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تجهيز فني

رأفت مجذوب في متاهات «الروض العاطر»
مسافات طويلة
يقطعها الفنان اللبناني
إلنجاز روايته الجديدة The
.Perfumed Garden
من بيروت إلى عمان
والقاهرة ،يلتقي بأشخاص
وأماكن وأغراض وقصص
ّ
يوظفها في عمله.
محطته غدًا في فضاء
«مكان» في العاصمة
األردنية
ب �ع��د ب� �ي ��روت ،وق �ب��ل ال �ق ��اه ��رة ،ي �ق� ّ�دم
ال� ��زم � �ي� ��ل رأف � � � ��ت م � � �ج � ��ذوب غ � � � �دًا ف��ي
ف� �ض ��اء «م � �ك� ��ان» ف ��ي ع� �م ��ان (ب ��دع ��وة
م��ن «اس �ت��ودي��و إك ��س ع �م��ان» و«آرت
ت � �ي ��ري � �ت ��وري ��ز») ق� � � � ��راءات وت �ج �ه �ي �زًا
ف� �ن � ّ�ي ��ًا ض� �م ��ن م � �ش ��روع ��ه امل� �ت ��واص ��ل
ل �ك �ت��اب��ة رواي� �ت ��ه ب��ال �ل �غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة
( The perfumed Gardenال� � ��روض
ال� �ع ��اط ��ر) .درس م� �ج ��ذوب ال�ه�ن��دس��ة
املعمارية في «الجامعة األميركية في
ب �ي��روت» ،وع�م��ل ف��ي ال�ع�م��ارة قبل أن
يقرر التوقف عن املشاركة في البناء
ال�ع�ش��وائ��ي وال �ك��ارث��ي ف��ي ل�ب�ن��ان .من
جهة أخ��رى ،شغل منصب مدير فني
مع مجلة  The Outpostلسنة ونصف
السنة ،واليوم يكتب ملوقع «األخبار»
اإلنكليزي عامودًا أسبوعيًا بعنوان
«سجالت الوداع».
ص� � � ��درت مل� � �ج � ��ذوب رواي � � �ت� � ��ا Fetish
 SystemsوL‘origine(s) du Monde
ل �ل�أط � �ف ��ال ،أخ ��رج� �ت� �ه ��ا ل �ي �ن��ا أب �ي��ض
وق� ّ�دم��ت على «م�س��رح غولبينكيان».
ف � ��ي ال� � �ع � ��دد األول م � ��ن م �ج �ل ��ة «ذي
أوت �ب ��وس ��ت» ،ن �ش��ر م �ج��ذوب ال�ف�ص��ل
األول م��ن رواي �ت��ه «ال ��روض ال�ع��اط��ر».
ّ
كما يدل العنوان ،فالعمل مستوحى
من كتاب النفزاوي «ال��روض العاطر
ف��ي ن��زه��ة ال�خ��اط��ر» (ال �ق��رن الخامس
ع � �ش ��ر) .ال � ��رواي � ��ة ال� �ت ��ي ال ت� � ��زال ق�ي��د
ّ
يقدمها مجذوب
التطوير والكتابة،
على أنها سيرة ذاتية للعالم العربي.
من خالل الفصل األول وبعض األجزاء
الجديدة التي أصبحت متوافرة على

م��وق �ع��ه ال � �خ� ��اص ،ن ��دخ ��ل إل � ��ى ع��ال��م
عربي ال تفصله الحدود التي نعرفها
تمر فيه أميرة ّ
اليوم .هو عالم ّ
وحرية
ّ
م��ن «ح��دي �ق��ة األزب �ك��ي��ة» ف��ي ال�ق��اه��رة
عبر شجر املطاط إلى عالم آخر .تعبر
ّ
إحداهما إل��ى حديقة التل العليا في
طرابلس .هناك ،تلتقي ّ
ّ
بمحمد،
حرية
وي �خ �ب��ره��ا ع ��ن م �ح �م��ود ال� � ��ذي ع��اد
إل��ى الكتابة .إنها ّ
حرية التي أطلقت
على ه��ذا الكاتب اس��م محمود تيمنًا
ب��ال �ش��اع��ر م �ح �م��ود دروي � � ��ش .يسكن
محمود اليوم في «خان الثورة» ويقرأ
كل ليلة كتاباته للقاطنني في الخان.
ّ
يحتج أح��د السامعني
وال ب� ّ�د م��ن أن
ك� ��ل ل �ي �ل��ة راف � �ض� ��ًا أن ي �ك �ت��ب خ�ل�ي�ف��ة
محمود دروي ��ش باللغة اإلنكليزية.
ال ش �خ �ص �ي��ة رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي «روض»
م�ج��ذوب .تأتي الشخصيات وترحل
خ� �ل��ال ال � � ��رواي � � ��ة ،وت� �ب� �ق ��ى ق�ص�ص�ه��ا
لترسم السيرة الذاتية للعالم العربي.
عالم تختلط فيه املساحة ،وتولد فيه
ممرات ّ
خفية تصل بيروت بالقاهرة
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ب��ال �ق��دس ب �ع �م��ان ب��دم �ش��ق وب �س��ائ��ر
ّ
العربية ،راوي��ًا قصص ع��رب ال
امل��دن
يخجلون بتاريخهم وال بأحالمهم
وال بأهوائهم .لكن خيار مجذوب كان
ع��دم االن�ع��زال للكتابة ،بل استقصاء
م ��واده م��ن امل ��دن ال�ع��رب� ّ�ي��ة وس�ك��ان�ه��ا.
هكذا زار القاهرة إلجراء «كاستينغ»
لشخصيات ج��دي��دة ل��رواي�ت��ه ،وكذلك
ف �ع��ل ف��ي ب �ي��روت وال� �ي ��وم ف��ي ع �م��ان.
شخصيات يستوقفها ف��ي ال�ش��وارع

شخصيات حقيقية ترسم سيرة
ذاتية للعالم العربي
وي �ل �ت �ق �ط �ه��ا ع �ب ��ر ك ��ام �ي ��رت ��ه ط ��ارح ��ًا
ع �ل �ي �ه��ا أس� �ئ� �ل ��ة ع ��ام ��ة ع� ��ن ح �ي��ات �ه��ا
ورواي ��ات تريد س��رده��ا .كذلك ،أجرى
«كاستينغ» ألم��اك��ن وم��واق��ع موزعة
في املدن العربية ،لتجد الشخصيات
وامل � ��واق � ��ع م �ك ��ان ��ًا ل �ه ��ا ض �م ��ن ك �ت��اب��ة

ال � � ��رواي � � ��ة .م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ي �ن �ت��ج
م �ج��ذوب ف�ي��دي��وه��ات ق�ص�ي��رة تحمل
عناوين «أخطاء» .فيديوهات ّ
سجلها
ّ
عن طريق املصادفة وولفها لتتحول
إلى مادة ملهمة لنصوص جديدة في
الرواية.
كما فعل في فضاء « ٩٨أس�ب��وع» في
ب�ي��روت قبل أش�ه��ر ،ي�ع��رض مجذوب
في فضاء «مكان» في عمان غدًا بعضًا
من فيديوهات الكاستينغ واألخطاء،
وي � � �ق� � ��رأ ال� � �ن� � �ص � ��وص ال� � �ت � ��ي ن �ت �ج��ت
م �ن �ه��ا ،وق ��د أص �ب �ح��ت ب ��دوره ��ا ج��زءًا
م��ن ت �ط��ور ال ��رواي ��ة .ب �ع��ده��ا ،س�ي�ق� ّ�دم
تجهيزه الفني «الكاتب هو مجنون»
ّ
حيث ي�ع��رض مغلفات تحتوي على
ق� �ص ��اص ��ات م � ��ن ال � � � ��ورق وك ��اس� �ي ��ت،
وي �ط �ل ��ب م �م ��ن ي ��ري ��د م� ��ن ال �ج �م �ه��ور
أخ��ذ أح��د تلك املغلفات ،وت��رك غرض
شخصي مكانه .تلك األغ ��راض التي
جمعت في بيروت ،وستجمع غدًا في
عمان ،ثم القاهرة ،هي أيضًا مصدر
ل �ن �ص��وص «ال� � � ��روض ال � �ع ��اط ��ر» .ف��ي

ّ
«ال�ك��ات��ب م�ج�ن��ون» ،م��زق م�ج��ذوب ما
ت�ب�ق��ى م��ن ن�س��خ م��ن رواي �ت��ه القديمة
 Fetish Systemsوأع � � � ��اد ت�ك�ب�ي��س
ص �ف �ح��ات م �ت �ف��رق��ة م �ن �ه��ا ع �ش��وائ �ي��ًا،
ث��م ق ��رأ ت�ل��ك ال�ص�ف�ح��ات بتراتبيتها
ال� �ج ��دي ��دة وس� ّ�ج �ل �ه��ا ع �ل��ى ك��اس �ي��ت،
ووض ��ع ف��ي ك��ل م�غ�ل��ف م�ج�م��وع��ة من
األوراق امل�ك�ب�س��ة م��ع ك��اس �ي��ت ،وراح
يوزعها على الناس مقابل أغراضهم
الشخصية .بعد االن�ت�ه��اء م��ن تقديم
ال� � �ق � ��راءات وال �ت �ج �ه �ي��ز غ� � �دًا ،س�ي��دع��ا
الحضور إلى «كأس مع آخرين» على
سطح فضاء «مكان» ،حيث ستعرض
ف �ي��دي��وه��ات ع �ش��وائ �ي��ة م�ل�ت�ق�ط��ة بني
ع �م��ان وب �ي��روت وال �ق��اه��رة ،لتجتمع
ت �ل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ات م��ع ال �ح �ض��ور في
العاصمة األردنية على كأس.
س �ي ��واص ��ل م� �ج ��ذوب ت �ل��ك ال �ت �ج��ارب
امل � �ت � �ع� ��ددة ال� ��وس� ��ائ� ��ط ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل��دن العربية وم��ع سكانها ،ويجمع
م � �ن � �ه ��ا م � � � � ��واد ل � ��رواي � � �ت � ��ه «ال � � � � ��روض
ال �ع��اط��ر»ّ .أم� ��ا أه �م� ّ�ي��ة ه ��ذا األس �ل��وب
ّ
ف��ي الكتابة ،فيتجلى ف��ي م��ا سيبقى
م��ن ال ��رواي ��ة ح�ي�ن ي �ن �ش��ره��ا .ال��رواي��ة
ً
ت ��أخ ��ذن ��ا ع � � ��ادة ف ��ي رح� �ل ��ة ت� �ب ��دأ م��ن
ال �غ�لاف األول وت�ن�ت�ه��ي ع�ن��د ال�غ�لاف
األخ �ي��ر .أم��ا غ �دًا م��ع ق ��راءة «ال ��روض
ّ
ال�ع��اط��ر» ،فسنعلم أن ح� ّ�ري��ة وأم�ي��رة،
وم �ح �م��د وم �ح �م��ود وزل� �ف ��ا وغ �ي��ره��ا
م� ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ك �ث �ي ��رة ت�ع�ي��ش
ً
فعال ف��ي العالم العربي ،وأن العديد
ّ
م��ن ال�ن��اس ت��رك��وا أغ��راض��ًا شخصية
ف ��ي ي ��د ال �ك ��ات ��ب أص �ب �ح��ت ج � ��زءًا م��ن
ال��راوي��ة ،وهناك فيديوهات وتجارب
متعددة ال��وس��ائ��ط ،أوس��ع م��ن غالفي
الرواية ،بإمكانك االطالع عليها .مواد
ورواي� � ��ات ت�ت�م��دد م��ن ال�ك�ل�م��ات ال�ت��ي
ت �ق��رأه��ا إل ��ى ب �ش��ر وم� ��دن م ��ن ال�ع��ال��م
العربي .هكذا ّ
يحول مجذوب حيوات
س �ك ��ان ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي إل� ��ى ك�ل�م��ات
ت ��روي س�ي��رت��ه ال��ذات�ي��ة ق�ب��ل أن تعود
ه ��ذه ال� ��رواي� ��ات إل ��ى ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي
ضمن مساحة شاسعة تتأرجح بني
الواقع والخيال.
روي...
Reading Errors: The Author is
 Insaneلرأفت مجذوب 19:30 :من مساء
ال��غ��د ـ��ـ��ـ ف��ض��اء «م���ك���ان» (ج��ب��ل ال��ل��وي��ب��دة ـ
عمان)www.makanhouse.net .

