»،
وقــال لي إنني مذكور في الــروايــة كشخص من أشخاصها
باالسم .وأنني مدعو من اآلن لحضور توقيع الرواية.
لم أرغب في سؤاله عن مالمحي في الرواية ،بل احتفظت بذلك
إلى القراءة .وها أنا اآلن أقرأ موت صديقي ولم أقرأ روايته بعد.

ترى ماذا سيقول؟ ترى أي صفحة من حياة وروايــة وشعر
طويت هذا اليوم؟
تــرى أيلتقي بأمل جــراح من جديد؟ وكيف؟ تــرى أيسلم لي
عـلــى ام ــرأة أخ ــرى هــو يعرفها وأن ــا أعــرفـهــا وال أح ــد ســوانــا
يعرفها وماتت ..أيراها هناك؟
لقد جلست الجميلة بيننا في رحلة إلى املغرب ...وكان أن ...ثم
ماتت الجميلة .ياسني وحده يعرف ذلك .ولست أدري إذا كان
ذكر ما كان في روايته.
ياسني رفاعية شاعر في أصل روايته .شغفه بالشعر قرنه
بأمل جــراح .وهذا الشغف هو الذي عقد بيني وبينه صداقة
حياة .والحياة بمفاجآتها ،التي عاشها ياسني كانت التربة
الـتــي نـمــت فيها رواي ــات ــه .وق ــد ك ــان الــرجــل مـحــاطــا بأمرين
ملتبسني :الحب وامل ــوت .لقد أحــب ا َلــرجــل حتى الثمالة .أمل
ماتت وابنته (وكانت صديقة ابنتي اسيا) ماتت .ولم يبق له
سوى بسام.
أعطى ياسني لكل أصدقائه من ذاتــه .وهــذه الكتابة عنه في
يومه األخير ستكون أول اإلشــارات إلى إبداعه الغزير الحي.
إبداعه الذي ال ينطوي مع جسده في قبر ال أعلم أين سيكون.
في دمشق التي غادرها أم في بيروت التي حضنت أيامه.
تابع يا ياسني الحب بعد املوت.

عن الجناس الناقص
بين ياسين والياسمين الدمشقي
شوقي بزيع
كم هو شاق على املرء أن يكتب عن املوت «الطازج» ألحد أقرب
األصدقاء إلى قلبه ،كما هو الحال مع ياسني رفاعية .وكم هو
صعب ومدعاة للحرج واملرارة أن تدعى إلى رثاء شخص عزيز
ولصيق بحياتك ،فيما جثمانه لم يوار التراب بعد ،وفيما أنت
منشغل بترتيبات موته وإخــراجــه من املستشفى ونشر نبأ
رحيله حيث يجب أن ينشر .كما ّأن ّ
علي مــن جهة ثانية أن
ّ
ّ
تصدقني اللغة وتمنحني ما أشاء من
أصدق النبأ الفاجع كي
املفردات التي تليق بفداحة الخسارة وغصة الفقدان .ذلك أنّ
عالقتي بياسني تـعــود إلــى أكـثــر مــن أربـعــة عـقــود مــن الــزمــن،
كــانــت أكـثــر مــن كافية ملنح صداقتنا فــرصــا ومطبات كثيرة
الخـتـبــار رســوخـهــا املـتـجــدد يــومــا بـعــد ي ــوم ،ولتحويلها إلــى
مناسبة مديدة للمناومة وتبادل املسرات واألحزان والحتساء
ما أمكن من ملذات الحياة وشقاءاتها .وحني انتقلت إلى منزلي
الجديد في رأس بيروت ،تكفلت املصادفة من جهتها أن توثق
مــا بيننا مــن م ــودة ،حـيــث كـنــت أسـتـطـيــع أن أط ــل مــن إحــدى
النوافذ على شرفة منزل ياسني التي زينتها زوجته أمل جراح
بنباتات الفل والغاردينيا وبالياسمني الــذي كان شــذاه العطر
يعود بالزوجني الكاتبني إلى مرابع دمشق ،وأحيائها الفواحة،
بقدر ما كان يصنع مع اسم صاحب «مصرع املاس» جناسًا
شبه كامل يدفعني على سبيل الطرفة إلى أن أسميه «ياسمني
رفاعية» .لم تكن الكتابة وحدها هي ما ربطني بياسني ،وال تلك
الشرفة الزاهية التي أطلقت ًأمل جراح من وراء نباتاتها املعلقة
ـرودتـهــا الحنون ،محتفية بزفافي املفاجئ قبل  13عامًا،
زغـ ً
مغالبة مرضًا خطيرًا في القلب وضع حدًا لحياتها القصيرة
بعد عدة أشهر .وال القدر الذي جعلنا نلوذ باملكان عينه حيث
كان كل منا يخلد إلى ركنه املنعزل في مقهى «دبيبو» ،لكي
يعاقر أحدنا لغة الشعر ويصنع اآلخر مصائر مناسبة ألبطال
رواياته .بل كان ثمة شيء يتصل بالكيمياء ،وشيء آخر يتصل
باملوقف من العالم ،وبعشق الجمال حيثما انعكست تجلياته،
وبانتزاع الضحك من جــذور املـفــارقــات ،وباالحتفاء باألنوثة
الكونية التي تجد في املرأة مرآتها األصفى وظهيرها الساحر.
ولعل فرح ياسني بالحياة وانجذابه الواله إلى عقد صالت املودة
مع ينابيع العذوبة األم ،هما ما جعال حياته آهلة بالصداقات،
وهما ما دفعا شاعرًا رائعًا وفائق الحساسية كأنسي الحاج
إلــى جعله جليسه األثير الــذي يأنس إليه كلما انسدت أمامه
سبل الفرح واالبتهاج .ولعل أنسي املتردد باستمرار إلى منزل
ياسني كان ،وهو يكتب «الوليمة» ،يرى في صاحب «حب شديد
اللهجة» التمثل األصدق لشغفه بحب العالم ،ولرغبته في التهام
أطايبه من ظاهر القشور حتى صميم النواة.

كــان ياسني رفاعية ،بقامته الفارعة وجسمه املمتلئ ،نهرًا
عــارمــا مــن الـحـكــايــات يـمـشــي عـلــى قــدمــن .ك ــان خــزانــا من
السرد واالستعادات الشفوية لشوارد الذكريات التي لم يكتب
منها ،على غزارة ما أنتجه ،سوى القليل .صحيح أن سيرته
الشخصية كانت حافلة باالنتصارات والنكسات ،باملفقودات
ّ
اللقى ،باألمل وخيبات األمل ،غير أنه كان يظفر في الحالتني
بغنيمة القص ،وبتحويل كل ما خبره إلى جنة من املرويات
ال ـتــي ك ــان ي ـعــرف كـيــف يـعـيــد اخ ـتــراع ـهــا بــذاكــرتــه املـتــوقــدة
ورشاقته في توليف الحكايات .وكان كريمًا في كل شيء ،في
الهدايا التي يغدقها على نسائه دون حساب ،كما في مظهره
االحـتـفــالــي .فــي أنــاقـتــه الـبــاذخــة ،كما فــي لغته املتدفقة التي
يسيل لها سامعاته وسامعيه .وكنا نشعر ،نحن أصدقاءه
ومجالسيهّ ،
بأن رواياته وقصصه التي أصدرها بالعشرات
لم تكن ســوى الجزء اليسير مما يخفيه طي نفسه ،أو مما
حــال املــوت بينه وبــن إنـجــازه في كتب .فقد كــان قــادرًا على
التقاط كــل سانحة مــن ســوانــح عيشه ،وتحويلها إلــى عمل
سردي .والنساء اللواتي وقع في عشقهن ،لم ّ
يكن في الواقع
ســوى ذرائ ــع مختلفة للوقوع فــي عشق اللغة ،أو لتحويلهن
إلى روايات.
أما كهولته الزاحفة وشعره الذي اكتسى بالبياض ،فلم يخففا
أبـ ـدًا مــن هـيـجــان روح ــه ،وال مــن وســامـتــه املهيبة واملشبعة
بالظرف ،وال مــن ملعان عينيه الراغبتني فــي افـتــراس كــل ما
تقعان عليه من مباهج وملذات.
كأبطال األساطير عاش ياسني رفاعية ،وكأبطال األساطير
قضى ياسني بجلطة عنيفة في الدماغ ،في أحد مستشفيات
بـيــروت .غريبًا وشبه وحـيــد ،ذهــب الـفــارس الدمشقي ،الــذي
اتخذ منذ يفاعته من بيروت التي أحبها سكنًا له ،إلى حتفه
األخـيــر ،بعدما أنفق كــل مــا فــي جعبته مــن نهم للحياة ،ولم
يدخر قروشه البيضاء أليامه السود.
وكما حدث لبدر شاكر السياب ،انفض عنه معظم أصدقاء
زمن الرفاه ،ولم يتحلق حوله على سرير املوت إال رفاق ستة:
أخـتــه ن ـجــاح ،واب ـنــه ب ـســام ،وزي ـنــة سـعـيـفــان ،ورن ـيــم ضــاهــر،
ورفيق البنه الوحيد ال أذكــر اسمه ،وكاتب هــذه السطور .ال
شيء في منزله سوى مكتبة بيته ،وبعض لوحات أصدقائه
مــن الــرســامــن ،وص ــور أم ــل ج ــراح ،وبـعــض الـنـســاء الـلــواتــي
أحبهن ،وشتالت الغاردينيا والياسمني التي لن تجد بعد أيام
من يشاطرها الدموع قبل أن تستسلم للذبول .أما أنا ،الناظر
كلما خرجت من البيت نحو شرفته املقابلة ،فلن أجد بعد من
يرافقني في أمسيات الشعر ،أو يشاطرني الجلوس في ركن
املقهى ،أو يعاتبني على التخلف عن زيارته كلما استبد به
الحنني وأثقله جليد العزلة.

