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ثقافة وناس

أدب

ّ
الرواية مرصدًا لتحوالت الذات العربية

ملتقى «أشكال ألوان» ينطلق اليوم

عثمان
أوزجاي

عبدالرحمن جاسم
«نحن ال نسبح عكس التيار ،فهذا هو
صنو عمل «أشكال ألــوان» (الجمعية
اللبنانية للفنون التشكيلية) ،هذا ما
نـقــوم بــه منذ أكـثــر مــن  25عــامــا (منذ
 .»)1993هذا ما أجابتنا به كريستني
طعمة مــديــرة الجمعية حــال سؤالها
عــن «مـلـتـقــى ال ــرواي ــة الـعــربـيــة» األول
ّ
الــذي تنظمه الجمعية بــدءًا من اليوم
حتى الثاني من أيــار (مــايــو) .امللتقى
ال ـ ــذي ي ـق ــام ف ــي م ـقــر ال ـج ـم ـع ـيــة (ســن
ال ـف ـيــل) يـفـتـتــح ب ـن ــدوة تـحـمــل عـنــوان
«ال ــرواي ــة الـعــربـيــة بوصفها التعبير
الـ ـثـ ـق ــاف ــي األول» ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ــروائ ـ ــي
اللبناني الياس خوري ،ومشاركة كل
مــن الــروائــي األردن ــي الـيــاس فــركــوح،

والعراقي علي بدر ،والكاتب املصري
م ـح ـم ــد الـ ـشـ ـح ــات ،وس ـي ـن ـق ــل ب ـش ـكـ ٍـل
مباشرة على اليوتيوب وعلى صفحة
«أشكال ألــوان» على فيسبوك ،وكذلك
عـلــى مــوقـعـهــا الــرس ـمــي .م ـحــاور عــدة
يطرحها امللتقى للنقاش لعل أبرزها:
ما هي أسباب ازدهار الرواية العربية؟
هــل بــاتــت التعبير الثقافي األول عن
ال ـت ـحــوالت االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة
والـثـقــافـيــة؟ هــل يـمـكــن تـعـيــن سمات
خــاصــة ل ـلــروايــة الـعــربـيــة ع ـمــومــا ،أم
أن لـكــل إقـلـيــم أو بـلــد لـغـتــه وسـمــاتــه
و«خـ ـ ـط ـ ــه» ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي؟ هـ ــل تـ ـج ــاوزت
الرواية العربية السجال القديم حول
ال ـثــالــوث امل ـح ــرم؟ مــا هــو أث ــر ازده ــار
ال ـت ــرج ـم ــة ،م ــن وإل ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،عـلــى
اإلنتاج الروائي؟ هل الرواية العربية

هي اليوم أســاس الصناعة الثقافية؟
ه ـ ــل ال ـ ــرواي ـ ــة ه ـ ــي تـ ـح ــديـ ـدًا خ ـط ــاب
أخـ ــاقـ ــي م ـ ـضـ ــاد؟ هـ ــل هـ ــي ان ـت ـص ــار
لخيار الفرد وحريته؟ هل هي حصرًا
بنت املدينة ،ووعــي الطبقة الوسطى
وأحوالها؟ ما الذي ّ
تغير هنا ما بعد
مثال نجيب محفوظ؟
إذًا ،في زمن انحسار القراءة والرواية
والكتابة ،تذهب الجمعية إلــى إقامة
م ـل ـت ـقــى ي ـج ـمــع أكـ ـث ــر م ــن  35روائـ ـي ــا
عربيًا وأجنبيًا« .لطاملا كان لـ «أشكال
ألـ ـ ـ ــوان» اه ـت ـم ــام ب ــامل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ال
يـهـتــم بـهــا أح ــد» ت ـعــود طـعـمـ ًـة لتؤكد
ع ـلــى ال ـف ـك ــرة ذاتـ ـه ــا ،م ـض ـي ـفــة «نـحــن
اهـتـمـمـنــا بـتــرجـمــات ال ـك ـتــب ،والـلـغــة،
ونـشــرنــا كتبًا وروايـ ــات ،وكــذلــك كتبًا
ف ـن ـيــة ،لـكـنـنــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ل ـس ـنــا دار

نـشــر ،وال نملك ال ـقــدرة على التوزيع
ّ
الضجة حول ما ننتجه .لذلك
وإثــارة
قد ال يعلم كثيرون بإنتاجاتنا» .لكن
مل ــاذا الــروايــة العربية؟ تجيب طعمة:
«أ ّســاس اختيار الــروايــة العربية جاء
ألنـهــا املـعـ ّـبــر الـيــوم عــن حـضــور اللغة
ال ـعــرب ـيــة .تــاري ـخ ـيــا ،ك ــان ال ـش ـعــر هو
الـحــامــي لـتـحــوالت اللغة وتجديدها.
أم ــا ال ـيــوم ،فــالـفــن ال ــروائ ــي هــو ّ
املعبر
السياسي واملجتمعي والفردي وحتى
عـ ــن أحـ ـ ـ ــوال املـ ـجـ ـم ــوع ــات واألهـ ــالـ ــي.
أصبحت الرواية العربية هي الحامية
لتحوالت اللغة وتمظهراتها».
ال تـكـمــن ال ـف ـكــرة ف ــي م ـج ـ ّـرد مـنــاسـبــة
ّ
مكان
لتجميع «كــتــاب وروائ ـيــن» فــي
ٍ
ّ
ً
واح ـ ٍـد ل ـ «ي ـنــظــروا» قـلـيــا ثــم يرحلوا
من حيث أتــوا .بحسب طعمة ،تسعى
«أش ـك ــال أل ـ ــوان» إل ــى الـبـحــث عــن لغةٍ
ّ
«التطور» ومواكبة العصر.
قادر ٍة على

مقاربة التحوالت المعاصرة في
اللغة العربية وآدابها
تـ ـق ــول« :ع ـل ــى م ـ ــدار  25ع ــام ــا ،سـعــت
«أشـكــال أل ــوان» من خــال عملها على
الـفـنــون امل ـعــاصــرة ،إل ــى اإلجــابــة على
أسئلة مثل :كيف يمكن تقديم أنشطة
فنية كالتجهيز ،والفنون األدائية إلى
اللغة العربية؟ لقد كنا نواجه مشكلة
ف ــي كـيـفـيــة تــرج ـم ـت ـهــا إلـ ــى ال ـعــرب ـيــة.
واجهنا أيضًا مشكلة فــي إيـجــاد لغة
نقدية عربية مكتوبة تــامــس معنى
الـفـنــون ال ـجــديــدة» .كــل ه ــذه الـعــوائــق
جعلت الجمعية تسعى إلى االهتمام
بـكــل تـعـبـيــرات الـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،منها
ش ـب ـك ــات الـ ـت ــواًص ــل (كـ ـي ــف أصـبـحــت
اللغة مستعملة فــي مــواقــع التواصل
وعليها) ،واملسرح (كيف يمكن إيجاد

لغة مسرحية متناسبة يمكن العمل
عليها عبر عربيًا) ،والتجهيز (وكيف
يمكن وصله بالعربية كثقافة وكلغة
وك ـم ـن ـط ــق) ،ث ــم ال ـك ـت ــاب ــة ،وبــالـتــأكـيــد
الــروايــة كمشروع يعمل عليه امللتقى
ال ـ ـ ــذي ت ــؤك ــد ط ـع ـم ــة ب ــأن ــه لـ ــن ي ـكــون
األخير ،بل ستتم املراكمة عليه تمامًا
كعمل مستمر ،وسيكون هناك دورات
ٍ
ً
أخرى منه ،فضال عن طباعة ما يصدر
عنه من دراس ــات وأبـحــاث وتحويلها
إلى كتب لنقاشها ودراستها واإلفادة
منها في ما بعد.
ي ـش ــارك ف ــي املــؤت ـمــر أك ـثــر م ــن ثــاثــن
روائـ ـي ــا عــرب ـيــا ول ـب ـنــان ـيــا ،م ــن بينهم
أبــرزهــم إلـيــاس خ ــوري ،حسن داوود،
ليانة بــدر ،صموئيل شمعون ،جبور
ال ــدوي ـه ــي ،م ـي ــرال ال ـط ـح ــاوي ،إل ـيــاس
فـ ـ ــركـ ـ ــوح ،أح ـ ـمـ ــد سـ ـ ـع ـ ــداوي ،ش ـك ــري
املـ ـبـ ـخ ــوت ،م ـه ــا ح ـ ـسـ ــن ...وبـ ـ ــدا الف ـتــا
ح ـض ــور ال ــروائـ ـي ــن ال ـي ـم ـن ـيــن جـمــال
جبران ووجدي األهدل رغم ما تعانيه
ـروف قــاسـيــة .تـشــرح لنا
الـيـمــن مــن ظ ـ ٍ
ّ
طعمة كيف تم انتقاء هــؤالء الكتاب/
الروائيني« :اعتمدنا على أربعة عوامل
أثناء اختيارنا املشاركني وهي :عدالة
الـ ـت ــوزي ــع ال ـج ـغ ــراف ــي ،ع ــدال ــة ت ــوزي ــع
األج ـي ــال ،عــدالــة تــوزيــع ال ـج ـنــدر ،كما
حاولنا
عدالة توزيع املضمون ،أي أننا
ّ
كثيرًا أن تكون األسماء الــواردة تمثل
هذه الفئات جميعها من دون انحياز
لفئةٍ دون أخ ــرى» .وفــي نقطة تحديد
املضمون ،تلفت إلى أن األمر كان دقيقًا
كثير من
لناحية خيار «املشاركة» في
ٍ
املحاور ،فاألسئلة وضعت في البداية
(كما هو واضــح من برنامج املؤتمر)
«وكـنــا بحاجة لضيوف يستطيعون
ت ـقــديــم م ــداخ ــات وي ـط ــرح ــون أسـئـلــة
وأجوبة حول موضوع البحث» تقول
ً
طعمة؛ وتكمل مشيرة إلى إحــدى أهم
«مشكلة
أزمات لقاءات املثقفني العربّ :
اح ـت ـف ــال ـي ــات ال ـك ـت ــاب املـ ـعـ ـت ــادة أن ـه ــم
يــذه ـبــون إل ـي ـهــا ،فـلـيـتـقــون وي ـب ــدأون
بــاالرتـجــال .أمــا هـنــا ،فــاألمــر مختلف.
ّ
جـمـيــع م ـش ــارك ــات/م ــداخ ــات الـكــتــاب
أصـ ـبـ ـح ــت ل ــديـ ـن ــا ،لـ ـق ــد ع ـم ـل ـن ــا عـلــى
اختيار أشخاص مناسبني عملوا في
املــوضــوع املــراد بحثه» .أمــا عن غياب
ب ـعــض األسـ ـم ــاء ،ف ـت ـع ــزوه إل ــى ثــاثــة
ً
ً
أسباب :أوال أسباب شخصية ،فمثال
«روزا ياسني الحسن ومها أبو الحيات
قد اعتذرتا ألسباب شخصية» ،بينما
اعـ ـت ــذر بـعـضـهــم ألسـ ـب ــاب ل ـهــا عــاقــة
باألوضاع في بــاده ،أو حتى ارتباط
آخ ــري ــن بــأن ـش ـطــة م ـح ـل ـيــة أو عــربـيــة
أخرى .ضيف املؤتمر الحاضر الغائب
س ـي ـكــون ال ـك ــات ــب املـ ـص ــري امل ـس ـجــون
أحـمــد نــاجــي حيث ستتم ق ــراءة نص
من كتابته ،وسيترك كرسي مشاركته
ف ــارغ ــا ،ألن ــه «أحـ ــد ال ـض ـيــوف املهمني
بشكل عام»
بالنسبة إلينا وللملتقى
ٍ
تشير طعمة.
يأتي «ملتقى الــروايــة العربية» ّ
األول

الــذي يرفع شعار «مقاربة التحوالت
املـعــاصــرة فــي اللغة العربية وآدابـهــا
وف ـ ـنـ ــون ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــرديـ ـ ــة ووظـ ــائ ـ ـف ـ ـهـ ــا
الـتـعـبـيــريــة وال ـت ــواص ـل ـي ــة» ،مـشــروعــا
مهمًا يـجــب املــراكـمــة عـلـيــه .أن يلتقي
روائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون عـ ـ ـ ــرب بـ ـ ـه ـ ــدف ال ـت ـب ــاح ــث
أدب أك ـثــر ارتـبــاطــا
وال ـن ـقــاش إلن ـت ــاج ٍ
بــامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ــرب ـي ــة وم ـشــاك ـل ـهــا،
أم ــر ي ـ ــزداد أه ـم ـيــة ف ــي زم ــن ال ـح ــروب
والتمزقات واستيقاظ العصبيات من
كل نوع.
«ملتقى الــروايــة العربية» :بــدءًا من السابعة
من مساء اليوم حتى  2أيــار (مايو) ـ ـ مقر
جمعية «أشـكــال أل ــوان» (ســن الفيل ،جسر
الواطي) ـ.01/423879

