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ســهــــــــــــــرة جلـــــامعــــــــــــــة الــــــــــــــوقـــــت الــــــــضــــــــــــــائــع

باسم عبد احلميد حمودي

يف عـدد مج لــة األديب ا لـب يــروت يـة
ا ملـ ــر قـم ( )12ا ل ـصـ ــادر يف كـ ــا نـ ــون
األول  1950نـ ـش ـ ــر اال سـت ـ ــاذ ع لـي
الشوك -وهو بعد شاب يانع.
مـادة طـوي لـة نـسـب ي ـا ً عن حـوارات
ج مـا عـة (ا لـو قـت ال ضـائع) ا لـذين
سه ـ ــرة يف مـقهـ ـ ــى
ـمع ـ ـ ــوا يف ـ
ا ج ـت ـ ـ
ا سـسوه م قـابل سا حـة عن تـر باسم
( مـق ه ـ ــى ا ل ـ ــواق واق) ع ـ ــام ،1946
و ق ــد ا ص ــدروا قـبل ه ــذا ن ـش ــرة أو
مج لـة بـع نـوان (ا لــوقت ا لـضــائع)
صــدر من هـا عـدد وا حـد .وا لـس هـرة
ـقه ـ ـ ــا ع لــي
أو اجل لـ ـ ــس ـ ــة ا ل ـتــي و ث ـ
ح ـ ـ ــوارا تـه ـ ـ ــا
ا ل ـ ـ ــش ـ ـ ــوك ض ـمــت يف ـ

اال س ــا ت ــذة ال فـن ــان ج ــواد س لـيـم-
جــواد -و عــد نــان رؤوف  -عــد نــان-
وهو قـاص شاب ود بـلو مـاسي بـعد
ذك ـ ـ ـ ــر ال س ــم
وت ـ ـ ـ ــو فـ ـيـق  -ال ـ
ذ لــك ـ
ا ب ـيـه -وي ح ـي ـ ــى !! و ك ـ ــان ا حل ـ ــوار
ال عـاصف ا لـذي قـاده جـواد س لـيم
ـي ـ ــدور ـح ـ ـ ــول ال فــن ا ل ـتـ ـ ـشـك ــي لــي
والق صـة ودور امل ثـقف يف استل هـام
الر مـز واملع نـى وي كـشف عن حـيرة
هــؤالء ا ل ـشـبــاب و هـم يـت لـم ـســون
ـثق ـ ــا فـ ــي ـ ــة ا ل ـتــي قـ ـ ــاد
ادوار هــم ا ل ـ ـ
ب عـض هـم في هـا ا طـرو حـات جـد يـدة
يف ال فـن ا لـت ــش كــي لـي ويف ا ل ــش ع ــر
ويف القصة القصيرة.

اآلخ ـ ـ ــر ي ــن م ــن
ـ
اص ـ ـ ــوات
ـك ـ ـ ــا ن ــت ـ
ج مـاعة ا لـوقت ال ضـائع غا ئـبة يف
تـلك اجل لـس ــة وهي ا صــوات بـل نــد
ا حلـي ــدري -ن ــزار س لـيـم -س لـم ــان
م حـم ــود ح لـمـي -ا ك ــرم ا ل ــو ت ــري-
ال ـ ــرزاق -م ح ـ ـســن
ـس ـ ــاطع عـ ــب ـ ــد ـ
م ه ـ ــدي -ح ـ ـســني ه ـ ــداوي -ف ـ ــؤاد
ر ض ـ ــا -إ ب ـ ــرا ه ـيــم ا ل ـي ـت ـيــم -لـكــن
تــأ ثـيــر "ا جلـمــا ع ــة" ع لــى ا لـبـنـيــة
اإل بــداع يـة ال عــراق يـة بـدا واض حـا ً
ب ـص ــدور د ي ــوان ( خـف ق ــة ا ل ـطـني)
لـ ـبـل ـ ــن ـ ـ ــد ا حل ـ ــي ـ ـ ــدري عـ ـ ـ ــام 1946
و صـدور مج مـو عـة "أش يـاء تـاف هـة"
الق صـصية ل نـزار سليم عام 1950

ح ـ ـ ـ ـسـ ــني هـ ـ ـ ـ ـ ــداوي
ـص ـ ـ ـ ـ ــراف ـ
وان ـ ـ ـ
ـ
ومح سـن مهدي ا لـى دراسة األدب
يف أ مـ ــري ك ــا و حـ ـسـني م ــردان ا ل ــى
بناء جتربته الشعرية الفردية.
كـانوا شـبا نـا يح لـمون بـالت جـديد
يف كل شيء دون وقوف على سفح
و ق ــد صـن عـ ــوا ال كـثـيـ ــر ل كـن هـم لـم
يـ ـسـتـنـ ــدوا ا لـ ــى جـ ــدار هـيـئـ ــة أو
جـم ــا ع ــة سـي ــا سـي ــة وان ا عـتـب ــروا
ـرط ـ ـ ـا ً الزمـ ـ ـ ـا ً لالداء
ش ــ ـ
ـري ـ ــة ـ
احل ـ ـ ـ
ـ
االب ـ ــدا عــي ـف ـ ــا قـف لــت ا ل ـ ــس ل ــطـ ـ ــة
ـ
مـقهاهم االثير ب عـد اشهر وعادوا
يلتقون مع التكرليني نهاد وفؤاد
و عـ ــب ـ ـ ــد ا ملـلـك ـن ـ ـ ــوري يف ا ملـقـه ـ ـ ــى

ا لـب ــرازي لـي و غـي ــره ع ل ــى ا خـتالف
االطروحات التعبيرية بينهم.
ي ق ـ ــول ـن ـ ــزار س ل ـيــم ان هــم ك ـ ــا ن ـ ــوا
يلتقون ايض ا ً يف مقهى السويدي
ومقهى الدفاع أو يقومون بسفرة
ا ل ــى خ ــارج ب غ ــداد و ك ــان ا ل ــر س ــام
جـمــيل حـم ــودي ص ــا حـب مـج ل ــة
(ال فـكـ ــر ا حلـ ــد يـث) مـع جـب ـ ـا ً ب هـم
و بـن شـاط هـم في مـا كـان الت كـرل يـان
ي ح ــاوران ا جلـم ــا ع ــة يف أ س ــا لـيـب
ال عــمل وا لـكـتـ ــا بـ ــة و لـم تـ ـسـت ــطع
ـض ـ ـ ــا ئـع)
(ال ـ ـ ــو ق ــت ا لـ ـ ـ
ـاع ـ ـ ــة ـ
ج ـ ــم ـ ـ ـ ـ
اال سـت مــرار يف عـمل هــا ا لـث قــايف ال
خــو ف ـا ً من عـسف ا لـس لـطــة ف قـط

بل ل عـدم و جـود مـنهج يـة واض حـة
امل ع ــالم لــدى ا ف ــراد اجل مــا عــة اال
متـ ـسـك ا جلـمــيع بـ ـشـ ــرط حـ ــر يـ ــة
اال بــداع و نــو عـ ـا ً من ا لـت مــرد ع لــى
اال ســا لـيب ا لـط ــاغ يــة يف ا لـك تــا بــة
ويف ا ل ــر سـم وا ل ــش ع ــر و ه ــو ش ــرط
أهل هـم الن ي ق ــد مـ ــوا ال كـثـي ــر ك ال ً
حـسب مستواه و قـدراته اخلاصة-
لـعا ملـي الفن ال تـشكي لـي وللك تـابة
ولعل نقاشات اجلماعة التي قدم
اال سـتـ ــاذ ع لـي ا لـ ـش ــوك من ــوذ جـ ـا ً
من هــا دلي ال ً ع لـى ذلك اال حـسـاس
بضرورة ص نـاعة اجلد يـد والتمرد
على القيم الثقافية القدمية.

إهداء أهل الفن  ..اىل مقهى (واق واق)
علي جميل الشوك

كان حلضوري يف مجلس
أولئك الشبان احلاملني
الذين ينظرون الى
مستقبلهم بعني تتخاطف
امام عدستها اشباح االمل
والطموح ،كان حلضوري
شيء من التدخل
والفضول ،النني لم اكن
قد شاركتهم حديثهم
ونقاشهم ،بل اكتفيت
باالستماع الى كالمهم
والى املوسيقى املسجلة
التي احتفنا بها الراديو
والكرامافون.
هذا وقد اقول لك ان
اشخاصاً كهؤالء .يزعجونني
الن كالً منهم يحاول ان
يفرض شخصيته امام
مقابليه ويعرض لهم كل
ما عنده من معرفة وافكار
كي يظهر لهم انه على
اطالع واسع وانه يتمتع
مبعلومات فنية أكثر من
غيره ..ولكنني ال انكر مقدار
اقتناعي بأحاديثهم التي
اغرتني وآنستني وبعثت
يف روحاً خفيفة لطيفة،
وكونت يف دافعاً ملحاً
للمطالعة الكثيرة والتزود
باملعلومات التي تبحث يف
الفن واألدب واملوسيقى..
ذلك الدافع الذي دفعني
الى ان احلم يف ذلك
املقهى غريب االسم.

ه ـ ــاأن ـ ــذا انـتـقل بـك ايه ـ ــا الق ـ ــارئ ال ـ ــى ع ـ ــاملهـم
الـصغير الكبيـر ،انقل اليك تسجـيالً جللسة من
جلساتهم املوقرة.
جواد -لقد قرأت امس لكي دي موباسان قصصاً
ق ـصـي ــرة "جـمـ ــال عقـيـم" و "ال ــرقــص" و"رس ــال ــة
منـتحر" و"الـذئب" وغـيرهـا وبعدهـا وجدت فـيها
مـتعــة كـبـيــرة ...وال اب ــالغ بقــولـي ان العـبقــريــة
التي صـبها مـوباسـان يف قصـصه قد جتـسمت يف
حينمـا تالشيت يف عـالم تلك القـصص البـديعة
اجلـميلـة .ان قـصص دي مـوبـاسـان عـالـم منفـرد
ب ـ ــذاتـه .انه ع ـ ــالــم مي ـثـل الفــن واجل ـمـ ـ ــال ..هل
تع ــرف ــون ذلـك الفـن ــان العـظـيـم؟ هل ق ــرأمت له
بعضاً من قصصه ..انـني اسعد منكم حظاً انني
انفــذ الــى روح ذلـك الفـن ــان العـظـيـم واحت ـســس
اجلـمـ ــال الـ ــذي فــيهـ ــا .وأسلـ ــوبه  ..مـ ــاذا اقـ ــول،
اسمعوا ما سأقرأ له من جمل .
ومـد يده الى جيبه فلم يجـد الورقة التي هم ان
يـخرجـها ،وقـال :آسف! انني نـسيـت الورقـة التي
كتبـت فيهــا بعض ـاً من اجلمـل التي وجـدت فيهـا
تعبيراً مخـتصراً السلوب وفلسفـة دي موباسان.
واستـأنف وقـال :اسلـوبـه واقعي طـبيعـي وفنه ذو
صبغة غريبة ،وفلسفته بسيطة شفافة.
ذلك هـو دي موبـاسان الـشاب املـتهالـك ،والرجل
اجملـنــون ..ان قـصــة حـي ــاته تـكفـي ب ــان تعـطـيكـم
صـورة خالـدة عن الفـن ،صورة لـسنـا بغنـى عنـها
بتـاتاً ..انني اكتفي بـدي موباسـان وحده ..خذوا
الباقني لكم ،خذوهم.
يحيـى -وهل ال نوافقك على هـذا يا جواد؟ وهل
دي مـ ــوبـ ــاسـ ــان بـ ــالـ ـشـيء الـقلـيـل؟ انه نـبـي مـن
انـبـيـ ــاء الفــن ،انه روح الـ ــواقع وروح ال ـطـبــيعـ ــة.
ي ـص ــور االشـيـ ــاء الع ـظـيـم ــة ،ع ــادي ــة ،وي ــسل ــسل
االفكار تسلسالً ال طفرة فيه وال عقدة ،ويتخيل
ويـبــدع ابــداعـ ـاً ال تكــرار فـيه وال رك ــة ...انه بـئــر
ميـتـ ــاح مــنه مـ ــاء ي ــشفــي غلـيـل القـ ــراء ،ومـنـهل
ي ـسـتفـي ــد مـنه الـط ــامع ــون يف كـت ــاب ــة القـص ــة..
يـكفيه فخـراً ان يــؤسس مـدينـة عمـارتهـا خـالـدة
باقية.
ع ــدن ــان -وكـ ــأن الفـن واالدب ق ــد اقـت ـصـ ــرا عل ــى
صاحـبكم القـصاص .انـني احتـرمه واجله واجل
فــنه ،ولـكـنـنـي اقـف وقفـ ــة مـن ـصـف مق ـ ــدر ..هل
تـنسون ادكـار االن بو ؟ هل تـنسون بـول بورجيه؟
امـيـل زوال؟ انه عــبقـ ــري كـبـيـ ــر ..ال أبـ ــداً أنـ ــا ال
أحـكّـم ع ـ ــاطفـتـي ورغـبـ ــاتـي ،إنـنـي أحـكـم عـقلـي
وتفـكيــري ..أن ــا أحتيــز لـفنــان أعجـبنـي أسلــوبه
وأعجبـتنـي كتـابـته الن فيهــا تصـويـراً عـن احلب
والشهـوات وامللذات مـثالً ،امر ال يقـره العقل وال
يعتبره حكماً علمياً منطقياً.
جـواد -ولكـنك ال تعـرف دي مـوبـاسـان وال تعـرف
شيئاً عنه ،وحتكم احكاماً من عندك.
يحـيــى -ومــاذا غـيــر الــشعــور يف األدب والفـن يــا
عــدن ــان ؟ .انك حتـب ان ــدريه تـيــريـيه مـثالً تــراه
يعبــر عن نفـسك وعـن ميـولك واهـوائك .فـمتـى
انعكـسـت روح الكــاتب علـى مـرأة نفـسـك احبـبته
وحلـمت بـعبقـريـته وشهـرته ..فـانـي حيـنمـا أقـرأ
لـدي مـوبـاســان اشعـر كـأنـي اعيـد مـا كـتبـته انـا
منذ ساعة!
جـواد -هذا هـو اجملنـون دي موبـاسان ،وهـذه هي
قصـة "جمـال عقـيم" يكـتبهـا وهـو مــريض ،فكـأن
الفـن ــون جـن ــون واجلـن ــون فـن ــون ،آراء فلــسفـي ــة،
وصور فنية ،يتخللها وصف اخاذ وتعبير جميل:
املــرأة الـتي ال تــريــد ان حتـبل ،وزوجهــا العـصـبي
الفاتر ،والرجالن اللذان ابـديا آراهما يف فلسفة
احلـي ــاة االن ـس ــانـي ــة واحلـي ــوانـي ــة ..هل ت ــرون يف
ه ــؤالء املمـثلـني من هــو مـجنــون ،ان كــان كــذلك
فل ـيـكــن ادب اجل ـنـ ـ ــون اخل ـ ــد اآلداب ..ان قـ ـص ـ ــة
"جـم ـ ــال عقـيــم" لهـي ق ـصـ ــة االسـبـ ــوع .دعـ ــونـ ــا
نبحثها ونتجادل فيها.
ويف ه ــذه االثـنـ ــاء دخل ت ــوفــيق ي ــدبـك بحـ ــذائه
ويهذي.
 -امل ــوسـيق ــى  ..انـنـي ام ــوت يف ع ــامله ــا ..كف ــاكـم

ثـرثـرة يـا هـؤالء ،افتحـوا الـراديـو واستمعـوا الـى
جيلو كونسرت لدفوجاك من من راديو لوندرة.
وقفـز جـواد الـى الـراديـو وفتحـه .ودفن رأسه بني
كـتفـيه وكـتفـي االريكــة ..وســاد الـصـمت ..وبــدت
حـركة  .وتالوه نـبس شفتـني .وتالها جـدل ،حول
امل ــوســيق ــى الـكالســيكـي ــة وامل ــوســيق ــى امل ــودرن..
والـبحـث واسـع واآلراء مخـتـلف ــة م ـض ـط ــرب ــة ،ذا
يحـب ب ــاخ ،وذا يحـب بـيـته ــوفـن وف ــاكـن ــر ،وآخ ــر
يحب سبليوز وشوستاكوفيتش.
كل يتكـلم عن رأيه يف املـوسيقـى وكيفيـة تذوقـها
واستـسـاغــة سمـاعهـا .وكل يـتكلـم عن املــوسيقـى
الذي يعجـب به ويفضله علـى باقي املـوسيقيني،
فجـ ــواد مـعجـب بـبـ ــاخ ،وب ـ ــأسل ـ ــوبه الـكالسـيـكـي
الـروحــاني ،وقــد حكــى لنـا قـصصـاً طــريفــة عنه
وعــن ع ـ ـ ــاداته ،ممـ ـ ــا جـعل ـنـ ـ ــا ن ـت ـ ـ ــأمل يف عـ ـ ــالــم
الـروحـانيـات والـدين ونـتعمق يف اغـوار الفـلسفـة
والتفكير...
ويـحيــى أعـجبـه بيـته ــوفن مــؤلف الـسـمف ــونيــات
ال ـ ــشه ـيـ ـ ــرة ..انه يــتح ـ ــدى آراء لــكل ويــتح ـمـ ــس
الستاذه حماساً شديداً ،ويرقيه مقام اآللهة.
وقد قـال :ان الكورس يف السمفـونية التـاسعة ما
هــو اال حلن انـزله وحـي من الــسمــاء كي يـتغنـى
به الـب ـش ــر كـم ــا ك ــانـت تـتغـنـ ــى به املـالئك ــة ،ام ــا
عـدنـان صــويحـبنــا املتـأثـر بـالـفن القـدمي الـذي
طـ ــاملـ ــا اســتخـف به بــتجـ ــدديــته واحلـ ــاحـه علـ ــى
نـكـ ــران الفــن القـ ــدمي الـ ــذي طـ ــاملـ ــا اســتخـف به
ومبـمـثلـيه الفـنــانـني اخلــالــديـن .كــان يقــول :ان
املوسيقـى احلديثة لهي غاية ما وصل اليه الفن
من تقـدم ورقي ،ان االسلـوب والتـسلسل املفـاجئ
الغـ ــريـب ،انـه مفـ ــاجـئ غـ ــريـب الن فـيـه قفـ ــزات
حتـ ــاكـي ومتـ ــاثـل قفـ ــزات افـكـ ــارنـ ــا امل ـض ـطـ ــربـ ــة
املصطخبة ،انهما كل ما يف الفن من ابداع..
وهـل يف الـف ــن غـ ـيـ ـ ـ ــر االبـ ـ ـ ــداع واالسـلـ ـ ـ ــوب؟؟ ان
امل ـ ــوســيق ـيــني احل ـ ــدي ـثــني مــثل س ـت ـ ــرف ـي ـن ـ ـسـكــي
وسـبيلـوز وشـوستـاكـوفيـتش ذوو أســاليب جـميلـة
ب ـ ــديعـ ــة ..وقـ ــد تـ ــرونـنـي مـعجـب ـ ـاً كـل االعجـ ــاب
بـستـروفينـسكي الن اسلـوبه يـروقنـي كثيـراً .هذا
وقــد جـمعـت له كل مــا تـي ـســر لـي احلـصــول مـن
تساجيل ونوتات.
علــى ان كالم عــدنــان كــان فــاحتــة جلــدل طــويل:
الكالسـيكيـون والـرومـانتـيكيـون من جـانب  -وال
ادري كيف اتفقوا وتفاهموا؟
واملودرن التجدديون من جانب آخر.
ج ــواد -ومـن ه ــو سـت ــرافـيـن ــسكـي حـت ــى تعـتـب ــره
اسـتاذاً للفن واملوسيقى؟؟ ولكن قبل هذا قل لي
مبن تعجب من الفنانني عدا سترافينسكي؟
عدنان -اعجب ببيكاسو وبول فاليري وغيرهما.
جــواد -تقصــد الفنـانني املـودرن .ال خـوف عـليك
مــا دمت حتـتمـي بفنــانني يعـاصــرونك؟عـدنـان-
وهـذا ما يشجعـني على شن احلـرب عليك وعلى
الكالسيكيني اجلامدين!!
يحيـى -مــا دمت تفـاخـرنــا بتجـددك وانـطالقك
مـن الق ــدمي البــالـي ،اسمـعنــا وا ارنــا شـيئ ـاً ممــا
تفاخر به.
ع ــدن ــان -س ــأقـ ــرأ لكـم اذا شـئـتـم اسـط ــراً قلـيل ــة
كتبتها منذ يومني.
يـحيــى" مـلتـفت ـاً الــى جــواد وتــوفـيق" وتلـك عني
املـصـيـبــة وعـني الــورطــة ..اسـمعـنــا يــا عــدنــان..
اسمعنا.
عــدنــان -علــى انـني أقــرأ هــذه كـي تب ــدوا آراءكم
فيها ايضاً ..واخذ يقرأ:
اال تــدري يــا ص ــديقـي؟ لقــد ســرت يف ال ـشــارع..
نعـم س ــرت ..هل انه شـيء قلـيل ؟؟ اب ــداً ..ولكـن
مل ــاذا تعجـبــون لـكالمـي؟ وتـنـظــرون الـي ؟؟ انكـم
ترون شيئاً غريباً  ..قولوه ان كان شاذاً.
ســرت يف ال ـش ــارع ،وتفــرجـت علــى امل ــارة ،ووقفـت
علـى عتبـات احلـوانـيت ،واشتـريـت شيئـاً ..هل يف
ذلك ما هو بالقليل؟؟
ال حتسـدني يا صديقي ،انـني سعيد .ان اتخطى
يف الـشارع واهز يدي مبحـاذاة خاصرتي ،والتفت

هـنـ ــا وهـنـ ــاك ،امـ ــر قـ ــد تـت ـصـ ــوره شـ ــاذاً ،أو قـ ــد
تتصوره بسيطاً ..آه  ..ماذا اقول؟ انني مغتبط.
ال ـشـ ــارع مكـتــظ ،والـت ــرام ــات غ ــاص ــة ،والـب ــاع ــة
يـتجــولــون ،و ..ومــاذا ؟ اال يكـفي هــذا ؟؟ نــاس ،
وترامـات ،وباعـة ؟ انني ابـث بكل ما يف جـوانحي
من غبطة.
ال تــضحك يــا صــديـقي .التـضحـك من كـالمي..
اننـي لست هـزءاً ولسـت سخريـة ..التكـن قاسـياً.
وال تـكـ ــونـ ــوا قـ ـسـ ــاة ..أوه  ..انـكـم األصـ ــدقـ ــاء ال
تعرفون شيئاً من مبادلة العواطف ولكن شيئاً..
شـيئاً واحـداً شككت فـيه ،وفكرت فـيه طويالً ،وال
ي ــزال ي ــشغل ب ــالـي .انه الـن ــاس! الـن ــاس ال ــذيـن
ينـظ ــرون الي ..ملــاذا ال اعـجب المــرهـم؟ أليــست
املسـألـة هـامـة؟ معقـدة؟ قل لـي انني حـائـر ..اوه
مـا اضجـرك يـا صــديقي انـك تفتـح فمك دهـشـاً
أيف املـسألة حيـرة؟؟ هل انها عويـصة ؟؟ هل انها
حتتاج الى تفكير وتأمل؟؟
وبـهت الـكل لهــذا الـكالم ..انهـم ال يفـهمــون مـنه
شيئاً!!
ولكن تـوفيقـاً وقف حلاله وقـال :ال .ال يا عـدنان
ال تقف ــز قف ــزات كه ــذي ..انك حــاولـت ان جتعل
الشيء التـافه عظيماً ،ولكنـك فشلت مبسعاك..
بينـما حـاولت انـا عكس هـذا .وأظنني قـد وفقت
فـيه ،وال ادري كـيف اتـفقـن ــا وكـيـف وقفـنـ ــا عل ــى
قـطـبـي ه ــذا اجمل ــال  ..لق ــد كـتـبـت مـن ــذ اسـب ــوع
صـفح ـتــني ،وال ادري مل ـ ــاذا ك ـت ـبــتهـ ـ ــا عل ـ ــى ان ـنــي
حيـنمـا كـنت مـنكبـاً علـى كتــاب الفيـزيـاء احـاول
العـبـث يف حل بعـض امل ـس ــائل خـط ــر علــى بــالـي
شـيء ت ــافه ،خـط ــر عل ــى ب ــالـي ان أم ــزق ال ــورق ــة
وام ـ ـ ــزق الـك ـت ـ ـ ــاب وارمــي ب ـنـفـ ـ ـســي يف الـف ـ ـ ــراش
مـتحــدي ـاً االمـتحــان ..وتـطــورت ه ــذه الفكــرة يف
دماغي وصارت قصة!
والــتفـت الـ ــى الـبـ ــاقـني وق ـ ــال :هل ســمحـتـم لـي
بـدقيـقتني كي آتـي بالـورقة وأقـرأ لكم القـصة؟..
وذهب الى بيـته اجملاور وأتى بقصته وأخذ يقرأ:
هـل يـق ـ ـ ــدر لــي ان احـ ـ ـش ـ ـ ــر نـفـ ـ ـســي مـع ال ـ ـ ــذيــن
يكـتبــون؟ واكتـب للقـراء مــا يعجـبهم ومــا يفـوق
اعج ـ ــابهــم؟؟ ح ـ ــاش ـ ــا لـلفــن ،وح ـ ــاش ـ ــا لالدب ان
امــسك القـلم واخـط به حــروف ـاً وكـلمــات تعــطي
معنـى منـسجمـاً مـسلـسالً مـسـألــة فيهـا صعـوبـة
عالوة على ما فيها من جرأة واقدام..
انـن ـ ــا معـ ـش ـ ــر الف ـضـ ــولـيـني ن ـطــمح ون ـطــمع يف
الـك ـت ـ ــاب ـ ــة ،ولـكــن ان ـ ــى ل ـن ـ ــا مــن تـ ـ ــوافق وس ـبـك
وتسلسل؟؟
اسـمعـنـي ايه ــا الق ــارئ أتـكلـم عـن نف ـسـي :انـنـي
شخـص افكـاره مـضطـربـة ،وتـأمالته طـاملـا كــانت
عـمـيق ــة ،ونـظ ــراته ح ـس ــاس ــة ش ــاع ــري ــة ،واذواقه
ت ـسـتـطــيع ان تع ــرف عـنه ــا مـن ح ــديـثه ..وثـمـت
اذك ـ ـ ـ ــره لــك ..انـ ـن ــي اخـجـل ي ـ ـ ـ ــا
ش ــيء اح ــب ان ـ
ص ــديقـي مـن كـتــابـته..:كل شـيء يف جـمـيل !! ال
تعجب مـن كالمي هـذا فـاني محـب للصـراحـة ..
هـل مـ ــن ع ـ ـيـ ــب؟ هـل مـ ــن خـجـل يف ذكـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذا
الـتصــريح؟ علــى انك قـد تـسـألـني :ملـاذا يـا تـرى
كل شـيء فـيـك جـمــيل؟! سـ ــؤال البـ ــوح فــيه ،وال
تدري ان صـاحبـك قد يـزعجه ويحـيره احلـاحك
هــذا ! كل شـيء يف جمـيل ..ألــست أق ــرأ الكـتب؟
واي الـكتب؟ االدبية التي تبحث يف الفن والنقد
والـت ــراجـم والــشخـصـي ــات ..ال ـسـت اتف ــرج عل ــى
الـص ــور؟؟ ال ـسـت اسـتـمع ال ــى امل ــوسـيق ــى؟ ال ــى
الـسـمفــوني؟ الــى الكـونـسـرت؟ الـسـت اغيـب عن
األبـصــار ،اغـيب بـعيــداً بـعي ــداً محلق ـاً يف أجــواء
مـن ال ــدخ ــان ،م ـط ــارداً عـب ــارة او نـبـ ــرة او فق ــرة
موسيقيـة؟ هناك حـيث اخملدرات واملنـومات اجد
لنـفسي مـرتعهـا وخصبهـا ..هنـاك حيث االحالم
واللهو والعبث.
هل رأيـتـنـي ي ــا ص ــديقـي م ــرة انـظ ــر ال ــى ص ــورة
ك ـب ـي ـ ـ ــرة معـلق ـ ـ ــة علـ ـ ــى جـ ـ ــدار يف غـ ـ ــرفـ ـ ــة احـ ـ ــد
االصدقـاء .هل رأيـتني امـزق الصـورة كاجملـنون؟
الـصــورة الـتـي بكـيـتهــا أسـبــوع ـاً واضــربـت خالل

هــذه امل ــدة عن الـعمـل وعن الــدرس ،وتخــاصـمت
مع صـ ـ ــديقــي النه عـلق ه ـ ــذه الـ ـص ـ ــورة ام ـ ــامــي
فكانت املصيبة وكان التمزيق.
كـانت صــورة جميلـة ،صـورة مـثلت الفـن وتخليـد
الفن صورة طبعت يف نفسي أثراً لن أنساه.
فـك ـ ــرتهـ ــا مـ ـسـ ــروقـ ــة مـنـي ووضـعهـ ــا ب ـ ــأسل ـ ــوبه
اخلـ ـ ــاص ..ولـكــن ال ..اظــن يف امل ـ ـسـ ـ ــألـ ـ ــة تـ ـ ــوارد
خواطر!
عل ــى اننـي رغم ه ــذا اعتــرف بـجم ــال روح وخلق
الفنان الذي رسم هـذه الصورة .انظر كيف صور
بـيتهــوفن ..ولـكن هل يـستـطيـع قلمـي املتــزحلق
املتـعثــر ان يـصف صــورة كه ــذه؟؟ اسمـعنـي علــى
كل حال :وقف بـيتهوفن وقفة فيـها انحناءة الى
االمــام ،وقــد ام ـسـك بكـم ــانه وبق ــوسهــا ،واطـبق
صفحـة وجهه اليـسرى عـلى خـشبـة الكمـان وقد
تنـاثـر شعـره تنـاثـراً يـختلف عـن تنـاثـره حيـنمـا
يعزف على البيانو.
ومالب ــسه الـتـي بـ ــواس ـطــته ـ ــا تع ـ ــرف شخ ـصـيـ ــة
البـسهــا وحتــزر انـه من اولـئك الــذين عــاشــوا يف
القـرن التـاسـع عشـر ..مالبـسه ،مـا بهـا ؟؟ لـست
ادري!
"ضحـك اجل ـمـع ضحـكـ ـ ــة تع ـبـ ـ ــر عــن سـ ـ ــرورهــم
واستئناسهم لكالمه الغريب".
واسـتـ ــأنف :وامـ ــامـك -أي وســط ال ـصـ ــورة -رأس
صغيـر تشيـر قسمـاته وتقـاطيعـه الى انه هـو هو
بـيــتهـ ــوفـن ..ألـي ــس يـكفـي ال ـصـ ــورة جـمـ ــاالً ان
يتــوسطهـا رأس بـيتهـوفن؟ ان بـيتهـوفـن عبقـري
تنبأ به الكون منذ اجيال.
وهـن ــاك ،حـيـث زاوي ــة الـص ــورة الـي ـس ــرى ،هـن ــاك
ان ــاو ..هـي !! ،ان ــا بلحـيـتـي اخلفـيف ــة اجلـمـيل ــة
وبهـيئـتي الـتي قـد تـراهــا يف الصــورة ،وهي الـتي
ال يـ ــظه ـ ــر م ــنه ـ ــا س ـ ــوى ع ـي ـن ــيه ـ ــا اجل ـم ــيل ـتــني
املتـألـقتني ،وشعـرهـا املتنـاثـر واملشـتبك ،أمـا عن
ه ـي ـئــته ـ ــا فه ـي ـئ ـ ــة ال ارغــب يف وصـفه ـ ــا ..ك ـ ــانــت
ملتـصقـة بـي ،تبـدو وكـأنهـا قــد التـحفتـني آويـة
الـي خ ــوفـ ـاً مـن جـب ــروت بـيــته ــوفــن وسل ـطـ ــانه!
وث ـمــت رج ـ ـ ــال ثالث ـ ـ ــة ،ال ادري هل كـ ـ ــانـ ـ ــوا قـ ـ ــد
تـطفلـوا او حـشــروا انفـسـهم مـعنـا ،ام كـانــوا هم
سفـراء الفنـان حضـروا ليـمثلـوا دولته يف عـاملنـا
اجلمـيل؟ اح ــدهم ،ودخــان سـيكــاره قــد مأل جــو
الغـرفـة ،مـتكئ بـاجلـدار وكـأن اجلــدار متـكئ به.
واالخر جـالس جنبهـا لم يدر بـوجودمـا ولم يدر
هل كــان هــو نفــسه مــوجــوداً ام ال ،جــالـس وكــأن
حلــن العـ ــازف قـ ــد طـ ــرش اذنــيه وعـمـ ــى عـيـنــيه،
فجعلـه يلطـم وجهه واذنيه بـكفيه لـطمـاً مـؤذيـاً
مؤملاً!! ..والثالث جثة هامدة على االريكة.
ن ـسـيـت الع ــازف عل ــى الـبـي ــان ــو ال ــذي ك ــان عل ــى
ع ــاتقه ان ميأل جــو الغــرفــة فــوضــى وضجـيج ـاً!
علـى ان هــذا لم يـكن الـشيء املـقصــود ..لم يـكن
احلـاضــرون من "هي" و "انـا" والـسفـراء الثالثـة،
والعـ ــازفـني االثـنـني ،لـم يـكـ ــونـ ــوا سـبـب مت ـ ــزيق
الـص ــورة .هل س ــأضحـككـم اذا قلـت لكـم ال ـسـبـب
احلقـيقي .انه الـشهـوه! الـشهــوة التهـبت لهـا كل
حواسي ..ولكن عجباً لي ..ماذا اقصد؟؟
شعـرت بـرعـشـة مــواتيـة تـلتهــا رغبـة مـسـتعجلـة
ملحــة يف متــزيق الـص ــورة! ولك ايهــا القــارئ ان
ت ــضحـك لهـ ــذا او تـ ـســتغ ـ ــرب له او تـن ـظـ ــر الــيه
بـنـظ ــرتـي انـ ــا ولكــنك سـتل ــومـنـي عل ــى تـص ــريف
الـشــائن امــام بيـتهــوفـن العـظـيم وامــام الــرســام
املسكني!
وبعــد ان انـتهــى تــوفـيق مـن قــراءة قـصـته قــال:
كـيف هي؟ مـا رأيـكم؟ جـواد -انهــا قصـة جـميلـة
لـوال شـيء من االضـطـراب يـحيـى -لـم يعـجبـني
شيء منها سوى الفات نظرك السامع!
عدنان  -اعجبني اضطرابك وتنقلك يا توفيق.
وهكــذا ،فقــد احـســست مـن اغف ــاءتي الـطــويلــة،
ومتـصــرت ونهـضـت وميـمـت وجهـي شـطــر الـبـيـت
متمـتماً كـلمات نـسيتـها يف حيـنها! امـا الصحب
فـق ـ ـ ــد بـق ـ ـ ــوا ي ـتـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذب ـ ـ ــون اط ـ ـ ــراف
احاديثهم!

