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ثقافة وناس

رحيل

ياسين رفاعية الكاتب الذي

من دمشق إلى بيروت ...مسيرة في تدوين الشقاء
خليل صويلح
بـ ــدت ال ـق ـص ــص األول ـ ـ ــى ال ـت ــي كـتـبـهــا
ياسني رفاعية ( 1934ـ  ،)2016كما لو
أنها خــارجــة مــن بيت الـنــار فــي الفرن
الذي كان يعمل فيه .الصبي الذي ولد
ف ــي ح ــي الـعـقـيـبــة الــدم ـش ـقــي طحنته
الحياة باكرًا ،فاكتشف قسوة العيش

في «العصافير» ( ،)1980سيبلغ
ذروة منجزه القصصي لجهة
االبتكار والكثافة التعبيرية

وجهًا لوجه .كان يحمل صينية الكعك
ويقف بها أمام «سينما غازي» ّ
يتفرج
ع ــن ب ـع ــد ع ـل ــى م ــا يـ ـ ــدور ف ــي مـصـنــع
األحـ ـ ـ ــام ،وإذا ب ــه ي ـن ـج ــذب إلـ ــى تـلــك
ّ
املتخيلة في السينما أو إلى
القصص
ت ـلــك ال ـتــي ك ــان ي ـقــرأهــا ف ــي ال ــرواي ــات
الـبــولـيـسـيــة ،ق ـبــل أن ي ـج ـ ّـرب الـكـتــابــة
بنفسه.
لـ ــم ي ـك ــن ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ابـ ـتـ ـك ــار عــالــم
ّ
ً
ّ
متخيل .وجد ضالته أوال في يوميات
ماسح أحــذيــة يعرفه عــن قــرب ،فكتب
ق ـص ــة ع ـن ــه وأرسـ ـلـ ـه ــا إل ـ ــى م ـســاب ـقــة
ك ــان ــت ق ــد أع ـل ـنــت عـنـهــا مـجـلــة «أه ــل
الـنـفــط» فــي ب ـغــداد الـتــي كــان يديرها

جبرا إبراهيم جبرا ،وإذا بها تحصد
الجائزة األولى .هذه املفاجأة وضعته
أمــام عتبة أخــرى في الكتابة .ومثلما
اقتحم ح ـ ّـداد فــي حـ ّـي البحصة اسمه
زكــريــا تامر الحياة األدب ـيــة ،أتــى هذا
الـ ـف ـ ّـران بـخـبــزه األس ـ ــود إل ــى مطحنة
ً
الخيال .كان االثنان يلتقيان ليال في
مقبرة مجاورة يتناقشان بما أنجزاه
مـ ــن ق ـ ـصـ ــص .كـ ـ ــان األول ك ــاب ــوس ـي ــا
وتـجــريـبـيــا ،فيما انـشـغــل الـثــانــي في
م ـج ـمــوع ـتــه األول ـ ـ ــى «ال ـ ـحـ ــزن ف ــي كــل
مـكــان» ( )1960بالعيش فــي التجربة
وت ـ ّـدوي ــن ال ـش ـق ــاء ،ف ـغ ــرق ف ــي أوحـ ــال
األزقـ ـ ــة املـهـمـلــة ون ـمــاذج ـهــا الـبـشــريــة

فـ ــي ب ــؤس ـه ــا وع ـش ـق ـه ــا وخ ـي ـب ــات ـه ــا.
ي ـه ـتــف ب ـطــل ق ـصــة «ال ـع ــال ــم ي ـغ ــرق»:
«ال ـص ـخ ــرة ث ـق ـي ـلــة .ال ـص ـخ ــرة ثـقـيـلــة.
وسـيـظــل الـعــالــم فــي ان ـح ــداره األب ــدي
يـ ـغ ــرق ف ــي بـ ـح ـ ٍـر آسـ ـ ــن» .ث ــم أتـبـعـهــا
ب ـم ـج ـمــوعــة ثــان ـيــة أك ـث ــر ن ـض ـجــا هي
«ال ـعــالــم ي ـغ ــرق» ( .)1963ه ـكــذا حفر
اس ـمــه ب ـيــديــه وأع ـص ــاب ــه وان ـف ـعــاالتــه
ّ
ليصبح واحـدًا من أبــرز كتاب املوجة
الثانية في القصة السورية بعد جيل
الـ ّ
ـرواد .عمله في الصحافة الدمشقية
فــي تلك الـفـتــرة ،لــم يشغله عــن كتابة
القصة ،على العكس تمامًا ،فقد تتالت
أعـمــالــه ب ـغ ــزارة ،س ــواء فــي الـقـصــة أو
ف ــي ال ــرواي ــة أو ف ــي ال ـش ـع ــر .تـنـطــوي
ال ـح ـك ــاي ــة فـ ــي أعـ ـم ــال ــه األول ـ ـ ـ ــى عـلــى
واقعية خشنة تنبئ عن عزلة الكائن
البشري وبؤسه وعذاباته .أشخاص
هامشيون وبسطاء في شوارع تضج
بالحياة ،ال يجدون مكانًا لهم وسط
الـ ـجـ ـم ــوع ،بـ ــأحـ ــام م ــؤج ـل ــة يـصـعــب
تحقيقها .هكذا تتكرر مـفــردات مثل:
ال ـق ـســوة وال ـف ـج ـي ـعــة والـ ـع ــدم وامل ــوت
وامل ـق ــاب ــر« :أش ـع ــر كــأنـنــي ول ــدت على
ـراش مــن شـقــاء» يـقــول .مــع «الــرجــال
فـ ٍ
ال ـخ ـط ــرون» ( ،)1979تــذهــب قصص
ياسني رفاعية إلى الكثافة واالختزال
يحيط بها عالم مغلق وكتيم وعنيف.
أشـ ـ ـخ ـ ــاص مـ ــراق ـ ـبـ ــون عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوام.
مـ ـط ــاردات واس ـت ـجــوابــات وات ـهــامــات
تنتهي بــاالعـتـقــال أو ال ـق ـتــل .يضيق
امل ـكــان إل ــى ح ــدود زنــزانــة مـعـتـمــة ،أو
أقبية رطبة ،أو غرف تعذيب .إنه زمن
ص ـع ــود املـ ـخ ــاب ــرات ،وان ـت ـه ــاك حــريــة
ال ـف ــرد وح ـبــس أن ـفــاســه ،ف ــي مـتــوالـيــة
ســرديــة تنطوي على وقــائــع مخزية.
لـكـنــه ف ــي «ال ـع ـصــاف ـيــر» ( )1980ذات
النبرة الشعرية ،سيبلغ ذروة منجزه
الـقـصـصــي لـجـهــة االب ـت ـكــار والـكـثــافــة
التعبيرية .قصص صــاحــب «مصرع

املـ ـ ـ ــاس» إذًا ،ه ــي اسـ ـت ــرج ــاع وق ــائ ــع
معيشة أكثر منها تجارب تخييلية؛
إذ يتفوق الحكواتي على السارد في
معظم نماذجها ،بعيدًا عن التجريبية
التي وسمت تـجــارب مجايليه أمثال
زك ـ ــري ـ ــا ت ـ ــام ـ ــر ،وسـ ـعـ ـي ــد حـ ــوران ـ ـيـ ــة،
وجورج سالم.
هجرته املبكرة إلى بيروت الستينيات
الـ ـت ــي ك ــان ــت ح ـي ـن ــذاك م ــركـ ـزًا ثـقــافـيــا
بــامـتـيــاز ،وضـعـتــه أم ــام أسـئـلــة أخــرى
أكثر جذرية ،فهو لم يتردد في تغذية
ع ــوامل ــه ال ـســرديــة بــاع ـتــرافــات جــريـئــة،
ن ــاب ـش ــا م ـن ــاط ــق سـ ـ ّ
ـريـ ــة فـ ــي ح ـي ــات ــه،
م ــن دون أق ـن ـع ــة .وسـ ـتـ ـق ــوده ال ـح ــرب
األه ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي سـبـعـيـنـيــات
القرن العشرين إلــى الــروايــة ،إذ عاش
وقائعها عن كثب .كانت روايته «املمر»
( )1978وثيقة مهمة في نفض الغبار
عن تلك الحرب الطاحنة ،ثم استكمل
جوانب أخرى من هذه الحرب في ثالث
روايات الحقة «رأس بيروت» ،و«امرأة
غامضة» ،و«دماء باأللوان».
رحيل رفيقة دربه الشاعرة أمل جراح
ـرض ع ـض ــال،
( 1945ـ ـ ـ  )2004إثـ ــر مـ ـ ـ ٍ
أصابه بصدمة كبرى ،قبل أن يستعيد
ذك ــري ــات ــه مـعـهــا ف ــي روايـ ـت ــه املــوجـعــة
«الحياة عندما تصبح وهمًا» ()2008
كنوع من التوازن النفسي في مواجهة
الفقد .وسوف يغرق بعد هذه التجربة
ـات عصيبة ،سعى لالنتصار
فــي أوق ـ ٍ
عليها بــالـكـتــابــة املـسـتـمــرة والـغــزيــرة
واملــؤملــة ،رغــم إصــابـتــه ب ــداء النسيان.
وهـ ـ ــذا م ــا ج ـع ـلــه ي ـل ـت ـفــت ف ــي أع ـمــالــه
األخيرة إلى تشريح أحوال شخصيات
تـعـيــش ش ـقــاء الـشـيـخــوخــة ،وأم ــراض
الوحدة ،وصعوبة العيش.
ي ــوارى الـثــرى عند الــواحــدة ظهر الـيــوم في
مـقـبــرة ال ـش ـهــداء فــي ب ـيــروت ق ــرب ضريح
زوجته الشاعرة أمل ّ
جراح.

«اعترافات» األيام األخيرة
عناية جابر
لدى سماعي نبأ موت األديب ياسني
رفاعية ،ما كــان لي ســوى استعادته
فــي الـبــال مــن خــال املقابلة األخـيــرة
(األخـبــار  )2015/8/5التي أجريتها
ّ
معه .أظــن أن رفاعية تظاهر يومها،
بتمام صحته ،رغـبــة منه فــي حصر
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــي وأس ـ ـئ ـ ـل ـ ـتـ ــي فـ ـ ــي ك ـت ــاب ــه
«ي ــاسـ ـم ــن» (دار جـ ـ ـ ــداول) الـ ـص ــادر
حديثًا عــن ابنته املـتــوفــاة (مــوضــوع
مـقــابـلـتـنــا) ،كفعل تـطـ ّـهــر أخـيــر منه،
يدلي فيه الكاتب باعترافات تؤرقه.
ُ
قعدت أنتظره في املقهى القريب من
بيتي وبيته فــي ش ــارع الـحـمــرا ،الى
أن الح متثاقل الخطو تـجـ ّـره إحــدى
ق ــري ـب ــات ــه ع ـل ــى م ــا أع ـت ـق ــد .خ ـط ــوات
مـتـّثــاقـلــة ع ـلــى ع ـكــس أجــوب ـتــه الـتــي
ُ
تدفقت كقافلة مسرعة كما لو تسابق
موتًا وشيكًا.
سـ ـ ــوريـ ـ ــا بـ ـ ـل ـ ــده ك ـ ــان ـ ــت املـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــدأ ،ثــم
ّ
ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ـتـ ــي أحـ ـ ـ ـ ّـب وأم ـ ـضـ ــى ج ــل
ع ـم ــره ف ـي ـهــا ،ال ــى اس ـت ـع ــادة لـغــرامــه
بزوجته الشاعرة الراحلة أمل جراح،
ً
ث ــم م ــرض ـه ــا وم ــوتـ ـه ــا ،وص ـ ـ ــوال ال ــى
م ــوض ــوع ك ـتــابــه ،ع ــن اب ـن ـتــه الـشــابــة
الـ ـت ــي ك ــان ــت قـ ــد ق ـض ــت ح ــدي ـث ــا إث ــر
م ـ ــرض ع ـ ـضـ ــال ،ب ـع ــد م ــراكـ ـم ــات مــن
ســوء التفاهم معها انتهت بغفرانه
وغفرانها.
في حضور رفاعية ـ ـ وعلى الرغم من
مرضه البادي ـ ـ هناك ذلك امللمح الذي
ي ـت ـصــدى ل ـل ـيــأس واملـ ـ ــوت ،م ــن خــال
محاولة اجتراح فهم أفضل للحياة،

عبر الوقوع في غرام املكان الذي هو
فيه ،والتصالح معه ومــع ناسه كما
فــي عالقته بـبـيــروت ،كــذلــك االعتناء
بنفسه وهندامه ،محاذرًا الوقوع في
أس ــر املـ ــرض امل ـع ـتــم ،ال ـقــابــض ،ال ــذي
ّ
أغ ـ ــرق ج ـس ــده ب ــال ــرع ــب .ظـ ــل يــاســن
رف ــاع ـي ــة ُي ـ ـ ـ ّ
ـردد ع ـلــى مـسـمـعــي كلما
ً
هممت باالستراحة قليال من تدوين
أجوبته« :اكتبي ،اكتبي بسرعة ،فأنا
أه ــدي ــك ه ـنــا ك ــل اع ـتــرافــاتــي السيئة
منها والحسنة .ولعل الوقت واملرض
لن يسمحا لي بعد بفعل هذا ثانية».
الهاجس الوحيد كــان حضور ابنته
التي قضت شابة ،وترقد اآلن كحنني
مقيم فــي أع ـمــاقــه ،رغ ــم بـقــائــه املــؤلــم
على خصام معها في حياتها ،وهو
حافظ على جفائه لها بصرامة الفتة،
حتى قضت بشكل مؤثر.
في تواز صارم ،عاش رفاعية حياته
ال ـب ـيــروت ـيــة ،م ـف ــردًا أوق ــات ــا ال تحيد،
ل ـل ـم ـق ـه ــى ولـ ـ ــأصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ال ـق ـل ـي ـل ــن،
للمعجبات ولنساء حياته ،وللكتابة
املثابرة التي كان يرفدنا بها كل عام.
رغ ـ ـ ــم لـ ـط ــف رفـ ــاع ـ ـيـ ــة ودمـ ــاث ـ ـتـ ــه ملــن
يـ ـع ــرف ــه ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرب ،ظ ـ ــل بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
أج ــواء الشلل والـجـمــاعــات باملفهوم
الـ ـص ــاخ ــب ل ـل ـك ـل ـم ــة ،م ـك ـت ـف ـيــا بـحــب
ب ـ ـيـ ــروت وال ـت ـس ـك ــع فـ ــي ش ــوارعـ ـه ــا،
ه ــي ال ـت ــي اح ـت ــرم ــت رأي ـ ــه ومـعـتـقــده
السياسي والفكري واألدبــي ،وهيأت
لــه رغ ــد الـكـتــابــة والـتــألـيــف والـنـشــر،
وال ـحــب وال ــوح ــدة وال ـعــزلــة ال ــى حــد،
واحـ ـت ــرم ــت خ ـص ــوص ـي ــات ــه ع ـل ــى مــا
يرغب ويشتهي .ال يبدو رفاعية عن

قرب ،على كثير من التعقيد ،بل تخللت
جلساتنا معًا ،السابقة وتلك األخيرة،
امل ـ ـ ــزاح وت ـ ـعـ ــداد م ــزاي ــا وث ـ ـ ــراء الـطـبــخ
ـف الـ ـح ــارات الـســوريــة
ال ـشــامــي ،ووص ـ ّ
واألزقــة ،كما لو أنــه يصف لي عاملًا لن
تتسنى له رؤيته مجددًا.
أدار رفاعية ظهره لكل األحكام املسبقة
ف ــي كـتـبــه وروايـ ــاتـ ــه ،فـهــو يـكـتــب على
ما كــان يقول ،كي يبدع نظامه األدبــي
الخاص ،عبر الجمال والحياة انطالقًا
م ـم ــا ك ـ ــان ي ـح ـي ـط ــه ،رغ ـ ــم أن مـحـيـطــه
البيروتي هذا ليس سوى ـ على ما قال
لي ـ نسخة مهلهلة عن بيروت ـ زمان،
التي عرفها سابقًا.

أدار ظهره لكل
األحكام المسبقة
في كتبه ورواياته
لــم يـ َ
ـأس فــي حديثه لــي على األوضــاع
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وال ع ـل ــى نـ ــاس س ــوري ــا،
ّ
لكن ملعة الحنني كانت تطل بني جملة
ُ
وأخرى ،تزيد من انحناءة الرجل على
الطاولة ما بيننا.
تـ ـع ـ ّـرض رف ــاع ـي ــة لـجـمـيــع األفـ ـك ــار في
أدب ــه :الـحــب ،العائلة ،ســوريــا ،بيروت،
األص ـحــاب ،الـنـســاء ،بيد أنــه لــم يسقط
فــي فــخ «األدب امل ـل ـتــزم» .ع ــرف الــرجــل
ّ
كيف ُيرطب في كتابته من آالم شعبه،
عبر مفرداته الخاصة ومحاولة إضفاء
أمــل مــا على توجسه الــداخـلــي ،ورعبه
من اآلتي.

روايات الحرب األهلية
إلــى جانب دمـشــق ،حضرت بـيــروت ووقــائــع الـحــرب األهلية
فــي القصص املحكية لياسني رفــاعـيــة ،كما شكلت خلفية
ع ــدد كبير مــن كتبه الـتــي ت ـجــاوزت الـعـشــريــن .تـســرب ثقل
الحرب اللبنانية إلى أحداث «املمر» ( )1978أولى الروايات التي
صنفت ضمن أعمال الحرب األهلية .من خــال قصة حب،
أدخــل الــروائــي الـســوري تفاصيل االقتتال املسيحي املسلم
على الهوية ،على هامش قصة مثقف يحلم بتحول إيجابي،
ويدفع حياته ثمنًا للحب ،مصلوبًا كما املسيح .وفــي «رأس
بـيــروت» ( )1992التي حملت اســم املنطقة التي عــاش فيها
حتى رحيله أمــس ،تتبع رفاعية يوميات الحرب ،وتفاصيل
االجـتـيــاح اإلســرائـيـلــي للعاصمة اللبنانية .بطل الــروايــة هو
عبد القادر الذي أتى إلى املدينة كبائع صحف ورث املهنة عن
والده ،ليعتاده الناس وسكان األبنية ،قبل أن يختفي فجأة في
ظروف غامضة .يقدم رفاعية هنا ما يشبه الرصد الشامل
ملصائر الناس في رأس بيروت ،التي كانت خالية من املقاتلني،
لكن الظروف القاسية كانقطاع املــاء والكهرباء ّ
حولتهم إلى
مشاريع مقاتلني« .امرأة غامضة» ( )1993هي محطة أخرى
مع العاصمة اللبنانية .يأخذنا رفاعية إلى الثمانينيات ،آخر
مراحل الحرب األهلية من خالل قصة رجل أربعيني مغرم
ّ
ّ
بشابة عشرينية يـلــف الغموض شخصيتها ،فيسعى هو
إلى تبديده .وفي «دماء باأللوان» ( ،)1988يقف الرسام وديع
الخال أمــام حياته التي دمرتها أشباح بيروت بعدما خسر
لوحاته ودفاتره وأوراقه.

