22

األربعاء  5آب  2015العدد 2657

ثقافة وناس

أدب هذه الغزارة اإلبداعية نصيحة أسداها إليه طبيبه ،هربًا من فكرة االنتحار بعدما فقد زوجته ورفيقة دربه وابنته .الروائي السوري الذي أمضى
ّ
جل حياته في بيروت ،يحكي في جديده «ياسمين» (دار جداول) عن التناقض األزلي بين شرق وغرب ،بين ثقافتين مختلفتين من خالل سيرته الذاتية

ياسين رفاعية ...الكتابة طوق نجاة من الجنون

عناية جابر
لـ ـي ــس الـ ـ ـه ـ ــوس ب ـك ـت ــاب ــة الـ ـ ــروايـ ـ ــات
وال ـق ـص ــص ( 13روايـ ـ ــة ل ـغــايــة اآلن،
عــدا القصص القصيرة واملجموعة
ُ
الشعرية وروايـتـ ّـن لــم تنشرا بعد)،
مـجــرد اكتظاظ فــنــي وسيولة أدبية
ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ي ــاس ــن
ر ّفــاعـيــة (مــوال ـيــد دمـشــق  .)1934بل
ُ
إنها الكتابة املتواصلة التي تنقذه
ُ
نصحه
مــن الجنون واالنـتـحـ ُـار .أمــر
ب ــه طـبـيـبــه الـنـفـســي امل ـع ــال ــج ،طالبًا
إليه عــدم ّ
التوقف عن الكتابة ،بغية
طويلة
اس ـت ـعــادة االت ـ ــزان إث ــر ح ـيــاة
ّ
شابها فقد مــوجــع .فقد أحـ ّـبــة تمثل
فـ ــي م ـ ــوت اب ـن ـت ــه الـ ـش ــاب ــة ل ـي ـن ــا عــن
سبع وثــاثــن سنة ،ومــوت حبيبته
وزوج ـتــه الـشــاعــرة أم ــل ال ـجــراح قبل

موت ابنته بسنة واحدة.
ف ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــده ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي «ي ــاسـ ـم ــن»
(دار جـ ـ ــداول) ،ي ـخــوض رفــاع ـيــة في
الـتـنــاقــض ال ــذي مــا ب ــرح بــن الـغــرب
وال ـ ـشـ ــرق ،ب ــن ث ـقــاف ـتــن مختلفتني
جــذريــا ،عبر حكاية الكاتب الذاتية.
ّ
تتطرق الرواية إلى قصة حب جمعت
بـ ــن ابـ ـن ــة الـ ـك ــات ــب لـ ـيـ ـن ــا ،والـ ـش ــاب
ّ
اإلنكليزي جون ،خلفت صراعًا حادًا
ب ــن ق ـيــم األب األخ ــاق ـي ــة الـشــرقـيــة،
وقـيــم الـحــريــة الـبــاهـظــة عـنــد الـشــاب
اإلنكليزي الــذي أصبح الحقًا زوجــا
البنته وأبًا ألوالدها الثالثة.
ص ـ ـ ـ ــراع رفـ ــاع ـ ـيـ ــة ض ـ ــد الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ـ ـ
الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ال ـ ـ ـ ــذي ه ـ ــو ظـ ـل ــم م ـط ـلــق
وس ـ ـلـ ــوان م ـط ـلــق ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
ـ ـ ـ ه ــو جــوهــر أص ــال ــة رواي ـ ــة رفــاعـيــة
ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي هـ ــذا امل ـف ـه ــوم ت ـمــامــا.

نقرأ عــن نضاله بكل قوته املتبقية،
وعـ ـ ـ ـ ــدم نـ ـسـ ـي ــان ــه أصـ ـ ـغ ـ ــر ت ـف ـص ـيــل
فـ ــي ع ـي ـش ــه الـ ـلـ ـن ــدن ــي ال ـ ـ ــذي جـمـعــه
وعائلته ،مفضيًا الى ذلك التعارض
ّ
الحاد ،بني مفاهيم الكاتب الشرقية
الـ ــراس ـ ـخـ ــة ،وبـ ـ ــن م ـف ــاه ـي ــم غــرب ـيــة
م ـغــايــرة أودت ال ــى يــوم ـيــات مليئة
بسوء التفاهم ،والـكــره والـعـنــف ،ثم
ّ
النبذ واالحتقار للكاتب .ظن األخير
لــوه ـلــة أن بــإم ـكــانــه ط ـمــس مـفــاهـيــم
حرية اآلخرين لصالح موروثات في
دينه وسلوكه ومعتقده.
ل ـ ــن ن ـ ـخـ ــوض ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ــرواي ـ ــة
تفصيليًا ،فالتفاصيل عند رفاعية
تـلـعــب دور األفـ ـك ــار ،أو ه ــي األف ـكــار
تتلطى خلف التفاصيل .وفي األفكار
ّ
الـ ـت ــي ض ـم ــت ـه ــا رواي ـ ـ ـ ــة «ي ــاسـ ـم ــن»
عمومًا ،تفترق صــورة حياة رفاعية

م ــع ال ـع ـي ــش ال ـل ـن ــدن ــي ،م ــع ال ـح ـيــاة
ُ
تحكمه بقوانينها
نفسها التي تبدأ
ُ
وتملي عليه قوة قادرة باسم القانون
وال ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة،
ل ـت ـغ ـي ـيــر ص ـ ـ ــورة ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـت ــي

لبنان انكسر أخالقيًا
وانفرز طائفيًا ،وأصبح اآلن
على كف عفريت
ترضخ فــي النهاية للقدر اإلنساني
امل ـت ـم ـثــل ف ــي امل ـ ـ ـ ــوت ...املـ ـ ــوت األك ـث ــر
حـقـيـقـيــة م ــن ك ــل امل ـفــاه ـيــم الـغــربـيــة
والشرقية.
ّ
رفــاع ـيــة ال ــذي أم ـضــى ج ــل ع ـمــره في
ل ـب ـن ــان ،أي أك ـث ــر م ــن أربـ ـع ــن س ـنــة،

ي ــراه الـبـلــد الــوح ـيــد ال ــذي ع ــاش فيه
حـرًا« :لــم يـ ّـدق بابي يومًا أي شرطي
س ـي ــر! ك ـنــت أش ـع ــر ب ــاألم ــان امل ـط ـلــق.
يحبونني ويـحـتــرمــونـنــي وك ــل دور
النشر تقبل كتبي .كما أنني مارست
الصحافة هنا ،وراسـلــت كــل وسائل
اإلعـ ـ ــام امل ـك ـتــوبــة وص ـن ـعــت اس ـمــي.
ل ـب ـنــان حــال ـيــا ب ـعــد الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
التي عايشتها بكل فجائعها ،انكسر
أخ ــاق ـي ــا وان ـ ـفـ ــرز ط ــائ ـف ـي ــا ،وأص ـب ــح
اآلن عـ ـل ــى ك ـ ــف عـ ـف ــري ــت .ال رئ ـي ــس
وال مــؤس ـســات وال دول ــة وال جـهــات
قـ ــادرة حـتــى عـلــى رف ــع الـنـفــايــات من
الـ ـش ــوارع .ه ــذا سـبـبــه أن لـبـنــان ولــد
والدة قـيـصــريــة وان ـتــزع ان ـتــزاعــا من
خاصرة سوريا .بيروت هي النافذة
ال ـتــي انـفـتـحــت ل ــي ع ـلــى األف ـ ــق ،بعد
بدايات خانقة في سوريا عملت فيها
في كل املهن ،من صبي فـ ّـران في فرن
أبي الى العمل مع صانع أحذية .حني
جــاءت لــور ّ
غريب الــى دمشق ،أجرت
معي حــوارًا وكنت قد بــدأت الكتابة.
وع ـنــدمــا ع ــادت إل ــى ب ـي ــروت ،نـشــرت
حـ ـ ـ ـ ــواري ووضـ ـ ـع ـ ــت ص ـ ــورت ـ ــي ع ـلــى
غالف ملحق «لو جور» وفي الخلفية
فـ ــرن أب ـ ــي ،وق ــال ــت ف ــي الـ ـعـ ـن ــوان :من
هذه الجامعة ّ
تخرج ياسني رفاعية.
نتاجاتي كما قلت القت ترحيبًا هنا
وف ــي مـصــر ،وال ـن ـتــاج الـجـيــد يفرض
نـفـســه ،خـصــوصــا فــي س ــوق الــروايــة
املـفـضـلــة عـنــد ال ـنــاشــريــن» .م ــاذا عن
الشعر؟ هل حاولت إليه؟ وهل أنت مع
رفض طبع الدواوين الشعرية بحجة
أنـ ـه ــا ال ت ـب ـيــع ك ـم ــا ي ـع ـلــل أص ـح ــاب
الدور؟ يجيب« :إطالقًا ،أنا مع الشعر،
فـهــو ب ــاألس ــاس دي ـ ــوان ال ـع ــرب .ولــي
ُ
فــي مـجــال الـشـعــر كـتــاب طـبــع مرتني
ت ـحــت عـ ـن ــوان« :أنـ ــت الـحـبـيـبــة ،وأن ــا
العاشق» ،وعلى دور النشر أن تتكفل
بإيجاد سبل مساعدة الشعراء على
نـشــر نـتــاجــاتـهــم» .وم ــن يعجبك من
الـ ــروائ ـ ـيـ ــن؟ ي ـ ـ ـ ّ
ـرد« :أح ـب ـب ــت ال ـي ــاس
الــديــري ال ــذي كتب رواي ــات أرب ــع في
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ،وه ـ ــو مـ ــن ال ــروائـ ـي ــن
الجيدين وأح ـ ّـب ج ـدًا روايـتــه «تبقى
وحـ ـيـ ـدًا وتـ ـ ـن ـ ــدم» .ك ـم ــا اقـ ـ ــرأ ل ـل ـيــاس
خ ـ ــوري ،والـ ـس ــوري الـلـبـنــانــي حليم
ب ــرك ــات خ ـص ــوص ــا رواي ـ ـتـ ــه املــذه ـلــة
«ستة أيام» ،إلى جانب حسن داوود،
وع ـبــده وازن ،ورب ـيــع جــابــر ،وحـنــان
ال ـش ـي ــخ ،والـ ـس ــوري ــة غـ ـ ــادة ال ـ ّـس ـم ــان
وأسـ ـم ــاء أخ ـ ــرى لـيـســت ف ــي ال ــذاك ــرة
اآلن».

موعد

ّ
«الكمنجاتي» الفلسطيني يغني ألحان الحجارة
روان عز الدين
ال ت ـف ـصــل «ج ـم ـع ـي ــة ال ـك ـم ـن ـجــاتــي»
بــن الـحـصــار الـعـسـكــري والـحـصــار
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـفـ ــرضـ ــه ال ـ ـعـ ــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن.
ال ـط ــري ــق ن ـف ـســه ي ـم ـ ّـر بــاالح ـتــالــن،
وعليه تقود «جمعية الكمنجاتي»
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم امل ــوسـ ـيـ ـق ــى
ل ــأط ـف ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـي ـنــن .م ــن هـنــا
انطلق رمزي أبو رضوان بتأسيس
«جـمـعـيــة الـكـمـنـجــاتــي» ف ــي فــرنـســا
ع ــام  .2002تــؤمــن الـجـمـعـيــة فسحة
موسيقية للطفل الفلسطيني ،من
دون أن تتخلى عن قيمة املوسيقى
نفسها ومستواهاّ .
يتم كل ذلك على
هامش التأليف والعزف الذي تقوم
ب ــه «الـ ـف ــرق ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـمــوسـيـقــى

الـ ـع ــربـ ـي ــة ـ ـ ـ الـ ـكـ ـمـ ـنـ ـج ــات ــي» .تـحـيــي
ال ـفــرقــة امل ـ ــوروث ال ـعــربــي واألغ ــان ــي
ال ـت ــراث ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ـق ــوال ــب
امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة
ً
الكالسيكية ،وصــوال إلى املوسيقى
امل ـع ــاص ــرة م ـثــل أل ـح ــان مـحـمــد عبد
الوهاب ،ورياض السنباطي ،وفريد
األطرش.
وبــرغــم الـجــانــب الـنـفـســي اإليـجــابــي
الذي تتركه املوسيقى على األطفال،
وخ ـصــوصــا داخـ ــل واقـ ــع املـخـيـمــات
ّ
الحياتي الخانق ،إال أن األمر ـ ـ رغم
أهميته ـ ـ ـ يـتـعــدى ذل ــك فعليًا .بقدر
كـبـيــر م ــن ال ـجــديــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
األطفال ،تعمل الجمعية على «خلق»
موسيقيني فلسطينيني ،ومتابعتهم
بمناهج موسيقية مكثفة ،تتشابه
مــع النظام املــدرســي .هــذا مــا يؤكده

ال ـع ــدد الـ ــذي ب ــدأ ي ـ ــزداد ف ــي الـضـفــة
الغربية ،ووصل حاليًا إلى  600طفل
فـلـسـطـيـنــي تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم بــن
 6و 18عــامــا .يــرتــاد ه ــؤالء م ــدارس
«الـكـمـنـجــاتــي» داخ ــل فـلـسـطــن ،في
رام ال ـل ــه وج ـن ــن وم ـخ ـي ـمــات وق ــرى
الضفة وم ــدارس ال ـ ـ «أون ــروا» ،حيث
بـنــت «الـكـمـنـجــاتــي» م ــراك ــز لتعليم
كل اآلالت .هذه البرامج انتقلت إلى
لبنان عام  ،2008وتحديدًا إلى «بيت
أط ـفــال ال ـص ـمــود» فــي مخيمي بــرج
البراجنة وشاتيال .على مدى السنة
ال ــدراس ـي ــة ال ـت ــي تـسـتـمــر م ــن أي ـلــول
(سبتمبر) حتى حــزيــران (يــونـيــو)،
يتلقى  45تلميذًا حاليًا تعلم العزف
ع ـل ــى ال ـط ـب ـل ــة وال ـ ـعـ ــود وال ـك ـم ـن ـجــة
والـ ـ ـن ـ ــاي ،إل ـ ــى ج ــان ــب ح ـص ــص فــي
ال ـتـ ّ
ـذوق املــوسـيـقــي ،فيما ُ
سيضاف

التشيلو والقانون ابتداء من أيلول
(سبتمبر) املقبل .هذه السنة للعام
الثاني على التوالي ،انطلق املخيم
ال ـص ـي ـف ــي ل ـ ـطـ ــاب «ال ـك ـم ـن ـج ــات ــي»
ف ــي ل ـبـنــان ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــوف .في

مقطوعات فولكلورية،
وموسيقى شرقية وعربية
اإلق ــام ــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـمــر ل ـس ـتــة أيـ ــام،
يـخـضــع ط ــاب املـخـيـمــات ملجموعة
دروس ن ـظ ــري ــة وت ـط ـب ـي ـق ـيــة مـكـثـفــة
على أيــدي موسيقيني فلسطينيني
(طالب سابقون في «الكمنجاتي»).
وع ـ ـنـ ــد الـ ـث ــامـ ـن ــة م ـ ــن م ـ ـسـ ــاء الـ ـغ ــد،
س ـت ـت ـ ّـوج ب ـح ـف ـلــة «ف ـل ـس ـطــن تـغـنــي
ألـ ـح ــان الـ ـحـ ـج ــارة» املــوس ـي ـق ـيــة فــي

الـ ـ «أس ـم ـب ـلــي ه ـ ــول» ف ــي «ال ـجــام ـعــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت» .األم ـس ـيــة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــروت ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـع ـ ــود ري ـع ـه ــا
لــ»جـمـعـيــة الـكـمـنـجــاتــي» ،سـيـشــارك
فيها  16موسيقيًا فلسطينيًا (بزق
وعود وآالت إيقاعية وكونترباص،
وك ـ ـم ـ ـن ـ ـجـ ــة ون ـ ـ ـ ـ ــاي وأكـ ـ ـ ـ ــورديـ ـ ـ ـ ــون)
وسـيـقــدمــون مقطوعات فلسطينية
ف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة ،وم ــوسـ ـيـ ـق ــى شــرق ـيــة
وعـ ــرب ـ ـيـ ــة ك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ب ـمـ ـش ــارك ــة
ك ــورال يـضــم مـجـمــوعــة مــن األطـفــال
امل ـشــاركــن فــي املـخـيــم الـصـيـفــي في
الشوف.
«فلسطني تغني ألحان الحجارة»20:00 :
م ـس ــاء ال ـغ ــد ـ ـ ـ ق ــاع ــة ال ــ«أس ـم ـب ـلــي هـ ــول»،
الجامعة األميركية في بيروت .لالستعالم:
71/386148

