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قصة

رامي طويل :القهر الذي يسكننا
ّ
ال تسلم مجموعة «قبل أن تبرد القهوة» (دار
كليًا من قراءة واحدة .قصص
«الساقي») نفسها ٌ
ُّ
أوحال بطش السلطة
الكاتب السوري غارقة في
ٌ
متباينة،
ألسباب
وسطوتها.
ًّ
الشخصيات مسحوقة كليًا ً
ّ
تميزها التقاطات ذكية ال بد أن تنتهي نهاية مأساوية
يزن الحاج
ُ َ
ّ
تـكــاد تـكــون ك ــل قـصــة قـصـيــرة تنشر
وك ــأنـ ـه ــا م ـن ــاس ـب ــة إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـج ــدل،
ّ
املتواصل أســاســا ،بني كتاب الرواية
وك ـ َـتـ ــاب الـ ـقـ ـص ــة ،أو ب ـ ــاألح ـ ــرى بــن
عامل ْي القصة والرواية ،بخاصة حني
أصبحت القصة القصيرة عند معظم
ّ
الـكــتــاب ،حتى عند مــن ارتـبــط اسمه
ّ
تجريبية للرواية،
بها ،بمثابة مرحلة
أو ت ـم ــري ـن ــا لـ ـه ــا ،أو اسـ ـت ــراح ــة بــن
ّ
رواي ـت ــن .نـ ــادرون هــم ال ـكــتــاب الــذيــن
كـ ـ ّـرسـ ــوا أن ـف ـس ـه ــم ل ـل ـق ـصــة وح ــده ــا.
ّ
األدبي
يصح هذا الكالم على املشهد
ّ
ّ
في العالم كله .الفارق هو أن املشهد
ال ـع ــرب ـ ّـي ي ـت ـعــامــل م ــع ك ــات ــب الـقـصــة
ـاو ،أو ك ــات ـ ٍـب م ــن ال ــدرج ــة
ك ـكــاتـ ٍـب ه ـ ـ ٍ
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،ل ــن ي ـن ـضــج أو
يرتقي دون كتابة رواي ــة .ولــن يكون
تعداد مبدعي القصة القصيرة كافيًا
ّ
ألن ال ـف ـكــرة ق ــد تـ ّ
ـرس ـخــت وان ـت ـشــرت
ّ
ك ــال ـط ــاع ــون ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط األدبـ ــيـ ــة.
ّ
وي ـم ـك ــن امل ــاح ـظ ــة أيـ ـض ــا أن بـعــض
ال ـ ــروائ ـ ـ ّـي ـ ــن ال ـ ـًـذي ـ ــن كـ ـتـ ـب ــوا ال ـق ـص ــة
اخـ ـت ــاروا ق ـص ــة بـعـيـنـهــا ،ث ــم أعـ ــادوا
نـشــرهــا الح ـ ًقــا ألس ـب ــاب م ـت ـعـ ّـددة قد
تـكــون ُمـقـنـعــة أحـيــانــا لـكــونـهــا أطــول
ّ
األصلية
من باقي قصص ّ املجموعة
أو أكثر ّ
تميزًا أو أنها ببساطة لم تكن
ً
قصة قـصـيـ ُـرة أســاســا ،بــل نوفيال أو
حتى رواية نشرت لسبب من األسباب

م ــع قـصــص أخـ ــرى ف ــي ك ـتــاب واح ــد،
ّ
كما في «معراج املوت» ملمدوح عزام،
و«آالم السيد معروف» لغائب طعمة
فــرمــان ،و«رائـحــة الصابون» اللياس
ً
خ ـ ــوري .ف ـيـعــود حـيـنـهــا ال ـج ــدل م ــرة
أخ ــرى ول ـكــن لـسـبــب مـخـتـلــف :إع ــادة
قـ ـ ــراءة ال ـع ـمــل ذات ـ ــه ت ـحــت ض ــوء ي ــن؛
ض ــوء ال ـقـصــة ال ـق ـص ـيــرة حـيــث ليس
ّ
متوس ًطة الجودة ،فالقصة
ثمة قصة
إمــا تكون بــارعــة ومتقنة أو مخفقة؛
وضــوء الــروايــة التي تحتمل إخفاقًا
ً
جزئيًا أو تفصيال ناشذًا.
ضـمــن هــذيــن الـضــوء يــن يمكن ق ــراءة
مجموعة رام ــي طــويــل «قـبــل أن تبرد
ّ
ال ـق ـه ــوة» (دار «الـ ـس ــاق ــي») .ال تـســلــم
املـجـمــوعــة نـفـسـهــا لـقــارئـهــا كـلـيــا من
قراءة واحدة .في القراءة األولى سيجد
الـقــارئ نفسه أمــام قصص جيدة بال
شك في معظمها ،وفي القراءة الثانية
سينكشف عــالــم املـجـمــوعــة الـفـعـلـ ّـي.
تبدو القصص في الـقــراءات الالحقة
وك ــأن ـه ــا أق ـ ــرب إلـ ــى ل ــوح ــات درام ـ ّـي ــة
أو مـشــاريــع رواي ــة ُمـجـ َـهـضــة تكاسل
ال ـكــاتــب ع ــن ال ـت ـ ّ
ـوس ــع فـيـهــا أو وجــد
ّأن اختزالها ي ـ ّ
ـؤدي غرضها املنشود
على نحو أكبر وأدق .قد نرى قصة أو
ّ
روائية الحقة لرامي
أكثر في مشاريع
املجموعة
ضمن
فلنبق
طويل ،ولكن
ٌ
كلها كما هــي .القصص كلها غــارقــة
في أوحال بطش ُّ
الس ٌلطة وسطوتها.
الشخصيات مسحوقة كليًا ألسباب

تزداد جرعة
القسوة
مع انتقال
المشاهد
الحرب
إلى
ّ
الحقيقية
بدمائها
وضحاياها

ّ
يصح
متباينة ،أما الثابت فهو القهر.
هذا التوصيف على قصص الطفولة
ب ــال ـق ــدر ذات ـ ــه ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـح ف ـيــه على
قصص الحب أو حتى القصص التي
يعرض فيها الكاتب شخصياته بني
مــرآتــن ،بــن زمـنــن ،تنسحب سمات
الـ ــزمـ ــن األول األق ـ ـسـ ــى عـ ـل ــى ال ــزم ــن
الثاني الذي كان ُي َ
فترض به أن يكون
أجمل .ليس ثمة نهايات سعيدة في
القصص ،إذ تبدو النهايات السعيدة
من كوكب آخر ال عالقة له بما يحدث
هنا واآلن ،بل في جميع اللحظات .ما
ّ
يميز قصص «قبل أن تبرد القهوة»
ّ
االلتقاطات الذكية ًالتي ال بد أن
هو
تنتهي نـهــايـ ًـة مــأسـ ّ
ـاويــة تـكــاد تكون
ّ
ً
متوقعة .مــرة أخــرى ،ليست الحكاية

م ــا يـهـ ّـمـًنــا ه ـنــا ،فــالـحـكــايــا أصبحت
متطابقة تقريبًا ،املـهــم هــو االلتقاط
ومعالجته بحيث
لتفصيل ما،
البارع
ٍ
ً
ً
ينسج منه الكاتب حياة كاملة أخرى،
سيكملها ال ـق ــارئ أو ينسفها حتى
في القراءات املتعددة للكتاب .الفكرة
ّ
امل ـح ـ ّ
ـوري ــة عـنــد رام ــي ط ــوي ــل ،ه ــي أن
القهر هو خالق الزمن الجديد .ليس
ألحد نجاة من سلطته التي ستطحن
الـجـمـيــع بــا اسـتـثـنــاء ،حـتــى لــو كــان
على نـحـ ٍـو غير مباشر ،بحيث تبدو
ّ
جانبية للعبةٍ أكبر
الضحايا أضــرارًا
م ـن ـه ــم .هـ ــذا م ــا ن ـج ــده ف ــي «م ـن ـشــور
ّ
ي» أولـ ـ ـ ــى قـ ـص ــص املـ ـجـ ـم ــوع ــة،
سـ ـ ـ ـ ــر ُ ْ
َ
حيث تنسف الطفولة لصالح الفكرة
األك ـب ــر ،حـتــى األحـ ــام سـتــرتـبــط بما

ي ـشــاؤه إل ــه الـقـهــر ذات ــه ،أم ــا الــاوعــي
فـسـيـغــدو ه ــو ا ّل ــوع ــي ال ـف ـع ـلـ ّـي لنجد
ً
فــريــد وق ــد «صــفــق طــويــا مــع رفــاقــه،
و ّه ـتــف ب ـع ـبــارات ال ي ـعــرف مـعـنــاهــا،
َ
جاهد ليكون صوته مسموعًا»،
لكنه
لتتماهى أحــامــه الحـقــا مــع األح ــام
املفروضة عبر التلفزيون في املناسبة
ّ
الــوطـنـ ّـيــة امل ـج ـيــدة؛ وك ــل مناسباتنا
م ـج ـي ــدة! ت ـ ـ ــزداد ج ــرع ــة ال ـق ـس ــوة مــع
ّ
الحقيقية
انتقال املشاهد إلى الحرب
ب ــدم ــائـ ـه ــا وق ـص ـف ـه ــا وضـ ـح ــاي ــاه ــا،
ف ــي ق ـ ّصــص «ال ـط ــري ــق إلـ ــى ال ـب ـيــت»،
و«ال ـقــنــاص» ،و«ال ـهــاربــان» ،و«عـيــون
مـ ـغـ ـمـ ـض ــة» .س ـن ـج ــد هـ ـن ــا ال ـط ـف ــول ــة
ذات ـهــا وق ــد تــاشــت بـعــد أن ّ
فجرتها
ّ
نـ ـي ــران ال ـ ـحـ ــرب .وك ـ ـ ــأن رامـ ـ ــي طــويــل
ّ
يــومــئ إل ــى أن ال ـب ــاد ال ـتــي تـتــاشــى
فيها الطفولة ال معنى للحياة فيها،
ومـصـيــرهــا ال ـحــرق بــا ش ــك ،بصرف
ُ َ
ال ـن ـظــر ع ــن حــارق ـي ـهــا .ت ـب ــت ــر الـحـيــاة
ً
فجأة حني تنقصها الطفولة ،بحيث
تبدو القصص ذاتها مبتورة النهاية
أحيانًا ،أو ذات نهايةٍ عجولة أحيانًا
ُ َ
ّ
التأمل
أخــرى ،بحيث لم ي ّتح َ ْللقارئ ّ
ال ـكــافــي ،كـمــا فــي قــصــتــي «ال ـقــنــاص»
ُ
ّ
و«الـ ـ ـن ـ ــظ ـ ــارة» الـ ـلـ ـت ــن ظ ـل ـم ـت ــا عـنــد
َّ
ّ
قصصي مقيد رغم
حبسهما في قالب
تفاصيلهما الرائعة وعامليهما اللذين
كان يمكن توسيعهما على نحو أكبر
حتى لو ُحذفتا من املجموعة ملشاريع
الحقة.
«ق ـبــل أن ت ـبــرد ال ـق ـهــوة» قـصــص عنا
ولـ ـن ــا .اإلي ـ ـقـ ــاع ف ــي مـعـظـمـهــا ســريــع
ويـ ـك ــاد يـ ـك ــون الهـ ـث ــا ك ــأي ــام ـن ــا ال ـتــي
نقضيها في مالحقة األخبار العاجلة،
دون أن نجد وقتًا للراحة والتقاط
من ّ
ما تبقى من أنفاسنا قبل أن يدهمها
ّ
طــوفــان مــا ،ومــن دون أن ننتبه حتى
ّ
والوحشية اللتني تقضماننا
للقسوة
ببطء قبل أن تلتهماننا تمامًا قبل أن
ُ
تعيدا خلقنا على صورتهما.

شعر

ربيع األتات« :هايكو» عربي
«جنازات الدمى» الذي صدر أخيرًا عن «دار النهضة»،
يتضمن مقاطع حول التجربة اإلنسانية العامة وتلك
الشخصية تظهر قدرة الشاعر اللبناني في «حرفة
صقل» الكلمات
عبدالرحمن جاسم
ّ
يبدو أن أكثر مــا يميز الشاعر ربيع
ٌ
األتات هو الذكاء؛ ربما هو مزيج من
شعريةٍ وذكــاء .يأتي ديــوان «جنازات
الـ ـ ــدمـ ـ ــى» (دار ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ــرب ـي ــة)
بحسب التعريف نــوعــا مــن «قصائد
هايكو» ضمن ِّ
مقدمةٍ مطولةٍ (نسبيًا
ً
مـقــارنــة بحجم الـكـتــاب) يـشــرح فيها
الـشــاعــر والـصـحــافــي اسـكـنــدر حبش
عــن قـصــائــد الـيــابــان األث ـيــرة واألكـثــر
ٌ
شهرة« .جـنــازات الدمى» ديــوان كتب
باللغة الشعرية لثقافةٍ أخرى باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة؛ يـ ـب ــرز ذكـ ـ ــاء ك ــات ـب ــه (وه ــو
الــديــوان ّ
األول له باملناسبة) ذلــك أنه
ّ
ارت ـ ــأى أن ي ـت ـخــلــص م ــن «امل ـنــاف ـســة»
حكمًا مــع أي شــاعـ ٍـر آخــر ،لكن الذكاء
ال يـكـمــن ف ــي ه ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل أيـضــا
في مهاراته في صقل كلماته والعمل
ً
ـوال عـلـيــه .تـبــدو «حــرفــة
الـشـعــري م ـطـ ً
الصقل» واضحة ،فأن تكتب «هايكو»
ي ـع ـن ــي أن ت ـف ـه ــم ال ط ـب ـي ـع ــة ال ـش ـعــر
ـب ،بـ ــل أيـ ـض ــا ت ـق ـن ـيــة ش ـعــريــة
ف ـح ـس ـ ً
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ب ـن ـيــة ال ـش ـعــر ال ـعــربــي.
ـات
يـمـتــاز الـهــايـكــو بـكــونــه ثــاثــة أب ـيـ ٍ
ق ـص ـي ــر ٍة م ــن ال ـش ـع ــر ،ت ـق ــال ســري ـعــا،
ـراب» منها .يـقــول« :غالبًا
ضمن «أسـ ـ ٍ
ع ـلــى ال ـط ــري ــق /أملـ ــح وج ـه ـه ــا /عـلــى
ٌ
ـوه أخـ ــرى» ،الـفـكــرة هـنــا مـبــاشــرة
وج ـ ٍ

ٌ
ٌ
لـلـغــايــة ،لـكـنـهــا واس ـع ــة وفـضـفــاضــة.
أكثر من هذا« :أمرر يدي /بني السماء
واألرض /ي ـخ ـت ـفــي الـ ـضـ ـب ــاب» فـهــل
يـقـصــد أن ــه يـمـســح ال ــزج ــاج امل ـت ـعـ ّـرق
ً
ليختفي ضباب الـغــرفــة؟ أم أنــه فعال
يـقـصــد أن ــه يــزيــل ضـبــابــا عــالـقــا على
روح ـ ـ ــه؟ أم أن األم ـ ــر أك ـث ــر ع ـم ـقــا مــن
الصورة املباشرة للمتخيلة؟ «إلتفاف
ي ــدي /ح ــول فنجاني ال ــداف ــئُ /يبعد
ً
الشتاء» .هل هي فعال حكاية الشتاء،
خصوصًا ملا لفكرة الفصول املتعاقبة
من أهمية لدى شعراء الهايكو؟ أم أنه
ً
أكـثــر م ـبــاشــرة فــي الـحــديــث ببساطة
عــن عـ ٌـاقــة الـبـشــر مــع الـبــرد وال ــدفء؟
أم نقاش –أبسط -في حيثية الخوف
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة م ـ ــع األم ـ ـ ـ ـ ــور ال ـح ـي ـم ـي ـمــة
ال ـي ــوم ـي ــة؟ ومـ ـ ــاذا ع ــن ال ـس ـخــريــة من
املباشر الذي يستحق اإلشــارة« :عند
ٌ
ـات/
بـ ــرج إيـ ـف ــل /ب ــائ ــع أس ـم ــر ل ـق ـب ـعـ ٍ
كـتــب عـلـيـهــا أح ـ ُـب ن ـي ــوي ــورك»؟ وهــو
أيضًا من «نقرات» الهايكو الخاصة.
لـكــن شــاعــر الـهــايـكــو داخ ــل الـكـتــاب ال
يـكـتـفــي ب ـم ـج ـ ّـرد عـ ــرض األشـ ـي ــاء من
دون تشاركها مع قرائه حتى في أدق
الـتـفــاصـيــل فـيـكـتــب« :ت ــأل ــم بـصـمــت/
ـي
ح ــن م ـش ــى /ع ـلـ
ـى امل ـ ـ ــاء» .ه ــل املـشـ ٌ
ع ـل ــى املـ ـ ــاء سـ ـل ـ ٌ
ـوك مـ ـب ــاش ــر؟ أو ل ـغــة
مباشرة؟ إنها املجاز لكن مجازًا غير
مـطـلــق ،فــالـشـعــر الـعــربــي –خصوصًا

بظالل
يطل
ٍ
قوية
ٍ
عبر اللغة
المباشرة
وضمير األنا

ال ـحــديــث مـنــه م ــع م ــدارس ــه األخ ـي ــرة-
يحبذ اإلرسال املطلق للمجاز ،فتبدو
ً
األرض ك ـب ــرت ـق ــال ــة وال ــدنـ ـي ــا خ ـي ــاال
بـخـيــال ،لكن الهايكو كبنيةٍ شعرية
يـبـتـعــد ع ــن ه ــذا لـيـقـتــرب م ــن طبيعةٍ
خ ــاص ــة .يـ ـح ــاول ص ــاح ــب الـ ــديـ ــوان،
امل ــزج بــن الـفـكــرتــن مــع اإلب ـق ــاء على
«عربيته» و«شرقيته» (ألن اليابان في
النهاية ٌ
بلد شرقي) في اإلطــار نفسه
معًا ،من دون أن ينسيه هذا التجربة
اإلنسانية بأكملها« :األلــم يبدأ /عند
آخر قطرة /من حليب األم» ،أو «مطر

النوافذ املفتوحة /صرخات جارتي/
تـبـلــل أح ــام ــي» ،وإذ ك ــان املـعـنــى في
هــذه ال ـصــورة «جنسيًا» إلــى حـ ٍـد ما،
فــإن كلمة «مـطــر» تختلف جــذريــا عن
«تـبـلــل» وإن كــانــت كلتاهما تحدثان
فعل «املاء /السائل» ّوهو ذاته تقريبًا
بحلم
في« :أستيقظ /فأتعثر مجددًا/
ٍ
لزج» .هذا املعنى يرفع لغة الديوان إلى
درجة التحدي من خالل مقاطع مثل:
ـرط فــوق حاجبي /أثـقـ ُـب /صمت
«بـقـ ٍ
عــائـلـتــي» إن ـهــا لـحـظــة املــواج ـهــة بني
ـادات وتقاليد وأسس،
كل شـ ٍ
ـيء من عـ ٍ

أمام فعل «بسيط» ّ
يغير شكل العالم.
ٍ
جانب آخر ،وفي الصور نفسها،
على
ٍ
ً
مطال
األنا
الشاعر/
يظل
بظالل قويةٍ
ٍ
فــي الــديــوان ،فيحكي بلغةٍ مباشر ٍة/
أنـ ـ ــا كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذه األن ـ ـ ــا لـيـســت
«أنــا» الشخص ،بمقدار ما هي «أنــا»
الجمع /الكل فتكون« :أمر بمدرستي/
الطفل /الــذي كنته» أو
فال أعثر على ٌ
«مــدرس ـتــي مـغـلـقــة /تـمــر الــذكــريــات/
تنفض الغبار» وبالتأكيد« :في يدي
ي ــد أخـ ــرى ت ـت ـب ـ ّـدل» .ه ـنــا تستخلص
ً
التجربة فتصبح كال جماعيًا ال حدثًا
فرديًا خالصًا؛ وهو ذاتــه ما نالحظه
عـنــد امل ـب ــاش ــرة« :ع ـنــد ال ـب ــاب املـقـفــل/
يرعبني /الـبــاب املقفل» ،إنــه الخوف
ٌ
مــن املجهول ال ـبــارز ،لكنه أيضًا فعل
ج ـم ــاع ــي م ـش ـت ــرك مـ ــع ال ـج ـم ـي ــع .فــي
اإلط ــار عينه ،تأتي فكرة «ال ـعــام» مع
«نقرات» موسيقى أعلى ،تمتزج أكثر
مع الفكرة الشعرية الجمالية العامة:
«ت ـم ـ ُـر /ال ـط ـيــور امل ـه ــاج ــرة /فتضيق
ٌ
الـ ـسـ ـم ــاء» ،أو «امـ ـ ـ ـ ــرأة عـ ــاريـ ــة /عـلــى
السالحف»
العشب /تخرج رؤوسها
ٌ
وهو ذاته« :زجاج متجر األلعاب /أنف
وع ـشــر أص ــاب ــع /بـصـمــات األط ـف ــال»،
ه ــي صـ ــورة االن ـت ـظ ــار ال ـتــي يخلقها
«الـ ـبـ ـش ــر /ك ــل ال ـب ـش ــر» (ال ـس ــاح ــف/
األط ـف ــال) أم ــام امل ــرغ ــوب املـ ــراد بشدة
(األنثى/األلعاب).
ُ
ٌ
كتاب شعري «ناجز» ك ِت َب بمهار ٍة
هو
مرتفعة .وإن لم يكن «هايكو» مئة في
املئة ،إال أن ذلك ال ينتقص من شعرية
«ج ـن ــازات ال ــدم ــى» .وه ــو إذ يستحق
ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة ال ألنـ ـ ــه «م ـ ـص ـ ـنـ ـ ٌ
ـوع ب ــذك ــاء
ٌ
فحسب» بل ألنه ٌ
شعر جذل جميل في
زمن قل فيه الشعر كما الشعراء.
ٍ
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