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تاريخ

كمال ديب :لبنان اإلبداع من عصر النهضة إلى القرن الـ 21
فيصل الترك
صدر للمؤلف اللبناني الكندي كمال
دي ــب ك ـتــاب «ت ــاري ــخ لـبـنــان الـثـقــافــي:
من عصر النهضة إلى القرن الحادي
والـ ـعـ ـش ــري (دار امل ـك ـت ـب ــة ال ـشــرق ـيــة
ً
ـ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم  15ف ـص ــا
ومـ ــاحـ ــق وف ـ ـهـ ــرس أعـ ـ ـ ــام والئـ ـح ــة
املراجع باللغات العربية واألجنبية.
يتمي ُز الكتاب بعرضه ّ
ّ
وبحثه
الشيق
ِ
ِ
املمتع ،بعيدًا عن املؤلفات التقليدية
ّ
التي تتسم عــادة بتجميع البيانات
سيجد
والوقائع
جافة .هنا ً
بطريقة ً
ً
الـ ـق ــارئ ف ـص ــوال ح ـ ّـي ــة وم ـم ـت ـعــة ،عن
الثقافة فــي لبنان فــي ميادين األدب
والفكر والغناء واملوسيقى والرقص
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي وال ـ ـفـ ــول ـ ـك ـ ـلـ ــور واملـ ـ ـس ـ ــرح
ّ
والسينما واملـطـبـ ِـخ والـشـعــر .وكلها
مـ ـ ـج ـ ــاالت ك ـ ــان ـ ــت ،وال تـ ـ ـ ـ ــزال ،ت ـن ـمــو
وتزدهر في لبنان .كما يخترق الكتاب
ـوط
ـود وهـ ـب ـ َِ
ـاب ص ـ ـعـ ـ ِ
ه ــاج ــس أسـ ـ ـب ـ ـ ِ
لـبـنــان الـثـقــافــي خ ــال ق ــرن ،وش ــروط
الجديدة ،في قالب فكري حول
عودته
ّ
واجبات املثقف واالنفصام بني الفكر
املدني املعاصر والفكر التراثي.
يـ ـع ـ ّـرف ف ــي ال ـف ـصــل األول بــالـثـقــافــة
واملـ ـثـ ـق ــف ،وي ـس ـت ـع ــرض ف ــي الـفـصــل
الثاني لبنان عشية النهضة وصعود
بـ ـ ـي ـ ــروت كـ ـم ــرك ــز ثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـوع
الــديـنــي والــربــاط األوروب ــي وازده ــار
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم .أم ــا ف ــي الـفـصــل
ال ـث ــال ــث ،ف ـي ـشــرح الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
فــي لبنان وأهمية بـيــروت والقاهرة
ودور املــدارس واملطابع والجمعيات
وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة ،إلـ ـ ــى تـ ـج ــدي ــد ال ـل ـغ ــة
العربية واملصطلحات وكذلك األبعاد
ً
السياسية للنهضة .ويـطــرح ســؤاال:
ّ
مل ـ ــاذا م ـث ــلــث ح ـل ــب بـ ـي ــروت ال ـق ــاه ــرة
ول ـ ـيـ ــس أمـ ــاكـ ــن أخـ ـ ـ ــرى وراء والدة
النهضة وانطالقتها.
ّ
يخصص الكاتب الفصلني الرابع
ثم
وال ـخــامــس لـ ــآداب م ــن إح ـي ــاء اللغة
الـعــربـيــة وتــأث ـيــر ال ـث ـقــافــات الـغــربـيــة
ودور الفلسفة ،وي ـعـ ّـرج عـلــى أهمية
جبران خليل جبران في تجديد اللغة
واألسـلــوب .ثم يطرح موضوع األدب
امل ـل ـتــزم ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات .ويـنـتـقــل
فــي الفصل ال ـســادس إلــى الفولكلور
والــرقــص الشعبي ودوره فــي خدمة
الفكرة اللبنانية واستمرارية الكيان،
ّ
مشوق عن «مهرجانات
وكذلك شرح
بعلبك الدولية» .وفي الفصل السابع
ف ـصــل ع ــن م ــوض ــوع ل ـطــاملــا أهـمـلـتــه
الكتابات الثقافية ســواء فــي اإلعــام
والصحف أو في الكتب وهو املطبخ
ال ـل ـب ـنــانــي :ط ـعــام ال ـقــريــة الـلـبـنــانـيــة،
ج ــذور تــاريـخـيــة للمطبخ اللبناني،
ت ـق ــال ـي ــد امل ـط ـب ــخ وان ـ ـت ـ ـشـ ــاره ،ط ـعــام
املدينة اللبنانية ،ووجبات الطعام.
وي ـح ـت ــل الـ ـغـ ـن ــاء وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى عـ ــددًا

م ـه ـمــا م ــن ص ـف ـح ــات الـ ـكـ ـت ــاب ،حـيــث
ي ـت ـطـ ّـرق الـفـصــل ال ـثــامــن إل ــى نهضة
لبنان املوسيقية واملدرسة الرحبانية
وإذاع ـ ــة «ال ـش ــرق األدنـ ـ ــى» ،وانـتـشــار
امل ــوس ـي ـق ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي س ــوري ــة
وفـلـسـطــن ،و«م ـه ــرج ــانــات بـعـلـبــك»،
والليالي اللبنانية والفيلم الغنائي
واألغنية اللبنانية وهموم السياسة،
وف ـ ـيـ ــروز ،ون ـه ــاي ــة زمـ ــن ال ـفــول ـك ـلــور،
وزياد الرحباني كمجدد للموسيقى
اللبنانية ،فأغنية ال ـ ــ ،popثــم الئحة
بفناني البوب الغنائي.
ويـتـنــاول الفصل التاسع الشعر من
الـقـصـيــدة الـنـهـضــويــة وسـعـيــد عقل
وخليل حاوي ويوسف الخال ،وكيف
أصبح لبنان ملجأ الـشـعــراء العرب،
بخاصة أدونـيــس ومحمود درويــش
ونزار قباني.
أمـ ــا املـ ـس ــرح ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ـهــو يغطي
ال ـف ـص ـلــن ال ـع ــاش ــر وال ـ ـحـ ــادي عـشــر:
املـ ـس ــرح ال ـغ ـن ــائ ــي وامل ـ ـسـ ــرح ال ـج ــاد،
امل ـســرح اللبناني قـبــل  ،1850مسرح
مـ ـ ــارون ال ـن ـق ــاش ،املـ ـس ــرح الـلـبـنــانــي
الـ ـح ــدي ــث ،ف ــرق ــة امل ـ ـسـ ــرح امل ـع ــاص ــر،
فرقة محترف بيروت للمسرح ،فرقة
املـســرح االخـتـبــاري ،املـســرح الوطني
«شوشو» ،الفرقة الشعبية اللبنانية
«ال ــرح ــابـ ـن ــة» ،وم ـقــاب ـلــة م ــع ال ـكــاتــب
املـســرحــي ف ــارس يــواك ـيــم ،ثــم مسرح
زياد الرحباني من  1969إلى .1996
ويـ ـنـ ـتـ ـق ــل الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب إلـ ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا
الـل ـب ـنــان ـيــة م ــن  1960إلـ ــى  1980مع
س ـي ـن ـم ــا مـ ـحـ ـم ــد س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،وغ ـ ـ ــاري
غرابتيان ،وسمير الغصيني ،وفؤاد
شرف الدين ،والسينما اللبنانية في
ّ
علوية ومارون
زمن الحرب مع برهان
ب ـ ـغـ ــدادي ،وس ـي ـن ـمــا م ــا ب ـعــد ال ـحــرب
وأزمـ ــة تـمــويــل الـسـيـنـمــا والـتـســويــق
والتوزيع والرقابة وسينما الواقع ثم
الئحة األفالم اللبنانية املعاصرة.
ويخلص الكتاب فــي مواضيعه إلى
مــوضــوع الفكر فــي الفصلني الثالث
عشر والرابع عشر :هنا مناقشة حول
منحيني فكريني في لبنان يتعايشان
وانـ ـقـ ـس ــام حـ ــول ال ـف ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وك ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ،وان ـ ـق ـ ـس ـ ــام حـ ــول
امل ـق ـ ّـدس ،واملـثـقــف ال ـتــراثــي ،وج ــورج
قرم وجورج طرابيشي ومحمد عابد
ال ـجــابــري ومـحـمــد أركـ ــون وعـبــدالـلــه
الـ ـع ــروي وفـ ــرج فـ ــودة ون ـص ــر حــامــد
أب ــو زي ــد ،ثــم إمـكــانـيــة ط ــرح مـشــروع
ّ
واملتحول ونقد العقل
فكري ،والثابت
العربي ونقد الفكر الديني والهجمة
املـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــادة ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ـ ـ ــول نـ ـه ــاي ــة
الحضارة العربية.
وي ـ ـخ ـ ـلـ ــص ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب إلـ ـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة
ان ـت ـكــاســة ال ـن ـه ـضــة :وهـ ــل ه ــي مــوت
م ــديـ ـن ــة (ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) أم مـ ـ ــوت مــدن ـيــة
(الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب)؟ ويـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ـ ــأزق امل ـث ـق ــف
ونموذج املثقف (جبران خليل جبران

وإدوارد سعيد وأدونيس) وموضوع
طغيان واستبداد الفضائيات ،وكيف
أصبح املثقف اللبناني عبدًا للمال،
ثــم ان ـه ــزام ف ـكــرة ال ـعــروبــة واالنـهـيــار
ً
الثقافي ،وصوال إلى عودة األمل.
«تـ ــاريـ ــخ ل ـب ـن ــان ال ـث ـق ــاف ــي م ــن عـصــر
ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي
وال ـع ـش ــري ــن» ي ـب ــرز ل ـب ـن ــان ال ـج ـم ــال،
رائ ـ ـدًا ف ــي الـنـهـضــة الـعــربـيــة وحــامــل
م ـ ـنـ ــارة الـ ـحـ ـض ــارة ل ـك ــل ال ـ ـعـ ــرب فــي
الـ ـق ــرن ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن ،بـعـيـدًا
منذ
ع ــن شـ ـ
ـال ال ـك ـتــب ال ـت ــي ً ت ـص ــدر ً
ُ
عـ ـق ــود وتـ ـعـ ـط ــي صـ ـ ـ ــورة سـ ــوداويـ ــة
ع ـ ـ ــن أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ل ـ ـب ـ ـنـ ــان الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة .كـتــاب
يبعث على التفاؤل ويدعو إلى ّ
تأمل
الـكـنــز الـلـبـنــانــي الـكـبـيــر م ــن حــولـنــا.
هو محاولة متواضعة لتأريخ مائة
وخـمـســة وعـشــريــن عــامــا مــن الثقافة
ف ــي ل ـب ـنــان بــأوج ـه ـهــا الـ ـع ــدي ــدة .وال
ضـ ــرورة لــإفــاضــة هـنــا ع ــن الـحــاجــة
إلى مثل هذا الكتاب عن تاريخ لبنان
الثقافي .وثانيًا ،اإلضافة املهمة هنا
هي ابتعاد هــذا الكتاب عن السردية
الرتيبة التي وصمت الكتب الساعية
ل ـل ـش ـمــول وان ـت ـه ــت إلـ ــى اس ـت ـع ــراض
بــاهــت لـبـيــانــات ووق ــائ ــع وبــأسـلــوب
ُ
مـ ّـمــل .فــي هــذا الكتاب أطــروحــة تـقـ ّـد ُم
إش ـك ــال ـي ــة واضـ ـح ــة ت ـخ ــال ــف ال ـع ــرف
الـ ـس ــائ ــد .وث ـ ّـم ــة ح ـ ــرص ط ـب ـعــا عـلــى
تقديم أبــواب الثقافة ،ولكن كقضايا
ال كـ ـمـ ـس ـ ٍـح ألهـ ـ ــم األسـ ـ ـم ـ ــاء وال ـك ـت ــب
والنتاجات الفنية في كل باب .يختار
ّ
محددة
املــؤلــف مسائل وشخصيات

ولـيــس كلها طبعًا .وال ـقــارئ الفطني
سـ ـ ـي ـ ــدرك اسـ ـتـ ـح ــال ــة اإلحـ ـ ــاطـ ـ ــة ب ـكــل
املـســائــل وك ــل الـشـخـصـيــات ،والـنــاقــد
ال ـث ـقــافــي س ـي ـق ـ ّـرر أه ـم ـيــة املــواض ـيــع
والشخصيات التي يطرحها الكتاب
من عدمها .وجــاء في مقدمة الكتاب:
«تاريخ لبنان الثقافي مليء بأسماء
شـهـيــرة وكـبـيــرة ،ويــؤملـنــا التضحية
ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا ،ونـ ـكـ ـتـ ـ ّف ــي بـ ـ َـمـ ــن واج ـ ــه
جيله .وحتى
قضايا معاصرة ومثل ّ
في القضايا املطروحة ،فإننا نقتصر
مــن الئـحــة كبيرة على بضع قضايا
ت ـع ـك ــس اهـ ـتـ ـم ــام ــات ث ـق ــاف ـي ــة ت ـخــدم
س ـي ــاق األط ـ ــروح ـ ــة :االل ـ ـتـ ــزام األدبـ ــي
وامل ـ ـسـ ــرحـ ــي ،الـ ـت ــأثـ ـ ّي ــرات ال ـغ ــرب ـي ــة،
الحداثة ،املـقـ ّـدس ،املثقف ،الثورة في
امل ـس ــرح واألدب ،ال ـت ـجــديــد ال ـل ـغــوي،
العلمنة ،الـفـكــرة اللبنانية ،الـهــويــة،
ّ
الخ .ذلك أن ّعالم الثقافة واسع ما أن
ّ
يشعر املرء أنه كاد يدركه حتى يتسع
ّ
وي ـت ــش ـع ــب ،وي ـص ـب ــح ت ــأط ـي ــر األف ــق
املطروح ضروريًا».
أم ـ ــا أط ـ ــروح ـ ــة الـ ـكـ ـت ــاب ،ف ـي ـشــرح ـهــا
ّ
امل ــؤل ــف كــال ـتــالــي« :إن نـهـضــة لبنان
ال ـث ـقــاف ـيــة بـنـكـهــة عــرب ـيــة وأوروبـ ـي ــة
قــادهــا أرب ــاب الـفـكــر الـحــديــث (س ـ ً
ـواء
مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب «الـ ـفـ ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة»
أو م ــن «فـ ـك ــرة الـ ـع ــروب ــة الـعـلـمــانـيــة
الديمقراطية»)ّ ،
فقدموا فنونًا جميلة
وأن ـج ـبــوا ش ـع ـرًا وف ـك ـرًا وأدبـ ــا وكتبًا
وموسيقى ومسرحًا .وهــذه النهضة
كانت ممكنة في لبنان في منتصف
ّ
القرن التاسع عشر ملا تمتع به البلد
ب ــاك ـرًا م ـقــارنــة ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة ،من

ّ
كان مثلث
حلب بيروت
القاهرة
حضن
النهضة
وانطالقتها

بنية تحتية ثقافية  -مــن مؤسسات
ومـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ومـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع وم ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــات -
والنـفـتــاحــه عـلــى أوروب ـ ــا ،وأي ـضــا ملا
ّ
تمتع به في القرن العشرين من أجواء
ح ــري ــة ج ـع ـ ّل ـتــه رائ ـ ـ ـ ـدًا وم ـغ ـنــاط ـي ـســا
ثقافيًا ملا وفره كمنفى وواحة ملثقفي
العرب .وحتى الحروب واألزمــات ،لم
تـلـ ِـغ دور لـبـنــان فــي ظــل غـيــاب بديل
ع ــرب ــي ح ـت ــى ك ـت ــاب ــة هـ ــذه ال ـس ـط ـ ّـور.
وب ـس ـبــب هـ ــذه ال ـخ ـصــائــص ،نـتـبــنــى
ّ
نظرة تفاؤلية للمستقبل بأن لبنان ال
يزال يعيش عصر النهضة في القرن
الحادي العشرين».
وم ــن ه ــذه األط ــروح ــة ي ـطــرح املــؤلــف
ّ
«إش ـك ــال ـي ــة» ال ـك ـت ــاب ه ــي أن لـبـنــان
وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب شـ ـ ـه ـ ــدوا والدة ال ـن ـه ـضــة
ّ
ونقيضها معًا وأن هذين الوليدين
ف ــي صـ ـ ــراع م ــري ــر وم ـس ـت ـم ــر .يـعـنــي
ّ
ذلـ ــك أن ث ـ ّـم ــة ات ـج ــاه ــن ه ـمــا ات ـجــاه
الـنـهـضــة وات ـج ــاه الــرج ـعــة ،فيرفض
الكتاب التعاطي الطوباوي مع جذور
النهضة العربية ،وتحديدًا التعاطي
التوفيقي واالعـتـبــاطــي ال ــذي يجمع
بني الديني والعلماني ،والحداثوي
ّ
وال ـت ــراث ــي ،واض ـع ــا ف ــي ســلــة واح ــدة
ب ـط ــرس ال ـب ـس ـتــانــي وج ـ ـبـ ــران خـلـيــل
ّ
الشميل وفرح أنطون
جبران وشبلي
وغيرهم ،مــع جمال الــديــن األفغاني،
ومحمد عبده ،ورشيد رضــا .الدعوة
إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــراث ع ـ ــودة إل ـ ــى املـ ــاضـ ــي ال
ت ـش ـبــه ال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـح ـي ــاة املــدن ـيــة
والـنـهـضــويــة الـتــي حــاكــت الـحــواضــر
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ون ـ ـ ـظـ ـ ــرت إلـ ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ــام
واملستقبل .الـعــودة إلــى الــديــن كانت
ّ
النطفة التي ول ــدت بعد عقود قليلة
ّ
وسلفية،
متشددة من اخوانية
تيارات
ّ
وكانت السبب الرئيس ـ بعدما توفر
لها املــال والــدعــم الـخــارجــي ـ النكفاء
النهضة العربية منذ  1967وتراجع
دور لـ ـبـ ـن ــان مـ ـن ــذ  1975وط ـغ ـي ــان
ال ـت ـفـ ّـســخ ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي مـكــان
ّ
املتنير ،وحلول الرجعة الدينية
الفكر
مكان الفكرتني اللبنانية والعروبة.
أخـيـرًا ،كتاب كمال ديــب ّ
يسد حاجة
ّ
ـدارس
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ـاخ حـ
م ــا ق ــدم ــه وي ـق ــدم ــه م ــن مـ ـن ـ ِ
وبـنـيــة تحتية ثـقــافـيــة وكـبـلـ ٍـد عربي
بـنـكـهــةٍ أوروبـ ـي ــة .ه ــو ك ـت ـ ٌ
ـاب لـلـقــارئ
ـأن الـثـقــافــي بـشـكـ ٍـل عــام،
املـهـتـ ِـم بــالـشـ ِ
ـث واإلع ــام ــي وال ـط ــال ـ ِـب
ك ـمــا ل ـل ـبــاحـ ِ
الجامعي ،في لبنان والدول العربية،
سـ ً
ـواء في كليات العلوم االجتماعية
ـروع ال ـت ــاري ـ ِـخ
واإلن ـس ــان ـي ــة أو ف ــي فـ ـ ـ ِ
وعلم االجتماع.
واألدب والفلسفةِ
ِ
ِ

رواية

«هنا الوردة» ألمجد ناصر :سرد بأسئلة كثيرة
أسلوب
شعري
حميم
خصوصًا
في تناول
الجوانب
العاطفية
لشخصيات
روايته

مالك خالد
بـعــد مـسـيــرة شـعــريــة طــويـلــة بــدأهــا
خالل دراسته الثانويةّ ،
يحرض أمجد
ن ــاص ــر ( )1955ق ـ ـ ـ ّـراءه ع ـلــى الـبـحــث
عــن إجــابــات ألسئلة كثيرة تطرحها
ش ـخ ـص ـي ــات رواي ـ ـتـ ــه ال ـث ــال ـث ــة «ه ـنــا
الــوردة» (دار اآلداب) .تحضر بيروت
ف ــي ال ــرواي ــة ع ـبــر ال ـت ـس ــاؤل .ه ــل هي
املدينة املقصودة بمدينة السندباد؟
ه ـ ــذا أح ـ ــد األسـ ـئـ ـل ــة .يـ ـت ــرك ال ـش ــاع ــر
والصحافي والروائي األردنــي أخيرًا
للقارئ أن يعرف أي املدن يقصد حني
يتحدث عن الحامية ومــدن الحدود.
هل هي دمشق أو عمان وأي مدن بني
ه ــذه ال ـب ــاد ال ـثــاثــة ه ــي ال ـتــي ت ــدور
فيها األحداث؟

األسئلة تنسحب أيضًا على األحداث
الـتــي ت ـتــوزع عـلــى أرب ـعــة فـصــول في
الرواية .لجأ ناصر إلى إيقاع بطيء،
ربما إلفساح املجال لتمرير هذا الكم
من األسئلة عن كل تفصيل يرد فيها.
روايـ ـ ـ ــة ت ـح ـكــي سـ ـي ــرة ي ــون ــس الـ ــذي
ي ــدخ ــل ف ــي دوامـ ـ ــة أحـ ـ ــداث مـتــاحـقــة
تقلب حياته وتغربه عن بــاده التي
ك ــان يطمح لتغيير واقـعـهــا .مــن هو
يونس؟ هذا «الخطاط الصغير» ،هل
هــو شخصية روائ ـيــة أم هــو ناصر؟
ربما فيه من ناصر نفسه أيام شبابه
ً
وبداياته في األردن شاعرًا ومناضال
ولشخصيته شبه بأصدقاء الشاعر
ف ــي زم ـ ــن األح ـ ـ ــام ال ـك ـب ــرى بـتـغـيـيــر
العالم؟
نــاصــر ال ــذي أس ــس قـســم الـثـقــافــة في

صحيفة «القدس العربي» بعد عمله
مع الشهيد غسان كنفاني في «مجلة
الهدف» في بيروت ،يتحدث دائمًا عن
ذات ــه الـتــي يــوزعـهــا على شخصياته
الشعرية والــروائـيــة .ذات يبدو تتبع
ً
آثـ ــارهـ ــا سـ ـه ــا ف ــي ي ــون ــس ال ـشــاعــر
املـ ـتـ ـم ــرد ال ـ ـ ــذي ي ـن ـخ ــرط فـ ــي ال ـع ـمــل
السياسي السري ويــزور مدينة على
البحر نظن أنها بيروت .ذات الشاعر
الــذي كان من أوائــل من كتب قصيدة
ال ـن ـث ــر الـ ـت ــي ت ـح ـض ــر فـ ــي األسـ ـل ــوب
الشعري الرقيق والحميم وال سيما
ح ــن ي ـت ـن ــاول الـ ـج ــوان ــب ال ـعــاط ـف ـيــة
لشخصيات روايته.
األسئلة تنسحب أيضًا على أحــداث
الـ ــروايـ ــة ،ف ـعــن أي ت ـم ــرد ف ــي جـنــوب
الـ ـ ـب ـ ــاد يـ ـتـ ـح ــدث اب ـ ـ ــن قـ ــريـ ــة الـ ـط ــرة

األردنية املولود باسم يحي النعيمي
ف ــي أوس ـ ــاط الـخـمـسـيـنـيــات؟ م ــن هو
الحفيد ،حاكم الحامية؟ ملك األردن
ال ـحــالــي أم ق ــد ي ـك ــون أي حـفـيــد ألي
ن ـظــام عــربــي يـغـيــر أس ـم ــاء ووجــوهــا
ولكن باملضمون نفسه؟
إنها روايــة تحرض على التفكير بال
شـ ــك ،فــاألس ـئ ـلــة ك ـث ـي ــرة ،وكـ ــل ح ــدث
يحمل إح ــاالت على أسئلة مختلفة؛
ع ــن الـ ـت ــراث وال ـت ـح ــدي ــث ف ــي الـشـعــر
وال ـ ـخـ ــط الـ ـع ــرب ــي والـ ـعـ ـم ــل ال ـحــزبــي
عـ ــامـ ــة .أس ـئ ـل ــة م ـس ـت ـت ــرة ولـ ـك ــن مــن
الصعب تجاهلها .ينجح ناصر في
ج ـعــل الـ ـق ــارئ ي ـضــع ال ــرواي ــة جــانـبــا
لـيــرتــب األحـ ــداث ال ـتــي يـبــاعــد بينها
طـ ــول الـ ـس ــرد ل ـت ـقــديــم ت ـفــاص ـيــل عــن
الشخصيات واألحداث ،وهذا التفكير

من بديهيات األدب :أن يحرض على
م ــزي ــد م ــن امل ـعــرفــة وأن يـفـتــح مــزي ـدًا
م ــن األب ـ ـ ـ ــواب ع ـل ــى مـ ـص ــادر ج ــدي ــدة
للمعلومات لفهم العالم مــن حولنا،
ال أح ــداث ال ــرواي ــة فـحـســب .يبقى أن
في الرواية سخرية واضحة باللهجة
العامية أحيانًا ،من تفاصيل حياتية
للشاعر الـفــوضــوي ال ــذي يــدفــع ثمن
خـيــاراتــه غاليًا بــاالبـتـعــاد عــن وطنه
وأهـ ـل ــه وأص ــدق ــائ ــه والـ ــزوجـ ــة ال ـتــي
يحب وال يـتــاح لها الـفــرصــة إخـبــاره
أنه سيصبح أبًا.
ك ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذا إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـسـ ـخ ــري ــة
السياسية مــن إجـ ــراءات أمـنـيــة ومــن
مـ ــواقـ ــف لـ ـ ـ ــدول إق ـل ـي ـم ـي ــة كـ ـم ــا حــن
يتناول زمن الرد ومكانه على العدو
الذي تكرر حتى لم يعد يذكره أحد.

