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لطفية الدليمي

نع ��رف ان الب ��اب ،مف ��ردة معماري ��ة؛ نعرف
اي�ض ًا انه ��ا مفردة مهمة :تكويني ��ا وتنفيذي ًا.
مبعنى ان ثمة جهد ًا خا�ص� ��أ ُيوىل لها� ،سواء
يف احل ��ل الت�صميم ��ي ،ام يف االج ��راءات
التنفيذي ��ة .وه ��ذا اجله ��د املميز املب ��ذول ،له
م ��ا ي�ب�رره .فه ��ي تق ��ع عل ��ى تخ ��وم اخلارج
والداخ ��ل ،املغلق واملفتوح ،اخلا�ص والعام،
احلميمي ��ة ونقي�ضه ��ا .كم ��ا انه ��ا جتم ��ع يف
"ذاته ��ا" ال ��دال واملدل ��ول ،مثلم ��ا ميكن لها
ان تع�ب�ر ع ��ن ذهني ��ة "رب" العم ��ل ،وحذاقة
"�صان ��ع" العم ��ل يف �آن واح ��د .وه ��ي يف
النتيج ��ة ،مبفهومه ��ا الواقع ��ي ،وبحمولتها
الرمزي ��ة ،ماه ��ي اال باب لل ��دار ،وباب ملباين
االن�شطة االن�ساني ��ة جميعا ،وهي اي�ض ًا باب
الفرج ،وباب الفتوح ،وباب احلوائج ،وباب
االم ��ل املرجتى! .من هن ��ا �أهميتها ،ومن هنا
متيزه ��ا .ومنا�سبة ه ��ذا الكالم كت ��اب �صادر
حديث� � ًا للم�ص ��ور الفوتوغ ��رايف االي ��راين
"هادي هراج ��ي" بعنوان" :ابواب ايران"،
طهران  .2007انه كتاب �شيق بـ � 120صفحة
من القطع ال�صغ�ي�ر وباخراج مميز .يت�ضمن
�صور اب ��واب عدي ��دة خا�صة بابني ��ة �سكنية
وعام ��ة ،ملتقط ��ة يف م ��دن ايراني ��ة خمتلفة،
امل�ش�ت�رك فيم ��ا بينه ��ا انه ��ا جميع ��ا اب ��واب
تقليدي ��ة ،ومعمول ��ة م ��ن اخل�ش ��ب ،املطع ��م
باملطارق وامل�سامري احلديدية.
يث�ي�ر مو�ض ��وع ت�صوي ��ر الب ��اب �شهي ��ة
الفوتوغرافيني يف بلدان كثرية .وقد �شاهدنا
كتبا خا�ص ��ة بابواب فرن�سا ومقاطعاتها ،كما
اطلعن ��ا عل ��ى كت ��ب اب ��واب امل ��دن االمريكية
واالملاني ��ة ،و�آخ ��رى خا�صة باب ��واب املباين
االنكليزي ��ة ،والرو�سي ��ة والدامنركي ��ة،
وهن ��اك كت ��ب تت�ضم ��ن �ص ��ور ًا لبواب ��ات
الهن ��د وال�ص�ي�ن والياب ��ان واملغ ��رب .ويف
جمي ��ع تل ��ك اال�ص ��دارات� ،سع ��ى امل�صورون
الفوتوغرافي ��ون وراء لف ��ت انظارنا اىل تلك

املف ��ردة املعماري ��ة ،واىل ا�سل ��وب ت�صميمها
وطريق ��ة تنفيذها ،واىل نوعية موادها .انهم
يحر�صوا يف م�ؤلفاتهم اىل جر انتباهنا نحو
وظائف تلك االبواب الواقعية وما ترمز اليه
من دالالت .وامل�صور "هادي هراجي" واحد
منه ��م .ان ��ه م�سك ��ون يف ه ��وى ه ��ذه املفردة
ومبهماته ��ا ،وت ��واق لتقدميها لن ��ا من وجهة
نظره اخلا�صة .و�صور ابوابه املن�شورة يف
الكتاب ت�شي بح�ضور تل ��ك املهمات الطباقية
املركبة.
عندم ��ا ا�شاه ��د �ص ��ور "هراج ��ي" اح�س بان
اللقطات امل�ص ��ورة ،هي البواب �شاهدتها يف
الكث�ي�ر م ��ن امل ��دن العراقية التى م ��ررت بها،
واده� ��ش لتماث ��ل ا�ش ��كال االب ��واب ،وت�شابه
�صنعته ��ا .ترى ه ��ل ُكتب ان تك ��ون "ابواب"
امل�ست�ضعفني والفقراء مت�شابهة؟ .بيد �إن ذلك
الت�شاب ��ه ال يحرم املرء من "ل ��ذة" اال�ستمتاع
بال�صنيع املرئي .فامل�صور يحر�ص على ر�سم

اط ��ار حمدد اىل لوحته "البابية" ،ثم يدعونا
للتمع ��ن بانتب ��اه اىل م ��ايف ه ��ذا االط ��ار من
مطارق متنوع ��ة وم�سامري كبرية ،واالخرية
يراد به ��ا ان توحى اىل متان ��ة وثبات خ�شب
الباب املته ��رئ ،هو الذي ب ��ات �سطحه مكانا
مالئما "خلط" كلمات متنوعة يكتبها م�ؤلفون
م�ستطرقون!.
تظه ��ر ال�ص ��ور املن�ش ��ورة اهتم ��ام امل�ص ��ور
بتفا�صيل ابوابه ،وخ�صو�صا اظهاره ادوات
املطارق وتنوع هيئاتها؛ والكثري منها جاءت
عل ��ى �ش ��كل منحوت ��ات معدني ��ة ال تخلو من
قيمة جمالية،عاك�س� � ًة تطبيقات الفن ال�شعبي
وم�ستواه يف مناطق خمتلفة ،كما انها اي�ضا
تعرب عن �إهتمام ال�صناع ب�صنيعهم وعنايتهم
ب ��ه .تب�ي�ن املط ��ارق ذات املقا�س ��ات املختلفة،
تنوعي ��ا ت�شكيلي ًا مده�شا؛ �إن كان يف ا�ساليب
الت�صمي ��م ام يف نوعية التفا�صيل وغزارتها.
وي�س ��اورين ظ ��ن ،ب ��ان مبعث ه ��ذا االهتمام
الفن ��ي الزائ ��د ،يع ��ود اىل ا�سل ��وب تعاط ��ي
ال�صان ��ع مع مطرقته ،الت ��ى ال يريد لوظيفتها
ان تقت�صر فقط عل ��ى جانبها العملي ،النفعي
البح ��ت؛ وامن ��ا ين ��زع اىل ان ي�سب ��غ عليه ��ا
دالالت رمزي ��ة م�ضافة توه ��م "برجع" �صدى
الآم ��ال املرجوة ،التى عادة م ��ا "تن�ش�أ" اثناء
فعالي ��ة الطرق .وبه ��ذا املعنى ،يب ��دو ا�ضفاء
قيمة جمالية معربة على هيئات املطارق امرا
مقنع ��ا ،وحتى �ضروري ًا .انه ��ا تظهر با�شكال
خمتلف ��ة :حلق ��ات ب�سيطة احيان ��ا ،ومقاب�ض
معقدة ال�شكل احيانا اخرى ،وثالثة منحوتة
بهيئ ��ات متثل "الك ��ف" الذي ي�سه ��م مع اليد
القارعة ،يف احداث طرقات ممو�سقة ،تنتظر
اجلواب وال�ص ��دى :جواب الط ��رق املتكرر،
و�ص ��دى الآمال املعقودة .ام ��ام �صور ابواب
"هراجي" املو�صودة ،ذات املطارق احلديدية
ال�ضخمة ،ت�ستح�ضر الذاكرة كلمات ال�شاعرة
"فدوى طوقان" هي التى كانت اي�ض ًا تنظر

حتقي ��ق "رجاءات" ن�ش� ��أت فج� ��أة اثناء قرع
"بابه ��ا" املو�صود ،يف ق�صي ��دة لها بعنوان
"امام الباب املغلق":
"ه َال تفتح يل هذا الباب
وهنت ك ّفي و�أنا �أطرق� ،أطرق-
بابك
�أنا جئت رحابك �أ�ستجدي
بع�ض �سكينة
وطم�أنينة
لكنّ
مغلقة
رحابك
ٌ
يف وجهي ،غارقة يف ال�صمت
يارب البيت
ً
مفتوح ًا كان الباب هنا"..
يويل ع ��ادة ،البناة( ،وب�ضمنه ��م املعماريون
بالطب ��ع)� ،أهمية خا�ص ��ة اىل موقع الباب يف
املبن ��ى .ويف ��ردون لـه ��ا "كاداة" للتعبري عن
ال�ش ��يء ونقي�ض ��ه ،مكانة مرموق ��ة يف احلل
الت�صميم ��ي .اذ تغدو "الب ��اب" لديهم مبثابة

الفاع ��ل ..واملفعول به ،فهي الناظر واملنظور
الي ��ه .وامل�ص ��ور "ه ��ادي هراج ��ي" ين�ش ��د
ع�ب�ر �ص ��وره العدي ��دة امللتقط ��ة اىل تكري�س
ه ��ذا املعن ��ى .يف كثري من ال�ص ��ور املن�شورة
بالكت ��اب ،مث ��ل ب ��اب م�سج ��د "�آغ ��ا نور"يف
ا�صفهان�� �(،ص ،)19 ،وباب خ ��ان يف اردبيل
(� ��ص ،)31،وباب دار يف هم ��دان�( ،ص)69،
وب ��اب دار يف �شو�ش�ت�ر بخوز�ست ��ان (� ��ص،
 )80وكذل ��ك بوابة خان �ش ��اه عبا�س يف يزد
(� ��ص )115،ويف غريه ��ا من ال�ص ��ور ،يبدو
فيه ��ا ا�سل ��وب التقاط تل ��ك ال�ص ��ور وطريقة
عر�ضه ��ا للمتلق ��ي ،وك�أن الب ��اب ه ��ي الت ��ى
تتمثلن ��ا وتنظ ��ر الين ��ا ،اكرث بكثري م ��ن اننا
ننظر اليه ��ا .ذلك الن متامية ظهورها املكتمل
وهيمنته ��ا الوا�ضح ��ة عل ��ى اج ��زاء حيط ��ان
جماوراته ��ا ،مينحه ��ا مزاي ��ا وخ�صو�صي ��ة
ذل ��ك ال ��دور .يف ح�ي�ن ت�ؤ�س� ��س ال�ص ��ور
االخ ��رى املن�شورة بالكت ��اب مثل مطرقة باب
يف كرم ��ان (� ��ص ،)13،وتف�صي ��ل لبل ��ب يف
بو�شهر (� ��ص ،)15،ومطرقة باب يف همدان،
(�ص )34،ومطرقة باب يف كا�شان (�ص)74،
جماال للتمعن فيها من قبل رائيها ،والتلذذ يف
متابعة �صنيع تفا�صيلها.
لقد وفر"ه ��ادي هراجي" لنا متع ��ة التجوال
معه ،وا�شركنا يف رحالته بحثا عن "ابواب"
تخفي خلفه ��ا �ضروب ًا من االحياز الواقعية..
واملتخيل ��ة .فج ��اءت معظ ��م �ص ��ور كتاب ��ه
منطوية على قيمة ت�صميمية مميزة ،ال تخلو
م ��ن جمالية .بي ��د ان االمر امله ��م يف كل هذا،
يبق ��ى اظه ��ار ق ��درة امل�ص ��ور االي ��راين على
جعلن ��ا ن ��رى "ابواب ًا" ،رمبا مل نع ��ر اهتماما
كافي ��ا لها من قبل ،ل ��وال �شغل عد�سته البهيج،
وحبه وتعاطفه مع ا�شيائه" ...امللتقطة"!.
* مدر�سة العمارة/االكادميية امللكية الدامنركية
للفنون

اخلاقاين يف احتاد االدباء� ..أحد الذين تلم�سوا جم�سات املدينة
حممود النمر
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احتف ��ى احت ��اد االدب ��اء يف االربع ��اء
املا�ض ��ي وعل ��ى قاع ��ة اجلواه ��ري
باالديب الراحل علي اخلاقاين ،وقدم
اال�صبوح ��ة الناقد علي ح�س ��ن الفواز
ال ��ذي ا�شاد ب ��دور اخلاقاين يف ار�ساء

القي ��م االدبي ��ة يف احلق ��ب املا�ضي ��ة
وجه ��ده املتوا�صل يف جم ��ع ما ت�شتت
م ��ن ادب على مدى ق ��رون ،وقال �شهو
واح ��د م ��ن الذي ��ن تلم�س ��وا جم�س ��ات
املدين ��ة البغدادي ��ة واي�ض ��ا تلم�س ��وا
ع�ص ��ب هذه املدينة من ��ذ االربعينيات،
ا�شتغ ��ل يف منطق ��ة رمب ��ا الي�شتغله ��ا
البع�ض من املبدعني املعنيني باملغامرة،
هو لي�س مبغامر لكنه يحاول ان يكتب
مرحل ��ة م ��ا بع ��د املغام ��رة ،يتعامل مع
الرموز الثقافية مع االباء الثقافيني مع
امل�سميات الكب�ي�رة والظواهر الكبرية
التي �صنع ��ت �شكال من ا�شكال ثقافتنا،
اال�ست ��اذ رفعت مره ��ون ال�صفار واحد
من الذين علمون ��ا ان الثقافة تبد�أ بهذا
احل ��ب وتبد�أ به ��ذا االح�سا� ��س النبيل
باالنتم ��اء ونح ��ن نرح ��ب ب ��ه به ��ذه
اجلل�سة ال�صباحية.
وكان ال�صف ��ار ق ��د هي� ��أ ورق ��ة اجم ��ل
فيه ��ا املنج ��ز ال�شفاه ��ي والكتبي لهذه
ال�شخ�صي ��ة االدبي ��ة الت ��ي ا�س�س ��ت
تاريخ ��ا من ت�شكي ��ل الثقاف ��ة العراقية
عرب حقب قريبة وق ��رون بعيدة ولكنه

بقدرت ��ه املو�سوعي ��ة متك ��ن م ��ن جمع
الكث�ي�ر م ��ن االدب املن�س ��ي وبوبه يف
كتب ليبقى ارثا عراقيا للثقافة ،وقال :
ان م ��ن مظاهر اليقظة يف االمم معرفة
اقدار رجاله ��ا ،ولهذا اعتادت ان متجد
ابطاله ��ا ال�سيما اولئك االبطال العظام
م ��ن حمل ��ة االق�ل�ام،كان اخلاق ��اين من
زمرة ال�شباب املتوثب املت�شبع باالفكار
املتحررة ما جعله ين�صرف اىل الكتابة
وال�صحاف ��ة ف�أ�ص ��در م ��ع جمموعة من
ال�شباب جملة البيان عام 1947بعد ان
باع ق�سما من خمطوطاته.
ول ��د عل ��ي اخلاق ��اين ع ��ام 1911يف
بيت عل ��م وادب وتوىل والده توجيهه
حي ��ث علمه الق ��راءة والكتاب ��ة و�ألزمه
مب�صاحبت ��ه املجال� ��س االدبي ��ة ،ان
الذي ح�صل علي ��ه اخلاقاين يف مدينة
النج ��ف مل يكن ام ��را �صعب ��ا وع�سريا
فه ��ي كغريه ��ا م ��ن م ��دن الع ��راق يف
نهاي ��ة الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر وبداي ��ة
القرن الع�شري ��ن فيها احللقات العلمية
واالدبي ��ة الت ��ي تتك ��ون منه ��ا جامع ��ة
النج ��ف الديني ��ة ،املدين ��ة الت ��ي كانت

متثل املركز اال�شعاعي للفكر والثقافة،
وقد �أث ��رت كثريا يف حل االزمات التي
ح�صل ��ت يف الف�ت�رة التي تلت احلرب
العاملي ��ة االوىل ونال ��ت فيه ��ا الب�ل�اد
ا�ستقالله ��ا حيث غ ��ذت �أبناءها الروح
الوطني ��ة والتم�س ��ك ب�ت�راب الوط ��ن
وقيمته ما ادى اىل بروز حركة �شعرية
تتما�ش ��ى واحلداثة م ��ع ت�شعبها ل�سمو
الروح.
وبع ��د انتقال ��ه اىل بغ ��داد افتت ��ح
مكتب ��ة دار ن�ش ��ر فق ��د ا�صبحت جمل�سا
ادبي ��ا حت�ض ��ره ال�شخ�صي ��ات العلمية
واالدبي ��ة ،ا�شتغل املرح ��وم اخلاقاين
بالق�ضاي ��ا ال�سيا�سي ��ة طيل ��ة �شباب ��ه
فعا�ص ��ر فك ��رة احل ��زب الوطن ��ي الذي
ا�س�سه الزعيم الوطني جعفر ابو التمن
وكان من ال�شباب املعار�ضني للمعاهدة
العراقي ��ة االنكليزي ��ة الت ��ي عقدت عام
 1930وب�سب ��ب ه ��ذا املوق ��ف اوق ��ف
م ��ع ثماني ��ة ع�ش ��ر �شاب ��ا جنفي ��ا وظل
يوا�صل العم ��ل ال�سيا�س ��ي ف�أيد حركة
ماي�س 1941الوطنية م�شاركا ال�شعب
العراقي �ضد اال�ستعمار الربيطاين.

ويف مداخل ��ة ال�شاع ��ر ح�سني الرفاعي
ح ��ول �شخ�صي ��ة ه ��ذا العل ��م الوطن ��ي
واالدب ��ي ق ��ال :عرفن ��ي ب ��ه عبداالمري
ال ��ورد وكن ��ت حمتاج ��ا اىل كت ��اب –
جمال� ��س العلم ��اء – وب ��د�أ ميل ��ي علي
جمال�س العلماء وه ��ذا قلما يعرفه نفر
من املتخ�ص�صني ومن ا�ساتذة اجلامعة
عل ��ى ان اخلاق ��اين رجل نح ��وي وبد�أ
ميل ��ي عل ��ي امل�سائ ��ل النحوي ��ة �شفاها
وانا اكتب ،فده�شت وقلت لعبد االمري
ان ه ��ذا الرجل ميتلك م ��ن القدرة ومن
النح ��و ما الميتلكه رجل اخ ��ر ،قال انا
تعلمت من اخلاق ��اين ا�شياء كثرية من
النح ��و قب ��ل ان اتعلمه ��ا م ��ن ا�ستاذي
املرح ��وم مه ��دي املخزوم ��ي ،العجيب
يف اخلاق ��اين انه مو�سوع ��ة كاملة يف
كال االجتاه�ي�ن ،الف�صي ��ح وال�شعب ��ي،
كان يحدثني عن احليدري واليعقوبي
وقد ورد هذا يف احد كتبه.
كان ه ��ذا الرجل رائع ��ا وهو يعرف يف
النحو ما اليعرفه غريه يف زمانه،حتى
انه روى يل حادثه قال ان كبار النحاة
يغلطون.

1
لو �أن املخيلة ،ل ��و �أن الع�شق ،لو �أنهما ت�ضافرا فهل �سيموت
املوت؟؟ يقال نعم على ذمة التمني..
احل ��ب �أ�سط ��ع ح�ض ��ورا عن ��د ذوي املخ ّيل ��ة ،احل ��رب تقوم
ل ��دى م ��وت اخليال ،كل م�شع ��ل حرب كائن معط ��وب املخيلة
ومن�س ��وب اىل ال�ض ��واري يف عم ��ى الغري ��زة ،وكل عا�ش ��ق
ٍ حم ��ب بن� � ّا ٌء حي ��اة ومبت ��دع �أم ��ل ومال ��ك خميل ��ة وحار�س
للجم ��ال ..من ��ذ �أن �أم�ست احل ��رب �أيقونة الع�ص ��ر وبلواه،
وكل حرب ونحن يف متاهة كراهية ب�سبب من عجز اخليال،
القات ��ل ح�ي�ن ي�شهر �س�ل�اح الفت ��ك يغيب عن وع ��ي اجلمال،
تتجمد خميلت ��ه يف جليد احلقد ،ويجهل �أنه يف حلظة القتل
يك ��ون ميتا قبل موت ال�ضد ،ولو امتل ��ك بع�ض خيال لر�أى
م�ص�ي�ره بعد اق�ت�راف اجلرمية ..بحوار اجلم ��ال واملخيلة،
بح ��وار اجل�سد واملعن ��ى نفهم حيواتنا عل ��ى �أ�سا�س �شعري
مت�صل بالكوين وم�شتب ��ك بالغد ،مبعنى �إحداث الت�آلف بني
الأ�ضداد وعودة الفرد �إىل ح�ضن الكون وهو مرتع بحيوات
ثري ��ة ،وبهذا الغن ��ى ي�ستطيع احلب مواجه ��ة املوت ،وتقبّل
الزم ��ن مبعناه الأو�سع الالحمدود� ..ضج ��ة العامل وفو�ضاه
وحروب ��ه تنت ��ج �أق�صى قطيعة ب�ي�ن الب�شر ،احل ��ب وال�شعر
ينتج ��ان ال�صم ��ت الكثي ��ف ،ال�صم ��ت املتوت ��ر ال ��ذي يحدث
التناغم بني وجودك ووجودي ،بني فكرتك عني وفكرتنا معا
عن الكون .قد تكون اللغة عامال من عوامل الالتوا�صل ،فهي
قا�ص ��رة �إذا مل تنت ��ج �صمت ��ا ت�أمليا بني الق�صي ��دة واملتلقي،
وب�ي�ن املح ��ب واملحب ��وب ..ال�صمت يخ�ت�رع م�ساف ��ة �شعور
بالوج ��ود ليك ��ون كل واحد مف ��ردا ومتع ��ددا ،ودون فا�صلة
ال�صم ��ت ،ال يحدث ت ��ردد لل�صدى بني كيان�ي�ن مت�آلفني وبني
ال�شعر والقلب ..ففي �ضجيج احلروب والعويل و�صرخات
احليف واجلوع ي�صبح فاقد املخيلة عدميا وانتحاريا ،قاتال
يف قمي�ص جماهد..
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(احلياة ت�آلف بني الأ�ضداد ،وما املوت �إال قيام للحرب بينها)
هل قالها جالل الدين الرومي؟ �أم �أن خميلتنا حتيل له قول ما
ن�شته ��ى الإف�صاح عنه؟ هل قالها حقا؟؟ �أهو من ت�صدى لت�أمل
الإن�س ��ان يف زماني ��ة توا�صل ��ه ومكانية موت ��ه؟ �أجل موالنا
الروم ��ي ه ��و من �أوج ��ز امل�سافة ب�ي�ن املوت واحلي ��اة بكلمة
الت�آل ��ف� ..أ�ض ��داد نحن حت ��ى يف حلظات احل ��ب الق�صوى،
والت�آل ��ف ال ��ذي قال ب ��ه الرومي هو ما يحق ��ق تال�شي املحب
يف مو�ض ��وع حب ��ه� ،إن�سان ��ا او قيمة او ه ��وى فنيا ،ليوقف
فع ��ل الت�ض ��اد ويحقق احل�ض ��ور الكلي يف م ��دى التوا�صل
والتناغم..
امل ��وت هو قي ��ام احلرب ب�ي�ن الأ�ض ��داد املت�آلفة ،مي ��ر املوت
خمت ��اال يف جهالة الوق ��ت ،مروره يرتك �سب�ل�ا مائلة وظالال
غرباء ،نخ�شاه كثريا وقليال ،ونخ�شاه �أكرث حني تغيب ثقافة
احل ��ب يف ع�ص ��ف التع�صب ،هو ال يرتاج ��ع يف خيانة برهة
الو�ص ��ل لأنه يطب ��ق الالعدالة املوكلة �إليه م ��ن �سادة الأر�ض
وفاق ��دي املخيلة ،املحبة تواجه املوت ومت�ضي قدما ،ولكنها
تخ�ش ��اه يف حلظ ��ات معين ��ة ،ونح ��ن نخ�شاه جميع ��ا عندما
نك ��ون يف م ��دى من مديات اجلم ��ال ننتج �صم ��ت التوا�صل،
امل ��وت خل ��ل الت ��وازن ب�ي�ن الوج ��ود و�إغفال الوج ��ود ،فهو
ينازع الوردة �شغف ال�ضوء ،والرغبة رع�شة الروح ،حقيقته
الأر�ضي ��ة ماثل ��ة يف عجزنا ع ��ن احلب بعج ��ز خميالتنا عن
حتا�شي العابر واملدمر.
الرومي ق ��ال �أي�ضا« :ماحروب الب�شرية �إال ك�صراع الأطفال،
تافهة كلها ال معنى لها وال جوهر».
ك ��م �سبقن ��ا الروم ��ي اىل ادراك كن ��ه احل ��روب وب�شاعته ��ا
وتفاهتها ال�صبيانية؟؟ حني اخليال ي�ست�سلم ملرورها الأ�سود
ير�س ��خ حقيق ��ة الزوال ،حني يرف ��ع القاتل عقريت ��ه بالوعيد
وين�ش ��ر على م�ل��أ الف�ضائي ��ات م�شاهد الق�صا� ��ص الوح�شي
تك ��ون الب�شرية يف �أحط م�ستوياته ��ا و ح�ضي�ض انحدارها
حتت مرتبة ال�ضواري ..احلب واملخيلة �ضدا املوت وترياق
وبائه ،وبني احلب واملوت عماء االلتبا�س بني النور والعتمة،
وبني الوج ��ود والفناء،احلب هو من ي�ستدرج �أفعى املوت
�إىل كه ��ف ال�سب ��ات ولو �إىل ح�ي�ن ،يرقد امل ��وت يف ال�سبات
لكن ��ه ال ميوت ،كيف ميوت املوت؟ ه ��و الأقنوم الفائ�ض عن
حاجة اجل�سد والق�صيدة ،لكنه ي�صاحبنا وي�ألفنا عند غروب
احل ��ب ،ينام ليال على و�سائدنا ح�ي�ن تنه�شنا الأحقاد،يذكرنا
بف�ضيح ��ة التحل ��ل وفن ��اء امل ��ادة
وانك�س ��ار اجلم ��ال ،ال احل ��ب
ي�ستوع ��ب امل ��وت وال امل ��وت
ي�ستثن ��ي احل ��ب ،كالهم ��ا عدو
مرتب� ��ص ،من يخت ��م احلكاية؟
احلب؟؟
حتم ��ا!! �شرط �أن ميتلك الب�شر
خميل ��ة متن ��ع امن�ساخه ��م اىل
جالدين..

"نوافذ �صغرية" ملحمد الب�ساطي

حم��اب��ي�����س وج��ي��ران وك����وى ���ص��غ�يرة ف��ـ��ي ج�����دران متجهمة
ه�شام بن ال�شاوي

مثلم ��ا حت ��رم الأ�س ��وار املتجهم ��ة الإن�سان
م ��ن حريته ،وممار�سة حيات ��ه ب�شكل عادي..
فثمة رغب ��ات مقموعة خ ��ارج ال�سجن �أي�ضا.
يف جمموعت ��ه الق�ص�صي ��ة الأخ�ي�رة "نوافذ
�صغ�ي�رة" ير�س ��م الكات ��ب املب ��دع حمم ��د
الب�ساط ��ي بالكلم ��ات عامل ��ا قامت ��ا ،حمت�شدا
بتفا�صيل �شديدة العذوبة...
 يف ق�ص ��ة "�إن كن ��ت حتبن ��ي" :الفت ��اةاخلال ��ة ن ��ور -مقي ��دة بعنو�سته ��ا ،ونظرةاملجمت ��ع الت ��ي ال ترحم �أمثاله ��ا ،متمثلة يف
الأم العج ��وز� ،سليطة الل�س ��ان ،التي تالحق
ابنته ��ا ب�شتائ ��م �شدي ��دة الب ��ذاءة ،بع ��د �أن
�أ�ص� � ّرت على اخلروج ،متذرع ��ة مبا حتتاجه
للخياط ��ة ،ب�صحب ��ة ال�س ��ارد ..فت�سخ ��ر منها
الأم ب�أن ��ه جم ��رد طف ��ل ،حني انحن ��ى متعقبا
القطة حتت املائدة.
ال�شهي يف هذا الن�ص �أنه يقدم املر�أة العان�س

بعي ��ون طفل ،تع ��ود على الت�س�ت�ر على بنات
اجلريان!
 يف "ت�أهب" :يقيد الر�ضيع بحبل خروف،يف ح�ي�ن تي�س اجلريان طلي ��ق يف احلو�ش،
يقفز ومي�أمىء يف م ��رح ،وكل متعة الر�ضيع
التجول يف احلو�ش ،واجللو�س على العتبة
م�صفق ًا.
 يف "حكاي ��ة قدمي ��ة" :متن ��ع الزوج ��ة تلكاملر�أة من عيادة زوجها املري�ض ،لأنها تعرف
حكايتها القدمية معه.
 "نواف ��ذ �صغ�ي�رة" :ن� ��ص �شدي ��د العذوبة،كتب بلغة مكثفة ،بخالف ن�صو�ص �أخرى...
لغ ��ة �إيحائي ��ة ،ال تخلو من ده ��اء كاتب خرب
كتابة الق�صة والرواية.
ال�سجناء يقبعون خلف ق�ضبان عربات �سجن،
"�صناديقها الكبرية م ��ن احلديد ،ونوافذها
�صغ�ي�رة مرتفع ��ة عليه ��ا ق�ضب ��ان ،و�شرطي
يجل� ��س عل ��ى مقع ��د بج ��وار بابه ��ا اخللف ��ي
والرتبا� ��س ال�ضخم املغل ��ق يف متناول يده.
يف قعدت ��ه كان �ساكن ��ا وفوه ��ة البندقية بني
�ساقيه تلمع يف وهج ال�شم�س" .واملواطنون
يت ��م تكدي�سهم/حب�سه ��م عن ��د م ��رور املوكب
الر�سمي ،وال�صغار-تالميذ احل�ضانة -لأنهم
ال يفقه ��ون �شيئ ��ا ،فه ��م "يغن ��ون ويهلل ��ون،
وبع�ضهم وقف على املقاعد ينظر من النوافذ،
وعندم ��ا يرتف ��ع �صوت �سارين ��ة موتو�سيكل
قادم يتوقفون ع ��ن الغناء ويهتفون :يعي�ش.
يعي�ش .يعي�ش".

(ال �أدري مل ��اذا تذك ��رين ه ��ذه الق�ص ��ة بفيل ��م
"الربيء"؟ ..رمبا لأن الفيلم ج�سد هذا العامل
القا�س ��ي مبنته ��ى اخلب ��ث الفن ��ي) .لنت�أم ��ل
م ��ا ج ��اء على ل�س ��ان �أح ��د م�ساج�ي�ن الق�صة،
بع ��د �أن �س�أل ال�س ��ارد عن مقر عمل ��ه بوزارة
املوا�ص�ل�ات ،فر ّد قائال�" :أعرفه ��ا .مبنى كان
لون ��ه �أ�صفر .وال�س ��ور� .آه كان له �سور ن�ص
حجارته وقعت".
ت�ش�ت�رك بع� ��ض الق�ص�ص يف ف�ض ��ح ال�سلطة
وبط�شه ��ا بالنا� ��س ،فف ��ي "�أرزاق" ،ت�ستغ ��ل
ال�شرط ��ة �سذاج ��ة بائ ��ع الف ��ول ،وي�سخ ��ره
ال�ضاب ��ط الغت�صاب املعتقلني ،مقابل ع�شرين
جنيها ل ��كل عملي ��ة" ،الع�شرين جني ��ه مقابل
ت�صليح ��ات (�سباك ��ة) ...هك ��ذا �سيكت ��ب يف
الدفرت" ،حتى �صار يغت�صب ثالثة حمابي�س..
"و�أقب�ض عن كل مرة �ستني جنيه ًا �أحتفظ بها
للزمن حتت هدومي يف ال�صندوق ،وا�ستمر
احلال �أربع ��ة �أ�سابيع حتى جاء يوم النح�س
وك�أنها عني �أ�صابتني".
ن� ��ص يذكرنا مبدر�س ��ة العب ��ث والالجدوى،
يف�ض ��ح العقلي ��ة القرو�سطوي ��ة لل�سلط ��ة،
يجعلنا نتذكر -م ��رة �أخرى -فيلم "الربيء"
وبطل ��ه �أحمد �سب ��ع الليل الف�ل�اح الغر ،وهو
يتباه ��ى مبحارب ��ة �أع ��داء الوط ��ن !!) .الأمر
لن ينته ��ي عند االغت�صاب ،ب ��ل كان ال�ضابط
يخت ��ار الزاوية الت ��ي �سي�صور منه ��ا بهاتفه
اخلل ��وي ،لإجب ��ار ال�ضحايا عل ��ى النطق مبا
يريده ال�ضابط من حقائق.

يف "�إفراج" :بعد الإفراج عن املعتقل ،لأ�سباب
�صحية ..يتناول �أغرا�ض معتقل �آخر ،فتبدو
له "ياقة القمي� ��ص و�سخة ومهلهلة وبطانتها
خرج ��ت من القما� ��ش ،ال�س�ت�رة وا�سعة قلي ًال
والبنطلون �أي�ض ًا ،ثنيت رجليه وا�ستخدمت
احل ��زام يف تثبيته ح ��ول و�سطي ،وح�شوت
مقدمة احل ��ذاء بال ��ورق الذي يل ��ف الربطة،
وترك ��ت ما تبق ��ى منها عل ��ى املن�ض ��دة .د�س
احلار�س ال�ساعة واملحفظة يف جيبه".
واحلار� ��س ميازح ��ه" ،وك�أن ��ه مل ي�ضربن ��ي
كل ه ��ذا ال�ضرب� ،أنا �أي�ض� � ًا �أهرول خلفه وال
يخط ��ر يل م ��ا فعل ��ه مع ��ي .يعطين ��ي ن�صف
�سيج ��ارة كان يدخنه ��ا :خ ��ذ .بع ��د خروجنا
ندخن على راحتنا .مع ��ي علبة كاملة" .ومن
ب�ي�ن �أغرا� ��ض ذل ��ك املعتق ��ل �سيج ��د ورق ��ة،
"كان ��ت عل ��ى ما يب ��دو منزوعة م ��ن كرا�س
مدر�س ��ي� .سط ��ران مائ�ل�ان يتو�سط ��ان" :يا
جاب ��ر .بطني كربت وبانت� .أخاف البقاء يف
البيت و�أخ ��اف اخلروج� .أخ ��ي الأكرب ال�شك
يف عيني ��ه .لو ت�أتي .ل ��ن يرف�ضوك") .يا الله
! ك ��م �أنت ب ��ارع �أيها الب�ساط ��ي يف اختال�س
اللحظات الإن�سانية ال�شجية!!).
"قط ��رة م ��اء" :يف املعتق ��ل يحتف ��ونومبختلف رتبه ��م -باملعتقل الوحيد ،مثلماتت ��وق الأر�ض العط�ش ��ى �إىل قطرة ماء� ،إىل
�أن يفرج عنه ،بع ��د اكت�شاف �أنه اعتقل خط�أ،
وكان املق�ص ��ود واح ��د ًا غ�ي�ره �أج ��روا مع ��ه
التحقيق ،و�أر�سلوه �إىل معتقل �آخر.

�إ�ضافة �إىل البط�ش وانتهاك �آدمية املواطنني
يف ت�ضاعي ��ف الن�صو�ص ،ن�ص ��ادف امل�سعى
اخلائب للمن�سيني ،املهم�شني ،الذين ال يبايل
�أحد ب�أفراحهم و�أتراحهم ،لأنهم
هوام�ش ب�شرية� ،أ�شبه ب�سقط املتاع املرمي
ف ��وق ال�سط ��وح ...لك ��ن حمم ��د الب�ساطي
يغو� ��ص يف تفا�صي ��ل عوامله ��م ال�ث�رة،
رغ ��م ب�ساطته ��ا وعالئق ��ه املت�شابك ��ة،
بعيدا عن ن�ب�رة امليلودراما� ،أو التذمر
وال�شكوى...
 يف ق�ص ��ة "الغرف ��ة املج ��اورة" :يه ��رب الأب م ��ن جحيم ��ه اليوم ��ي،
وت�ضط ��ر الأم اىل�أن تعم ��ل خادمة
يف البي ��وت ،واالب ��ن –دائم ��ا-
يرف� ��ض الأكل ،وال يج ��د املتنف�س
�س ��وى يف الر�س ��م ،للتعب�ي�ر ع ��ن
افتقاده الوجداين للأب.
 يف "�سع ��اد :رغ ��م �أن الأم تعمدت �أن ترفع�صوتها لت�سمع اجل�ي�ران �أن ابنها رزق بنتا،
ال �أح ��د يب ��ايل بتلك الب�ش ��رى ،لأنهم يعرفون
�أنها بالتبن ��ي ،ومل ت�سمع �صوتا ،وا�ستدارت
عائدة..
 يف "ه ��ي وزوجها" :ي�ساع ��د اجلار جارتهيف تغ�سيل زوجه ��ا املقعد ،التي ال يفكر فيها
كام ��ر�أة �" ..أحيانا متي ��ل بج�سدها وتتعرى
�ساقاها� ،أرمقهما و�أقول لنف�سي �إنهما جميلتان
وينته ��ي الأم ��ر .تخ ��رج مل�شاويره ��ا دون
اهتمام ب�شكلها ،ويحدث �أن �أنبهها �إىل ما يف

مالب�سها
م ��ن ا�ضط ��راب،
تن�ص ��ت �إيل ومت�ض ��ي ،ومرات
تن�س ��ى نف�سها �أمام ��ي فرتفع ط ��رف جلبابها
لتع�ص ��ره �أو مت ��د يده ��ا يف �صدره ��ا لتع ��دل
و�ضع ال�ستيان وهى تكلمنى".
وحني ت�صب له ال�شاي وهي جال�سة بجواره،
يك ��ون زوجها يف فرا�ش ��ه م�ستدي ��را بوجهه
ينظر �إليهما...
ت ��رى هل ميكن �أن يوجد ج ��ار بهذه ال�صفات
يف هذا الزمن الوغد؟!.
� -أم ��ا "جريان" فهي حكاي ��ة مرحة عن عامل

الب�ؤ� ��س ،ي�ضفي
عليه ��ا الكات ��ب
بع�ض ��ا م ��ن روح ��ه
الطيبة وخفة ظله..
فالزوج ��ة تفاج� ��أ
بجاره ��ا اخلب ��از ينام
�إىل جواره ��ا ،بع ��د �أن
�سكر ...وي�ضطر زوجها
عامل ال�سك ��ة احلديد �إىل
�إ�ص�ل�اح "الرتبا�س" ،رغم
التعب ،وجعل ��ه يف متناول
ابنهم ��ا ،ب ��د ًال م ��ن �أن يبق ��ي
الباب مفتوحا....
ب�صي� ��ص �أمل ون ��ور يت�سربان
من هذه الك ��وى ال�صغرية التي
حفره ��ا حمم ��د الب�ساط ��ي يف
ج ��دران متجهم ��ة ،حتج ��ب واقع
ن�س ��اء مقه ��ورات ب�إكراهات احلياة
اليومية وق�سوتها ،ورجال يقبعون
خل ��ف الأ�سوار املتجهم ��ة ،وكل ذنبهم
�أنه ��م حاولوا �أن يجعلوا تل ��ك الن�ساء يع�شن
حياة �أف�ضل ...ومن حي ��ث الر�ؤية ال�سردية،
وردت بع� ��ض الق�ص�ص عل ��ى ل�سان طفل غر
(�إن كن ��ت حتبن ��ي)( ،ت�أه ��ب) �أو عل ��ى ل�سان
رجل مغف ��ل (�أرزاق) ،كانت�ص ��ار جمايل من
الكات ��ب لل�ب�راءة املغتال ��ة ،مقاب ��ل احل�ضور
الق ��وى لق ��وى القه ��ر والت�سل ��ط يف جمتمع
قمعي،ال �إن�ساين ...يف الق�ص�ص والواقع.

