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ثقافة وناس

ثقافة وناس

أدب
ّ
روايته الجديدة «خطأ غير مقصود» سرد جامح ومتفلت

رحيل

ّ
ّ
ّ
رشيد الضعيف :كتابة متحررة كأنها ...زلة لسان
بول مخلوف
في كتابه الجديد «خطأ غير مقصود»
(دار ال ـس ــاق ــي ـ ـ ـ ـ  ،)2019دخـ ــل رشـيــد
الـضـعـيــف ( )1945ال ـ ّـرواي ــة مــن بابها
الخلفي .يعلم الكاتب اللبناني أصول
ً
ّ
ً
ّ
الــل ـع ـبــة ج ـي ـدًا .ي ـع ــرف أن س ـب ــا ع ـ ّـدة
ُ
ً
ّ
ّ
تشكل مدخال ّ
يتيسر
للرواية وفقًا ملا
ّ
مــن مـفــاتـيــح ل ــدى ال ـكــاتــب ،ف ـقــرر هــذه
امل ـ ـ ـ ّـرة ،وع ـل ــى غ ـ ــرار إص ـ ـ ــداره ال ـســابــق
«أل ـ ــواح» ،أن يـلـعــب عـلــى كـيـفــه ،وهــذا
يعني بــال ـضــرورة ع ــدم االن ـج ــراف مع
مغاير
مسار
السائد بل االنعطاف في
ٍ
ٍ
في كتابةٍ تماثل تجربته (أو تجاربه)
ّ
الخاصة.
ّ
ّ
ّ
ليست امل ــرة ّاألول ــى ال ـتــي يلعب
إن ـهــا ّ
بـهــا الــضـعـيــف بــالــنــار ،أي أن يسحب
ٌ
ّ
شائع
الضيق ملا هو
نفسه من ٌاإلطار
ٌ
أو م ـت ـعــارف عـلـيــه ،فـهــو م ـع ـتــاد على
تقديم روايةٍ فيها من الغرابة ما يكفي،

يرى رشيد ّ
الضعيف أن
المرأة هي
الخالص في
هذا العالم
(مروان
طحطح)

هذا الكتاب
ربما يكون ّ ً
كون أحداث
األكثر حميمية
ّ
السرد التي تحاكي التفاصيل
ملتصقة بصاحبها تمامًا
ّ
ذاتيةٍ بحت قائمةٍ على «األنا» يرويها
ّ
ّ
ضـمـيــر امل ـت ـكــلــم الــام ـن ـت ـمــي لـقـضــايــا
ال ـ
ـرواي ــة ال ـعــربـ ّـيــة وه ـمـ ّـوم ـهــا ،مـعـنـ ّـيــةٍ
ّ
بالطبقات ّ
السفلى في النفس والحدث
الراهن الذي تدور في ّ
ّ
دوامته.
ّ
ّ
لم يكن التجديد في املضمون الروائي
املبغى األخير عند الضعيف فحسب،
ب ـ ــل طـ ــالـ ــت تـ ـج ــربـ ـت ــه الـ ـشـ ـك ــل أي ـض ــا
ح ـيــث قـ ـ ّـرر ع ـص ـيــان ال ـت ـقــويــم األدبـ ـ ّـي
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ـ ّـي ب ــذريـ ـع ــة إنـ ـ ـت ـ ــاج ن ـ ٍّـص
ٍّ ٍّ
س ـب ـ ٌـه .ف ــي «خ ـط ــأ غـيــر
أدب ـ ــي حـ ــر ي ـن ــا َ
ّ
مقصود» ،هناك نسف للبنية ّالروائية
بــاع ـتـبــارهــا نـسـقــا قــائـمــا بــالــضــرورة
ّ ٍّ
تراتبية كــل من البداية والحبكة
على
ّ
ً
والــنـهــا ّيــة ،مـ ّـا جعل منها عـمــا فريدًا
يستحق التوقف عنده لوهلة.
ّ ً
حميمية
ربما يكون هذا الكتاب األكثر
ّ
بالنسبة إلى كاتبه كون أحداث ّ
السرد

ّ
الـ ـت ــي ت ـح ــاك ــي ال ــت ـف ــاص ـي ــل مـلـتـصـقــة
ب ـصــاح ـب ـهــا ت ـم ــام ــا .الـ ــروايـ ــة مـقـ ّـسـمــة
إل ــى  21ن ـصــا (أو ش ـ ــذرة) ال يربطها
س ـ ـ ــوى تـ ـسـ ـلـ ـس ـ ٍـل زمـ ـ ـن ـ ـ ٍّـي ق ـ ــائ ـ ـ ٍـم ع ـلــى
ّ
ّ
ت ــوات ــر األحـ ـ ــداث م ـنــذ الــط ـفــولــة حــتــى
ّ
ّ
ســن مــا بعد التقاعد ،ويظهر الكاتب
ّ
ّ
ـراو َ مباشر
بشخصي ّ ُته الــرئـ ُيـســيــة كـ ـ ٍ
ارتكاز
نقطة
حيث تشكل أغوار باطنه
ِ
ـداث وامل ـ ـح ـ ـ َ
ـور األس ـ ــاس ـ ـ َّـي ل ـهــا.
األح ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وليس مــن واجــب الـقــارئ ،مهما يكن،
ّ
ينقب عن ّ
صحة الحكايات الواردة
أن
في ّ هذا الكتاب والحكم عليها بذاتها
ٌ
ـط م ــن األخـ ـب ــار املـ ـت ـ َ
ـداول ــة،
ك ــأن ـه ــا ن ـم ـ
أو إخ ـب ــار م ـك ـتــوب ع ـلــى ش ـكــل تـقــريـ ٍـر

ّ ً ّ
ُ
يجدر به
سر ّيةّ .إنما
اعترافات
يحمل َ ّ ٍ
يعاين التجربة املتوفرة أمامه عن
أن
ّ
حقيقيتها،
مدى
عن
النظر
بغض
كثب
ٌ
ّ
َ
ويـتـفــاعــل معها كــأنـهــا عــالـ ٌـم مختلف
ٌ
ّ
مجهول يكمن جماله في التكهن عنه،
ـزء ال
متصالحًا مــع مفهوم األدب كـجـ ٍ
ّ ّ
ّ
يومي.
مما هو
ّ
يتجزأ ّ
ي ـس ـت ـح ــق رشـ ـي ــد ال ـض ـع ـي ــف ال ــثـ ـن ــاء
ع ـلــى ق ــدرت ــه ف ــي ج ـعــل ع ـم ـلـ ّـه األخ ـيــر
يبدو حقيقيًا للغاية ،علمًا أنــه اقتلع
ّ
ن ـهــائـ ّـيــا كـ ــل ال ـع ـنــاصــر امل ـط ـلــوبــة فــي
ّ ّ
على حساب
التركيبة ٍّالدرامية للرواية ّ
غير
سـ ٍ
ـرد أف ـقـ ّـي جــامـ ٍـح يـشـ ّبــه الــن ـثــرِ ،
ألي سلطةٍ  ،متفل ٍت من قواعد
خاضع
ٍ

ّ
االع ـ ـ ــوج ـ ـ ــاج واالن ـ ـ ـ ـ ـ ــزالق ال ــت ــدريـ ـج ـ ّـي
ل ـلــوصــول إل ــى حـبـكــةٍ ٌأو ع ـق ــد ٍة ،لكنه
ٌ
ٌ
م ـن ـض ـبــط م ـت ــن وشـ ـ ّـيـ ــق م ـب ـن ـ ٌّـي عـلــى
ّ
سيل ّالوعي والجريان الكلي
أسلوب
فــي ال ـ ِ ّـس ــرد ِكــأنــه تـمــريـ ٌـن ي ـن ـ ُ
ـدرج على
ّ
ّ
الحر» .ولعل الكاتب
قاعدة «التداعي
َ
في ّ
تقنية كتابته هــذه يكون قد جهد
في الهدم واجتهد باالرتجال ،وعليه
تصبح غايته فــي تحرير الـ ّـروايــة من
شروطها تسخيرًا لغرضه أي البوح
امل ـط ـل ــق وفـ ـض ــح املـ ـسـ ـت ــور حـ ـي ــال كــل
ـار ومــا
مــا ي ـجــول فــي خــاطــره مــن أف ـك ـ ٍ
يسكنه من رغبات.
ّ
ّ
التي
الكتاب
في
ة
األساسي
والشخصية
ٌ
ّ
تـتـجــلــى ف ــي ال ـكــا ٌتــب عـيـنــه ،مـهــووسـ ٌـة
ّ
بــاألف ـكــار طــافـحــة بــالــرغـ ٌبــات مــدجــجـ ٌـة
ب ــال ــواقـ ـ ٌع ـ ّـي ــة .ش ٌ ـخ ـص ـ ّـي ــة م ـت ـن ــاق ـض ــة،
مضطربة ،وقلقة تتعامل مع قراراتها
ّ
ب ـنــزق وم ــع غــدهــا الـقــريــب ب ـت ـ ّ
ـرد ٍد كــأن
ٍّ
التعقل والهدوء عدوها بالفطرة .نفيٌ
ٌ
البطل عند رشيد
مطلق
لصفات البطلّ .
ّ
ٌ
ّ
ّ
الضعيف ميت ال يستحق الرثاء .إذ إن
مصيبته الـكـبـيــرة ه ـ ّـم وجـ ـ ٌّ
ـودي يعود
ّ
ّ
ّ
مع تقدم
لألصل األم ،ومن ثم ًيختلف ّ ً
الوقت ليصبح مشكلة حميمية تنقر
رجــولـتــه (إمـكــانـ ّـيــة اإلصــابــة بسرطان
ً
ال ـب ــروس ـت ــات) وص ـ ــوال إل ــى إّخـفــاقــاتــه
ٌ
ّ
املتكررة في عالم النساء كأنه ملعون
م ـنــذ الـ ـ ـ ــوالدة .ظ ـه ــور هـ ــذه املــواض ـيــع
وغ ـي ــره ــا ب ـطــري ـقــةٍ غ ـيــر م ـتــاح ـقــةٍ أو
م ـتــراب ـطــةٍ ف ــي م ـجــريــات ال ـ ّـس ــرد يشي
بنيةٍ ّ
ّ
خفيةٍ عند الكاتب وهي اإلفصاح
املباشر ّ
عما ّ
يمسه :العمر ،وكيف يمرّ.
وهو بمجابهته ّلتلك املعضالت ،يأسر
ال ـق ــارئ مـعــه ّك ــأنــه فــي ع ـي ــاد ٍة نـفـسـ ّـيــةٍ
ـوح
يــرمــي فيها ّ كــل مــا فــي جــوفــه مــن بـ ٍ
ف أو رقابة.
من دون توق ٍ
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ـ ــن رح ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــا مـ ـ ـع ـ ــه ف ــي
اخـتـبــاراتــه املسهبة الـتــي يستنبطها
ـرات
أحـيــانــا بــذكــريــات أق ـ
ـرب إ ّلــى مـغــامـ ٍ
ٍ ّ ّ
غير
ـأ
ـ
ط
ـ
خ
«
أن
إل
أو فــي س ــرده اآلن ــي،
ّ ً
مـقـصــود» تحمل فــي ّ
قصدية
طياتها
ً
ّ
ـدالالت ثـقــافـ ّـيــة مـبــطـنــة .الــروايــة
واسـ ـت ـ
ٍ
الـ ـت ــي تـ ـب ــدأ ف ــي ص ـف ـح ـت ـهــا األولـ ـ ــى ب ـ
«أس ــاس مشكلتي ومـبــدؤهــا ّ
األول قد
ً
ّ
تأكد بالبرهان أخطأت ّأمي خطأ قاتال

سامي عبد الحميد ...ذاكرة المسرح العراقي
عبد الخالق كيطان *
ّ
إذ فطمتني بــاك ـرًا» (ص )1مــا هــي إل
ٌ
توكيد على موت ّ
األم أي ّ
األصلي
الرمز
ٌ
واألصيل للجذور واملــوروث ،والتحاق
ّ
الــض ـع ـيــف ف ــي م ــرك ــب ال ـح ــداث ــة ّ ال ــذي
يـقـبــع عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر م ــن الــث ـبــات.
هـ ــذه الـقـطـيـعــة الـ ـج ـ ّ
ـذري ــة ب ــن ال ـقــديــم
ّ
أكثر حني يعترف:
والحديث تتوضح ّ
ّ
«...لو أنها لم تمنع عني حليب ثديها،
لكنت اشتغلت بالسياسة» (ص) 11
ّ
واالشتغال ّ
بالسياسة ليس إل إعــادة
إنـ ـت ــاج ال ـن ـظ ــام ذاتـ ـ ــه وإعـ ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر
م ـف ــاص ـل ــه ب ـح ــذاف ـي ــره ــا ح ـف ــاظ ــا عـلــى
الـكـســاد واحـتـفــاظــا بــالـفــولـكـلــور .وإذا
ك ــان ــت ب ــداي ــة رواي ـ ــة ال ـض ـع ـيــف تـعـلــن
مـ ــوت ّ
األم رم ــزي ــا ورواي ـ ـ ــة «ال ـغ ــري ــب»
ّ
ّ
أللبير كـّـامــو تعلن موتها فعليًا ،فــإن
وج ــه الــش ـبــه يـتــاقــى ف ــي ال ـغــربــة عند
االث ـن ــن .فـعــالــم رش ـيــد الـضـعـيــف كما
ّ
ٌّ
سفلي
يتضح في «خطأ غير مقصود»
ُ
ّ
ومتلكئٌ
بــديــل (انــدرغــراونــد) ،داخـلـ ٌّـي
فيه نعيم الــذي أبـعــد ابنته قـسـرًا عنه
خــوفــا مــن ّ
محبته املـفــرطــة لـهــا ،وآمــرة
ّ
لنظافته
املشمئزة مــن إهـمــال زوجـهــا
ً
الشخصية ،جدته التي عملت خادمة
ّ
في نيويورك وفضلت ـ بعد محاوالت
ِّ
ُ
ال ـ ّـتـ ـح ــرش املـ ـتـ ـك ـ ّـررة ـ أن ت ـس ــل ــم ل ـ ّ
ـرب
ً
عملها شــرجـهــا ب ــدال مــن بـظــرهــا لكي
ّ
ّ
ال ت ـخــل بـمـيــزان أخــاق ـهــا ،وأمـ ــه التي
ّ
التحقت باملوضة البيروتية وأعطته
«ال ـب ـي ـبــرون» عــوضــا عــن إرض ــاع ــه من
ـدس
ثــديـهــا ،فـبــاتــت مــوضــوعــا غـيــر مـقـ ً ٍ
ـات عــديــدة
فــي ذهـنــه وص ــار يـكــره صـفـ ٍ
فيها طالت شكل أنفها.
ل ـك ــن ف ــي ك ــل هـ ــذه ال ـع ـت ـم ــة ،اس ـت ـطــاع
رش ـيــد الـضـعـيــف أن ي ـت ـفــادى ال ـيــأس،
ع ـلــى األق ـ ــل قـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان ،عـ ــرف لــون
ال ـض ــوء امل ــوج ــود ف ــي آخ ــر ال ـن ـفــق...« .
ّ
املتزينة أجمل من شجر ٍة حـ ّـر ٍة،
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الدليل على وجــود الجنة ،ألنها
إنها ٌ
هــابـطــة منها بــإرادت ـهــا» (ص .)181ال
ي ـهــم إذًا ح ـجــم ال ـخ ـس ــارات ال ـف ــادح ــة،
ّ
أو اإلخـفــاقــات املـتـكــررة ،املعنى الكلي
مــوجــود عـنــد رشـيــد الـضـعـيــف ،امل ــرأة
باعتبارها خالصًا في هذا العالم.

منذر مصري يستعيد محمد سيدة من ثالجة الموتى
محمد سيدة! كما لو أن منذر مصري
اخـتــرع هــذا االس ــم ،مــن دليل الهاتف،
ف ــي إح ـ ــدى ن ــوب ــات ط ـي ـشــه ال ـش ـعــري.
ّ
شاعر في الظل ،أو «هامش الهامش»
وف ـقــا ل ـع ـنــوان األش ـع ــار الـكــامـلــة (دار
ّ
ـي ت ـم ــك ــن مـ ـص ــري مــن
ال ـت ـك ــوي ــن) الـ ـت ـ ّ
ّ
جمعها أخيرًا .كنا تعرفنا إلى محمد
سـ ـي ــدة ( )2003 -1941خـ ـطـ ـف ــا ،فــي
ّ
الحيز املخصص له في كتاب مشترك
ب ـع ـنــوان «أن ــذرت ــك بـحـمــامــةٍ بـيـضــاء»
بـص ـح ـبــة م ـن ــذر وم ـ ــرام مـ ـص ــري .بــدا
هــذا االســم املجهول حينذاك (،)1984
وسخطه ومعجمه:
نافرًا في شعريته
ُ
ُ
«جـ ــرحـ ــي ِه ـ ـ ـ ـ ُ
ـرم ،ي ـ ـنـ ــزف فـ ــي مــوضــع
مهجور» يقول .لكن هذا االسم اختفى
إثر هذه الوليمة الجماعية ،ولم يعد
ً
متداوال إال في ّ
مدونات منذر مصري
امل ـت ـب ــاع ــدة ،ف ـهــو س ــاع ــي ب ــري ــده لــدى
اآلخ ــري ــن ،وح ــام ــل أخ ـتــامــه الـشـعــريــة
املـجـهــولــة ،كـمــا سيفاجئنا بــاعـتــراف
خطير بأن هذا الشاعر الذي كان عامل
كهرباء ،ويقطن قبوًا رطـبــا ،بصحبة
ّ
ً
طيوره وكتبه ،قائال« :معلمي»!
الحـ ـق ــا س ـي ـص ــدر م ـج ـم ــوع ــة ش ـعــريــة
ً
ـت وردة حـمــراء حقًا»
بعنوان «لــو كـنـ ِ
( ،)2001لكنها لم تثر ضجيجًا نقديًا
ي ـل ـي ــق بـ ـه ــا وبـ ـ ـ ــه ،رغ ـ ـ ــم خ ـصــوص ـيــة

رحـ ــل األسـ ـت ــاذ س ــام ــي ع ـبــد الـحـمـيــد
( .)2019-1928يا لخسارة املسرح في
ال ـعــراق ،بــل والنخبة العراقية بشكل
عام .ذلك أن هذا الرجل ال ّ
يعوض في
ّ
اختصاصات شتى ،وإن اتصلت كلها
باملسرح .وقبل أن أغادر هذه النقطة،
ع ـلـ ّـي ال ـق ــول إن املـحـظــوظــن فـقــط هم
مــن تتلمذوا على يــد األسـتــاذ سامي
فــي قـســم الـفـنــون املـســرحـيــة فــي كلية
الفنون الجميلة ،في بغداد.
م ـ ـ ّـرة س ــأل ـن ــي ص ــدي ــق إعـ ــامـ ــي :مل ــاذا
تقولون األستاذ قبل اسم سامي عبد
الحميد فيما ال تقولون مثل ذلك عن
ّ
غ ـي ــره .س ــؤال وج ـيــه ل ــم نـفــكــر ب ــه ،مع
اح ـتــرام ـنــا ال ـكــامــل ألســاتــذت ـنــا كلهم،
لكننا نقول األستاذ سامي ألنه أستاذ
تخص ّ
ّ
علو
الجميع .واألستذة هنا ال
كعبه ،وقدم تاريخه في تدريس فنون
امل ـســرح ف ـقــط ،بــل وم ــن خ ــال تعامله
مـ ــع امل ـ ـسـ ــرح ال ـ ـعـ ــراقـ ــي فـ ــي مـخـتـلــف
املستويات .فهو الوحيد الذي مارس
األدوار كـلـهــا .مــؤلــف وم ـعـ ّـد ومترجم
ونــاقــد .وه ــو ممثل وم ـخــرج وصــانــع
س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا .وه ـ ــو م ـع ـ ّـل ــم ُ
وم ـ ـ ـ ٍّ
ـرب.
ّ
عالقته مع خشبة املسرح أهلته لكي
ي ـك ــون مــرج ـعــا ف ــي ال ـت ـخ ـ ّـص ــص .كــان
ي ـق ـصــده ال ـج ـم ـيــع م ــن أج ــل امل ـش ــورة،
وغــال ـبــا م ــا ك ـنــت ت ـجــد ع ـنــده أجــوبــة.
ّ
ينفعل مـثــل طـفــل إذا مــا تـعــلــق األمــر
ّ
تخص البديهيات ،بالنسبة
بمسألة
لـ ــه ،ف ــي املـ ـس ــرح .ث ــم ت ـ ــراه ف ــي أح ـيــان
أخــرى مصغيًا كأنه تلميذ مجيد في
حضرة كالم أكاديمي أو رأي نقدي.
ت ـت ـعــدى خ ـســارت ـنــا بــرح ـيــل األس ـت ــاذ
خ ـس ــارة م ـم ـثــل ،أو م ـخــرج مـســرحــي،
كـمــا أنـهــا تـتـعــدى خ ـســارة مـتــرجــم أو
مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس ..إن ـه ــا بــالـحـقـيـقــة ال ـخ ـســارة
ال ـشــامـلــة .أسـتـطـيــع ال ـق ــول ،بــأريـحـيــة
عالية ،إن َ
فقد األستاذ يشابه انهيار
أكــادي ـم ـيــة كــامـلــة لـلـفـنــون املـســرحـيــة.
ّ
تتعرف إلى
من خالل األستاذ سامي
ّ
يخص مختلف مفاصل
جدال مستمر
العمل املسرحي .قد يكون هذا الجدال
بعيدًا جدًا عن أغلب املتابعني ،أولئك
الـ ــذيـ ــن ي ـع ــرف ــون ــه مـ ــن خ ـ ــال أدواره
ً
التلفزيونية القليلة« ،أبو عطية» مثال،

في «الذئب وعيون املدينة» .إال أن أهل
الحرفة ال يستطيعون تـجــاوزه .فهو
عميد املـســرح األكــادي ـمــي ،مثلما هو
عميد املـســرح الشعبي ،ومــا بينهما
هــو «شـيــخ امل ـجــربــن» بلغة الــدكـتــور
صالح القصب.
وب ـس ـب ــب ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،ف ـ ــإن ال ـك ـث ـيــر مــن
خــافــات تنشب عـنــه وبـسـبـبــه .كــان
الـ ّ
ً
ي ــدق ــق ،م ـثــا ،بـشـكــل كـبـيــر وم ـلـ ّـح في
قضية «املصطلح» .لم يكن يقبل ،أبدًا،
بفوضى املصطلحات التي شاعت في
صحافتنا الثقافية منذ الثمانينيات
وإل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم .وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـه ــو مــع
«الجديد» بقوة .حتى املصطلح ،هو
م ــع ج ــدي ــده أيـ ـض ــا .كـ ــان ي ــذه ــب إل ــى
أحــدث قواميس املسرح ليقرأ بنفسه
م ــاذا يـعـنــي املـصـطـلــح ال ـفــانــي ،متى
يستخدم ،وملــاذاّ .
غني عن القول بأنه
ّ
يقرأ باللغة اإلنكليزية .ثــم يعود في
اليوم التالي ّليعلن بصوته الجهوري
ّ
املعي
املسرحي األخ ــاذ ،أن املصطلح
يعني كذا ،حسب قاموس كذا!
ّ
العلمية ،أو قل ّ
الصرامة
ال تروق هذه
الـعـلـمـ ّـيــة ،لـ ـ «فــراف ـيــر» امل ـســرح .هــؤالء
ط ـب ـع ــا ال يـ ـ ـ ــروق لـ ـه ــم نـ ـق ــد األس ـ ـتـ ــاذ
ألعمالهم املسرحية «التجريبية» .فهم
ي ــرون فـيــه «الـتـجــربــة الـقــديـمــة» ،وهــم
ّ
التجربة األحدث .أال بؤس ما فكروا!

لم يخف األستاذ سامي يومًا عثراته
ف ــي اإلخ ـ ـ ــراج امل ـس ــرح ــي ،واضـ ـط ــراره
ف ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان لـ ـتـ ـق ــدي ــم ع ـمــل
ضـ ـ ـ ّـد قـ ـن ــاع ــات ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة .إنـ ـ ــه مـثـلـنــا
ّ
أيضًا إنـســان خــطــاء ،لكنه أشجع من
كثيرين ،إذ يعترف بأخطائه ،كما ترد
في أكثر من موضوع في الكتب التي
وضع فيها شيئًا من سيرته الذاتية،
مثل« :أض ــواء على الحياة املسرحية
ف ــي الـ ـع ــراق» (آراء نـقــديــة وتحليلية
ل ـل ـظــواهــر وامل ــؤسـ ـس ــات وال ـن ـتــاجــات

هو عميد المسرح األكاديمي،
مثلما هو عميد المسرح الشعبي،
وما بينهما هو «شيخ المجربين»

فقدانه
يشابه انهيار
أكاديمية
كاملة
للفنون
المسرحية

املسرحية خالل القرن العشرين).
كما أن األسـتــاذ صريح لجهة إشهار
تأثره باألستاذ الراحل ابراهيم جالل،
وكان أستاذه ،وتفضيل تجربته على
تـجــربــة األس ـت ــاذ حـقــي الـشـبـلــي ،على
مــا فــي تـجــربــة هــذا اآلخ ــر مــن حــداثــة،
آن ــذاك .هــذا الـتــأثــر ،انتقل إلــى مخرج
آخــر كــان يـعـ ّـده األس ـتــاذ ســامــي ،رمـزًا
ّ
يتكرر من رموز املسرح في العراق،
ال
وهــو الــراحــل قاسم محمد .أقــول ذلك

ّ
كــلــه ل ـكــي أش ـيــر إل ــى نـقـطــة جــوهــريــة
في تجربة األستاذ سامي ،هي قدرته
الــذهـنـيــة امل ـت ـجــددة عـلــى الـتــاقــح مع
ت ـج ــارب ســابـقــة أو الح ـق ــة .نستطيع
هنا اسـتـعــادة مسرحيات قـ ّـدمـهــا مع
أســاتــذتــه أو مـجــايـلـيـلــه ،وأخـ ــرى مع
تالمذته أو تالميذ تالمذته.
كـيــف يـمـكــن ،إذن ،ملـثــل ه ــذه العقلية
«التجريبية» حقًا أن توصم بالقدم؟
إنه املشهد املسرحي العراقي الخالي
م ــن ال ـت ـقــال ـيــد ،ل ــأس ــف ال ـش ـ ّـدي ــد .هــذا
املسرح الذي ال ّ
يفرق بني منفذ ديكور
وم ـص ـ ّـم ــم دي ـ ـكـ ــور ،ف ـك ـيــف ت ــري ــده أن
يـفـ ّـرق بــن مــا يمكن عـ ّـده أبــا للمسرح
في العراق ،وبني ما يمكن ّ
عده لطخة
عابرة في يافطة عريضة؟
مــن املمكن أن توصم تجربة األستاذ
ســامــي بــأنـهــا ذاك ــرة املـســرح الـعــراقــي
بــالـفـعــل لـجـهــة تـنــوعـهــا .لـقــد تـعــامــل،
مخرجًا مــع الـعـشــرات مــن النصوص
األج ـن ـب ـي ــة ،م ــن مـخـتـلــف االت ـج ــاه ــات
وال ـل ـغــات ،وال ـع ـشــرات مــن الـنـصــوص
ال ـعــرب ـيــة وال ـع ــراق ـي ــة ملــؤل ـفــن أح ـيــاء
وموتى ،مشهورين ومغمورين .كانت
ت ـل ــك الـ ـتـ ـج ــارب اإلخـ ــراج ـ ـيـ ــة نـفـسـهــا
متنوعة حد االختالف والتضاد .لقد
عـمــل فــي امل ـســرح مـخــرجــا مــن أقصى
ال ـي ـســار إل ــى أق ـصــى ال ـي ـمــن .نـهــل من

الـ ـت ــراث ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال ــذي نهل
فـيــه مــن ال ــواق ــع .ق ــدم مـســرح األقـنـعــة،
وامل ـســرح الكالسيكي الـفـخــم ،املسرح
الشعبي ،امللحمي ،كما أخرج عشرات
ً
ابتداء من «هملت
األعمال التجريبية
عربيًا» عــام  .1974يقول الناقد عواد
عـلــي ع ــن ه ــذا ال ـع ــرض« :ك ــان ــت رؤي ــة
املخرج تقوم على إيجاد خصوصية
ل ـل ـم ـســرح الـ ـع ــرب ــي ،ف ــاف ـت ــرض وق ــوع
أح ــداث املسرحية فــي منطقة مــا على
سـ ــاحـ ــل ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ووض ـ ــع
للعرض إطــارًا عربيًا من خالل سلوك
الشخصيات والسينوغرافيا (الخيام
والـ ـبـ ـس ــط والـ ـسـ ـج ــاجـ ـي ــد واألفـ ــرشـ ــة
الـعــربـيــة) .وب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذلــك حــذف من
الـ ـن ــص كـ ــل مـ ــا ي ـح ـي ــل إل ـ ــى امل ـج ـت ـمــع
الــدن ـمــاركــي ،مـثــل املـقــاطــع ال ـحــواريــة،
وأسـ ـم ــاء ال ـش ـخ ـص ـيــات ،وأب ـق ــى على
األلقاب فقط ،كامللك واألمير والوزير
وم ـ ــا إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك .واسـ ـتـ ـثـ ـم ــر املـ ـخ ــرج
بعض أغــانــي البحر الخليجية التي
ت ـخ ـت ـلــط ب ـه ــا اآله ـ ـ ــات وال ـح ـش ــرج ــات
مــع إيـقــاع الطبول واألوان ــي الخزفية
والنحاسية».
وفي مجال التمثيل املسرحي أيضًا،
ّ
تنوعت أدوار األستاذ ما بني مختلف
ً
االت ـجــاهــات ،على أن حـضــوره ممثال
لـشـخـصـيــة «امل ـت ـن ـبــي» (تــأل ـيــف ع ــادل
كاظم وإخــراج الفنان الراحل ابراهيم
ج ـ ـ ــال وق ــدمـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة
ل ـل ـت ـم ـث ـيــل أواس ـ ـ ـ ــط ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات)،
وشخصية «امللك لير» في املسرحية
التي أخرجها الدكتور صالح القصب
أواسـ ــط الـثـمــانـيـنـيــات ،ي ـعـ ّـد مــن أبــرز
أدواره التي ال تنسى .وال ينسى أيضًا
ش ـغ ـفــه وولـ ـع ــه ب ـت ـقــدي ــم الـشـخـصـيــة
ال ــوحـ ـي ــدة فـ ــي مـ ــونـ ــودرامـ ــا «أغ ـن ـي ــة
ّ
التم» لتشيخوف .وألنه ذاكرة املسرح
بــال ـف ـعــل ،فـلـقــد كـ ــان ل ــه ح ـض ــور طــاغ
خــارج أكاديمية الفنون الجميلة .في
«فــرقــة املـســرح الفني الـحــديــث» ،وفي
«الفرقة القومية للتمثيل» ،حيث يعد
من مؤسسي كال الفرقتني.
لقد كــان األستاذ سامي عبد الحميد
رمــزنــا ،وغيابه عــن املشهد املسرحي
ّ
العراقي سيظل شاخصًا إلى األبد .كم
أنا حزين لهذا الفقد! الوداع أستاذي.
* شاعر عراقي ـ ـ سيدني
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ّ
املشع ،وطهرانيتها
نبرتها ،وإيقاعها
آن واحـ ــد .نـصــوص
ووحـشـيـتـهــا ف ــي ٍ
في الحب والــوحــدة والـخــذالن ،بدفاع
مهاجرة لحظة غرقها
شرس عن
ٍ
سفن ّ
املــؤكــد .عــاشــق هــش ومـكـســور ونـهــم،
ّ
يتوهم ّ
أنزلت
حبًا ودفئًا وأوسمة «لو
ِ
َ
حـمــلـ ِـك الثقيل /الثقيل ًواملـنـهــك /عن
ك ـت ـفــي /ألص ـب ـحــت ق ـش ــة ت ـحــت كعب
حــذائــك» .كــان لسيرة هــذا الـشــاعــر أن
تنتهي هنا كعالمة فارقة ،أو كومضة
ع ــاب ــرة ف ــي س ـم ــاء ال ـش ـع ــر الـ ـس ــوري،
لكن قصائد مجهولة اكتشفها منذر
مصري أخيرًا ،في حافظة بالستيكية
زرق ــاء ،كــانــت شقيقة الـشــاعــر الــراحــل
نجاح سيدة تحتفظ بها ،أعادته إلى
الواجهة بـقــوة .إحــدى عشرة قصيدة
م ـط ـبــوعــة ع ـل ــى اآللـ ـ ــة ال ـك ــات ـب ــة ،عـلــى
األرج ــح أنــه كتبها قبل غيابه بقليل،
ق ـص ــائ ــد حـ ـس ــرة وطـ ـعـ ـن ــات ووح ـش ــة
«يـ ـ ـت ـ ــوه ال ـ ـحـ ــب كـ ـطـ ـف ـ ٍـل مـ ـ ـش ـ ـ ّـرد ع ـلــى
قـمــة ج ـبــل /تـتـســاقــط عـلـيــه الـثـلــوج/
وت ـت ـن ــادى ف ــي أع ـمــاقــه ال ــذئ ــاب /إلــى
وليمةٍ غامضة».
ّ
سنتعرف إلى
على الضفة األخ ــرى،
ال ـس ـي ــرة ال ـش ـخ ـص ـيــة لـ ـه ــذا ال ـشــاعــر
ُ
الشقي الــذي اكتشفت جثته في أحد
ُب ـ ـ ّـرادات املــوتــى فــي املستشفى الــذي
ن ـقــل إل ـيــه ،إث ــر جـلـطــة دمــاغ ـيــة أثـنــاء
وجــوده في سوق الجمعة في مدينة

الــاذق ـيــة .ال بـطــاقــة شخصية أو أي
وثـيـقــة ت ــدل عـلــى صــاحـبـهــا ،إل ــى أن
تـفـقــدتــه أخ ـتــه بـعــد ع ـشــرة أي ــام على
موته .كانت غرفته غارقة باملياه ،وقد
تبللت كتبه ،كما ماتت عصافيره في
األقفاص .في مخفر الشرطة ،أبلغوا
أهـلــه بــوجــود جـثـمــان رج ــل مجهول
الهوية ،في قسم املفقودين ،فأدركوا
أن املقصود محمد سـيــدة ،طــاملــا أنه
هذا السوق
توفي في سوق الجمعةّ ،
الذي كان أحد هواياته املفضلة «في

ســوق الجمعة هــذا ،تستطيع في أي
ســاعــة ج ـئــت ،ودون كـثـيــر ب ـحــث ،أن
تلتقي مـحـمــد س ـيــدة ،منحنيًا فــوق
بـسـطــات امل ـجــات والـكـتــب امل ـجــاورة
ل ـ ـب ـ ـس ـ ـطـ ــات امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــق واالن ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــات
الـنـحــاسـيــة ،أو حــائـمــا ح ــول أقـفــاص
ال ـ ـك ـ ـنـ ــاري والـ ـحـ ـس ــاس ــن والـ ـحـ ـم ــام
واالران ــب .أو ربما يقف على مسافة،
ال ي ـف ـعــل ش ـي ـئــا ،ي ـن ـظــر إلـ ــى ال ـن ــاس،
عسى يلتقي بــأحـ ٍـد مــا مــن معارفه».
ه ـ ـنـ ــاك أيـ ـ ـض ـ ــا ،م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت انـ ـتـ ـح ــار
فاشلة ،بتأثير قصص حب محبطة،
لــم تكتمل يــومــا ،فهو العاشق سيئ
الحظ على ال ــدوام ،هــذا ما نجده في
أش ـعــاره ب ـجــاء .ذل ــك أن ه ــذا العامل
ب ـث ـي ــاب ــه ال ـ ــزرق ـ ــاء املـ ـل ـ ّـوث ــة ب ــال ــزي ــت،
سيقع في الحب م ــرارًا ،لكن من دون
استجابة ،من أي امــرأة أحبها« :فإن
ـت تحترقني ألجـلــي مـثــل شمعة/
كـنـ ِ
فأنا أحترق ألجلك مثل غابة» .ترداده
ألقوال لينني بوصفه شيوعيًا عتيقًا،
ّ
لن يشفع له بعيش مختلف ،فقد ظل
هــامـشـيــا فــي حـيــاتــه وش ـع ــره .يشير
منذر مصري ،في أكثر من مكان ،إلى
العالقة املضطربة مع صديقه القديم،
وإصراره على استمرار هذه الصداقة
غـيــر عــابــئ بـمـنــاكـفــات محمد سيدة
ضد صديقه البرجوازي «ولكن حتى
ف ــي أش ـ ّـد ح ــاالت صــداقـتـنــا تــده ــورًا،

لــم أبـطــل مــن ت ـ ّ
ـرددي على قـبــوه ،ولم
يبطل هو أن يقرأ لي للمرة العاشرة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة الـ ـت ــي ك ـت ـب ـه ــا مـ ــن ث ــاث ــة
أش ـ ـهـ ــر» .ك ـت ــاب ــة ن ــزي ـه ــة وص ــاف ـي ــة ال
تنقصها االعترافات ،أرادها صاحب
«ال ـ ـ ـشـ ـ ــاي لـ ـي ــس ب ـط ـي ـئ ــا» أن ت ـك ــون
آن واحد:
شهادة حميمة ونقدية في ٍ
«ك ـ ــان ع ـلــى ب ـســاط ـتــه ال ـظــاهــريــة في
الكتابة ،وضعفه فــي اللغة ،كقواعد
ونـ ـ ـح ـ ــو ،ي ـع ـم ــل ك ـ ـنـ ـ ّـحـ ــات ،وص ــائ ــغ
مجوهرات ،لقصيدة خاصة ،تتصف
بإدراك عميق لروح اللغة ،ودقة فائقة
في القبض على املعاني» .ويضيف:
ّ
«م ـن ــه أي ـض ــا ت ـعــل ـمــت أن ال ـق ـص ـيــدة،
ُ
مهما صـغــرت ،تكتب ألــف م ــرة ،وكل
مـ ـ ّـرة تـخـتـلــف ع ــن األخـ ـ ــرى ،اخـتــافــا
صغيرًا ال غير ،ولكنه هام وخطير».
اآلن ف ـقــط نـقـتـنــع ج ـي ـدًا ،ب ــأن محمد
سيدة كائن حقيقي ،كان بيننا ،لكن
وجوده في «هامش الهامش» جعلنا
ّ
متخيل .يؤكد
نظن بأنه مجرد طيف
مـ ـن ــذر مـ ـص ــري ث ــان ـي ــة ب ـ ــأن صــدي ـق ّــه
«أورث ـن ــا ش ـع ـرًا ،شـعـرًا يستحق منا
أن نـ ـك ـ ّـرر ق ـيــام ـنــا ب ـت ـلــك امل ـســرح ـيــة:
نتظاهر بأننا فجعنا بفقدان موهبة
استثنائية ...ولكن بعد موته».
ً
أل ــم ت ـح ــدث امل ـســرح ـيــة نـفـسـهــا ق ـبــا؟
ّ
لنتذكر دعــد ح ــداد ،وري ــاض الصالح
الحسني ،وحتى إياد شاهني!

ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ـخ ـت ـب ــر إخ ـف ــاء
السر» (رؤية وإخراج :رؤى بزيع،
أداء :جــاد حـكــواتــي) ،تـقـ ّـدم فرقة
«منوال» عرضها الجديد من 10
حتى  12تشرين األول (أكـتــوبــر)
ع ـلــى خ ـش ـبــة «دوار ال ـش ـمــس».
تيمات عــدة يطرحها الـعــرض عن
الــوحــدة والـعــزلــة والتكنولوجيا واالسـتـهــاك وال ـحــدود بــن «الخير»
ّ
و«الشر» من خالل رجل وحيد في ليلة رأس السنة ،وامرأة افتراضية
محورها الذكاء االصطناعي .لالستعالم01/381290 :

الخاسرة» (دار روافد ـ ـ  ،)2014وفي الرواية« :قاهري» (دار نفرو ـ ـ
 ،)2008و«أوجاع ابن آوى» (دار ميريت ـ ـ  ،)2011و«الوصفة رقم
ّ
ّ
اللبنانية ـ ـ  ،)2018و«تقارير إلى سارة» (دار أثر
املصرية
( »7الدار
ـ ـ  .)2019تدور أحداث «عياش» في القاهرة بعد «ثورة  25يناير»،
حيث يروي ّ
سرد رشيق ينضح بسخرية مريرة ولغة بالغة
همام ،في ٍ
ال ـجــرأة ،مــا يـجــري داخ ــل أروق ــة صحف ظـهــرت على عـجــلُ ،يسيطر
عليها بالكامل ّ
ضباط األمن ،من خالل حكاية الصحافي الشاب عمر
َّ
ّ
تنقصه الطموحات األدبية وال النذالة ،وينجح في تخدير
عياش الذي ال ّ
َ
ضميره لينجز كل املهمات القذرة التي تسند إليه .وعلى الرغم من ذلك،
ال يلبث نجمه الذي ملع سريعًا أن يحترق بسرعة مماثلة ،ليذوق بعض
ما جناه بحق زمالئهhttp://www.althakafia.org .

(رضوان بو جمعة) ،وماذا تعني العروبة في عصر جديد (عمرو
الشوبكي) ،والنهضوي بطرس البستاني وتجديد اللغة العربية
(أنطوان سيف) ،واللغة والشباب والسلطة (نادر سراج) ،وحروب
الكالم وإفشال مشاريع الوحدة (عماد عبد اللطيف) ،والعالم العربي
واملحيط اإلقليمي والــدولــي واملـتـغـ ّـيــرات الجديدة (قيس الـعــزاوي)،
وآف ــاق الـعــروبــة وتحدياتها بعد ال ـثــورات العربية املـعــاصــرة (حسام
عـيـتــانــي) ،وعــروبــة االسـتـثـنــاء وعــروبــة االن ـت ـمــاء (ط ــارق مـتــري)،
والـســوق العربية املشتركة (رمــزي الحافظ) ،والتحديات والفرص
االقتصادية (سامي نادر) ،والعروبة من مخيال محتمل إلى مخيال
مكتمل (سمير مــرقــص) وغـيــرهــا مــن املـلـفــات املـهـمــة .لالستعالم:
01/345948

◄ ّ
«عياش» المصري في صور

◄ ّ
هيا نجدد العروبة

◄ أشجار رندا علي أحمد

◄ «منوال» :عرض جديد

ت ـق ـيــم «الـ ـح ــرك ــة ال ـث ـق ــاف ـ ّـي ــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان» نـ ـ ـ ــدوة مل ـن ــاق ـش ــة روايـ ـ ــة
«عـ ـ ّـيـ ــاش» ل ـل ــروائ ــي وال ـص ـحــافــي
املـ ـص ــري أح ـ َم ــد م ـج ــدي هـ ّـمــام
ُ
(الصورة) ،تعقد عصر يوم الجمعة
(س )17:30:في مركزها في مدينة
صور (جنوب لبنان) .تتخلل الندوة
التي تتولى إدارتها سارة البيطار،
نقدية للرواية ّ
قراءة ّ
يقدمها الشاعر والناقد واألكاديمي اللبناني جهاد
ّ
ّ
الزغير ،ومداخالت للحاضرين .يذكر أن «عياش» صدرت عام 2017
عن «دار الساقي» في بيروت ،وهي مرشحة لدورة العام الحالي من
«جائزة الشيخ زايــد للكتاب» عن فئة املؤلف الشاب .أمــا كاتبها
ّ
صدرت له مؤلفات
أحمد مجدي همام َّفهو روائي وصحافي مصري ّ
ع ــدة؛ منها فــي الـقــصــة الـقـصـيــرة« :الجنتلمان يفضل القضايا

ملناسبة الــذكــرى الخامسة والسبعني لتأسيس «ال ـنــادي الثقافي
ّ
«تحدي تجديد العروبة»
العربي» ،يقيم األخير مؤتمرًا بعنوان
َ
يومي  4و 5تشرين األول في «فندق البريستول» في بيروت .أعمال
املؤتمر التي تنطلق فــي التاسعة صباحًا ،تناقش مـحــاور وقضايا
ّ
كثيرة بمشاركة مروحة من الكتاب والباحثني العرب واللبنانيني مثل:
الـعــروبــة فــي زمــن الـعــوملــة (سعيد بــن سعيد الـعـلــوي /ال ـصــورة)،
وال ــوط ــن ال ـعــربــي ف ــي واقـ ــع مـتـغـ ّـيــر (ن ـي ـفــن م ـس ـعــد) ،وإش ـكــال ـيــات
العالقة بني العروبة واإلســام
(رضــوان السيد) ،وعناصر
ت ـجــديــد ال ـع ــروب ــة (ع ـب ــد الـلــه
سـ ــاعـ ــف) ،والـ ـلـ ـغ ــة وال ـث ـق ــاف ــة
والـهــويــة (وجـيــه قــانـصــوه)،
والهوية وإشكاليات التعددية
ال ـل ـغ ــوي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـعــربــي

اختتم أمس معرض رندا
ع ـلــي أح ـمــد De pli en
 pliفي بناية كاراغوال في
ميناء الحصن (ب ـيــروت).
ف ــي هـ ــذا املـ ـع ــرض ،ع ــادت
الـتـشـكـيـلـيــة الـلـبـنــانـيــة إلــى
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ــك ــل
م ـصــدر الـطــاقــة اإليـجــابـيــة
بالنسبة إلــى اإلن ـســان .األشـجــار مـفــردة حــاضــرة دوم ــا فــي قاموس
الفنانة التي ّ
تقدمها بأشكال وأحجام وألوان مختلفة باألكريليك على
كانفاس وفي أعمال تجهيزية أيضًا ،علمًا ّ
بأن الفنانة تشتغل بوسائط
ّ
متنوعة من الرسم إلى التجهيز ،وتحاول في جميع لوحاتها أن تعبر
بكل قوتها وفق ما قالت سابقًا ،فتستخدم طبقات عدة من األلــوان،
محاولة إضفاء الحركة على أشجارها.

