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رواية

لمحات

روكز اسطفان...
توبة الماجن

◄ ان �ط�لاق��ًا م ��ن غ �ي��اب األعمال
ال � �ن � �ق ��دي ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ن� ��اول� ��ت إرثه
ال �ش �ع��ري ،أص� ��درت ه�ن��د أدي��ب
ّ
«شعرية سعيد عقل»
كتابها
(دار الفارابي) .في العمل الذي
يلقي الضوء على تركة صاحب
«رندلى» ،ترى األكاديمية اللبنانية
ّ
أن ال �ش ��اع ��ر ال �ت �س �ع �ي �ن��ي «خلق
ت�ج��ان�س��ًا وت �م��اس �ك��ًا ف ��ي أعماله
ن��ادرًا ما بلغهما الشعراء العرب
ً
ف��ي ال�ق��رن العشرين .ل��ذا ،نجد صعوبة ف��ي تصنيفه
داخل ّتيار ّ
محدد».

الدخول ّإلى الجنة» (دار الريس) رواية الفصام
«ليلة ّ
باميتاز .إنها قصة املثقف اليساري الذي يعيش حياته
مع املومسات ،ثم يقع في غرام «فتاة عذراء»
نوال العلي
َمن هو محرر «دار رياض الريس»؟
إن وج� ��د ط �ب �ع��ًا؟ ال � �س� ��ؤال وإن بدا
موجهًا إلى دار ّ
ّ
بسبب عرض
معينة
ّ
كتاب م��ن إص��دارات�ه��ا ،إال أن��ه سؤال
ع � ��ام ع � ّ�م ��ن ُي � �ح� � ِّ�رر ف ��ي دور النشر
العربية؟ واملحرر هنا ليس بمعنى
ال��رق �ي��ب ط �ب �ع��ًا ،ب��ل ب�م�ع�ن��ى القارئ
الحقيقي للعمل وامل �خ� ّ�ول إبداعيًا
وفكريًا ونقديًا إع��ادة ترتيب العمل
وت �ح��ري��ره واخ �ت �ص��اره إن اقتضت
ال� � �ض � ��رورة ،وك ��ذل ��ك اإلض � � ��اءة على
مواطن الضعف ف�ي��هَ ...
فمن هو هذا
املحرر؟ وهل هو شخصية موجودة
وم � ��ا ً اع �ت �ب��اري �ت �ه��ا ف ��ي ه � ��ذه الدور
أصال؟
رواي � ��ة «ل �ي �ل��ة ال ��دخ ��ول إل ��ى الجنة»
(دار الريس) للبناني روكز اسطفان
الروائي
ن� �م ��وذج ح � ّ�ي ع �ل��ى ح��اج��ة
ً
إل��ى ه��ذا ال�ش�خ��ص .أن��ت ت�ق��رأ عمال
فيه الكثير ّ
مما يلفت االنتباه ،على

ومما
صعيد البنية واللغة السرديةّ ،
يستوقف في أسلوب اسطفان تنقله
ب�ين امل��واق��ف واألح� ��داث ف��ي الرواية
وال��ذك��ري��ات ،م��ن دون أن تشعر بأن
ث �م ��ة ق �ط �ع��ًا أو ال� �ت� �ف ��اف ��ات صعبة.
األح� ��داث ت�ن�س��اب وت�ت��دف��ق مترافقة
مع األفكار.
م��ع ذل� ��ك ،ي�ت�س�ل��ل امل �ل��ل إل ��ى القارئ
م��ن م �ك��ان م ��ا .إذ ي�س�ت��رس��ل الكاتب
ف��ي م��ا يمكن ت �ج��اوزه ،أو ق��ول��ه في
صفحة واح��دة ليستغرق صفحات
وف� �ق ��رات ت� ��دور ح ��ول ف �ك��رة واحدة.
حالة تتسبب ف��ي إف�لات لغة السرد
م�ن��ه واالس �ت�ن��اد إل��ى كليشيهات أو
ت �ك��رار م �م��ل .وخ �ي��ر م �ث��ال ع�ل��ى ذلك
الصفحات من  26إلى  30التي تتناول

فكرة جزئية متعلقة باملوت يرويها
الكاتب على لسان الشخصية «كأن
ال�ت�ف��اه��ات ال�ت��ي تحيط بحياتنا ال
تكفي ،فنضيف إليها صورة املوت...
أليست الصور في البال أجمل بكثير
م ��ن ال �ص ��ور ال �ج��ام��دة امل�ع�ل�ق��ة على
ح ��ائ ��ط! أل �ي �س��ت ص ��ور موتانا.»....
وفي موضع آخر يستغرق صفحات
ليقول «كان ُيربط تخلف املجتمعات
بتخلف امل��رأة ،وتقدمها بتحريرها،
بمساواتها بالرجل ،بإعادة االعتبار
ّ
استقالليتها
إل��ى كيانها ،باحترام
واالع�ت��راف بحقوقها( »...ص .)156
ّ
ف��أي أس�ل��وب تعليمي ركيك يفقدنا
ّ
الثقة بالروائي وتفحصه لكتابته؟
في املقابل ،كان صاحب «خطف كلب
أميركي» مبتسرًا في مواقع مكتنزة
ّ
�ؤه�ل��ة لخيال س��ردي ج��ام��حَ .
لنر
وم�
إل � ��ى م �ق �ط��ع ع� ��ن ع�ل�اق ��ة العاهرات
ب��ال�ل�غ��ة ال� ��ذي ك ��ان ي�م�ك��ن أن يتخذ
ل��ه م�س��اح��ة أوس ��ع وأج� ��رأ وأخصب
«ال � �ع �ل�اق� ��ة ب�ي��ن ال �ق �ح �ب��ة وزبونها
عالقة ال مثيل لجمالها .اللغة التي
يتبادالنها لغة منفلتة على مداها،
ت�ح�ط��م ك��ل امل �م �ن��وع ً��ات واملحرمات
التي تنوء اللغة عادة تحت أثقالها.
لغة القحبة هي لغة الثورة بعينها
( »...ص .)78
ُ
هذه املآخذ ـــــ إن اعتبرت كذلك ــــ كان
ي�م�ك��ن ت �ج��اوزه��ا م��ع وج ��ود املحرر
إلن � �ت� ��اج رواي� � � ��ة م �ح �ك �م� ً�ة ،تجعلها
ب�س��اط��ة ق�ص�ت�ه��ا م��ؤ ّه �ل��ة ألن تكون
«ليلة
قصيرة ومكثفة .إذ إن حبكة ّ
ال��د ًخ��ول إل��ى ال�ج�ن��ة» ليست معقدة
فعال .وإن كان العنوان يوحي بليلة
حمراء ،فهذا اإليحاء صحيح تمامًا،
ف�ل�ي�ل��ة وف ��اة ال�ش�خ�ص�ي��ة األساسية
هي ليلة زفافه .في الحقيقة ،نكتشف

الرغبة والشبق
يجاوران الخوف
من الموت

أث �ن��اء ال �ت��وا ًص��ل م��ع س ��رد اسطفان
س� �رًا ج �م �ي�لا ف ��ي ل �غ��ة ال �ك��ات� لاّ�بّ .رغم
أنها ليست لغة إباحية أبدًا ،إ أنها
تتمتع بشيء من ً«الزعرنة» الخفيفة
ال�ت��ي تظهر ف�ع�لا حقيقة شخصية
ال� �ع ��ال ��م ال � � ��ذي ي �ع �ي��ش ف �ي ��ه أستاذ
جامعي مثقف محسوب على اليسار،
يعيش حياة جنسية ّ
غنية ووقحة
أي �ض��ًا .وه ��و ط�ي�ل��ة ال��وق��ت «ينكح»
عددًا من «القحبات» ثم يقع في حب
م��وم��س أث �ن��اء إق��ام �ت��ه ف��ي باريس،
ليعيش مع نتالي قصة حب جامحة
ح�ت��ى لحظة وف��ات �ه��ا .ث��م ي��دخ��ل في
سلسلة ع�لاق��ات ماجنة ف��ي ماخور
نانا ومع شخصيات مختلفة :فيكي
ت �م��وت أي �ض��ًا ف��ي ال ��رواي ��ة ،ث��م ليزا،

وحتى زوج��ة صديقه إيليا .النساء
ف��ي ال ��رواي ��ة ك �ي��ان��ات ج�ن�س� ّ�ي��ة فقط
ي�ع�ط��ي ل �ك��ل واح � ��دة اس �م��ًا أو صفة
تدل عليها كأن تكون «األوكرانية».
وهن موجودات في واقع هذا املثقف
ّ
امل��دع��ي ،بصفتهن الالزمة للقضيب
امل � �ن � �ت � �ص ��ب ف� � �ق � ��ط ،وت � �ن � �ك � �ش ��ف كل
ادع��اءات��ه ع��ن موقفه ال�ح�ض��اري من
املرأة مع مرور الوقت.
ّ
متحررة
تفعل الشخصية ك��ل ذل��ك
م��ن أي أح�ك��ام أو قيم ح��ول األخالق
والخيانة والشعور بالذنب ،مندفعة
بكل ثورية مزعومة في هذا االتجاه.
وت �ظ��ل ه �ك��ذا ح �ت��ى ل�ح�ظ��ة ال �ل �ق� ّ�اء بـ
ل ��ول ��و :ف� �ت ��اة ،ك ��ل م ��ا ي �م �ي��زه��ا أنها
ع� � ��ذراء ت �ص �غ��ره ب� �ـ  35ع ��ام ��ًا .هكذا
نشهد لحظة والدة اإلكليركي العائد
م��ن الجحيم ،وه��و يعيد النظر في
إلحاده والنسق ال��ذي اتخذه لطراز
ع �ي �ش��ه ف �ي �ع��ود ل�ل�اس �ت �س�ل�ام ملعقل
ال��زوج �ي��ة ّم��ع ع ��ذراء تنتهي حياته
قبل أن يفض بكارتها.
«ليلة الدخول إلى الجنة» رواية عن
الحياة قبل املوت بقليل .هذه العبارة
ق��د تحمل وص�ف��ًا مبدئيًا ومنصفًا،
ف� ��ي رواي� � � ��ة ت� �ت ��راف ��ق ف �ي �ه��ا الرغبة
والشبق مع الخوف من املوت.

شعر

منال الشيخ V.I.P.
حسين بن حمزة
ف��ي مجموعتها ال�ج��دي��دة «بالنقطة
ال � �ح � �م� ��راء ت� �ح ��ت ع� �ي� �ن ��ه اليسرى»
(ال � �غ� ��اوون) ،وه ��ي ال�ث��ال�ث��ة ل�ه��ا بعد
«انحراف التوابيت» ( )1996و«أسفار
ال �ع��زل��ة» ( ،)2008ت��دع��ون��ا الشاعرة
العراقية منال الشيخ إل��ى لغة أكثر
ً
دسامة وتعقيدًا مما نقرأه لدى أغلب
ق��ري�ن��ات�ه��ا .االخ �ت�ل�اف ه�ن��ا ال يعني
ّ
مسبقًا بالسلب أو اإليجاب.
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ً
يفضل آخرون كتابة أقل صرامة .إنه
مجرد توصيف بديهي ال يستطيع
ال � �ق� ��ارئ ت �ج��اه �ل��ه .ل �ع��ل ث �ق��ل اإلرث
ّ
الشعري والتقاليد الصارمة تؤدي
دورًا أساسيًا في الحصيلة النهائية
ال� �ت ��ي ت� �خ ��رج ب� �ه ��ا ه � ��ذه الشاعرة.
ال ن� � �ق � ��ول ج� � ��دي � � �دًا ح �ي ��ن نستقبل
التجارب العراقية بطريقة مختلفة
ً
ق �ل �ي�ل�ا .ال ي � ّ��زال ال �ك �ث �ي��ر م ��ن الشعر
ه �ن��اك ي �ت �غ��ذى ع�ل��ى ال�ل�غ��ة واملعجم

واالستعارات املستدرجة منهما إلى
أرض ال�ق�ص�ي��دة .م�ش�ه��دي��ات الواقع
وي��وم�ي��ات��ه محكومة ب�ف�ق��دان الكثير
م��ن رص�ي��ده��ا الوثائقي والوقائعي
كي ُيسمح لها بالتسرب إلى الكتابة.
ل ��ن ن �ج��د ج �م��ال �ي��ات ال �ل �غ��ة اليومية
ورك��اك � ُت �ه��ا امل �ح� َّ�ب �ب��ة .ال �ي��وم��ي نفسه
محمول على فصاحة حاضرة بقوة.
م��ا ي� ًن�ت�ظ��رن��ا ف��ي ش�ع��ر ال�ش�ي��خ أكثر
ُّ
وأشد جزالة .لنقرأ كيف ِّ
تعرف
بالغة
نفسها في قصيدة بعنوان «:»V.I.P.
مهاجر آوى
«أ ّن��ا منال الشيخ /ابنة
ٍ
ق ��ط ��اع ال � �ط ��رق ف ��ي ب �ي �ت �ن��ا الطيني
من
املسقوف /ولم يطعمهم ما تبقى ُ
أحالمنا على مائدة احتضار /ابنة
رغيف كنا سنوكل
امرأة أحرقت آخر
ٍ
ٍ
�دودة /وات�ك��أت على
إليه أيامنا امل �ع� ُ
�اف ،قاطعي
�ان عتيق /اب�ن��ة أس�ل ٍ
ره � ٍ
ال ��رق ��اب وس ��ارق ��ي أل �ق��اب البطولة/
م �ع �ت �م��ري ب � ُ��رق ال � �س � �م ��اء /دون أن
�وت واح ��دة /تطول
تطالهم لفحة م� ٍ
ُ
أئمة/
أعمارهم
بعدد ما ينتشر من ٍ
ِ

فوق جسر الخلود» .هناك الكثير من
ه��ذه ال�ل�غ��ة امل�ت��دف�ق��ة وال�ق��اس�ي��ة لدى
ال �ش��اع��رة ،ال �ت��ي ت �ن��ذرن��ا ْ ب � ُ�أن لديها
«م��ن ا ّل�ع��زل��ة م��ا يكفي ألن أذ َّم دائمًا
تلك الط ْرقات على باب الجيران» وأن
ال��وح��دة تنتظرها مثل كل الشعراء:
ُ
«س � � �ت � � �م� � ��وت وح � � � �ي � � � �دًا /وسأموت
وحيدة /هم الشعراء هكذا /يموتون
وحيدين».
الشاعرة موجودة في أغلب قصائد
�ةَّ .ث �م��ة ُأج � َ� ��زاء م ��ن سيرة
امل �ج �م ��وع �
شخصية ُت َقلب وتنض ُ
مشغل
في
ج
َّ
الكتابة .الشعر في النهاية هو غلة
ٌ
مصحوب
ال� ��ذات وم�خ�ي�ل�ت�ه��ا ،ل�ك�ن��ه

أجزاء من سيرة
شخصية وقصيدة هي
غلة الذات ومخيلتها
َّ

إقامة
هنا بسعي حثيث إل��ى تأمني
ٍ
مل��ا ه��و ع� ُ�ا ٍب� ٌ�ر وق��اب��ل للنسيان .حتى
م �خ��اط �ب��ت �ه��ا ل �ل�آخ� ��ر ت �ن �ك �ش��ف عن
ذريعة الستثمار اللغة .لنقرأ« :ليس
ٍ
فمٌ /
فيه ما ُيملكٌ /
وباه /وعنقود
لي
ُ
عتب /سترضعه أخرى /وتراوده ٌّأم
ُّ
َ
الرجاء/
عن ُنفسها /ألظ��ل أن��ا /أق��د
ُ
بل ومن دبر».
من ق ٍ

◄ ف��ي «ات �ج��اه��ات ال�ف�ك��ر ال��دي �ن��ي امل �ع��اص��ر في
إي� ��ران» («ال�ش�ب�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�لأب�ح��اث وال�ن�ش��ر»
ب��ال�ت�ع��اون م��ع «امل�ع�ه��د ال�ع��امل��ي للفكر اإلس�لام��ي»
ــــ ترجمة ص .حسني ومراجعة ص��ادق العبادي)
يغوص مجيد محمدي في مسألة التجديد الديني
في إيران من خالل ستة مفكرين لعبوا دورًا مهمًا في
هذا املجال ،وانشغلوا في نقد الفكر الديني املعاصر.
وه � ��م :امل � �ي ��رزا م �ح �م��د ح �س�ي�ن ال �ن��ائ �ي �ن��ي ،ومرتضى
مطهري ،وع�ل��ي شريعتي ،وم�ه��دي ب��ازرج��ان ،وسيد
حسني نصر ،وعبد الكريم سروش.
ّ
◄ إن� � ��ه ال � �ح� � ّ�ب «ت� �ح ��ت سماء
ك��وب�ن�ه��اغ��ن» (دار الساقي).
رواي� ��ة ال�ك��ات�ب��ة ال �ع��راق �ي��ة حوراء
ال � � �ن� � ��داوي ت �ح �ك��ي ق � ّ�ص ��ة حب
نشأت عبر البريد اإللكتروني بني
روائية عراقية تعيش في الدنمارك
بعدما ه��رب��ت عائلتها م��ن نظام
ص � � � ّ�دام ح� �س�ي�ن ،وع� ��راق� ��ي هرب
ل�لأس�ب��اب ن�ف�س�ه��ا ...فجمعتهما
سماء كوبنهاغن في رواية ّ
يخيم
عليها طيف بالد الرافدين.
◄ «م��ا ه��و ال �ن� ّ
�ص؟ وك�ي��ف السبيل إل��ى ال�ت�ف��ري��ق بني
ال �ن��ص وال �خ �ط ��اب؟ وه ��ل ك ��ل ن � ّ
�ص ه ��و خ �ط ��اب» هذه
األسئلة وغيرها يطرحها الباحث األردن��ي إبراهيم
ّ
النص»
خليل في كتابه «في نظرية األدب وعلم
(«ال��دار العربية للعلوم ناشرون» و«منشورات
االخ � �ت �ل�اف») .ي �ض� ّ�م ال�ع�م��ل م�ج�م��وع��ة م��ن األبحاث
وامل�ق��االت ترتبط ّكلها بخيط واح��د ه��و عالقة ّ
النص
بالتجنيس والخطاب واللغة.
◄ هل هناك ما يمكن تسميته بـ«النظرة العربية إلى
العالم»؟ يسأل سمير أبو زيد ثم يعود ليعيد صياغة
ّ
«إن العائق الحقيقي ّ
لتقبل
هذه اإلشكالية بأسلوب آخر:
املجتمعات العربية الحديثة واملعاصرة للعلم هو نظرة
هذه املجتمعات إلى العالم» .في كتابه «العلم والنظرة
ال�ع��رب�ي��ة إل��ى ال�ع��ال��م» (م��رك��ز دراس� ��ات الوحدة
ّ
العربية) ،يرى الباحث املصري أن وجود هذا العائق
يستلزم «إعادة تأسيس العلم» في تلك النظرة.
◄ في مجموعته الشعرية الرابعة
«م � �ن � ��زل األخ� � � ��ت ال� �ص� �غ ��رى»
(الكوكب ــــ دار الريس) ،يواصل
ن��اظ��م ال�س�ي��د ت�ط��وي��ر القصيدة
ال �ت��ي ب ��دأ ب�ه��ا وت�ع�م�ي�ق�ه��ا .يحفر
ت�ح�ت�ه��ا وف� ��ي ج ��واره ��ا القريب.
يستخدم امل�ع�ج��م ال�ل�غ��وي نفسه
تقريبًا ،ولكنه أك�ث��ف اآلن وأكثر
ق �س��وة .الجملة ذات �ه��ا مستهدفة
كصورة أساسًا من الشاعر.
◄ عن «الشبكة العربية لألبحاث والنشر» ،صدر
«في االجتماع السياسي والتنمية واالقتصاد
وف �ق��ه اإلص�ل��اح» (ت�ق��دي��م ع�ب��د ال�ع��زي��ز القاسم).
العمل يحمل توقيع مجموعة باحثنيّ ،
ويقدم للقارئ
العربي قوانني العلوم املختلفة التي تتضافر لتتحكم
في مجتمعاتنا السياسية.

