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عبد السللام العجيلي

من �أعماله:
-الليايل والنجوم )�شعر 1951(

-با�شمة بني الدموع )رواية 1958(
-احلب والنف�ص )ق�ش�ص 1959(

-فار�ص مدينة القنطرة )ق�ش�ص 1971(
-اأزاهري ت�شرين املدماة )ق�ش�ص 1974(

-يف كل واد ع�شا )مقاالت 1984(

ومن �أعماله �حلديثة:
-اأحاديث الطبيب )ق�ش�ص 1997(

-وجمهولة على الطريق )ق�ش�ص 1997(.
يعد اأحد اأهم اأعالم الق�شة والرواية املعا�شرين يف �شوريا والعامل 

العربي.
تبدو املدر�شة الواقعية يف الكثري من اأعماله.

تويف يف 2006/4/5

ولد يف الرقة 1918
عمل اأي�شًا يف الطب وال�شيا�شة. 

در�ص يف الرقة وحلب وجامعة دم�شق، وتخرج منها طبيبًا عام 1945.
انتخب نائبًا عن الرقة عام 1947.

توىل عددًا من املنا�شب الوزارية يف وزارات الثقافة واخلارجية 
واالإعالم عام 1962.

اأ�شدر اأول جمموعاته الق�ش�شية عام 1948 بعنوان بنت ال�شاحرة.
كتب العجيلي الق�شة والرواية وال�شعر واملقالة.

بلغ عدد اأعماله حتى 1995 ثالثة وثالثني كتابًا

وا�شقني من خمِر هيِت وعاناِت
ومن املوؤ�شف انني ال اتذكر اال عجز هذا 

البيت الذي يوؤكد جمال املدن الفراتية. 
وهيت م�شهورة بنواعريها وهي على 

هيئة مراوح عالية تدور فتنقل املاء 
من الفرات املتخم مبائه اىل االرا�شي 

الزراعية.
كنا جمموعة من االدباء العرب جئنا من 

عدد من البلدان العربية ملبني دعوة اخينا 
حمود املو�شي مدير دار الثقافة بالرقة 

التي حتمل ا�شم د. عبد ال�شالم العجيلي 
ويف قاعتها الكربي متثال ن�شفي كبري له.

واالخ حمود املو�شى هو الذي انتبه اىل 
اهمية ان تعقد ندوة �شنوية عن الرواية 

ال�شورية وحتمل ا�شم احد روادها وبغية 
اجناز م�شروعه الذي دعمته وزارة 

الثقافة وجمموعة من املوؤ�ش�شات الر�شمية 
واالهلية وكذا رجال االعمال يف املدينة 

فقد ا�شتعان بخربة بع�ص االدباء العارفني 
بالرواية العربية وبينهم الروائي نبيل 

�شليمان الذي عمل مدر�شا للغة العربية يف 
احدي مدار�ص الرقة الثانوية يف بدايات 

حياته العملية لذا مل ن�شتغرب عندما 
ح�شر �شيخ قبيلة بثيابه العربية، وهو 
ي�شاأل عن نبيل موؤكدا انه كان متليذه. 

واكراما ال�شتاذه وال�شيوف فقد اعد لنا 
وليمة عربية كبرية يف م�شافته ونحر 

لذلك ذبائح عدة ونقل الطعام يف �شحون 
كبرية حيث جل�ص ال�شيوف على االر�ص 

املفرو�شة بال�شجاد ليتناولوا طعامهم.

تخرج العجيلي من كلية الطب يف دم�شق 
عام 1945 وعاد اىل مدينته ليفتتح فيها 
عيادته ومل ينقلها اىل اي مدينة اخرى.

وكنا نقراأ ق�ش�شه التي ين�شرها يف 
املجالت االدبية املعروفة مثل )االآداب( 

اللبنانية ويذيلها با�شم مدينته.
ومن الرقة ر�شح للنيابة ففاز بها اكرث من 

مرة كما �شغل الحقا من�شبني وزاريني هما 
اخلارجية والثقافة.

وكانت اول ق�شة ين�شرها يعود تاريخها 
اىل عام 1936 اي قبل �شبعني �شنة.

وظل العجيلي ينطلق من الرقة اىل العامل 
وقد ع�شق ال�شفر مبكرا وجاب الدنيا 

واجنز عددا مهما من كتب الرحالت التي 
ت�شكل مرجعا مهما كما ان هذه الرحالت 

�شكلت مو�شوعات الهم ق�ش�شه ورواياته.
كانت الرقة املحطة واملرفاأ له، رغم بعدها 

عن العا�شمة التي جلب نداوؤها جل 
مبدعي االطراف والقوي البعيدة اال 

العجيلي فكان ا�شتثناء.
ذكر يل احد اال�شدقاء )الرقيني( ان 

العجيلي بقي ميار�ص دور �شيخ القبيلة 
بالن�شبة لقبيلته ويحر�ص على ان يقوم 

بدوره كامال يف هذا املجال. وقد اكت�شفت 
�شخ�شيا من خالل قراءاتي لق�ش�شه 

ورواياته )وذكرت هذا يف لقاء مع تلفزة 
دم�شق( ان الرقة مدينة �شغرية من املمكن 

جدا ان ُت�شتنفد ابداعيا. انها لي�شت 
القاهرة مباليينها الذين يقربون من 

الثمانية ع�شر او اكرث ولهذا ظلت ناب�شة 
حية يف االبداع الروائي املحفوظي مثال، 
وكاأين بالعجيلي وقد ادرك هذا مبكرا لذا 

�شكل ال�شفر حمور اهم ق�ش�شه ورواياته. 
اي انه ابتعد بها عن الرقة وان كانت 

نظرته تظل نظرة ابن الرقة وبذا ات�شعت 
مدونته االبداعية.

كما ان مدينة كالرقة ما زالت حمكومة 
بالتقاليد ال�شارمة فيها الكثري من 

املحرمات الروائية، وقد اخربين الروائي 
والباحث ال�شوري ابراهيم اخلليل وهو 

ابن الرقة اي�شا و املقيم فيها واملتخ�ش�ص 
قراءة ونقدا باأعمال العجيلي باأن روايات 
وق�ش�ص العجيلي ال وجود المراأة واحدة 

من الرقة فيها!
وهذه مالحظة مهمة رغم ان رواياته هذه 

مليئة بن�شاء من مدن او بلدان اخرى.
لقد اطلق على العجيلي لقب ايقونة الرقة 

وهو هكذا فعال رغم ان الكرب اقعده يف 
فرا�شه )ولد �شنة 1918( ولذا تعذر عليه 

ح�شور حفل االفتتاح التكرميي له واكتفى 
بار�شال كلمة قرئت نيابة عنه. كما قام عدد 

من ال�شيوف بزيارته يف بيته لتحيته.
)2(

يذكر العجيلي يف االحاديث التي جتري 
معه )ان االدب بالن�شبة له هواية( ولكنه 

مع هذا اجنز فيه اكرث من خم�شة واربعني 
كتابا جمع فيها ح�شيلة ما عا�شه وما راآه 

وخل�ص يف هذه الكتب جتربته يف احلياة 
وال�شيا�شة والطب.

ولنا ان نعرف باأنه ويف بداية حياته 
ال�شيا�شية التي �شارت مبوازاة ممار�شته 
للطب وفوزه بالربملان مر�شحا عن مدينة 

الرقة ا�شتقال من ع�شوية الربملان ليلتحق 
بجي�ص االنقاذ طبيبا جراحا وذلك يف 
عام 1948 دفاعا عن احلق العربي يف 

فل�شطني.

اي ان ابهة املوقع النيابي مل ت�شادره 
فتخلى طائعا من اجل مداواة اجلرحى 

الذين ادرك ان حاجتهم اىل طبيب هي 
اأكرب من حاجتهم اىل برملاين.

هكذا بدا االمر يل وانا اتوقف عند هذه 
امل�شاألة حتديدا.

عندما و�شلت الرقة كان ذلك بعد رحلة 
طويلة حيث غادرت الطائرة مطار تون�ص 

يف التا�شعة والن�شف م�شاء، وو�شلت 
مطار دم�شق بعد منت�شف الليل ب�شاعة 

ون�شف تقريبا ح�شب توقيت دم�شق. 
وكان على االنتظار �شاعتني حتى يحني 
موعد الطائرة املتوجهة اىل حلب التي 

و�شلتها فجرا. وهناك كان يف انتظاري 
اثنان من ا�شرة الندوة لتم�شي بنا 

ال�شيارة باجتاه الرقة.
وعندما و�شلت كانت ال�شاعة تربو على 

ال�شابعة وبع�ص ال�شيوف يتوجهون 
اىل مطعم الفندق لتناول طعام االفطار، 

وارتاأيت ان ادع النوم جانبا واذهب اىل 
غرفتي الحلق ذقني. ومل ياأخذ مني هذا 
اكرث من ن�شف �شاعة الرافق ال�شيوف 

بعد ال�شالمات والعناقات اىل مبني املركز 
الثقايف وهو مبني كبري جدا وفيه عدة 

قاعات للمحا�شرات والندوات وحتلم كل 
مدينة عربية بنموذج م�شابه له.

كان الن�شف االول من النهــار خم�ش�شا 
لزيارة معامل اثرية وح�شـارية يف املدينة 
او على م�شارفها واهمها اثار مدينة كاملة 
ا�شمها الر�شافة و�شاعد على لذة التجوال 
اجلو الدافىء وال�شماء ال�شافية وال�شرح 

امل�شتفي�ص من خبري يف االثار.
بعد ذلك ذهبنا اىل �شد الفرات هذا االجناز 

الكبري الذي تتباهي به �شورية احلديثة 
وقد اجنز لي�شم مياه الفرات يف بحرية 

كبرية حتى ال تتبدد ال �شيما وان اجلانب 
الرتكي قد اقام �شدودا عند منبع الفرات 

االمر الذي قلل من كمية املياه التي تعطي 
ل�شورية والعراق باعتبار النهر م�شرتكا 

بينهما.
ن�شيت وانا اجتول انني مل امن منذ اكرث 

من ثالثني �شاعة، وكان على ان اخذ 
ق�شطا من هذا النوم اللعني الذي ال بد منه 

لنتجدد.
�شمت قائمة املدعوين حل�شور مهرجان 

العجيلي االول للرواية العربية عددا 
من اال�شماء املعروفة يف كتابة الرواية 

ونقادها �شواء منهم من �شاهم ببحث 
او �شهادة او من متت دعوتهم ك�شيوف 

�شرف.
وتوزعت اجلل�شات وعددها �شبع جل�شات 

على ثالثة ايام و�شاهم فيها قرابة 35 
مدعوا، والن�شبة الكبرية من البحوث 

ال��ع��ج��ي��ل��ي أب�����ن م���دي���ن���ة ال���رق���ة
هناك مبدعون ترتبط ��سماوؤهم مبدنهم وهي يف �الن نف�سه م�سقط روؤو�سهم، فنجيب حمفوظ �قرتن ��سمه بالقاهرة وحممد 

زفز�ف بالد�ر �لبي�ساء وخريي �لذهبي بدم�سق �لقدمية وغائب طعمة فرمان ببغد�د و�سالح بوجاه بالقريو�ن وهكذ�.
ود. عبد �ل�سالم �لعجيلي هو �بن مدينة �لرقة �ل�سورية �لتي تقع يف �ل�سمال �ل�سرقي من هذ� �لبلد �لعربي وعلى �ساطىء �لفر�ت 
قبل دخوله �الر��سي �لعر�قية. وهذه �الر�س �لفر�تية ت�سبه بع�سها، ال بل �نها �متد�د متو��سل ال يجعلك حت�س �نك قد عربت 

بلد� ودخلت �آخر. فالطريق هو �لطريق و�لنا�س هم �لنا�س و�للهجة هي �للهجة حتى �نني فوجئت باملذيعة �لتلفزيونية ر�سا 
�لعجيلي وهي تتكلم باللهجة �لعر�قية ف�ساألتها �ن كانت من �لعر�ق وتعمل يف �لتلفزيون �ل�سوري فابت�سمت وقالت: هذه لهجة 

�ملدينة، وهي �بنة �خ �ملحتفى به د. عبد �ل�سالم �لعجيلي. ذ�ت يوم كانت هذه �ملناطق و�سوال �ىل حدود بغد�د وخا�سة يف �لع�سر 
�لعبا�سي من �جمل �ملتنزهات وم�سارب �لفرح و�ل�سمر و�ال�ستجمام حتى �ن �با نو��س قال:

عبد �لرحمن جميد �لربيعي

تخرج �لعجيلي من كلية �لطب يف دم�سق عام 1945 وعاد �ىل مدينته ليفتتح 
فيها عيادته ومل ينقلها �ىل �ي مدينة �خرى.

وكنا نقر�أ ق�س�سه �لتي ين�سرها يف �ملجالت �الدبية �ملعروفة مثل )�الآد�ب( 
�للبنانية ويذيلها با�سم مدينته.

ومن �لرقة ر�سح للنيابة ففاز بها �كرث من مرة كما �سغل الحقا من�سبني 
وز�ريني هما �خلارجية و�لثقافة.

وكانت �ول ق�سة ين�سرها يعود تاريخها �ىل عام 1936 �ي قبل �سبعني �سنة.
◄
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كانت عن الدكتور العجيلي االمر الذي 
يجعل من ن�شر هذه البحوث يف كتاب 

عمال مطلوبا جدا ورغم العديد من 
البحوث والر�شائل اجلامعية التي كتبت 

عنه فان ن�شر البحوث اجلديدة وجلها 
الدباء من االجيال الالحقة جليل العجيلي 

عمل مهم اذ انها ت�شكل اعادة قراءة لهذه 
االعمال ويف هذا جتديد وجتدد لها 

وامتني على االخ حمود املو�شي مدير دار 
الثقافة ومن معه ان ي�شارعوا يف طبع هذا 

الكتاب.
من الباحثني واالدباء ال�شوريني �شاهم 

علي زيتون بدرا�شة جمموعة اخليل 
والن�شاء ويا�شني رفاعية كتــب عن الفن 

الرواية عند العجيلي ود. م�شلح النجار 
عن ثباتيات القيم من الن�ص الروائي عند 

العجيلي وممدوح عزام العجيلي وانا 
ووليد اخــال�شي )اجلليل اجلميل عبد 

ال�شــــالم العجيلي( وابنة اخيه اال�شتاذة 
اجلامعية �شهال العجيلي )حينما ينقلب 
ال�شرد على ال�شارد( وب�شام بليبل )من 

ايهاب ال�شعر اىل ف�شاء النرث( ـ نذكر 
هنا ان للعجيلي ديوان �شعر واحد �شدر 

يف بدايات حياته االدبية ود. عبد الله 
ابو هيف )النقد اخلا�ص بالعجيلي( 

والروائي نبيل �شليمان )الذي حظيت 
اعماله الروائية بعدد من الدرا�شات 

جاءت يف الرتتيب الثاين بعد تلك التي 
قدمت عن املحتفي به( فقد قدم مو�شوعا 

بعنوان )ابن الرقة( وقدم د. عادل 
الفرجلات )ال�شرد املوؤثر واملغري يف رواية 

العجيلي اجملهن منوذجا( ويقدم روائي 
وباحث رقي معروف هو ابراهيم اخلليل 
مو�شوعا عنوانه الن�ص التابع واالذاعية 

نهلة ال�شو�شو قدمت هي االخرى �شهادة 
ب�شاأن تقدمي الق�شة والرواية اذاعيا من 

خالل جتربتها مع ما مر بها من اعمال 
اهتمت بها وبينها اعمال للعجيلي.

اما من ال�شيوف العرب فقد قدم د. �شالح 
ف�شل )م�شر( قراءة لرواية العجيلي 

اجملهن وكاتب هذه ال�شطور بحثا عن 
توافق تقنيات املقالة والق�شة الق�شرية 
عند العجيلي من خالل كتاب يف كل واد 

ع�شا وق�شة مذاق النعل مع التوقف عند 
ا�شبقية العجيلي يف الكتابة عن ال�شجن 

ال�شيا�شي اذ تعود هذه الق�شة لعام 1964 
وقدم د. عبد املجيد زراقط )لبنان( درا�شة 

عن رواية املغمورون البنية والروؤية 
وهي من بني االعمال الروائية االخرية 

للعجيلي. اما الباحث فا�شل الربيعي 
العراقي فقد توقف يف بحثه عند جتربة 

الروائي ال�شوري خريي الذهبي. وعنوان 
بحثه خالقو اال�شاطري اجلديدة وللدكتور 

حممد عبيد الله )االردن( درا�شة عن 

فن الق�شة الق�شرية عند العجيلي ومن 
اجلزائر قدم بحث للناقدة ف�شيلة فاروق 

)فل�شطني يف ادب غادة ال�شمان( ول�شميحة 
خري�ص )االردن( مو�شوع بعنوان مبثابة 
بيان على بيان وهو مقاربة الحد موؤلفات 
الروائي نبيل �شليمان النقدية. وتتناول 

الروائية نعمت خالد جتربة �شليمان اي�شا 
من خالل احدى رواياته.

ون�شري هنا اىل ان البحوث االخرى 
التي تناولت اعمال هذا الروائي عديدة 

ومنها: رجل من جرماتي لزهري جبور ود. 
ر�شوان ق�شماتي الذي قراأ احدث اعماله 

الروائية درج الليل درج النهار .
وقدم د. جهاد نعي�شة قراءة العمال 

خريي الذهبي حتت عنوان تنا�شج املجاز 
والواقع يف العامل الروائي خلريي 

الذهبي . وحظي �شليم بركات بدرا�شة 
واحدة قدمها الناقد خالد احل�شني.

اما الذين قدموا �شهادات تتعلق بفنهم 
الروائي فهم: د. هيفاء بيطار، خليل 

�شويلح، خريي الذهبي، �شمر يزبك، 
فواز حداد، ماجد العويد، كما كانت للناقد 

الدكتور ن�شال ال�شالح درا�شة مهمة عن 
م�شاهمات الن�ص الروائي الن�شائي ـ 

ا�شوات الت�شعينيات منوذجا ومن م�شر 
قدم الروائي عزت القمحاوي مو�شوعا 

مهما عن التوا�شل جغرافيا وابداعيا 
وكيف عرف العجيلي.

كل هذه املو�شوعات نوق�شت باريحية 
بعد كل جل�شة من اجل ا�شتكمال غاياتها 

ومراميها.
)3(

 ال يدري املرء من اين ا�شتق ا�شم الرقة 
؟ وهل هو من الرقة مبدلولها الناعم 

اجلميل؟ يبدو ان االمر هكذا. وقد نقل 
عن اخلليفة العبا�شي هارون الر�شيد قوله 

الدنيا اربعة منازل هي دم�شق والرقة 
والري و�شمرقند .

و�شاأقتب�ص من الباحث اال�شتاذ حممد 
جدوع ما اورده يف كتابه التاريخ 

والعجيلي ما قاله عن تاريخ الرقة اذ 
قال والرقة مل يجهلها التاريخ قبل الفتح 

اال�شالمي لها. لقد عرفها باأ�شماء عدة 
توتول و نقفوريوم ثم كالينيكو�ص يف 

عهد اال�شكندر املقدوين وما قبله، كما 
عرفت با�شم ليونتوبولي�ص يف العهد 

الروماين ن�شبة لالمرباطور الروماين 
ليون الثاين الذي اعاد بناءها .

ويذكر حممد جدوع اي�شا: ان الق 
الرقة ودورها التاريخي ا�شتعيد حينما 

اغري موقعها املتو�شط والفريد اخلليفة 
العبا�شي ابا جعفر املن�شور املولع يف 

ا�شادة وان�شاء املدن حيث امر ببناء مدينة 
حديثة اطلق عليها ا�شم الرافقة مبوقع غري 
بعيد عن الرقة القدمية على غرار عا�شمته 

بغداد ذات ال�شور امل�شتدير ويذكر كذلك: 
ان لطف مناخها وعذوبة مائها ونقاء 

هوائها وتو�شط موقعها ما بني ال�شام 
وبغداد كل تلك ال�شفات جمتمعة �شاهمت 
يف جذب انتباه اخلليفة العبا�شي هارون 
الر�شيد اليها ليعتربها ويتخذها عا�شمة 

ووطنا له بعدما اثقله جو بغداد ال�شيا�شي 
بعد نكبة الربامكة .

اما ما �شهدته الرقة يف الفرتة اال�شالمية 
فنذكر ان معركة �شفني ال�شهرية جرت 

جنوبها وهي معركة الفتنة الكربى بني 
جي�ص علي بن ابي طالب اخلليفة الرا�شدي 

)ر�شي الله عنه( وجي�ص معاوية بن ابي 
�شفيان وايل ال�شام الطامع باخلالفة .
وهناك احداث اخرى منها على �شبيل 

املثال ان �شقر قري�ص عبد الرحمن الداخل 
عرب نهر الفرات من الرقة بعد ان �شهد 

مقتل اخيه، ا�شافة اىل احداث كثرية ال 
تعد وال حت�شى.

وها هي الرقة اليوم هادئة وادعة تنام 
على ا�شرارها وما مر بها وكثري منه ما 

زالت اثاره وبقاياه قائمة.
وقد ت�شنى لنا ان نزور ال�شريح الفاره 

لعمار بن يا�شر الذي ا�شت�شهد يف معركة 
�شفني على يد قوات معاوية بن ابي 

�شفيان.
املدينة وا�شعة و�شاأنها �شاأن املدن الفراتية 
االخرى متتد افقيا اكرث منه عموديا ولذا 

من النادر ان جند فيها عمارات عالية، 
وكان فندق الالزورد الذي اقمنا فيه يتكون 

من اربعة طوابق مثال.
اما االغاين التي ترتدد من االت الت�شجيل 
يف ال�شيارات واملحال فجلها اغان عراقية 
ومعظمها نواحات غناء البوذية اجلنوبي 

ال�شهري وباأ�شوات جديدة معظمها خرج 
من اتون احلروب واحل�شارات واملوت 

البطيء الذي عا�شه البلد.
و�شاعد على انت�شار الغناء هذا قرب 
اللهجتني يف العراق والرقة وغريها 

من مدن الفرات �شواء كانت يف اجلانب 
ال�شوري او اجلانب العراقي.

يف حياة النا�ص تعتمد الزراعة موردا 
بالدرجة االوىل، وزراعة احلبوب ب�شكل 

خا�ص، ثم تاأتي بعدها التجارة. ولكنها 
غالبا يف املواد املعي�شية التي يحتاجها 

املرء.
مل اجد ا�شجار النخيل يف الرقة، و�شاألت 

عنه، ويبدو انه ظل يف حو�ص وادي 
الرافدين فقط.

وختاما نقول ان احتفاء الرقة بابنها د. 
عبد ال�شالم العجيلي جاء يف �شياق تقاليد 

متوارثة تتمثل باحرتام الرموز التي 
يجاوز دورها حدود املدن التي ينتمون لها 

فا�شبحوا رموزا لوطن وامة.
ون�شري باأن اول جمموعة ق�ش�شية �شدرت 

للعجيلي كانت بعنوان بنت ال�شاحرة 
يف عام 1948 وله ديوان �شعري وحيد 

عنوانه الليايل والنجوم �شدر عام 1951 
والكتابان �شدرا يف بريوت التي �شتبقي 

م�شتحوذة على ا�شدار ابرز موؤلفاته 
وبعدها دم�شق.

ومن اآخر اعماله الروائية اجملهن التي 
�شدرت عام 2001.

ومن بني جماميعه الق�ش�شية التي يذكرها 
القراء واملتابعون بقوة: قناديل ا�شبيلية 

1956، اخليل والن�شاء 1965.
اما من رواياته فنذكر: با�شمة بني الدموع 

1959، املغمورون 1979، و قلوب على 
اال�شالك 1974، وهي روايته التي اعدت 
�شخ�شيا اكت�شاف مكانته الروائية، وبعد 

ان كتبت عنها بداأ بيننا تعارف ولكن 
باملرا�شالت فقط.

د. العجيلي مل يهمل الدور ال�شيا�شي 
الذي قام به ولذا ا�شدر كتابا يف جزءين 

وعلى درجة بالغة من االهمية هو ذكريات 
ايام ال�شيا�شة والكتاب هذا هو من اآخر 

اإ�شداراته يف بداية االألفية الثالثة.

ال يدري �ملرء من �ين ��ستق ��سم �لرقة ؟ وهل هو من �لرقة مبدلولها 
�لناعم �جلميل؟ يبدو �ن �المر هكذ�. وقد نقل عن �خلليفة �لعبا�سي 

هارون �لر�سيد قوله �لدنيا �ربعة منازل هي دم�سق و�لرقة و�لري 
و�سمرقند . و�ساأقتب�س من �لباحث �ال�ستاذ حممد جدوع ما �ورده يف 
كتابه �لتاريخ و�لعجيلي ما قاله عن تاريخ �لرقة �ذ قال و�لرقة مل 

يجهلها �لتاريخ قبل �لفتح �ال�سالمي لها.

وكانت مكونة من اثني ع�شر ع�شوًا هم 
على النحو التايل: عبد ال�شالم العجيلي 
رئي�شًا للوزراء، �شعيد اجلزائري وزيرًا 

للداخلية اأحمد ع�شه وزيرًا للخارجية، 
عبا�ص احلام�ص وزيرًا للمالية، ين�شب 

االختيار وزيرًا للعدلية، اأحمد علو�ص وزيرًا 
للدفاع، �شعيد الق�شماين وزيرًا للمعارف، 

عبد الغني العطري وزيرًا للزراعة، مواهب 
الكيايل وزيرًا لل�شحة، ممتاز الركابي 

وزيرًا لل�شوؤون االجتماعية، عبد الرحمن 
ابو قو�ص وزيرًا لالأ�شغال العامة، ح�شيب 

الكيايل وزيرًا لالقت�شاد. واملالحظ ان معظم 
الذين اأ�شاروا اإىل )ع�شبة ال�شاخرين( قد 

وقعوا يف بع�ص االأخطاء، اأو ان معلوماتهم 
كانت تنق�شها الدقة، بل اإن بع�شهم ذهب 
اإىل ان )ع�شبة ال�شاخرين( تاأ�ش�شت يف 

الثالثينيات!! 
ان�شم الدكتور العجيلي اإىل )ع�شبة 

ال�شاخرين( يف بداية تاأ�شي�شها، وهو الذي 
اختار لها هذا اال�شم. يقول العجيلي عن 

ذكرياته عن تلك احلقبة )ع�شبة ال�شاخرين( 
يعود اأمرها اإىل 45 �شنة كنُت يف ذلك الوقت 

ع�شوًا يف جمل�ص النواب ومن اأ�شغر 
االأع�شاء �شنًا، وكانت تربطني قبل اأن اآتي 

اإىل دم�شق كنائب يف املجل�ص بعدد من 
االأدباء �شالت وثيقة ترجع اإىل اأيام درا�شتي 
الطب يف دم�شق، وكنُت التقي بهوؤالء االأدباء 
ال�شباب من �شني يف مقهى الربازيل ب�شورة 
خا�شة، ويف ذلك اليوم فكر بع�شهم واأغلبهم 
من ال�شحفيني يف اإن�شاء جمعية اأدبية قلت: 

ن�شميها )ع�شبة ال�شاخرين( باعتبار اننا 
كنا جنتمع دومًا على ال�شحك واالنتقادات 

ال�شاخرة لل�شيا�شيني والكتاب( )2(. 
كان الهدف من اإن�شاء )ع�شبة ال�شاخرين( 

ن�شر اإنتاج اأع�شائها يف الدوريات مع 
ذكر انت�شابهم اإليها. وكان معظم االأع�شاء 

يكتبون املقاالت ال�شاحكة، وينظمون 
االأ�شعار ال�شاخرة ومن ذلك ق�شيدة �شاخرة 

لالأ�شتاذ ح�شيب كيايل )1921 1993( قالها 
يف اأحد النواب تقول بع�ص اأبياتها: 
اأيهذا النائب ال�شهم الذي يدعى فالنا 

ال اأ�شميك فقد اأطرح يف ال�شجن زمانا 
هات خربينيّ ملاذا حني تاأتي الربملانا 

ي�شقط الراأ�ص على ال�شدر وتغفو يا اأخانا؟ 
ومن اأ�شٍف ان )ع�شبة ال�شاخرين( مل تعمر 

طوياًل لكنها اأحدثت دويًا يف الو�شط 
الثقايف، وظلت جتاهد بب�شالة يف ميدان 

ت �شريعة وهي  ال�شحافة واالأدب حتى خريّ
يف عمر الورد. وعن اأ�شباب توقفها يقول 

االأ�شتاذ عبد الغني العطري اأحد اأبرز 
اع�شائها )كان عمر الع�شبة ق�شريًا كعمر 

الورد، اإذ اإن ن�شاط لولب الع�شبة، املرحوم 

�شعيد اجلزائري، فرت وبرد واأ�شيب 
بال�شقيع، بعد اأن بلغ درجة الغليان يف 

فرتة التاأ�شي�ص. فقد كان يف املرحلة االأوىل 
يحث االأع�شاء على النتاج والكتابة ليل 

نهار( )3(. 
ا الدكتور العجيلي فهو يرى ان ال�شنوات  اأميّ

القليلة التي عا�شتها الع�شبة كانت حافلة 
بالنتاج ال�شاخر ومثرية للجدل، ما لبثت 

اأن تبددت حتت تبدل الظروف واالأحوال، 
فتوقفت )ع�شبة ال�شاخرين( عن الن�شاط( 

 .)4(
بقي اأن اأقول ان جميع اأع�شاء )ع�شبة 

ال�شاخرين( االثني ع�شر قد انتقلوا اإىل 
الرفيق االأعلى، ومل يبق منهم �شوى اأديبنا 

الكبري الدكتور عبد ال�شالم العجيلي اأمد 
الله يف عمره املبارك، ونفعنا بعلمه الغزير، 

واأدبه الوفري، وهو االآن يف ال�شابعة 
والثمانني من عمره املديد باإذن الله. 

ويف العامني االأخريين تقاعد من عمله 
الطبي بعد اأن ظل ميار�ص مهنة الطب ملدة 

ثمانية وخم�شني عامًا منذ تخرجه يف كلية 
الطب عام 1945م. وذلك ب�شبب تقدمه يف 
ال�شن، وتعر�شه لطائفة من الوعكات التي 

اأنهكته وحدت من اأ�شفاره وحتركاته بل 

حرمته من هوايته االأثرية القراءة. يقول يف 
اإحدى ر�شائله االأخرية )اأرجو اأال يزعجك 

هذا الكالم مني، ولكن هذا هو الواقع. 
وال �شيما اأن �شحتي مل تعد على ما يرام 

. وهذا �شيء طبيعي  فالوعكات تتابع عليَّ
عند اإن�شان اأ�شبح يف ال�شابعة والثمانني 

من عمره، ولو ح�شبت عمري بالتاريخ 
القمري كما يح�شب يف اململكة فاأنا اليوم يف 

الت�شعني( )5(. 
الهوام�ص: 

)1( جريدة احلياة )لندن( ع 10038، 25 
متوز )يوليو( 1990م. 

)2( من حوار له مع جملة احلوادث، ع 
1942م، 2111994م، �ص 55 

)3( عبد الغني العطري، دفاع عن ال�شحك، 
ط1، دم�شق: دار الب�شائر، 1414هـ 1993م، 

�ص 177 
)4( من حوار له مع جملة احلر�ص الوطني، 
ع )274، 275( �شفر، ربيع االأول 1426هـ 

اذار، ني�شان 2005م، �ص 103 
)5( من ر�شالة خا�شة موؤرخة يف 172 

2005م. 

عن: �جلزيرة �لثقافية 

عبد السالم العجيلي و)بصمة الساخرين(
�سعد بن عاي�س �لعتيبي

من �لطريف �أن �الأ�ستاذ عبد �لعزيز �لرفاعي رحمه �هلل �سبق �أن وجه 
ر�سالة �إىل �سديقه �لدكتور �لعجيلي عرب جريدة )�حلياة( �إثر تلقيه 

ن�سخة من كتاب )حفنة من �لذكريات( يقول فيها: )�سيء و�حد ما �أحببت 
له �لعلنية هو �إنني كنُت �أود �أن �أ�ساأل �ل�سديق �لعجيلي: هل مار�س �ل�سحر 

قط �سمن ممار�ساته �لكثرية �ملتنوعة؟ �إذ خيل �إيلَّ �نه مل يبق من مو�هبه 
تبارك �هلل �إال �أن يكون �سم �إليها �لعلم بال�سحر و�لتنجيم!()1(. 

يف هذ� �ملقال لن �أحتدث عن �لدكتور �لعجيلي �ل�ساعر، �أو �لقا�س، �أو �لرو�ئي 
�أو غري ذلك من �الأجنا�س �الأدبية �لتي مار�سها و�أبدع فيها، و�إمنا �ساأحتدث 

باإيجاز عن جانب جمهول يف حياة �لعجيلي وهو �ن�سمامه �إىل )ع�سبة 
�ل�ساخرين( �لتي تاأ�س�ست يف �أو�خر �الأربعينيات �مليالدية وبالتحديد يف 

ت�سرين �الأول عام 1948.

�أعترب نف�سي طبيبًا، ووقتي م�سغول كله بالطب، وال �سيما �أنني �أعي�س يف بلدتي 
ـ وال  �أ�سعر  �لفر�ت حيث عدد �الأطباء ال يز�ل قلياًل، كنت  "�لرقة" على �سفاف 

�أز�ل ـ ب�سرورة ُمعاجلة �لنا�س. لكن �الأدب بهالته �ملت�سعة وجاذبيته �الآ�سرة 
ي �أحيانًا على ن�ساطي �لطبي … �الأدب ياأتي يف �ملقام �لثاين، وقد بد�أُت  ُيغطِّ

هاويًا، وال �أز�ل �أعترب نف�سي �أديبًا هاويًا".
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يف متابعتنا مل�شطلح اخليال جنده ي�شري 
اإىل جوهر عمل االأديب ويرتبط به فاملبدع 

ال ينقل الواقع املعا�شر وال التاريخي، 
ناته ويعمد اإىل  واإمنا يختار بع�شًا من مكويّ

االإ�شافة واحلذف حتيّى يخرج من طبيعة 
ة، ويرتفع اخليال  اخلرب ويدخل دنيا الق�شيّ
اإىل اأفق اأعلى عندما يك�شر املاألوف ويلتقط 
الغرائبي، ثميّ يوغل يف البعد مع العجائبي 
متجاوزًا املنطق والقوانني االأر�شية فياأتي 
ل عندئٍذ  اخلارق للطاقة االإن�شانية، وتت�شكيّ

عالقات اأخرى بني ال�شخ�شييّات وتتابع 
االأحداث. 

هنا نلحظ دورة البحث عن �شبل التعبري 
، فقدميًا  يف اأزمنة االأدب ال�شردييّ العربييّ

كانت الن�شو�ص واقعية- �شواء تلك 
املوروثة يف الذاكرة ال�شعبية اأو ما يوؤلفه 

د-  الكتيّاب اأو تلك التي مل ُتْعَرف لكاتب حمديّ
، وكذلك هي متزج الغرائبي والعجائبي 
بالواقعي»كتابات اجلاحظ واملقامات و 
كليلة ودمنة واألف ليلة وليلة...«، ومع 
تطور االأدب الق�ش�شي الفنيّي احلديث 

ل بني االأنواع ومل يعد مقبواًل التداخل  ُف�شِ
واندياح ال�شحري البعيد على االأحداث 

دًا امليل  الواقعية، ثم عاد يتعاظم جمديّ
اإىل ك�شر احلاجز بني العوامل بعد اأن 

غدا احلا�شر االإن�شاينيّ عاجزًا يف اأوقاٍت 
عن اال�شتجابة الأحالم تنت�شر على االأمل 
والبوؤ�ص، وتطلب احلرية التي اأ�شاعوا 

األوانها فغدت ملتب�شة ال ُيَعرف طريقها!!، 

وهنا يحتاج املوقف اإىل اإي�شاح ح�شور 
العجائبي والغرائبي لدى بع�ص االأدباء 

العرب يف الع�شر احلديث من مثل الدكتور 
ته يف املجموعة  العجيلي بدءًا من ق�شيّ

االأوىل التي حملت ا�شمها:»بنت ال�شاحرة 
/1948« و ما جاورها من »احلمى، 

املعجزة،النوبة القاتلة« ومرورًا بـ»�شدوع 
يف الناي، �شاعة املالزم« من املجموعة 

ة الثانية و�شواًل  التي حملت ا�شم الق�شيّ
اإىل لون ق�صيّ اخليال العلمي »كوكب 

الغرية زيلو�ص« ونريد التاأكيد على اأن 
ر هو ح�شيلة لثنائية  هذا االأ�شلوب املبكيّ

يف ثقافة العجيلي ال�شردية: العربية 
القدمية وتلك املتفاعلة مع الدفق الغربي 
الذي عاي�شه يف الن�شَف االأول من القرن 
الع�شرين يف تواٍز مع ثنائية اإقامته على 
تخوم البادية ال�شامييّة وبني خمابر كلية 

الطب يف اجلامعة ال�شورية بدم�شق،وقد 
ن�شر يف الثالثينيات اأوىل ق�ش�شه 

الق�شرية »نومان« يف جملة »الر�شالة« 
القاهرية.

ن�ّس مرّكب و مفتوح
اف  ة »العريّ يوحي ال�شارد/ املوؤليّف يف ق�شيّ

اأو زقاق م�شدود« اأنه يبداأ عماًل مفتوحًا 
اته واأحداثه اأمامنا، ويعقيّب  ل �شخ�شييّ ي�شكيّ

يف اخلتام بتعليقات اأتته من بع�ص 
الذين �شمعوا ما رواه، اأو ممن اأتتهم 

ًا »هو االأ�شا�ص/ االأ�شداء، وهكذا جند ن�شيّ

ة ن�صٌّ  االإطار« ي�شدر عن هذا ال�شارد، وثميّ
اآخر»هو الن�صيّ الداخلي الذي مييّز يف 

نة املطبوعة باإ�شارة �شيميائية وهي  املدويّيّ
اإخراجه بحروف من حجم خمتلف عن 

الن�صيّ االأ�شا�ص« يتوليّد منه يرويه �شامي 
اف فيه، وهكذا  بك الذي يلعب دور العريّ

د اجلمهور املتلقيّي فاالأول متمثيّل مبن  تعديّ
كانوا حول �شامي واجلمهور الثاين هو 

ة اأدبية  ه اإليه ال�شارد يف اأم�شييّ من توجيّ
ونلحظ ذلك بافتتاحيته: »�شيداتي �شادتي« 

ة واجلمهور الثالث  التي بداأت بها الق�شيّ
نة يف كتاب،  هو نحن الذين نقراأ املدويّ

وقد كان التقى يف �شخ�ص واحد: املوؤليّف 
العجيلي وال�شارد العارف الكلييّ وامل�شارك 

اف يف اأواخر  الداخلي الذي حاور العريّ
رًاً بعمل م�شرحييّ  ة، وذلك كليّه تاأثيّ الق�شيّ

حداثييّ غريب هو »�شتيّ �شخ�شييّات تبحث 
عن موؤليّف« للكاتب االإيطايل لويجي 

برياندليّو، وفيه تداخٌل بني عاملي الواقع 

واخليال اإذ تفتيّ�ص. �شتيّ �شخ�شييّات تركها 
ن ي�شوغها يف امل�شرح مر�شاًل  موؤليّفها عميّ

من خالل ت�شكيله الدرامي واإخراجه روؤية 
للواقع وما فيه من ا�شطراب يعرت�ص 
خطوات الب�شر، وقد اقت�شر التنا�صيّ 

بني العمل الدرامي والعمل ال�شردي على 
االأفق التخييلي البعيد وهو ما اأطلق عليه 

برياندليّو يف مقدمته للم�شرحية كلمة: 
»الفنتازيا«، وعلى الثنائية املتداخلة 

وا�شتمداد بع�ص املالمح امل�شرحية، اأما 
احلبكة والروؤية االجتماعية فهما خمتلفتان 

اف« و»�شت �شخ�شييّات«. يف »العريّ
يختار ال�شارد/ املوؤليّف جانبًا من املجتمع 

هو بيئة االأغنياء اأ�شحاب االأموال والنفوذ 
ين  وال�شفقات،وقد اجتمع عدد من املدعويّ

يف منزل فخم تختال ال�شيدات مبا يدليّ على 
الرثاء ويلتفنت بحثًا عن املثري، ويغتنم 

الرجال الفر�ص الأحاديث املال اأو ما يخفيّف 
قيود النهار، ويربز يف هذا احل�شد ثالثة 

هم حمور احلدث والعالقات،ومن خالل 
ال�شبكة التي ين�شبها ال�شارد تتبنييّ ال�شمات 

ك بينها،  النف�شية واخلطوط التي تتحريّ
ونرقب تالقيها اأو احتماالت ا�شطدام 

عا�شف، ولن ن�شتبق نتائج التفاعل واإمنا 
ن�شت�شرفها ،فهي تومئ اإىل بعد حتليلييّ 

نف�شي واآخر فكري اجتماعي يزيح �شواتر 
عن مثل هذه الطبقة وقيمها االأخالقية يف 

املجتمع احلديث.
نحن نتابع �شاحب احلفل واملنزل جالل 

الدين بك وزوجته �شميحة وال�شيف 
املمييّز �شامي بك اأما الدكتور عبد الرحمن 
فكان ح�شوره م�شاعدًا وجاء دور زوجته 
عابَر امل�شاركة ، وير�شم ال�شارد - املوؤليّف 

�شخ�شييّة جالل الدين، فهي �شييّئة على 
نحو ي�شتثري ال�شراع اخلفييّ بينه وبني 

ه »و�شويليّ مكيافيلييّ �شادييّ  زوجته، اإنيّ
زير ن�شاء، وهو رجل ناجح بالرغم من كليّ 

هذا«، واأما �شميحة الزوجة فهي جميلة 
تزداد األقًا بزينتها ولها ابت�شامة فاتنة مل 
ت�شتطع اإخفاء كاآبة يف اأعماقها، و وقف 

�شامي الو�شيم ابن هذه الطبقة وقد �شارف 
على نهاية ال�شباب اأعزب له دراية بالثقافة 
�شواء تلك التي يف الكتب وال�شحف اأو ما 
تعلِّمه �شفحات ال�شفر يف اأرجاء االأر�ص، 

وتبلورت خ�شومته مع جالل الدين الزميل 
اأو ال�شديق القدمي خفية بعد اأن اأدرك اأنه 
عندما اأعلن لل�شيوف عن براعة �شامي!! 

يف قراءة الطالع اإمنا دعاه هذا امل�شاء 

مني.  م فقرة قراءة الفنجان كاملنجيّ ليقديّ
قال يف نف�شه: »اإذن فلمثل هذا دعاين 

هذا اخلنزير اإىل بيته... منرة ي�شليّي بها 
يه!.«، وت�شاعدت يف هذه البوؤرة  مدعويّ

رغبة مزدوجة فهو اأح�صيّ مبيل اإىل �شميحة 
- خا�شة اأنها بدت جماملة له - وكان �شمع 

عنها، وراأى اأنها ال ت�شتحقيّ هذا اجلحود 
د عي�شها م�شتهرتًا على نحو  من زوج ينكيّ
فجٍّ كاأمنا ال يكفيه ما يعيث يف دنيا املال!

اأ �شامي خلو�ص معركته لقهر هذا  يتهييّ
العابث جالل ولنيل املراأة التي اأحاط 

به �شحُرها وظالٌل اآ�شرة منها، و�شتكون 
اأدواته متنا�شبة مع هذا الو�شط االجتماعي 
ومن خالل ثقافته التي اجتمع فيها الظاهر 
من الكلمات و الباطن من الغيبييّات كما غدا 

ة العجائبية  معروفًا عنه،و�شتكون الق�شيّ
التي �شريويها للح�شور- ولواحدة بعينها 
هي �شميحة- َطْلَقًة ذكيًة ال تخيب، و�شيعرُب 

هو نف�شه احلبَل ال�شريَّ بني االأجواء 
ال�شحرية وواقع تدور فيه الوجوه بني 

الده�شة واالرتياب واحلذر. 

ْحر و�ملر�آة �حلارقة  �ل�سِ
اأم�شك �شامي بزمام الكالم بعد اأن اعتذر 

للن�شوة اجلميالت وللح�شور عن عدم 
ا�شتعداده النف�شي لقراءة الفنجان اأو 

ة اأو هي- كما  الطالع، واأخذ يروي ق�شيّ
يريد- ذكريات ما جرى وكان هو بع�شًا من 

امل�شهد العجيب!

ة-  تقوم البنية العجائبية يف هذه الق�شيّ
احلكاية التي ا�شتح�شرها �شامي على 

ممار�شة ال�شحر بتعاويذ وكلمات مر�شودة 
لها طاقات فوق ب�شرية، وم�شحوبة بن�شر 
البخور وا�شتخدام و�شيط ناقل لالأ�شرار، 
واال�شتعانة بكائنات تبدو للفتى الو�شيط 

ك  يف روؤية عرب قطرة الزيت، ويتحريّ
هذا كليّه خمرتقًا االأمكنة والزمان، وتاأتي 

الذروة بتحقيق غاية كانت ت�شتع�شي 
يف ح�شور النهار والوعي واالإدراك بني 
ال�شخ�شييّات، وجند اأمامنا �شخ�شييّات ال 

ة  ي�شعب تبنييّ تناظرها مع اأبطال الق�شيّ
االأ�شا�ص/ االإطار، فال�شيخ ر�شوان يف 
ا،  مرحلة مل يغادر �شبابه �شبوح املحييّ

ا يدر�شه املتفقيّهون  وعارف بعلوم قدمية مميّ
ا تخفيه االأوراق واملجال�ص  وكذلك مميّ

ة تنفذ اإىل دخائل الب�شر،  ت�شنيّ باأ�شرار خفييّ
وتربطه اأوا�شر وديّ باأهل احلييّ وتاأتيه 
الن�شوة باحثات عن اأمل يعاند، وهو ال 

يبخل مبا يظن اأنيّه حبل جناة وخال�ص، 
وهناك ال�شيدة عالية اجلميلة ال تزال حتمل 

ة  ام �شباب مل يخُب تعاين م�شقيّ رونق اأييّ
عي�ص مع ابنتها وزوج يحمل قدرٍا من ال�شريّ 

عندما هجرها وابنَته ا�شتجابة الأهوائه، 
ة الرابطة وهي الفتى  وثمة ال�شخ�شييّ

�شامي ابن الثامنة اأو التا�شعة يف دارهم 
القدمية يعتاد �شحبة ال�شيخ ر�شوان 

و�شيكون اأداته لتحقيق ال�شحر.
ي�شتفيد ال�شارد من القيم الداللية مع تناظر 
تني فالر�شوان �شمة  ال�شخ�شييّات بني الق�شيّ
حتيط �شاحبها باالإيجابية يف داخله ويف 

املحيط حوله، وال�شيدة اجلارة اجلميلة 
بعيدة متمنيّعة فهي لها مكانة عالية وابنتها 

مة الدالل وقد  ت�شتحوذ على اهتمامها ِب�شِ
غييّب ا�شم الزوج بنوع من داللة اإبعاده عن 

اف  طريقه ،وهنا يتواىل يف الواقع: العريّ
�شامي و�شميحة وزوجها جالل الدين، 

وتكون م�شاركة الفتى ال�شغري �شامي يف 

املوقفني عالمة التنوير للرغبة واإعالنها 
ملن تدرك وت�شتقبل االإ�شارة وهي ال�شيدة 

�شميحة. 
اأما الفعل ال�شحري يف املوقف فقد جتليّى 
يف تتابع غام�ص، يطلب ال�شيخ ر�شوان 

من الفتى اإح�شار فنجان زيت من دار 
دالل ليعيد اإليها اأباها،وعند الفجر يقفل 

الباب مع و�شيطه �شامي، ويتعاىل البخور 
وت�شتدير قطرة الزيت، وتت�شع عاملًا ي�شجيّ 
ب�شور الطبيعة والعوا�شف، ويخرج من 

االأ�شجار �شبح هو غ�شن الرمان ي�شتجيب 
لطلب ر�شوان، ومينح الفتى �شلمًا يبلغ 

عربه الغرفة التي تنام فيها عالية، ويتواىل 
تواٍز عجيب، فهذا الفتى مم�شك بالقطرة 

بيده اأمام املجمرة ،ويف الوقت ذاته 
يجول يف بيت ال�شيدة عالية ي�شفها وهي 

نائمة،ثميّ ينقل دعوة ر�شوان لها باحل�شور 
فاإذا بها تطرق الباب وتدخل ليغيب الفتى 

ى اأ�شبوعًا ال يدري عن عامله �شيئًا،  يف احلميّ
وعندما ي�شحو يجد ال�شيدة عالية مع اأهله 

ام،  بجواره، ويعرف اأنها الزمته هذه االأييّ
ونرقب التناظر واحلركة على االأر�ص 

وم�شار االأمور بني �شامي و�شميحة اإثر 
ث  هذه الر�شالة العجائبية، وح�شبما يحديّ

اف الذي مديّ احلبال واأراد منها اأن  هذا العريّ
تتابع اخلطو! بني املا�شي و�شطوة ال�شحر 

د  اإىل واقعه اأنباأنا اأنها ات�شلت به ليحديّ
موعد لقاء: »قالت اإنها تريد اأن تتاأمل يف 

قطرة زيت اأ�شعها لها يف يدها لتب�شر ماذا 
تفعل تلك الفتاة التي علق زوجها بها عليّها 
ت�شتطيع اأن تعيد هذا الزوج اإليها... اإنها 

قادرة على اأن توافيني اإىل �شقيّتي التي 
تعرف اأين اأعي�ص فيها وحدي ،لتربهن 
يل على ثقتها بقدرتي.. وب�شلوكي«، قد 

يبدو ت�شرف ال�شيدة �شميحة حمتماًل 
حتت تاأثري عوامل الغيظ واللجوء اإىل ما 

يتجاوز الب�شر الب�شري يف حالة من القهر 
االجتماعي،لكن اإحجام �شامي هو املفاجئ، 
ولذلك يزيل ما يف النف�ص من ده�شة بتتمة 

لتلك احلادثة ال�شحرية البعيدة فيقول: 
ام الأمييّز احلقيقة من  وقبل اأن مت�شي اأييّ

ة يف  احللم فيما جرى اإذا بنا َن�ْشَمع �شجيّ
الزقاق امل�شدود حيث البيت، فاإذا بال�شيدة 
عالية متوت حمرتقة بعد اأن اأ�شعلت النار 
بج�شمها »مل اأدع ُ �شميحة، مل اأرد اأن تاأتي 

اإيليّ �شميحة جمذوبة ب�شحٍر �شحر �شيطاين 
ر  اأو اإن�شاين« وهنا ن�شتطيع اأن نف�شيّ

�شيميائية العنوان املزدوج الذي حملته 
اف /زقاق م�شدود«، فاجلزء  ة: »العريّ الق�شيّ
اف ميثيّل بدءًا للفعل املوؤثيّر يف  ل: العريّ االأويّ

االآخرين وهو يذهب بعيدًا يف التاريخ 
احل�شاري واإرثه امل�شعيّ على وظيفة 

اف، وندرك اأننا اأمام �شاحب  ال�شاحر والعريّ
ل، وعندما �شنفت�ص عنه مع  الفعل املر�شِ

القراءة �شنجده �شخ�شية رئي�شية ير�شل 
تني، واأما اجلزء  طاقاته يف اأرجاء الق�شيّ

االآخر: زقاق م�شدود فيدليّ على نهاية �شوط 
ر �شالكه اإىل  ا ي�شطيّ اأو حماولة عبور مميّ

اأن يعود اأدراجه من حيث بداأ، فهنا نهاية 
ال يختارها ذاك ال�شالك واإمنا ُتْفَر�ص عليه 

مه يف  برتتيب َقْبلييّ يعرت�ص حركته اأو تقديّ
اأ املتلقي مع هاتني  اجتاه ما، وهكذا يتهييّ

االإ�شارتني، وكلما ظهرت نتائج تفاَعِل 
العنواُن مع تطوريّ االأحداث اأدرك املتلقي 

على نحو مزدوج ر�شالة ال�شارد ومن خلفه 
الكاتب العجيلي. 

�لدر�مّية و�لثقافة
�أمام �ملتلّقي

ة دائرة تنوير تبا�شر تاأثريًا لت�شميّ  ثميّ
اجلمهور املتلقيّي - ح�شور احلفل 

اء  وامل�شتمعون لل�شارد ومن بعُد القريّ
نة يف كتاب - يف  الذين يطالعون املدويّ
بوؤرة م�شاٍر اأراده �شامي وال يغيب اأن 

ل، و من ثميّ تهيمن  �شميحة هي الهدف االأويّ
وؤ على عامل االآخرين  حالة الده�شة والتهييّ

من احلا�شرين جل�شة الرواية يف حفل 

جالل الدين بك يف داره.
اإنيّ التداخل االأجنا�شييّ بني البنية 

ال�شردية واخل�شائ�ص الدرامييّة يف 
اف/زقاق م�شدود« يقوم  ة: »العريّ ق�شيّ

مبهاميّ التمهيد والتاأكيد لدور املادة 
العجائبية،ويقف وراءها ال�شارد/املوؤليّف، 

ذلك اأنيّ تناظرًا لتلك اخل�شائ�ص يبدو 
ة  ة االأ�شا�ص/ االإطار والق�شيّ يف الق�شيّ

الداخلية:
- فهناك اختزال عدد ال�شخ�شييّات الفاعلة 

ففي االأوىل :�شامي و�شميحة وجالل 
الدين مع �شلة و�شل ل�شديق هو الدكتور 

َل ال�شارُد جمموعَة  عبد الرحمن، وحوَّ
ال�شيوف اإىل جمهور م�شرحييّ يتابع 
اف، ويف  االأحداث التي يرويها العريّ

الثانية: ال�شيخ ر�شوان وعالية والفتى 
�شامي مع ح�شور كا�شف ومقارن للبنت 

دالل. 
- والبعد الدرامييّ الثاين هو ح�شر 
تها  االأمكنة لتربز توتر العالقة وحديّ

وتقابل االأطراف امل�شتبكة بال�شراع »قاعة 
يف منزل جالل الدين والغرفة التي يعي�ص 

فيها ال�شيخ ر�شوان ب�شكل اأ�شا�شي وقد 
انت�شر بني اأرجائها البخور وُغِلق الباُب 

والنافذة«.
اف حكواتيًا  - ر�شم �شورة �شامي/العريّ

مة يعر�شها  ًا وذلك عرب مقديّ م�شرحييّ
الدكتور عبد الرحمن بذكر براعته يف 

افتان  ك�شف االأ�شرار حتيّى �شليّمت له عريّ
قه، ومع  غجريتان يف باري�ص بتفويّ

ع االأ�شواء كاأمنا هي خ�شبة  مبا�شرته تتوزيّ
عر�ص يرتبها خمرج بارع ويربز حركة 

اليدين والوجه لينفرد �شامي- وهو 
ا اأخيلة اجلمهور  يحكي - باالهتمام وتتهييّ

من حوله مطواعة بني كلماته »وحتت 
واحدة من هذه التحف وهي اأباجور 

ن وم�شليّع يبعث نوره يف حزم  �شيني ملويّ
متفرقة على ما دونه يجل�ص �شامي وقد 

حفيّت به اأنظار احلا�شرات واحلا�شرين 
.�شيكون الن�شباب حزم هذا النور على 

يدي �شامي اأو حلركة يدي �شامي يف 
جمرى نور هذه احلزم اأثر كبري يف اأنف�ص 

ا  امل�شتمعني اإليه... وهنا تنطفئ الرثييّ
الكبرية التي متالأ البهو باأنوارها يطفئها 

من ال اأعرفه، قد يكون اأطفاأها ربيّ البيت 
عابثًا اأو اإحدى ال�شيدات الالتي �شحرن 

بلهجة �شامي ومو�شوع حديثه«. ونح�صيّ 
م  بتوجيه اإخراجييّ لدى ال�شارد عندما يقديّ

ًا ينقل  ما يحيط ب�شامي معمارًا م�شرحييّ
اأجواء احلادثة ال�شحرية: فال�شوء خافت 
نًا من خالل جدران االأباجور  ح ملويّ يرت�شيّ

ال�شيني كاأنه �شوء �شراج مغموم واأبخرة 
ال�شيكار وال�شيكارات منعقدة غيومًا فوق 

روؤو�ص احل�شور كاأنها دخان جممرة 
ال�شيخ وعطور الن�شاء املمتزجة برائحة 

نني كاأنها رائحة  القهوة واأنفا�ص املدخيّ
البخور...

مها �شامي  وجاءت نهاية احلادثة كما قديّ
اإ�شدااًل ل�شتار امل�شرحييّة بدخول ال�شيدة 

عالية بني اأواخر الظالم وخيوط ال�شوء 
اإىل ر�شوان وخروج الفتى اإىل الزقاق 

ى اأقعدته. ت�شحبه حميّ
واأما اجلانب الثقايف الذي اأ�شاعه ال�شارد/
املوؤليّف فهو ا�شتح�شار اأجواء علم النف�ص 

، و�شروب التحليل والعقد النف�شية و 
د  الليبيدو مع ا�شم فرويد، وكذلك ترديّ
م  ا�شم نو�شرتدامو�ص الطبيب واملنجيّ

الفرن�شي الذي األيّف كتابه »الع�شور« يف 
اته اأ�شرار  القرن ال�شابع ع�شر حتمل طييّ

الدنيا يف اأزمنتها املتتابعة بعده!! وبهذا 
يكون ال�شارد /املوؤليّف قد �شاق احلادثة 

العجائبية، واأحاطها مبا يجعلها اأكرث 
فاعلية، وفيما يبدو لقد اأحكم ح�شاره 

باإطار تاريخي للنبوءة ور�شد االأ�شرار، 
وبعر�ص املنجز الع�شري الذي يفاجئنا 

مبا يده�ص من خفايا النفو�ص وت�شرفاتها 
واأعماقها الغائبة وراء الظاهر... اخلادع.

العراف لعبد السالم العجيلي 
توظيف العجائبي في السرد القصصي

 تعّد ق�سة �لدكتور عبد �ل�سالم �لعجيلي »�لعّر�ف �أو زقاق م�سدود« 
و�حدة من �أعماله �ملرّكبة، �إذ يتد�خل �لو�قعي بالعجائبي من ناحية، 

ومن ناحية �أخرى يتز�وج �لدر�مي بال�سردي للو�سول �إىل حالة جتريبية 
يف �الإبد�ع �الأدبي يف �سعي �ملبدع �إىل �لتاأثري يف �ملتلّقي، وي�سلح هذ� 

�لعمل نقطة �نطالق للمقارنة مع ق�س�سه �الأخرى �لتي بنيت على 
�ملكّونات �لغر�ئبية �أو �لعجائبية �أوهما ي�سّكالن جانبًا من بنيتها.

ال بّد من تو�سيح �مل�سطلح �لذي ُيَتد�ول يف �ساحة �لنقد وهو: »�لفنتازيا« 
ة �أو �لرو�ية، وذلك الإعطاء  ويق�سد به جموح �خليال �الإبد�عي يف �لق�سّ

مدى و��سٍعا للقدرة �لتعبريية على حمل دالالت حتت�سد يف �لتجربة 
�الإن�سانية، والإحد�ث �ل�سدمة �ملمتزجة باملتعة �جلمالية لدى �ملتلّقي، 

وكّل هذ� يوؤديه م�سطلحا: �لغر�ئبي و�لعجائبي، وال �أرى �سرورًة للتم�ّسك 
َفقًا على �أبعاده،  ة �أن مفهوم »�لفنتازيا« لي�س ُمتَّ باللفظ �الأجنبي، خا�سّ

وال يعني �لناقَد �اللتز�ُم بحرفية م�سطلح و�إمنا �لو�سول �إىل ف�سحة 
تف�سري وتاأويل للعمل �الإبد�عي يف �أدو�ت �أ�ساليبه و روؤيته.

�لــــد�يــــة فــــايــــز  د. 

قال يف نف�سه: »�إذن فلمثل هذ� دعاين هذ� �خلنزير �إىل بيته... منرة 
ي�سّلي بها مدعّويه!.«، وت�ساعدت يف هذه �لبوؤرة رغبة مزدوجة فهو 

�أح�ّس مبيل �إىل �سميحة - خا�سة �أنها بدت جماملة له - وكان �سمع عنها، 
ور�أى �أنها ال ت�ستحّق هذ� �جلحود من زوج ينّكد عي�سها م�ستهرت�ً على 

نحو فجٍّ كاأمنا ال يكفيه ما يعيث يف دنيا �ملال!

�أما �جلانب �لثقايف �لذي �أ�ساعه �ل�سارد/�ملوؤّلف فهو ��ستح�سار �أجو�ء علم 
�لنف�س ، و�سروب �لتحليل و�لعقد �لنف�سية و �لليبيدو مع ��سم فرويد، 
وكذلك ترّدد ��سم نو�سرتد�مو�س �لطبيب و�ملنّجم �لفرن�سي �لذي �أّلف 

كتابه »�لع�سور« يف �لقرن �ل�سابع ع�سر حتمل طّياته �أ�سر�ر �لدنيا يف �أزمنتها 
�ملتتابعة بعده!! وبهذ� يكون �ل�سارد /�ملوؤّلف قد �ساق �حلادثة �لعجائبية،
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*كتبت باأكرث من ع�سرين ا�سمًا م�ستعارًا، ترى 
ما ال�سبب الذي دفعك اإىل التخفي وراء اال�سم 

امل�ستعار، اأهو اخلوف من التعر�ض للنقد اأم 
عدم الثقة بالنف�ض؟

- همي االأول فيما اأكتبه هو التعبري عن 
االأحا�شي�ص واالأفكار، ثم عر�شها لالآخرين 

بن�شرها يف اإحدى الدوريات الإ�شراكهم مبا 
رب  اأح�ص واأفكر. ال يهمني اأن اأعرف كمعِّ

عما اأعر�شه. بل اإين اأنفر من اأن ي�شار اإيلَّ 
بالبنان.

ي�شاف اإىل هذا، اأو اأن �شبب هذا، حياء 
مفرط كنت اأت�شم به منذ ال�شغر وانطوائية 

على نف�شي ما زالت تالزمني حتى اليوم.
مل يكن يف االأمر خوف من االنتقاد، وال كنت 

قليل الثقة بنف�شي، بل اإن الثقة بالنف�ص كانت 
متلوؤين منذ ال�شغر وجتعلني دومًا اأقي�ص 

قيمة االآخرين بن�شبتهم اإىل تقييمي لنف�شي.

*هل تختلف طبيعة االأحداث يف ق�س�سك 
الق�سرية عن رواياتك؟

- الق�شة الق�شرية عندي، وعند كثريين 
غريي، االأحداث فيها حمدودة، كما اأن 

الزمان واملكان فيهما لي�شا وا�شعني. حدث 
واحد تدور عليه الق�شة لت�شل اإىل نهايته 

فيها. اأما الرواية فاأحداثها كثرية ومت�شعبة 
واإن كان فيها الرئي�ص واملهم ومنها ما هو 

هام�شي اأو قليل الربوز. هذا عدا التو�شع يف 
الزمان واملكان. من ناحية اأخرى اأنا اأ�شتخدم 
الق�شة الق�شرية الأعر�ص فيها اأفكارًا واأن�شج 

اأخيلة كثريًا ما تكون غري واقعية. كتبت 
ق�ش�شًا ق�شرية من اخليال العلمي، وق�ش�ص 

املح�ص،  اخليال  على  "فانتازيا" مبنية 
وق�ش�شًا تدور على اأفكاٍر علمية غري ماألوفة.

ا رواياتي فهي تنتمي اإىل اجلن�ص  اأميّ
الواقعي يف اأحداثها. قد تكون االأحداث فيها 

متخيلة بع�شًا اأو كاًل، ولكنها اأحداث اإذا مل 
تكن قد وقعت فعاًل فاإنها قابلة الأن تقع يف 

احلياة كما اأ�شفها اأو قريبًا مما اأ�شفها.

*�سدرت لك جمموعة �سعرية وحيدة بعنوان 
ال�سعر.  نظم  عن  توقفت  والنجوم" ثم  "الليايل 

هل �سبق اأن نظمت �سيئًا من املو�سحات؟
- مل اأتوقف عن نظم ال�شعر بعد �شدور 

ديواين "الليايل والنجوم" واإمنا مل اأ�شدر 

ديوانًا ثانيًا يحتوي على ق�شائد نظمت بعد 
�شدور ذلك الديوان.

ون�شرُت يف الدوريات بع�ص تلك الق�شائد 
التالية، واحتفظت لنف�شي بق�شائد كثرية مل 

تن�شر ومل اأقراأها اإال على القلة من اأ�شحابي. 
وتتهياأ دار ريا�ص الري�ص للن�شر يف بريوت 

الإ�شدار اأعمايل الكاملة. وقد �شلمُت الدار 
اجلزء االأول من تلك االأعمال، وهو ي�شم 

الديوان االأول وديوانًا اآخر عنوانه "اأهواء" 
وق�شائد كثرية متنوعة توؤلف اجلزء االأول 
من االأعمال الكاملة. اأما عن املو�شحات فلم 

اأتعمد نظم �شيء منها، يف الديوان ويف 

ق�شائدي غري املن�شورة مقطوعات تتاألف 
من فقرات متماثلة، ال ميكنني اعتبارها 

مو�شحات، ولكنها تختلف بع�ص ال�شيء عن 
الق�شائد الكال�شيكية املعهودة يف طريقة 

نظمها ومتاثل فقراتها.

*كتبت يف �سبابك االأول م�سرحية ق�سرية 
بعنوان "اأبو العالء املعري" هال حدثتنا عن 

هذا اجلانب؟
- كان ذلك يف عام 1937م يف اأيام درا�شتي 

الثانوية. اأعلن �شامي الكيايل اأديب حلب 
و�شاحب جملة احلديث، يف جملته عن 

م�شابقة لكتابة م�شرحية عن اأبي العالء 
املعري. جائزة الفائز فيها خم�ص وع�شرون 

لرية �شورية يف ذلك احلني، وهي تعادل 
اليوم نحوًا من ع�شرين األف لرية �شورية. 

كتبت اأنا تلك امل�شرحية وو�شعت حتتها 
ا�شمًا م�شتعارًا هو "املقنَّع" وتبني اأن الفائز 

يف تلك امل�شابقة هو "املقنَّع" فتقدمت با�شمي 
ال�شريح لنيل اجلائزة. وحدث اأن �شامي 

الكيايل �شاأل �شديقه ابن عمي االأ�شتاذ عبد 
ن يكون عبد ال�شالم  الوهاب العجيلي عميّ

العجيلي الفائز بامل�شابقة، فاأعلمه �شديقه 
باأين جمرد طالب مل ينل ال�شهادة الثانوية 

بعد! ا�شتكرث �شامي اأن ينال الطالب ال�شغري 
ذلك املبلغ الكبري، فكتب يف جملته اأنه 

�شيهدي الطالب النجيب الفائز االأول يف 
امل�شابقة ا�شرتاك املجلة ملدة �شنة كاملة! مل 

اأح�شل على املبلغ ومل ي�شلني عدد واحد من 
املجلة التي وعد باأنه �شيهديني اإياها.

وهذا ما جعل راأيي من الوجهة امل�شلكية 
�شيئًا ب�شامي الكيايل، على �شفاته اجليدة 

الكثرية، وانعك�ص على معاملتي له حني 
اأ�شبحت يف ذات يوم وزيرًا للثقافة وهو 

رئي�ص املركز الثقايف يف حلب، تابع 
لوزارتي اآنذاك!

بالطبع مل اأفاحته بهذا االأمر يف يوم ما، 
واإمنا اأقول ذلك مازحًا. وقد اكت�شف االأ�شتاذ 

وليد اإخال�شي هذه امل�شرحية يف اأعداد جملة 
جملة  يف  ن�شرها  فاأعاد  "احلديث" القدمية 
وزارة  ت�شدرها  امل�شرحية" التي  "احلياة 

الثقافة ال�شورية، وحني اأعود اإليها اأجد 
اأنها �شاحلة كل ال�شالح لتمثل اليوم على 

امل�شرح وال�شيما حني ي�شتعان يف اإخراجها 
باالأ�شاليب ال�شوئية وال�شوتية احلديثة.

*كنت من موؤ�س�سي "ع�سبة ال�ساخرين" ٍحّبذا 
لو حدثتنا عن ن�ساأتها، واأهدافها، ومن اأبرز 

اأع�سائها؟
- يف اأواخر االأربعينيات كنا يف دم�شق ثلة 
من ال�شباب االأدباء وال�شحفيني واأنا منهم 

ع�شو يف املجل�ص النيابي، اأ�شغر االأع�شاء 
يف ذلك املجل�ص �شنًا. كانت ال�شخرية هي 

منطلق ن�شاطنا االأدبي املكتوب وال�شفهي. 
خطر الأحدنا وهو ال�شحفي �شعيد 

اجلزائري، اأن نوؤلف جمعية اأدبية حمدودة 

عدد االأع�شاء، تتوىل ن�شر اإنتاج اأع�شائها يف 
الدوريات مع ذكر انت�شابنا اإليها. اقرتحت 

اأن نبعد يف الت�شمية عن االأدب والثقافة 
لكرثة ما �شميت بها الروابط واملنتديات 

واجلمعيات، واقرتحت اأن ن�شميها "ع�شبة 
ال�شاخرين" نظرًا الأهمية ال�شخرية فيما 

نكتبه ونقوله، وهكذا كان. كنا اثني ع�شر 
ع�شوًا، مل نقبل زيادة على هذا العدد رغم 

كرثة الراغبني يف االنت�شاب اإليها. و�شموين 
اأنا رئي�شًا لوزارة الع�شبة، وهي ت�شمية 
وهمية لي�شت لها اأي �شالحية اأو �شلطة. 

وكان من اأبرز ال�شاخرين فيها: �شعيد 

اجلزائري، وح�شيب كيايل واأخوه مواهب 
من اإدلب، وعبد الرحمن اأبو قو�ص من حلب، 

و�شعيد الق�شماين وممتاز الركابي... 
وكان من بني االأع�شاء من كانت �شخريتهم 

حمدودة مثل اأحمد ع�شة، واأحمد علو�ص. مل 
يكن لهم برنامج عمل وال مقر الجتماعاتهم. 
اأكرث االجتماعات كانت يف جملة "الدنيا" 

لل�شحفي عبد الغني العطري، ويف املقاهي 
التي يرتدد عليها االأدباء مثل مقهى الربازيل. 

ا�شتمررنا بالكتابة م�شيفني اإىل اأ�شمائنا يف 
ولكنها  قليلة  ال�شاخرين" �شنوات  "ع�شبة 

كانت حافلة بالنتاج ال�شاخر ومثرية للجدل، 

ثم ما لبثنا اأن تبددنا حتت تبدل الظروف 
واالأحوال، فتوقفت "ع�شبة ال�شاخرين" عن 

الن�شاط.

*ما �سر اإعجابك باأبي الطيب املتنبي؟ وهل ما 
زال اأثريًا عندك؟

- ل�شت وحدي املعجب باملتنبي فاملعجبون 
به على طول االأزمنة والع�شور كثريون. 

وقد اأُلِّفت يف �شر هذا االإعجاب كتب كثرية، 
وُكتبت مقاالت كثرية ال ميكنني اأن اأزيد 

عليها �شيئًا اأو اأردد ذكرها. بداأت يف �شباي 
قراءة ال�شعراء اجلاهليني من املعلقات وما 

بعدها، ومل اأهتد اإىل املتنبي اإال متاأخرًا، بعد 
اأن جاوزت الع�شرين من العمر، فوجدته 
يتفوق على كل من كنت اأعجب بهم قبله. 

قدرته على االهتداء اإىل الفكرة اأو اإىل 
االإح�شا�ص كبرية، وقدرته على تكثيف هذا 

اأو ذاك يف كلمات قليلة كبرية اأي�شًا. عدا 
عن ح�شن تعبريه وجمال نظمه. على اأن 

هذا االإعجاب باملتنبي لي�ص مطلقًا عندي، 

فاأنا اأعرف عيوبه، �شواء عيوبه امل�شلكيه 
يف تذلله ملن ال ي�شتحق التذلل وتنازله عن 

كربيائه يف �شبيل مكا�شبه املادية، اأو عيوبه 
الفنية يف غمو�ص بع�ص معانيه وتعقيد 

نظمه اأحيانًا وخ�شونة مفرداته. اإاليّ اأنه 
�شيبقى املقدم على غريه من ال�شعراء، يح�شن 

الكالم حتى يف مبالغته يف املديح اأو يف 
مبالغته يف الهجاء اأو يف مبالغاته الكثرية 

االأخرى.

*االأحداث الدامية التي مير بها العراق حاليًا، 
اأمل توح اإليك بكتابة رواية جديدة مثلما فعلت 
يف حرب ت�سرين عندما كتبت رواية "اأزاهري 

ت�سرين املدماة"؟
- اأنا اأنفر من الكالم على كوارثنا باأقوال ال 
تتعدى البكاء والندب والنحيب. لي�ص لدي 
اإمكانيات لدفع ال�شر عن العراق وفل�شطني 

دفعًا عمليًا. فالكالم عن هذا ال�شر كالم موجه 
اإلينا وحدنا، ال ير�شيني. اأما "اأزاهري 

ت�شرين املدماة" فقد كنت كتبتها بتكليف 
واإحلاح لتكون رواية لفيلم عن حرب 

ت�شرين، مل اأ�شارك يف تلك احلرب، ولكني 
زرت اجلبهات التي دار فيها القتال وقابلت 

املحاربني وا�شتمعت اإىل حكاياتهم عن 
اأفعالهم فتاأثرت وكتبت الرواية التي مل يقدر 

لها اأن تتحول اإىل فيلم �شينمائي لظروف 
معينة. لو كان بيدي اأن اأ�شارك م�شاركة 

فعلية املعذبني وامل�شطهدين واملنا�شلني يف 
العراق، ولو باأب�شط الطرق، لكان ذلك اأجدى 
فيما اأعتقد من األف �شحيفة تكتب عن هوؤالء 

املعذبني وامل�شطهدين واملنا�شلني.

*ربطتك �سداقة بال�ساعر الكبري بدوي 
اجلبل... ما تقييمك ل�سعره؟ وهل �سحيح ما 

يقال اإنه ن�سخ بع�ض اأبيات �سوقي ن�سخًا يكاد 
يكون كاماًل؟

- بدوي اجلبل �شاعر كبري حقًا، ملهم 
ومتمكن، وواثق من نف�شه ومعتديّ بها وال 
يقبل اأن يقلد اأحدًا من ال�شعراء االآخرين 

مهما بلغ اإعجابه بذلك ال�شاعر االآخر، ولكن 
بع�ص النقاد وال �شيما املغر�شون منهم، 

يجدون يف ورود كلمات اأو تعابري يف �شعر 
البدوي مماثلة لتعابري اأو كلمات واردة يف 
�شعر �شوقي دلياًل على تقليد ذاك لهذا، يكفي 
اأن تكون قافية ل�شوقي كلمة "ترمق" وقافيه 

للبدوي بالكلمة نف�شها، ليعد اأحد النقاد اأن 
هذا تقليد اأو ن�شخ من البدوي ل�شعر �شوقي، 

كاأن هذه الكلمة ملك ل�شوقي ال يجوز لغريه 
اأن ي�شتعملها. هذا جور كبري على البدوي 

هو منزه عنه وال ي�شر عبقريته ب�شيء.

*هل تعتقد اأن التفرغ اأو االحرتاف لالأديب اأو 
لل�ساعر يحقق االإبداع اأو االبتكار؟

- االأمر متعلق باملوهبة، فاملوهوب يبدع 
�شواء كان من�شغاًل باهتمامات 

غري اأدبه اأو متفرغًا. رمبا 
اأعطى التفرغ مزيدًا من 

الوقت الإجناز االأديب ما يريد 
اإجنازه، لكنه لي�ص العامل 

االأول يف االإبداع اأو االبتكار.

*�سدرت موؤخرًا الطبعة الثانية 
من كتابك "املقامات" عن 

وزارة الثقافة ال�سورية، ملاذا مل 
تعر�ض الطبعة االأوىل للبيع مع 

اأنها كانت طبعة فاخرة؟
- "املقامات" التي ن�شرت 
طبعتها الثانية بعد اأكرث 

من اأربعني �شنة من �شدور 
طبعتها االأوىل هي يف ُعْريف 

اأدب "اإخوانيات" تدور 
موا�شيعها على مداعبات بيني 
وبني اأ�شدقائي �شغتها على �شكل املقامات. 

ن�شرتها يف طبعتها االأوىل واأهديتها 
الأ�شدقائي ومعاريف الأين مل اأكن اأجد اأن من 

ال يعرفونني ويعرفون اأ�شدقائي يجدون 
فيها ما يهمهم اأو يعجبهم. وكنت حري�شًا 

على اأن يكون اأمرها حم�شورًا بيني وبني 
هوؤالء االأ�شدقاء واملعارف، ولكن م�شوؤولني 

يف وزارة الثقافة قدروا اأن لها اأهميتها 
فاأ�شدروها يف طبعتها الثانية دون اأن 

اأ�شعى اأنا اإىل ذلك االإ�شدار، بل اأقول اإين 
متنعت عليهم يف اأول االأمر.

*بحكم �سداقتك للفيل�سوف الراحل الدكتور 
عبدالرحمن بدوي، هل �سحيح اأنه عاد اإىل 

االإ�سالم يف اآخر حياته وترباأ من الوجودية؟ 
وهل اطلعت على كتابيه "يف الدفاع عن 

القراآن �سد منتقديه" و "دفاع عن حممد 
-�سلى الله عليه و�سلم- �سد املنتق�سني من 

قدره"؟

- �شداقتي للدكتور البدوي -رحمه الله- 
�شداقة �شخ�شية ال تعتمد على الق�شايا 

االأدبية اأو الفكرية. قراأت له بع�ص كتبه قبل 
اأن اأتعرف على �شخ�شه. واآخر ما قراأت له 

مذكراته يف جزاأين �شخمني بعد وفاته. 
اأما الكتابان اللذان ذكرتهما فلم اأقراأهما، 

وقراأت يف ال�شحف عن دفاعه عن االإ�شالم 
والقراآن يف اآخر حياته، ومل يكن يف 

اأحاديثنا ال�شخ�شية مبتعدًا عن االإ�شالم اأو 
معلنًا انتقادًا له. فال اأظن من ال�شواب القول 

اإنه كان ملحدًا ثم عاد اإىل االإميان، اإال اأن 
قراءاته الكثرية للم�شت�شرقني وبع�شهم معاٍد 
لالإ�شالم دفعته اإىل الدفاع يف اآخر حياته عن 

القيم االإ�شالمية.

ع����ب����د ال�����س�����الم ال���ع���ج���ي���ل���ي: 
ت��ف��رغ إل����ى  ي��ح��ت��اج  اإلب�������داع ال 

�لرو�ئي �لكبري �لدكتور عبد �ل�سالم �لعجيلي يف �ل�ساد�سة و�لثمانني من عمره. وقد �سدر له �أكثـر من �أربعني كتابًا يف خمتلف 
فنون �الأدب، يف �لق�سة، و�لرو�ية، و�ل�سعر، و�ملقاومة و�مل�سرح، و�لرحالت... عد� موؤلفاته �لطبية يف جمال تخ�س�سه.

وقد حظي �إنتاجه بالثناء و�لتقدير، وترجمت معظم �أعماله �إىل بع�س �للغات �الأجنبية مثل: �الإنكليزية، و�لفرن�سية، 
و�الإيطالية، و�الأ�سبانية، و�لرو�سية. وتقدير�ً لعطائه �لثـر وتاريخه �لطويل، ُقّلد موخر�ً يف حفل كبري و�سام �ال�ستحقاق �ل�سوري 

من �لدرجة �ملمتازة، وبهذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة كان لنا معه هذ� �للقاء.

�أجرى �حلو�ر: �أ. �سعد بن عاي�س �لعتيبي

ي�ساف �إىل هذ�، �أو �أن �سبب هذ�، حياء مفرط كنت �أت�سم به منذ �ل�سغر 
و�نطو�ئية على نف�سي ما ز�لت تالزمني حتى �ليوم.

مل يكن يف �الأمر خوف من �النتقاد، وال كنت قليل �لثقة بنف�سي، بل �إن 
�لثقة بالنف�س كانت متلوؤين منذ �ل�سغر وجتعلني دومًا �أقي�س قيمة �الآخرين 

بن�سبتهم �إىل تقييمي لنف�سي.

ل�ست وحدي �ملعجب باملتنبي فاملعجبون به على طول �الأزمنة و�لع�سور 
كثريون. وقد �أُلِّفت يف �سر هذ� �الإعجاب كتب كثرية، وُكتبت مقاالت كثرية 
ال ميكنني �أن �أزيد عليها �سيئًا �أو �أردد ذكرها. بد�أت يف �سباي قر�ءة �ل�سعر�ء 

�جلاهليني من �ملعلقات وما بعدها، ومل �أهتد �إىل �ملتنبي �إال متاأخر�ً، بعد �أن 
جاوزت �لع�سرين من �لعمر، فوجدته يتفوق على كل من كنت �أعجب بهم قبله.
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 والعجيب اأنه يعرب بتلك اللغة العالية عن 
ق�شايا معا�شرة حيوية ، فيبث احلياة يف لغته 
ومو�شوعاته معًا ومن دون اأن تبدو تلك اللغة 

قامو�شية اأو م�شطنعة .. اإنها لغة حية ، الأن �شاحبها 
يح�ص بها ، واليفتعلها اأو يفر�شها على قارئه من 

موقع اال�شتعرا�ص اللغوي ...اللغة عند العجيلي 
حتتاج اىل درا�شة اأ�شلوبية خا�شة . تك�شف �شر 

العالقة بني االأديب ولغته وتقرب علم االأ�شلوب من 
لغة الق�شة والرواية .  

كذلك يلفتنا عند العجيلي فرادة املناخ وخ�شو�شية 
ع الفنون ال�شردية للتعبري عن  التجربة ، فقد طويّ

جتارب دقيقة �شعبة ، م�شتمدة من حميطه وبيئته 
الفريدة ، ومن ثقافته العلمية واالأدبية ، ومن 

روؤيته التي جتمع بني االميان بالعلم والثقة باالأدب 
واأخيلته وروؤاه .. وهو يذكر بتلك ال�شاللة من 

االأدباء الذين قدموا اىل االأدب وال�شرد من حقول 
العلم فاأ�شافوا اليه و�شكلوا عالمات كربى ي�شعب 

جتاوزها:  
ت�شيخوف وموبا�شان ، ويو�شف اإدري�ص واإبراهيم 

ناجي وعلي حممود طه وغريهم .  
رمبا حديّ االأدب عند العجيلي من اطالق العلم ، وثقته 
املفرطة يف القرن الع�شرين ، اأي اأنه اأ�شهم يف تعديل 
الروؤية نحو احلرية والقلق ، مما يعد منبعًا لالإبداع 
االأدبي ، العلم وحده ب�شيغته الواثقة املطمئنة ، هو 

�شيغة مناه�شة لقلق االأدب ونفاذه نحو املجهول 
والغام�ص ، وقد كان العجيلي حمقًا يف دفاعه عن 

موقفه املتاأرجح بني االأدب والعلم يقول:  
»لي�ص كمثلي اإن�شان يوؤمن بالعلم ، لكنني اأعرف 

،اأكرث من غريي ، اأن العلم لي�ص �شيئًا حمدودًا ، قد 
بلغنا يف الع�شر احلا�شر حدوده ، ومل تبق جماهيل 

يف العامل حولنا.الواقع اأن االن�شان قد قطع �شوطًا 
كبريًا يف معرفة نف�شه ومعرفة �شلوكه ، لكن ماعرفه 

ال يزال قلياًل جدًا ، و�شئياًل اأمام املغيبات عن معرفته 
. حني اأبنييّ عجز العلم عن ادراك ق�شية ما ، واأ�شرح 

ذلك يف ق�شة يل ، فهذا اليعني اأين اأطعن بقيمة العلم 
، لكني اأريد اأن األفت النظر اىل اأن هناك جماهيل 

مل يبلغها علمنا ، واأن علينا اأن ن�شتمر يف البحث ، 
لندرك حقيقة هذه املجاهيل «.  

�لق�سة �لطويلة .. �لرو�ية 

�لق�سرية:  
يف جمموعته املعنونة بـ)جمهولة على الطريق ( 

جند عبارة جتني�شية وا�شحة على الغالف ت�شف 
مكونات الكتاب باأنها لق�ش�ص ق�شرية وطويلة ( 

واإذا كان اجلزء االأول من العبارة )ق�ش�ص ق�شرية( 
يبدو وا�شحًا يف داللته على نوع حمدد من االنتاج 

ال�شردي فاإن )ق�ش�ص طويلة ( يبدو اأقل و�شوحًا ، 
فهل ي�شري اىل و�شف لطول الق�شة مبعنى اأنها ق�شة 

اأواًل ، لكن حجمها طويل ، مقابل ق�شري يف النوع 
االأول ، فالفرق هنا فرق يف احلجم اأو عدد الكلمات 

وال�شفحات .. اأم اأن ت�شمية )ق�شة طويلة( ت�شري 
اىل نوع �شردي خمتلف عن )الق�شة الق�شرية( وعن 
اأنوع اأخرى ، وخ�شو�شًا نوع )الرواية( التي كانت 
ت�شمى ، اأو �شميت اأحيانًا )ق�شة طويلة( يف �شورة 

اختالط ع�شوائي يف الت�شميات ، وهو اختالط 
يتجاوز يف التجربة العربية ، جمرد االأ�شماء ، اىل 

ت�شوي�ص يف فهم طبيعة االأنواع االأدبية ، وجتني�شها 
ومتييزها .  

نحن اإذن اأمام ثالث ت�شميات :  
- ق�شة ق�شرية
- ق�شة طويلة

- رواية
الق�شة الطويلة ، نفهمها على اأنها الت�شمية املقرتحة 

لتقابل م�شطلح ) Na v ella ( الذي ي�شري اىل 
نوع �شردي بيني ، له ارتباط بالق�شة الق�شرية ، 
وله ن�شب يف الرواية ، فكاأنه خليط اأو مزيج من 
النوعني ، يف �شورة من �شور تداخل االأجنا�ص 

ومتازج عنا�شرها ، بحيث يوؤد ي هذا التداخل اىل 
ن�شوء اأنواع جديدة .. ورمبا هذا ماي�شيع ت�شمية 
اأخرى هي : الرواية الق�شرية ، لكن على مايبدو 

فاإن 0النوفيال( قد تن�شاأ من الق�شة الق�شرية التي 
تتو�شع وتتجاوز حدود الق�شة الق�شرية ، دون 

اأن تبلغ حدود النوع الروائي ، وقد تن�شاأ يف حالة 
ثانية من الرواية التي تتطلع اىل الق�شة الق�شرية 

يف اختزالها واجتزائها ويف طبيعة تعاملها مع 
مكوناتها مما يعطيها �شيئًا من �شمات الق�شة 

الق�شرية ، ولو اأمكن من ناحية نظرية حتتاج اىل 
ي القرتحنا نوعني متمايزين :   توكيد ن�شيّ

- الق�شة الطويلة ، وميكن اطالقها على العمل ذي 
االربتاط بالق�شة الق�شرية ، اأو الق�شة الق�شرية 

عندما ترنو اىل بع�ص �شمات الرواية .  
- الرواية الق�شرية ، وميكن اطالقها على العمل ذي 

املنبع الروائي ، مع امليل اىل عنا�شر اأو تطلعات 
الق�شة الق�شرية .  

فالنوع االأدبي اليت�شمن حتديدات نهائية حا�شمة 
، واإمنا يظل قاباًل للتهجني ، وماظاهرة الق�شة 

الطويلة الرواية الق�شرية اإال مثااًل من اأمثلة 
حركية االأنواع االأدبية ، وذلك عندما تنه�ص بع�ص 
الن�شو�ص االأدبية بزحزحة مفهوم النوع وحدوده 

،مما يقت�شي تاأمالت اأجنا�شية جديدة .  
واإذا ما عدنا لعمل عبدال�شالم العجيلي)جمهولة على 
الطريق( ف�شنجد ثالث ق�ش�ص ميكن اأن تعد مثااًل ملا 
نعنيه ونتحدث عنه بخ�شو�ص النوع الثالث املغاير 

للق�شة الق�شرية وللرواية معًا وهي التي حتمل 

العناوين التالية:  
- ال�شحية، من �ص 9 - 64 .  

- احلاج، من �ص 91 - 155 .  
- جمهولة على الطريق، من �ص 235 - 270 .  

وت�شتوقفنا الق�ش�ص الثالث بعدد �شفحاتها اأو 
حجمها الذي يتجاوز ماهو متعارف عليه يف حجم 

الق�شة الق�شرية ولكن ما نريده هنا اأن نتجاوز 
املظهر الكمي اإىل اجلوهر النوعي الذي يجعل هذه 

الق�ش�ص يف نوع ثالث هو )النوفيال( بحيث يختلف 
عن الق�شة الق�شرية وعن الرواية ، رغم اأنه ياأخذ 
من مكونات النوعني عرب ما�شبق اليه اال�شارة من 
امكانات التهجني وامكانات التنويع على االنواع 

واالجنا�ص.  

ق�سة �ل�سحية:  
هناك اأواًل اهداء بخط بارز اأ�شود اإىل ي�شار العنوان 

)اإىل م.م، يف ذكرى غيابها( وهو مع العنوان يفتح 
اأفق التلقي على غياب /موت/ فقدان وما يرتبط 

بهذه املعاين عندما يغدو الن�ص االدبي �شبياًل 
ال�شتعادة ماهو غائب اأو اأنه يحاول جتديد حياة 

ما عرب ا�شتعادتها، وح�شور الن�ص هنا بديل حلالة 
الغياب وتعوي�ص عنها. وهذا ما جنده يف ق�شة 

)ال�شحية( التي تتجزاأ اإىل  

اأق�شام باأرقام مت�شل�شلة )من 1- 9( وهذا التق�شيم 
مبدئيًا مظهر من مظاهر االختزال وال�شغط ، اإنه 

جتزئة لبنية روائية حمتملة واجها�ص لال�شتطراد 
ال�شردي املتوقع ، فالتق�شيم يدفع للتكثيف خ�شو�شًا 

مع احلجم املحدود لكل ق�شم.  
يف الق�شم )1( نتعرف على املهند�ص ماجد يعقوب 

وت�شعنا الق�شة يف اجلو املرتبط بها دون متهيد بل 
يف �شطور قليلة ويف الق�شم اأو املقطع نف�شه نكاد 
نعرف معظم ال�شخ�شيات التي حت�شريف الق�شة 

وخ�شو�شًا ماجد يعقوب ومي ال�شخ�شية الغائبة 
التي تبدو مركز الق�شة كلها.  

اأما الراوي فهو الراوي العليم اأو كلي املعرفة ، ال 
يقطع ح�شوره اإال احلوار الذي يبدو من منظوره 

اأي�شًا عرب ح�شور )قال/قلت( اأي االرتباط مبنظور 
هذا الراوي وح�شوره.  

»كعادته يف زياراته ال�شالفة ارتقى املهند�ص ماجد 
يعقوب الدرج ال�شيق املظلم يف اأول امل�شاء م�شرعًا، 

كفاه كانتا مد�شو�شتني يف جيبه مي�شك بهما العلبتني 
املتماثلتني يف ال�شكل املختلفتني يف احلجم.  

�شتكون زيارته بعد غياب ثالثة �شهور عن املدينة 
مفاجاأة وال�شك ولكنه قال يف نف�شه: ال باأ�ص لن تزعج 

هذه املفاجاأة احدًا. و�شغط جر�ص الباب ، فانفتح 
دون تاأخري ، طالعه يف فتحة الباب وجه �شهام 
ال�شغرية بني االأختني ال�شابتني ، فهتف قائاًل:  

- م�شاء اخلري.  
ودخل.  

مل ي�شمع ردًا على التحية كانت اأم عارف جتل�ص 
على الكنبة املقابلة للباب فلم تقم للقائه بل ظلت يف 
جل�شتها �شاكنة �شاكتة.. )وبعد ر�شد ملالمح التغري 

املريبة يف املكان( يقول: م�شاء اخلري اأين مي؟ 
)يتكرر عدم الرد( ويتكرر ال�شوؤال: اأ�شاأل عن مي، 

اين هي ؟ )وهنا ياأتي �شوت اأم عارف(: مي اعطتك 
عمرها.. ماتت.  

على هذا النحو تبداأ الق�شة من غياب موت مي، 
وتتولد من هذا الغياب ، عربما ت�شتعيده ذاكرة ماجد 

يعقوب من �شور متقطعة متتابعة متثل م�شل�شل 
فه على الفتاة وعالقته بها . اأي اأن الق�شة يف  تعريّ

�شفحاتها التالية لي�شت اأكرث من ا�شتنكارات جممعة 
يف الذاكرة ، حتاول اأن تف�شر النهاية التي بداأت 

بها الق�شة ، وهكذا ت�شيطر البنية اال�شتنكارية 
الدائرية على �شكل الق�شة ، ومتنع من اأي تو�شعات 

واإ�شاءات ذات طبيعية روائية ، ل�شالح ال�شعاع 
الق�ش�شي ،الذي ي�شيء قطاعًا حمدودًا كافيًا لبناء 

الق�شة ..وحتى مااأ�شارت اإليه الق�شة من ) خطة 
ال�شهم االأ�شفر ( التي توحي باخلطورة ، وتومئ اأن 

ت�شرب املعلومات اىل الفتاة هو ال�شبب يف مقتلها 
فهي �شحية مافيات اأو جماعات التريد اأن ينك�شف 

عملها اأو ن�شاطها ، وهذه اخلطة مل ترد يف مركز 
الق�شة، بل يف �شورة مواربة جزئية وظل الرتكيز 

على مييّ وعالقتها ال�شخ�شية مع ماجد يعقوب 
املهند�ص وامل�شوؤول املرموق ال�شابق ، وكل مقطع اأو 

م�شهد جديد يعر�ص ذكرى اأو موقف لقاء اأو خطوة 
يف هذه العالقة ، و�شواًل اىل ا�شتداراة الق�شة اأخريًا 

اىل مابداأت به من موت مييّ ، وحماولة فهمه �شمن 
ت�شل�شل مراحل العالقة وتقليبها على وجوهها .  

وبرغم الطول الن�شبي للق�شة ، فاإن عدد ال�شخ�شيات 
قليل، واالأحداث خمتزلة مكثفة حم�شورة يف 

دائرة العالقة مع الفتاة، وماعداه ذلك مير عر�شًا 
اأو مواربًا، فال نعرف عنها وال عن اأ�شرتها اأو عن 

الراوي اأو عن خطيبها اأكرث من تلك الوم�شات 
املحدودة واملحكومة بعالقة مي باملهند�ص ماجد 

وميكن القول باأن منظور الق�شة الق�شرية ظل 

حا�شرًا ، واأ�شهم يف ال�شيطرة على مادة وا�شعة كان 
من ال�شعب تنظيمها دون مبداأ الذاكرة االنتقائية 

التي ت�شتعيد ما حتب وتنفي ماال حتب ، فهذا 
املنظور يتيح االختيار ، وي�شمح للراوي بالبعد 
عن التف�شيل والتعقيد وت�شبيك العالقات ، لنظل 

اأمام فكرة الق�شة التعليلية الدائرية يف ان�شباطها 
ال�شكلي املحكم ، رغم طولها الن�شبي . وميكن 

القول باأن هذه الق�شة الطويلة تنت�شب اىل منظور 
الق�شة الق�شرية من ناحية التقنية واالأداء ال�شردي 

. اأكرثمن منظور الرواية وهو ما ي�شري اىل اأحد 
ة  اأمناط الق�شة الطويلة ،مما ميكن اإعادته اىل الق�شيّ

الق�شرية .  

ق�سة �حلاج  
ق�شة احلاج هي ق�شته �شفر وترحل ، مبنية يف 

اأربعة ع�شر مقطعًا اأوق�شمًا ، فظاهرة التق�شيم تتكرر 
هنا ، اإ�شافة اىل ا�شتخدام تقنية �شكلية تتمثل يف 

طباعة الن�ص بخطني خمتلفني ، ومن خالل االإبراز 
الطباعي يتكون امل�شتوى الثاين ، وتغدو ق�شة يف 

م�شتويني ، اأو طبقتني ، واحدة تاأخذ الزمن احلا�شر 
) بالن�شبة للق�شة ( واخرى هي ق�شة الذاكرة التي 

تبدو حمركًا للق�شة الظاهرة املرهنة .  
يف املقطع االأول ، يبداأ العجيلي �شرده اال�شتئنايف 

بحوار اأو حديث بني �شديقني جتاوزا ال�شتني ، 
احلاج �شليما ن ، واأكرم كالهما يبدوان يف ا�شتقرار 

مادي ، ومعي�شي ، بل اإن اأكرم يحمل دكتوراه يف 
العلوم الفيزيائية ، وتنفتح الق�شة على اقرتاح 

ينتمي ملنطقة الطماأنينة ، عندما يدعو احلاج 
�شليمان �شاحبه اأكرم اىل مرافقته يف رحلة احلج 
اىل مكة ، ويبدو اأكرم غري معني كثريًا مبثل هذه 

الدعوة ، ولكن مالحمه تبداأ يف التغري ، حني 
ي�شمع با�شم العقبة ، التي �شيمر بها يف رحلة احلج 

املفرت�شة ، املهم اأن العجيلي ي�شتدرجنا حتى نن�شى 
الرحلة االأ�شا�شية ، رحلة الطماأنينة واال�شتقرار .  

وت�شري الق�شة يف م�شار الرحلة ، من �شورية 
اىل االردن باجتاه اجلنوب ليمرا بالبرتاء وفق 

ا�شرتاطات اكرم ، ومن خاللها تنفتح الق�شة على 
�شندوق الذكريات ، حيث ي�شتعيد رحلته االوىل اىل 

البرتاء ويتذكر الفتاة ليلى التي رافقته وكانت �شعلة 
من احلما�ص والتعلق بالبرتاء حتى يبلغ بها التعلق 
حدود الغياب اأو التبدد يف البرتاء فال يعرث لها اكرم 

على اأثر .  
تتكون الق�شة من هاتني الطبقتني ، طبقة للرحلة 

امل�شتعادة ، املرتبطة ب�شياع ليلى يف البرتاء وطبقة 
الرحلة اجلديدة التي ظاهرها احلج لكن جوهرها 

ا�شتعادة ليلى يف البرتاء اإذ يق�شد اكرم االماكن 
نف�شها ويف املكان الذي �شاعت فيه فتاته يجد امراأة 
بدوية راأى مثلها يف رحلته االوىل ، وقراأت له حظه 
وا�شتوقفته بحديثها ال�شعري لكن البدوية اجلديدة 
بعينني خ�شرواين اأي مبالمح ليلى وهكذا نتحول 

من امل�شتوى الواقعي اىل امل�شتوى العجائبي 
ونح�ص بالرتدد واحلرية مثلما يح�ص اأكرم فهل يعقل 
ان ليلى مازالت على قيد احلياة ؟ هل �شرقتها البرتاء 

؟ فاأقامت فيها وغدت من املولعني بها ؟ هل ن�شيت 
حياتها ال�شابقة وانتمت كل هذه ال�شنوات اىل حياة 
مغايرة ؟ هل هو وهم اكرم ل�شدة تعلقه وا�شتذكاره 
للغائبة ؟ كل هذا مما تفكر فيه الق�شة وحتوله اىل 
مركز ال�شرد وهو الذي كان يف البدايات مو�شوعًا 

هام�شيًا وا�شرتاحة على طريق احلج .  
ويغدو للحج معنى جديد اإنه احلج اىل برتاء 

االنباط ، املدينة ال�شاحرة الغريبة ، وبني احلا�شر 
واملا�شي يكون االفق متاحًا لتولد اال�شطورة من 

جديد ، وليرتاجع دور العلم اأو يتعطل اأمام ظواهر 
غريبة ال ميكنه تف�شريها ..  

تذكرنا هذه النوفيال بو�شفها ق�شة رحلة اىل مكان 
من اماكن املا�شي بق�شة بهاء طاهر )اأنا امللك جئت( 
فاكرم ي�شبه من بع�ص الوجوه بطل )اأنا امللك جئت( 

الذي تعلم يف الغرب وا�شاع ماري التي دخلت ما 
ي�شبه اجلنون ثم يقوم برحلة نحو ال�شحراء بحثًا 

عن معبد اأو ما�شابه من االآثار الفرعونية وهناك 
يتجدد وجه الغائبة وكذلك تذكرنا ق�شة احلاج 

للعجيلي بق�شة للكاتب االردين جمال اأبو حمدان 
) �شرق ال�شم�ص غرب القمر ( وهي اأي�شًا ق�شة عن 

البرتاء وعن �شحرها وغرابتها الباملعنى ال�شياحي 
بل باملعنى الوجودي .. حيث للبرتاء ع�شاقها 

الغريبون مثلها ويبلغ بهم الوجد حدًا من االحماء 

يف املدينة كما لو كانوا يحملون ارواحًا من زمن 
ابعد وا�شقى .وكاأننا اأمام بنية خا�شة فريدة جتدد 

يف منظورها للما�شي املاثل ، وتعلمنا قراءة االماكن 
التي تقاوم الن�شيان ..  

عندما يلتقي اكرم بالبدوية �شاكنة البرتاء تقول له : 
ا�شرت مني هذه الفلو�ص ، عملة النا�ص االولني ملكات 

الزمان القدمي وملوكهم اأما �شمعت مبلوك البرتاء 
الكبار : العبادة واحلارث والريبال ، مثلما تقول له : 
ا�شمع مني وال ت�شاأل التريد ان ت�شرتي هذه الفلو�ص 

؟تعال اأقراأ لك حظك يف الرمل قامتك مثل الريح ، 
والبنت التي تريدها وتريدك ، مثل الرمح قامتها 

لكن ..«  
مل يتخل العجيلي عن العربية الف�شيحة يف هذا 

احلوار لكنه اقرتب من لهجة املراأة من خالل 
اختيارات تركيبية وتعبريية معينة تنتمي للف�شيحة 

ولكنها تذكرك بالنربة املحكية من خالل الرتكيب 
ومنظورال�شخ�شية اأو طريقتها اخلا�شة يف التعبري 

وهذا احلوار نف�شه يتكرر مرتني ، ولكنه يف املرة 
الثانية يخرج من الواقعي اىل العجائبي عندما 

تتماهى ليلى يف �شورة البدوية كما ا�شرنا .  
اأما ما ي�شهم يف متا�شك املبنى ال�شردي ويف اختزال 

الق�شة فيمكن رده اىل االعتماد على فعالية الذاكرة 
والتاأرجح املتقن بني زمنني وا�شتخدام احلوار الذي 

يف�شر ويتمم حديث الذكريات لي�ص هناك احداث 
كثرية .. رحلة و�شديقان يتوقفان عند البرتاء لكن 
برغم ب�شاطة الفكرة فاإن حتويلها اىل فكرة تت�شاءل 
عن املكان الزمان وتنهل من �شحر االنباط ا�شهم يف 

تعميقها ويف نقلها اىل م�شتويات من القلق ومفارقة 
الطماأنينة.  

تنتهي الق�شة باعتذار اأكرم ل�شديقه الأنه حرف 
امل�شار املطمئن وا�شركه يف قلقه وم�شاعره ال�شوداء 

ثم ت�شتمر الرحلة جنوبًا نحو العقبة اأي انها تظل 
نهاية مفتوحة لتمثل رحلة االن�شان و�شربه يف 
املجهول ... وهي رحلة مفتوحة على وجوه من 

التاأويل والتف�شري .  

قدمت هذه الدرا�شة يف مهرجان العجيلي االأول 
للرواية يف الرقة.

فن الرواية القصيرة »النوفيال« في تجربة
ال������دك������ت������ور ع�����ب�����د ال�������س�������ام ال���ع���ج���ي���ل���ي

تتعدد منابع �لتفرد يف �لتجربة �الأدبية للمبدع عبد �ل�سالم �لعجيلي 
، �لذي عرفه �لقر�ء و�لنقاد بق�س�سه ورو�ياته وبحكايات �أ�سفاره 

ورحالته ، وبكتابته �ملتميزة لفن �ملقالة ..و�إذ� كانت �أعماله �ملبكرة 
، وبوجه خا�س: با�سمة بني �لدموع ، وبنت �ل�ساحرة قد بلغت مدى 

بعيد�ً من �النت�سار ، فاإن �سائر �أعماله �لالحقة تخبئ كثري�ً من كنوزها 
، وماتز�ل ت�سلح للدر�س و�لقر�ءة ، طلبًا ملحاورة جتربة متتلك �أفق 

�ختالفها ، ولي�س من �ملبالغة يف �سيء حني نقول : �إن �ال�ستاذ �لعجيلي 
ن�سيج وحده ، يف لغته �ملتاأنقة �لتي تذكرك بر�سانة �لكتاب �الأفذ�ذ من 

مثل �جلاحظ و�بن �ملقفع و�لتوحيدي و�أ�سر�بهم.

د. حممد عبيد �هلل
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وي�شم الكتاب يف طبعته الثالثة ت�شعة وع�شرين لقاًء 
وحما�شرة، يعود اأقدمها اإىل عام 1965م )حوار مع 

يا�شني رفاعية ُن�شر يف جريدة "النهار" البريوتية )2(، 
واآخرها كلمة اأُلقيت يف بيلفور بفرن�شا يف عام 1999م 

 .)3(
وت�شم هذه احلوارات الكثري من املحاور التي تتناول 

حياة العجيلي االأديب والطبيب واالإن�شان، ومواقفه 
االجتماعية، وروؤاه ال�شيا�شية، واعرتافاته الذاتية .. 

ا يجعله كتابًا ال غنى عنه ملن يريد درا�شة هذا الكاتب  مميّ
الكبري، والتعرُّف على عامله االإبداعي. 

لكننا جند يف الكتاب اأربعة حماور، من الع�شري اأن 
د بكرثة يف اأكرث من  يتجاهلها قارئ الكتاب، الأنها ترتديّ
حوار وحُما�شرة، ن�شري اإليها يف هذا العر�ص اإ�شارات 

�شريعة: 

1-من �لقومية �إىل �الإن�سانية 
يف كثري من احلوارات ُي�شري العجيلي اإىل حبه العرب 

وتعلقه بهم، ومع هذا فهو ال يحمل نزوعًا عدوانيا نحو 
االآخرين. يقول له الدكتور حميي الدين �شيحي: "على 

حالوة ما تعر�ص من اأحا�شي�ص العربي يف مواجهة 
االأقوام االأخرى، منطلقًا من منظور قومي اأو عرقي، 

هناك ناحية تلفت النظر، وهي فقدان ال�شدام بني 
املنظور العربي واملنظور االأوربي. هذا ال�شدام جنده 

اأحيانًا مدمرًا عند توفيق احلكيم، وجنده اأحيانا عابثا يف 
رواية الدكتور �شهيل اإدري�ص "احلي الالتيني" مثاًل، هناك 
ت�شاوق وتعاي�ص يف روايتك … لي�ص هناك ماأ�شاة باللقاء 

العرقي، مع ما يبدو من اأن املاأ�شاة تكون يف ال�شدام 
احل�شاري، فهل هذه املالحظة واردة يف نظركم؟". 

فُيجيبه: 
وعلى  بقوميتي،  تعلقي  على  اإنني  الواقع  �شحيح.  "هذا 

حبي لقومي، ل�شُت �شوفينيا. اأنا حمب لالإن�شانية، 
واأعترب نف�شي ـ كعربي ـ جزءًا من االإن�شانية. لي�ص 

يل ماآخذ عرقية، ولي�ص يل التع�شب ال�شوفيني �شد 
االآخرين. اأحب قومي الأنني منهم، واأحب االآخرين الأنني 

منهم كذلك … لي�ص لدييّ اأو لدى اأبطايل حقد حتى اإذا 
حليّت بهم امل�شائب")4(. 

2-بني �لطب و�الأدب 
مُيار�ص الدكتور عبد ال�شالم العجيلي مهنة الطب منذ اأكرث 

من خم�شني عامًا، وتاأخذ مهنته منه وقتًا طوياًل. يقول: 
ال  فاملر�شى  يوميا،  �شاعة  ع�شرين  اأعمل  اأين  "اأعرتف 

ينتظرون، وال يبقى يل كي اأكتب �شوى النزر الي�شري من 
الوقت، وللقراءة بالتايل وقت اأقل")5(. 

ورغم �شهرته يف االأدب مل يرتك مهنة الطب، مما جعل 
غ لالأدب، فكانت  بع�ص حماوريه ي�شاألونه ملاذا مل يتفريّ

اإجابته التي تكررت يف بع�ص املحاورات: 
هذا  ي�شاألني  من  على  ت�شيخوف  كلمة  د  اأُردِّ ما  "كثريًا 
ال�شوؤال، حني قال: "الطب زوجتي واالأدب ع�شيقتي"، 

وهو ما يعني اأن الطب هو الواجب وامل�شتقر، بينما 

االأدب هو املتعة واللذة النف�شية. واأ�شيف للذين 
غ لالأدب:  ُيطالبونني بالتوقف عن ممار�شة الطب الأتفريّ

اإنكم بهذا ُتف�شلون متعكم ال�شخ�شية على الوفاء بحاجة 
من يحتاجون اإىل خدماتي الطبية، هذا من ناحية. ثم 

ماذا تريدون مني اأكرث من اإنتاج خم�ص روايات كبرية 
وثالث ع�شرة جمموعة ق�ش�شية وخم�ص جمموعات من 

املحا�شرات، وثالثة كتب على هام�ص ن�شاطي الطبي، 
وثالثة كتب عن اأ�شفاري، وغري هذا من الكتب املتنوعة؟ 

ثم اإن قيمة االأديب ال ُتقا�ص بالكرثة، فديوان املتنبي 
يفوق قيمة اأبي العالء املعري الذي األيّف ع�شرات الكتب، 

و"اأزهار ال�شر" لبودلري اأكرث اأهمية من كتب فيكتور 
هوجو التي متالأ الرفوف")6(. 

وحينما ي�شاأله �شائل �شوؤااًل م�شتفزا عن االأدب والطب: 
اأيهما يحتل املكانة االأوىل يف حياته، واأيهما يحتل املكانة 

الثانية، ال يجد مفرا من االإجابة: 
بالطب،  كله  م�شغول  ووقتي  طبيبًا،  نف�شي  "اأعترب 

وال �شيما اأنني اأعي�ص يف بلدتي "الرقة" على �شفاف 
الفرات حيث عدد االأطباء ال يزال قلياًل، كنت اأ�شعر ـ وال 

اأزال ـ ب�شرورة ُمعاجلة النا�ص. لكن االأدب بهالته املت�شعة 
ي اأحيانًا على ن�شاطي الطبي …  وجاذبيته االآ�شرة ُيغطِّ
االأدب ياأتي يف املقام الثاين، وقد بداأُت هاويًا، وال اأزال 

اأعترب نف�شي اأديبًا هاويًا")7(. 

3-�لعزلة �مل�ستحيلة 
يرى الدكتور عبد ال�شالم العجيلي اأنه "يف ع�شرنا 

احلا�شر تكاد تكون م�شتحيلة عزلة املثقف يف برجه 
العاجي، من�شرفًا اإىل لذائذ املعرفة اأو اإىل متعة االإبداع 

الفني؛ فالق�شايا العامة من حملية وقومية واإن�شانية تنفذ 
اإليه مع خبزه اليومي. واملثقف العربي ـ مثل كل مثقف يف 

العامل ـ م�شوق اإىل االهتمام بالق�شايا الكبرية، وباتخاذ 
موقف منها" ) 8 (. 

واتخاذ موقف يعني اأن للكاتب دورًا �شيا�شيا، ومن ثم 
اأ�شبح الكاتُب م�شيَّ�شًا، ال مُيكنه اأن يبتعد عن ال�شيا�شة، 
حتى لو اأراد. يقول: "يف ع�شور �شابقة كان ميكن الأي 

اإن�شان اأن يبقى بعيدًا عن ال�شيا�شة، لب�شاطة احلياة وقلة 
التوا�شل بني النا�ص، ولكن ال�شيا�شة يف الع�شر احلا�شر 

اأ�شبحت طبيعة ثانية لكل اإن�شان، واالأديب م�شطر اأن 
يكون �شيا�شيا من قريب اأو بعيد … وبهذا يكون عليه 

اأن يعي دوره واأن يقدر اإمكاناته ويوؤدي واجبًا. عليه باأال 
تكون كتاباته ملجرد االإبداع والت�شلية، بل اأن ينتهزها 

و�شيلة وي�شلكها طريقة الإفادة االآخرين، بفتح عيونهم على 
ما ينالهم من ظلم اأو ما يتهددهم من خماطر اأو على ما 

يكون �شبياًل لتح�شني عي�شهم")9(. 

4-��ستقالله �ل�سيا�سي 
ي�شري العجيلي يف كثري من موا�شع الكتاب اإىل ارتباط 

احلرية ال�شخ�شية لالأديب اأو املفكر باال�شتقالل عن 
املوؤ�ش�شات احلزبية: "اأنا حري�ص قدر االإمكان على 
حريتي ال�شخ�شية، واإذا كنت مل اأنت�شب اإىل حزب 

�شيا�شي، وابتعدت عن كل منظمة فكرية اأو ثقافية … 
فذلك حر�شًا مني على اأن ال يحد انت�شابي اإىل اأي موؤ�ش�شة 

من حريتي")10(. 
اأ من�شب الوزارة، اإال اأنه ظل حري�شًا على  وبرغم اأنَّه تبويّ

ا�شتقالله ال�شيا�شي، وعلى عدم االنتماء اإىل حزب من 
االأحزاب. يقول: 

هذه  فيه  مار�شت  الذي  والنوع  ال�شيا�شية  جتربتي  "اإن 
التجربة يتالءم مع اأ�شلوبي يف التعبري ومعتقدي 

يف التفكري، عملت نائبًا، وحكمت وزيرًا، وكتبُت يف 
ال�شيا�شة من دون اأن األتزم مبذهب �شيا�شي معني، واإمنا 

كنُت اأعتقد اأن لكل مذهب �شيا�شي يف الغالب ناحية تتفق 
مع املثل االأعلى، واأنا اآخذ بها، واأجتنيّب نقاط ال�شعف يف 

ذلك املذهب")11(. 
ويرى يف التحزب عدوانًا على احلرية ال�شخ�شية التي 

يحر�ص عليها، يقول يف مو�شع اآخر: 
قالب  يف  نف�شي  �شب  يف  اأعني  التقولب،  من  نفرت  "لقد 

جاهز من �شنعي اأنا اأو من �شنع غريي، كما حر�شُت 
دومًا على حريتي ال�شخ�شية يف التفكري، مثل حر�شي 

عليها يف ال�شلوك" )12(. 

5-ح�س �ساخر 
والدكتور عبد ال�شالم العجيلي يك�شف يف "اأ�شيائه 

ال�شخ�شية" عن ح�ص �شاخر يف هذه احلوارات حيث 
يف�شر اهتمام البع�ص باإجراء حوارات معه على النحو 

التايل: "ل�شُت الوحيد يف التعر�ص اإىل اأ�شئلة … مثلي 
يف هذا مثل الريا�شي الذي يك�شر رقمًا قيا�شيا، وبائع 

احلم�ص الذي يربح ورقة يان�شيب، والفائز بجائزة 
نوبل، واملت�شنم من�شبًا �شيا�شيا كبريًا، والبائ�ص الذي 

يفقد زوجته واأطفاله يف انهيار �شقف املنزل عليهم. 
كلهم عر�شة ملثل هذه االأ�شئلة التي ُتر�شي غرورهم اأول 

االأمر، اأو ت�شغلهم عن بوؤ�شهم بع�ص الوقت، ثم ال تلبث 
ها، جحيمًا ُي�شاعف البوؤ�ص،  حتى تنقلب، اإذا جاوزت حدَّ

�ص الفوز")13(.  وُينغِّ
***

)1( د. عبد ال�شالم العجيلي: اأ�شياء �شخ�شية، ط3، 
االأهايل للطباعة والن�شر والتوزيع، دم�شق 2000م، �ص5. 

)2( ال�شابق، �ص �ص24-9. 
)3( ال�شابق، �ص �ص246-243. 

)4( ال�شابق، �ص110. 
)5( ال�شابق، �ص133. 
)6( ال�شابق، �ص240. 
)7( ال�شابق، �ص215. 
) 8 ( ال�شابق، �ص51. 
)9( ال�شابق، �ص89. 

)10( ال�شابق، �ص216 ، 217. 
)11( ال�شابق، �ص60، 61. 

)12( ال�شابق، �ص75. 
)13( ال�شابق، �ص7.

قراءة في كتاب »أشياء شخصية«
ل�������ل�������دك�������ت�������ور ع�������ب�������د ال����������س����������ام ال����ع����ج����ي����ل����ي

هذه هي �لطبعة �لثالثة من كتاب "�أ�سياء �سخ�سية" للدكتور عبد �ل�سالم 
�لعجيلي، يقول يف مقدمتها: "هذه �لطبعة لي�ست �سورة مكررة من 

�لطبعة �الأوىل �لقليلة يف �سفحاتها، وال من �لطبعة �لثانية �ملزيدة، 
ولكنها ُت�سبه �أن تكون كتابًا جديد�ً. �إنها كتاب جديد، الأن ما �حتوته من 

حو�ر�ت ومقابالت �ساعف حجم �لكتاب قي طبعتيه �الأوليني، �أو جعله 
يتجاوز �ل�سعف، هذ� مع �أين مل �أثبت فيه �إال �لقليل مما حتدثت فيه عن 

�أ�سيائي �ل�سخ�سية" كما �سميتها عندما �أعددت طبعتها �الأوىل، مكتفيًا 
بهذ� �لقليل من ع�سر�ت �ملُقابالت و�ملُحاور�ت �الأخرى")1(. 

�أ.د. ح�سني علي حممد

قراأت له قبل اأن األتقيه يف بيت �شاعر فل�شطني 
الكبري عبد الكرمي الكرمي )اأبو�شلمى(، وكانا 

�شديقني حميمني.
اأول رواية قراأتها له هي )با�شمة بني 

الدموع(، بعد اأن قراأت درا�شًة عنها، كتبها 
الناقد امل�شري غايل �شكري، وكان ذلك 

قبل اأزيد من اأربعني �شنة، ويف الذاكرة 
ر�شخت م�شاهد من تلك الرواية، واأجوائها، 

و�شخ�شياتها...
ثم تعرفت على الدكتورعبد ال�شالم العجيلي 

قا�شًا، و�شغفت بق�ش�شه الق�شرية، واحرتمته 
لوفائه ملنطقته واأهلها، وخدمته لهم كطبيب 

وكاتب م�شهور، و�شخ�شية اجتماعية ووطنية 
معروفة يف �شورية، كان بامكانه االنتقال اىل 
املدينة والعي�ص فيها حياة رغد، و�شعة عي�ص، 
ولكنه ج�شد �شخ�شية املثقف االأ�شيل بعالقته 

بالنا�ص الب�شطاء الفقراء، اأغنياء النفو�ص 
واحلياة.

من يقراأ للعجيلي كتاب )عيادة يف الريف( 
�شيطلع علي طرافة حياته، وب�شاطتها، 

وجمالها ونبلها، يف ريف مدينة )الرقة (، 
وعالقاته االن�شانية مع مر�شاه الفقراء الذين 

كانوا يح�شرون له )اجلنب( و)الدجاج( 
و)البي�ص( كهدايا تقديرًا لعالجه لهم، هم 

الذين ال ميلكون املال للك�شفيات، وثمنًا 
للدواء.

منذ بداية عالقتي بالق�شة الق�شرية كان 
العجيلي اأحد الذين توقفت عند ق�ش�شهم، 
وما زلت، وا�شتمتعت بقراءتها، واأجوائها 

الواقعية، و�شردها اللطيف احليوي، وقدرة 
القا�ص على اجتذاب انتباه القارئ، وامتاعه 

ب�شرد ق�ش�ص جميلة وعميقة...
اأذكر اأن �شديقي ال�شاعر فواز عيد اأح�شر 

يل ق�شة ق�شرية للعجيلي مطبوعة يف 
ب�شع �شفحات، كانت مقررة يف اجلامعة 
على ق�شم االأدب العربي، وعنوانها )النهر 

�شلطان(، وطلب مني قراءتها، ثم ملا اأعدتها 
له يف اليوم التايل، اأخذ يثني علي عنا�شر 

جمالها، وعمقها االن�شاين، وهي ق�شة تدور 
حول في�شان نهر الفرات يف ثورة عارمة ياما 

اكت�شحت البيوت، والنا�ص، واحليوانات...
يف تلك الق�شة يلتفت االأب وراءه فال يجد 

ابنه، الأن مياه النهر ابتلعته...
النهر ال�شلطان ـ وهو يف في�شانه �شلطان 

غا�شم، وان جلب اخلري مع مياهه، واأخ�شب 
ال�شهول املجاورة مبا يحمله من طمي ـ فر�ص 

قانونه الذي ال يرد...
اأود لفت انتباه القراء اىل انني اأكتب من 

الذاكرة بعد �شنوات كثرية مرت على قراءتي 
لتلك الق�شة، التي در�شت يف اجلامعة كنموذج 
للق�شة الق�شرية الرائعة، ليتعلم الطالب فنون 

كتابة الق�شة الق�شرية، وهو ما هدف اليه 
�شديقي فواز عيد عندما اأعارين اياها الأتعلم 

منها اأ�شرار فن الق�ص.
يف زيارتي ال�شبانيا عام 2005، يف �شهر 
اآذار )مار�ص(، واأنا اأقف على التلة املقابلة 

لق�شر احلمراء، متاأماًل اأ�ش�ص الزهور على 
ال�شرفات، وامل�شربيات )الدم�شقية(، كنت 

اأ�شتعيد يف ذاكرتي اأجواء ق�شة عبد ال�شالم 
العجيلي )قناديل ا�شبيلية(.

وعندما كنت اأجتول مع �شديقي ال�شاعر 
عز الدين املنا�شرة يف �شوارع )غرناطة( 

و)قرطبة (، كنت اأتذكر )قناديل ا�شبيلية(. 
ويف الع�شاء الذي �شمنا مع �شاب فل�شطيني 
و�شديقته اال�شبانية، ا�شتذكرت تلك الق�شة، 

ورويتها لهم من الذاكرة...
تبداأ ق�شة )قناديل ا�شبيلية( باأ�شلوب مثري، 

جذاب:
قال الربوفي�شور اآل�شيدو ـ بهذا قدمته ايل 

الراق�شة ال�شاحرة العينني ـ وهو يفرغ الكاأ�ص 
االأويل يف جوفه:

ـ هل حتتقر ابن عمك اذا كلمك بغري لغته ؟ لقد 
�شمعتك تتكلم الفرن�شية بطالقة، فا�شمح يل 

اأن اأحادثك بها.
فاأوماأت براأ�شي موافقًا، وموطنًا النف�ص علي 
�شماع حديث هذا الطفيلي ايل نهايته... قال:

ـ راأيتك امتع�شت من دعابة هيا�شنتا . انها 
دعابة جترح، ولكنك ل�شت املق�شود بها يا 

ابن العم . كانت �شهمًا م�شددًا ايل، لوال اأن 
جلدي اأ�شبح يف غلظ جلد التم�شاح. ومع 

ذلك فان لهيا�شنتا عينني ت�شفعان لها يف كل 
ذنب تاأتيه .

من هو اآل�شيدو هذا؟ ومن هي الراق�شة؟ ومن 
هو الراوي الذي يق�ص علينا حكاية اآل�شيدو، 

وحكايته هو؟
ت�شاأل الراق�شة )الراوي(:

ـ من اأين ال�شيد اذن؟
بعد اأن ينفي اأنه برتغايل، اأو ايطايل، 

فيجيبها:
ـ عربي.

ـ عربي من مراك�ص؟
ـ بل عربي من امل�شرق.

تلتفت ايل مائدة قريبة، كانت �شبه خمتفية 
وراء احدي �شجريات الورد يف حديقة امللهي، 

وت�شيح:
ـ اآل�شيدو ! هذا ال�شيد عربي جاء مثلك يبحث 

عن ملك اأجداده...
يخربنا الراوي:

وكانت هذه هي الدعابة التي امتع�شت منها، 
والتي جاءت بالربوفي�شور اآل�شيدو ايل 

مائدتي...
ال�شخو�ص، املكان، احلدث، ميزجها القا�ص 

كلها، ويقدمها يف ال�شفحتني االأوليني، فماذا 
يبقي ليمتع، وي�شد؟

الكثري، فالق�شة، وحكمتها، وفل�شفتها، 
وحبكتها، ال تكتمل ااًل مع اخلامتة، وال اأقول 
النهاية، الأن النهاية يف مثل هذه الق�شة هي 

بداية بالن�شبة للقارئ الذكي، الذي يبحث 
عن املتعة العقلية، ولي�ص الت�شلية وتزجية 

الوقت.
مكان الق�شة مدينة ا�شبيلية، وحتديدًا 

كازينو ا�شبيلية، حيث اأراد الراوي ق�شاء 
بع�ص الوقت، فالتقي بهذا ال�شخ�ص العربي، 

الذي نتعرف به كلما م�شينا مع الق�شة يف 
التفا�شيل...

يق�ص علينا الراوي:
فتطلعت اىل اآل�شيدو من جديد، اأتفح�ص 

وجهه وهيئته . يجوز اأن يكون هذا ال�شائب 
عربي االأ�شل، فما اكرث املالمح العربية يف 

االأندل�ص . وكاأنه قراأ اأفكاري، اذ مل يلبث 
اأن نطق لده�شتي باللغة العربية يف لهجة 

مغربية قائاًل:
ـ هل كنت تظنني ا�شبانيًا؟ معك احلق. من 

الذي ينتظر اأن يرى عربيًا يف كا�شينو 
ا�شبيلية ! اأنا نف�شي ما كنت اأت�شور هذا...

ي�شاأل الراوي وقد انت�شي، ووجد من 
يف�شف�ص له:

ـ اأال تريد اأن اأق�ص عليك حكاية ملك اأجدادي؟
قلت وعلى �شفتي ابت�شامة هازئة:

ـ ق�شة ملك اأجدادك؟
فخيل اىل اأن عينيه غامتا، واأن �شيئًا من 

الكمد قد طغي علي األق نظرته، وح�شبت اأين 
جرحته بلهجتي ال�شاخرة، حتي لوددت اأن 

اأعتذر اليه.
نحن اذن ل�شنا يف ح�شرة �شخ�ص ف�شويل، 
اأو ن�شاب، فاحلكاية فيها ما يجلب احلزن، 
والكمد، وكلما تقدمنا اكت�شفنا اأنها حكاية 

جدية اىل حد ال�شخرية املرة، وال�شحك املبلل 
بالدموع...

ي�شاأل:
ـ هل �شمعت �شيئًا عن مفاتيح العودة؟

قلت:
ـ اأي �شيء هي هذي املفاتيح؟

انها املفاتيح التي حملها العرب االأندل�شيون، 
عندما اأجربوا على الرحيل عن بالد ولدوا 
فيها، واأ�ش�شوا ممالك، وبنوا، واأ�شادوا...

يخرب اآل�شيدو الراوي عن تلك املفاتيح التي 
ما زال بع�شها معلقًا يف مداخل بيوت املدينة 

املغربية )مكنا�ص(، مت�شبثني بحلم واأمل 
العودة اىل وطن اأ�شالفهم!.

ال�شيدو هو ال�شيد )بوقالدة(، غامر باملجيء 
اىل ا�شبيلية، واذ دخل احدى حاراتها يف ليلة 
مقمرة، م�شى بني بيوت مب�شربيات، واأبواب 

كاأنها تدعو املارة لعبورها.
القا�ص كاأمنا يق�ص علينا اأجواء األف ليلة 

وليلة، ي�شحرنا بل�شان )اآل�شيدو( اأو ال�شيد 

بوقالدة، العربي املغربي املو�شر، الذي �شاع 
يف ا�شبيلية وهو يتوهم باأنه التقي ببيت 

اأ�شالفه، اأولئك الذين ابتنوا بيتًا يف مكنا�ص 
�شبيهًا ببيتهم االأندل�شي الذي هيئ )لبوقالدة( 

اأنه وجده يف ا�شبيلية.
الو�شف يف ق�شة )قناديل ا�شبيلية( لي�ص 

و�شفًا خارجيًا، �شواء و�شف مالمح 
ال�شخ�شيات، اأو املكان، اأو االأجواء، بل هو 

و�شف يقحمك يف عالقة متاهي مع كل �شيء 
حتي لت�شعر بالرهبة من جمال، و�شحر، 

و�شطوة املكان، والروح التي ت�شري فيه .
يف البيت اال�شبيلي امل�شحور يلتقي 

)بوقالدة( بطيف امراأة تبدو كاأنها بني 
الواقع واخليال، ولكنه يتيقن من واقعيتها 

برتدده على املكان، وهي ال ت�شمعه �شوى 
كلمة واحدة، هي ذوب الروح، و�شوء القمر، 
وحفيف ال�شجر : )مانيانا(، والكلمة ا�شبانية 

ومعناها )بكرة ( اأو غدًا، وان راأي األ�شيدو 
اأنها اأجمل واأكرث ايحاًء من كلمة غدًا العربية .

اندمج الراوي مع حكاية )بوقالدة( العربي 
الذي وجد بيتًا هو �شبيه البيت الذي تركه 

اأ�شالفه قبل خم�شمائة �شنة، والذي احتفظوا 
مبفتاحه يف �شدر بيتهم املغربي، مغرو�شا يف 
م�شقط ال�شوء، رغم تنا�شي االأجيال املتعاقبة 

له، وملا ميثل .
ي�شتخدم العجيلي اأ�شلوب الق�ص العربي 
يف األف ليلة وليلة، في�شتولد احلكاية من 

احلكاية :
)مل اأ�شتطع اأن اأنام ليلتي تلك . ان الرغبة 

التي اأخرجتني من بلدي وبلغت بي االأندل�ص 
كانت رغبًة مقنعة باألف قناع �شقطت كلها 

حني وجدت نف�شي يف القاعة املثمنة . مل يكن 
�شحيحًا اأين كنت �شابًا وارثًا اأراد اأن ي�شري 

عن نف�شه يف اللهو ومتع ال�شياحة ( .
)..اأم كان كل الذي راأيته وهمًا تر�شح اىل 

ذهني مما قراأته يف األف ليلة وليلة، من 
حكايات اذا طلع عليها ال�شباح تال�شت 

اأطيافها يف �شوء النهار ال�شاطع( .
هذا جزء من بوح اآل�شيدو )ال�شيد بوقالدة ( 
العربي املغربي الذي انتهي به احلال خادمًا 
لراق�شة ا�شبانية، يحمل مالب�شها، ويرافقها 

تابعا ذليال بعد اأن خ�شر ماله، واتزانه 
العقلي، وما عاد قادرًا على العودة اىل 

مكنا�ص، فال هو احتفظ ببيته املعا�شر هناك، 
وال ا�شتعاد بيت اأ�شالفه اخلا�شرين.

ال تنتهي الق�شة هنا، فالراوي القادم من 
ال�شرق العربي البعيد، خا�ص نف�ص املغامرة 

الليلية، وهيئ له اأنه التقى بتلك املراأة الليلية 
ـ القمرية، واأنها هم�شت له بنف�ص كلمة 

ال�شحر: مانيانا )غدًا(، ولكنه يعرتف راويًا 

بدوره ما جرى له: ويف جهد اليائ�ص انتزعت 
قدمي من موقفهما وانفلت م�شرعًا يف رواق 
املدخل اىل باب الزقاق املقفر. وهناك مالأت 

�شدري من الهواء وزفرت زفرة فرجت عني، 
ثم انطلقت م�شرعًا، كاأين اأعدو اىل املدينة 

واأنا اأح�ص اأن قناديل ا�شبيلية ال تزال تلقي 
على �شباك اأنوارها، وتطاردين باأ�شعتها 
لتجذبني، كما جذبت قبلي الربوفي�شور 

اآل�شيدو، اأو ال�شيد بوقالدة، على هاوية عاملها 
امل�شحور...

لقد اأفلت الراوي، العربي القادم من ال�شرق، 
من �شحر قناديل ا�شبيلية، ومن م�شيدة 

املا�شي، وزفر زفرة غري زفرة العربي 
االأخرية، زفرة لي�شت زفرة حت�شر، ولكنها 

زفرة النجاة من �شرك املا�شي، ووطء احلنني 
املدمر الذي ال يعيد من م�شى ايل ال�شيادة بل 

يحيله عبدًا ذلياًل، وم�شخرًة...
كاأمنا قناديل ا�شبيلية هي لعنة الفراعنة، هي 

لعنة احللم واحلنني والغرق يف ما�ص وىل 
ولن يعود .

ق�شة مكتوبة بروح عربية، بفن ق�ص عربي، 
بحكمة �شرقية عميقة، ب�شعر و�شحر، بلغة 

تاأخذك ايل عامل ق�ش�شي يبنيه القا�ص كلمة 
كلمة ب�شال�شة، في�شتدرجك ايل عامل قناديل 
ا�شبيلية، حمييًا ذلك الزمان، زمان الو�شل 

باالأندل�ص، الذي م�شي ولن يعود ...
تنويه : يف عمان العا�شمة االأردنية، التقيت 

يف فندق القد�ص بال�شيدة �شهال العجيلي، 
الكاتبة، قريبة الكاتب الكبري عبد ال�شالم 

العجيلي، واذ عرفتني بنف�شها رويت 
لها حكايًة ب�شيطة وقعت يل مع االأ�شتاذ 

العجيلي.
كنت قراأت له رواية )قلوب علي االأ�شالك(، 
و�شاءين اأن يف الرواية نقدًا اعتربته غري 

من�شف لتجربة الوحدة بني م�شر و�شورية، 
وللرئي�ص جمال عبد النا�شر، فكان اأن كتبت 

مقالة عن الرواية، ومما اأوردته اأنه من 
ماآثر مرحلة الوحدة، وجمال عبد النا�شر، 

ا�شت�شالح مناطق )الغاب( يف �شمال 
�شورية...

التقيت باالأ�شتاذ العجيلي يف مقر 
جملة)املعرفة ( ال�شورية بدم�شق، عند 

االأ�شتاذ خلدون ال�شمعة، وهنا اأحرجت ملا 
امتدح بع�ص اأعمايل الروائية، ثم نبهني 

بلطف اأن �شهل الغاب ال يقع يف �شمال 
�شورية، وحدد يل املكان بال�شبط وهو 

يبت�شم!
�شعرت باحلرج ال�شديد، واالرتباك...

لقد تعلمت منه در�شًا كبريًا، وهو اأن اأتيقن 
عندما اأكتب، واأن اأكون دقيقًا.

رويت لل�شيدة العجيلي احلادثة، واأبديت 
احرتامي لهذا الكاتب الكبري، الذي رمبا 

اأخذت عليه م�شاركته يف وزارة )االنف�شال(، 
واحرتمته دائمًا ككاتب كبري...

قراأت ما كتبته ال�شيدة العجيلي يف القد�ص 
العربي ، ونقلها ما رويته لها لالأ�شتاذ 

العجيلي، واأنني �شمعت عن �شدور مذكراته 
عن فرتة م�شاركته يف حرب فل�شطني عام 48، 

وما رواه عن جي�ص االنقاذ...
�شرين جدًا اأنه كتب يل اهداء على مذكراته، 
واأن ذلك االهداء رمبا يكون من اآخر ما خط 

قلمه، ولقد اأ�شعدين اأن االأ�شتاذ العجيلي 
�شحك كثريًا عندما �شمع احلكاية من ال�شيدة 

�شهال...
كلمتي هذه هي حتية متوا�شعة لهذا الكاتب 

الكبري، والتعرف على فنه الق�ش�شي، يرحمه 
الله...

هذه الق�شة هي الق�شة االأوىل يف املجموعة 
التي حتمل نف�ص العنوان )قناديل 

ا�شبيلية(...

قناديل إشبيلية لعبد السالم 
العج�ي�ل�ي: اس�ت�ي�الد حك�اية
م������ن ح����ك����اي����ة ب��س��ح��ر 
وب������الغ������ة ف������ي ال���ق���ص

ر�ساد �أبو�ساور
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�لتحرير
-----------------

نز�ر عبد �ل�ستار

�الخر�ج �لفني
-----------------
م�سطفى �لتميمي

�لت�سحيح �للغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س �الإد�رة
رئي�س �لتحرير  بد�ية مع �حلرب 

عرفت عندما كربت اأن اجل�شم ال�شائر ذاك كان طائرة حربية 
واأن تلك القطع املت�شاقطة قنابل مهلكة كانت الطائرة تلقيها 

على مواقع متفرقة من بلدتنا، واأن ذلك حدث يف االأيام 
االأخرية من �شهر ايلول من عام 1921. هذه اأبعد ما حفظته 
ذاكرتي من �شور. ولعل ا�شتقرار هذه ال�شورة بهذه القوة 

فى ذاكرة الطفل ال�شغري الذي كنته قد ترك يف الوعيي 
تاأثريا ا�شطبغت به حياتي املقبلة يف كثري من جوانبها، 

واجلوانب الفكرية وال�شيا�شية منها ب�شورة خا�شة . تلك 
الطائرة كانت واحدة من طائرات جي�ص فرن�شا الذي غزا 

بالدنا واحتلها با�شم االنتداب بعدما غدر احللفاء بالعرب 
وتقا�شموا بالدهم . واإلقاء نقابلها على بلدتي الرقة ، كان 

الأن هذه البلدة اأ�شبحت يف ذلك احلني مقرا احلركة وطنية 
اأعلنت الرقة وما حولها دولة عربية م�شتقلة ال تعرتف 

بانتداب فرن�شا، ب جندت جي�شا وجهته اإىل حلب ملحاولة 
ا�شتنفاذها من يد املحتل الفرن�شي، ذلك تاريخ جمهول 
لبلدتي ال�شغرية ب�شطته يف كتاباتي بعد مرور عقود 

طويلة من ال�شنني على اأحداثه، ولي�ص هنا مكان روايته ، 
ولكنى اأردت القول اإنه قد يكون فى ا�شتقرار هذه ال�شورة 

فى خاطرى طيلة ما يفوق ثالثة اأرباع القرن اإرها�ص ملا 
�شتكون عليه اأفكار ذلك الطفل ويكون عليه �شلوكه وت�شرفه 

حني يغدو �شابا وبعد اأن يكتهل ثم ي�شيخ. 
تتزاحم ال�شور على مرفاأ الذكريات بعد تلك ال�شورة 

االأوىل املفرطة يف البعد، كرب الطفل يف اخلام�شة من عمره 
، وانتقل بذلك من ح�شن اأمه اإىل ح�شن املدر�شة، كان 

انتقااًل مبكرا بالن�شبة النتقال اأنداده الذين كانوا يفوقونه 
يف ال�شن، فاأك�شبخ ذلك مكا�شب وعر�شه لبع�ص اله�شا�شة 

يف تكوينه العلمي مل يتخل�ص منها اإال بعد عناء وزمن 
طويل. 

عاملي �جلميل 
كانت املدر�شة عاملي اجلميل واملف�شل، ولكنها مل تكن كل 

العامل يل، كانت هناك املطحنة التي ميلكها والدي، وهناك 
م�شارب اأعمامي يف البادية حول بلدة الرقة ، اأو باالأحرى 

يف �شهول تلك البادية التي تع�شب فى الربيع ةحترق 
اأع�شابها �شم�ص ال�شيف امللتهبة فرتتد مقفرة جرداء. كنت 
اأتردد على املطحنة الأحمل الأبي طعام غدائه وعلبة دخانة 

اليومية من منزلنا، والأتاأمل فى الرحى الدائرة وهي تتلقى 
احلنطة حبوبا قا�شية وتقذف بها دقيقا ناعما، و الأتطلع 

اإىل املحرك ذى الدوال بني ال�شخمني وهما يدفعان باملكب�ص 
اإىل جوفه ويجتذبانه من ذلك اجلوف، يف حركات منتظمة 

عنيفة ور�شيقة يف اآن واحد ، وحدث يف اإحدى مرات 
تطلعي ذاك اأن علق طرف القنباز الذي كنت اأرتديه بال�شري 
اجللدي مل�شخمة املاء التي كانت مركبة فوق بئر يف جانب 
املحرك، وهو يدور على دوالبه ، فلم اأ�شعر اإال واأنا مرتبط 
بذلك الدوالب مرتفعا اإىل قمته قبل اأن ينحدر فيلقيني يف 

قرارة البئر. �شارع اأرمني ، ميكانيكي املطحنة االأرمني، 
اإىليّ واجتذبني من يدي بقوة قاذفا بي اإىل االأر�ص بجانب 
فوهة البئر. و�شلم الله ذلك ال�شبي الطلعة ، القليل احلذر 

من هالك حمقق اآنذاك . 
اأما م�شارب اأعمامي فقد كنت اأتردد عليها، يف الربيع، 

يف العطل املدر�شية وبعد الظهر من كل خمي�ص ويوم 
اجلمعة التايل له . كان اأهل بلدتنا، واأ�شرتنا من بينهم 
، ن�شف ح�شر ي�شكنون منازل البلدة احلجرية ن�شف 

ال�شنة ويخرجون اإىل ال�شهوب املع�شبة يف الربيع واأوائل 
ال�شيف مع اأغنامهم يتنقلون بها بني املراعي. والدي كان 

من اأوائل الذين حت�شروا و�شكنوا البلدة يف ال�شنة بكاملها 
، ولهذ كنت اأجلاأ اإىل منازل اعمامي يف بيوت ال�شعر يف 

املراعي كلما اأتيحت يل الفر�شة، فاأرعى مع �شبيانهم 
اخلراف واأطاردها حايف القدمني معهم ، واأنام حتت �شماء 
الربيع املتاألقة النجوم واأ�شتمع يف الفجر، واأنا بني النوم 

واليقظة ، اإىل اأحاديث املت�شامرين املتحلقني حول النار 
املوقدة يف كا�شر البيت قبل اأن يهب الرجال لياأتوا بنعاج 

القطيع اإىل اإىل اأمام امل�شارب وتهب الن�شاء لتحلب تلك 
النعاج. 

منعطف حياتي 
بعد الدرا�شة االبتدائية كان علي اأن اأنتقل اإىل حلب املتاعبة 

تعليمي الأن الرقة مل تكن حتوي مدر�شة ثانوية، وهنا 
ويف ختام ال�شنة االأوىل من الدرا�شة الثانوية، حدث ما 
اعتربته بعد ذلك املنعطف الكبري يف حياتي. اأ�شبت يف 
العطلة ال�شيفية مبر�ص اأجلاأ والدي اإىل اأن ينقلني اإىل 

حلب ليعاجلني اأطباوؤها، ال اأذكر اليوم، واأنا الطبيب، ماذا 
كان ذلك املر�ص، الذي اأذكره اأن الدكتور مونييه، وهو 

الطبيب ال�شوي�شري اجلن�شية الذي توىل العناية بي يف 
م�شت�شفاه قرابة ع�شرة اأيام ، اأ�شار على اأبي باأن يقطعني 

عن االلتحاق باملدر�شة عاما كامال، بقيت العام التايل بطوله 
فى الرقة بناء على ا�شارة الدكتور مونييه، وبقيت عامني 

بعده فيها بناء على رغبة الوالد الذي اأرادين على اأن اأنقطع 
عن الدرا�شة الأعينه يف اإدارة اأعماله واأمالكه ، اأنا الذي كنت 

ولده الوحيد اآنذاك. 
كان ذلك م�شريا قا�شيا يل اأنا الذي فتحت اآفاق تفكريه 

واألهبت خياله قراءاته الكثرية واملختلفة ، ولكن رب �شارة 
نافعة، وع�شى اأن تكرهوا �شيئا وهو خري لكم ، كانت هذه 
االأعوام الثالثة املتتابعة �شرورية لن�شج تفكريي كما اأنها 
اأحلقني مبدر�شة من نوع اآخر، رحت اأتلقى املعرفة فيها ال 
من اأفواه املعلمني اأو من �شفحات الكتب، بل من خمالطة 

النا�ص وممار�شة احلياة والتعامل املبا�شر مع اأمورها. 
تلك هي مدر�شة العمل اإىل جانب والدى وحتت اإ�شرافه، 
عملت يف املطحنة التي كنا منلكها م�شرفا عليها وجابيا 

على غلتها، اأتاح يل ذلك التعرف على اأ�شناف النا�ص 
الذين كانوا يتوافدون علينا، ن�شاء ورجاال، من البلدة 

ومما حولها يف املنطقة الوا�شعة املحيطة بالبلدة، البدو 
كانوا ياأتوننا بقمح موؤونتهم على جمالهم ، والقرويون 

على احلمري، و�شكان البلدة على عرباتهم التي جترها 
الكد�ص، وهي غري االأ�شائل من اخليل ، اأ�شبحت على 

معرفة بالقبائل ن�شبا ولهجات كالم ورزاية اأحداث �شالفة 
وجيدة ، هذا يف النهار، اأما يف الليل فقد اأتاح يل �شن اليفع 

الذي قاربته اأن اأكون من رواد م�شافة اأ�شرتنا، اأجل�ص 
منها قريبا من املدخل، م�شتمعا اإىل اأحاديث الكهول عن 

�شئون االأقارب واالأباعد، يف بلدتنا ومنطقتها ويف مدننا 
وبالدنا باأ�شرها. ويف �شهر رم�شان ب�شورة خا�شة كنت 

اأ�شتمع اإىل اأحد اأعمامي ممن كانوا يح�شنون القراءة يتلو 
على رواد امل�شافة ، بعد �شالة الع�شاء كل ليلة ، ف�شال من 

كتاب فتوحات ال�شام للواقدى اأو من رواية �شرور اآغا 
و�شاحلة خامن و�شلطان عبد احلميد املرتجمة عن الرتكية 

، وحني كانت تتاأزم اأمورنا ال�شيا�شية مع فرن�شا املحتلة 
كان ح�شور امل�شافة يتحلقون حول ذلك العم اأو غريه وهو 

يتلو عليهم اآخر افتتاحيات جنيب الري�ص، يف جريدته 

القب�ص، يف مهاجمة املحتل وت�شفيه �شيا�شته ، فتلتهب 
النفو�ص حما�شة وتعلو االأ�شوات باال�شتنكار واالحتجاج 

والتنديد. 

�لق�سيدة �الأوىل 
كان تالمذة مدر�شتنا الوحيدة يف البلدة قد تهياأوا، 

باإ�شراف معلميهم، ليقوموا بتمثيل م�شرحية عنوانها 
واأ�شاركهم  جتاربها  معهم  اأح�شر  كنت  ال�شموءل"،  "وفاء 
يف اإعدادها ، نظمت اأنا لهذه املنا�شبة ق�شيدة ، كانت اأول 

ق�شيدة يل �شحيحة الوزن و�شليمة اللغة على ما اأذكر، 
وعهدت بها اإىل اأحد الفتيان ليفتتح بها التمثيل م�شرتطا 
عليه اأال يذكر ا�شمى كناظم لها، كان ا�شرتاطي هذا نابعا 

من انطوائي على نف�شي وحياء مفرط يجعلني اأتهيب من 
كل اإ�شارة اإىليّ متيزين عن االآخرين، بداأ متثيل امل�شرحية 

م�شبوقا باإلقاء تلك الق�شيدة، ولكن ما ا�شرتطته على ملقيها 
مل يدخل يف حيز التنفيذ فقد اأعلن ذلك الفتى ا�شمي باأعلى 
�شوته منوها باأنى اأنا ناظم الق�شيدة، وما جرى فى اليوم 

التايل حلفلة التمثيل اأن اأقرباء اأبي واأ�شدقاءه تكاثروا 
عليه بلومهم اإياه على دفن مواهبي يف العلم واالأدب حتت 

غبار املطحنة ويف زيتها، ومبطالبتهم له باإعادتي اإىل حلب 
كي اأتابع الدرا�شة التي هجرتها يف ثانويته. 

وهكذا عدت اإىل حلب ومدر�شة التجهيز الثانوية فيها، وقد 
�شاعت على اأربع �شنوات من الدرا�شة ، ا�شتدركت �شنتني 

من تلك االأربع يف فح�ص تاأهيل، اجتزته بنجاح ، و�شاعت 
مني �شنتان، ولكن هل �شاعت مني تلكما ال�شنتان حقا؟ 
ال�شحيح اأن ال . �شنوات االنقطاع التي �شاعت مني، اأو 
على، اكت�شف بعدها اأنها اك�شبتني فوائد ال تقدر بثمن، 
عدا ن�شج الفكر وجتربة العمل ومعرفة اأ�شناف النا�ص 

التي حتدثت عنها، وجدتني قد ح�شلت من قراءتي على 
زاد من املعرفة فى علوم �شتى اأتفوق بها على اأقراين يف 

املدر�شة التي عدت اإليها، واأحيانا اأتفوق بها على اأ�شاتذتي 
يف بع�ص تلك العلوم. واأهم من ذلك كله اكت�شف اأن تهيبي 

من احل�شاب والريا�شيات والعلوم احلقيقية، الذي كنت 
اأح�شبه �شعفا وعجزا مني فيها، اكت�شفت اأن ذاك التهيب قد 

فارقني كليا وحتول اإىل مقدرة وولع �شديد بتلك العلوم. 
ثابرت يف املدر�شة الثانوية على قرزمة ال�شعر، اأعلى 

نظمه نظما هزيال فى اأول االأمر، اإىل اأن ا�شتقام يل اأمره 
باال�شتمرار وبتو�شع املعرفة ، اإال اأين مل اأتعد فيه املزاح 

والت�شلية ، اأ�شخر فيه من رفاقي واأر�شم به �شورًا �شاحكة 
الأ�شاتذتي، واأحيانا اأنظم به نظريات الهند�شة ودرو�ص 

الكيمياء يف اأراجيز �شاخرة على طريقة األفية ابن مالك! 
ذلك اأن تعلقي الكبري واجلاد كان بالعلوم احلقيقة من 
فيزياء وريا�شيات ، يعجبنى العناء الذي اأحتمله يف 

اإتقانها والنجاح يف رو�شها، يف حني اأن النجاح يف االأدب، 
نرثه و�شعره ، كان يواتيني ب�شهولة وي�شهد بنتائجي 

امل�شرفة فيه املعلمون والرفاق، واإىل جانب هذا منت 
يف نف�شي، مع تقدمي يف ال�شفوف العليا، بذرة حب 

العمل العام ، العمل ل�شالح الذين اأنا منهم فى جمتمعى 
ويف الوطن الذى هو وطني. اأ�شبحت يف ال�شنني 

االأخرية من الدرا�شة الثانوية الرئي�ص املنتخب للجان 
الطالب، واملوؤ�ش�ص ملجلة اأ�شدرتها مع رفاقي و�شميتها 

االإ�شربات  فى  اإخواين  مع  وامل�شارك  الطالب" ،  "�شوت 
والتظاهرات �شد املحتل الفرن�شي، واملتكلم با�شم اأولئك 

االإخوان حني يقت�شي االأمر املديرين والوزراء. 

��سماء م�ستعار ة 
ومبثل هذا الت�شرت والتوقيع باالأ�شماء امل�شتعارة ن�شرت 

كتابات اأدبية كثرية يف عدد من الدوريات امل�شتهرة يف 
ذلك الزمن ، مثل جملة "احلديث" يف حلب و "املك�شوف" 
فى بريوت ، وهي دوريات كانت حتفل مبا يكتبه اأ�شاطني 

الفكر والثقافة ويطمح الكثريون اإىل اأن تظهر اأ�شماوؤهم 
فيها. اأما اأنا فكنت قانعا باأن يجاور اإنتاجي االأدبي فى 
تلك الدوريات اإنتاج امل�شاهري، وباأن يلقى االإعجاب من 

القراء دون اأن يعرف اأحد، اإال الندرة من اأ�شحابي، باأين 
كاتب تلك الق�ش�ص اأو امل�شرحيات اأو ناظم تلك الق�شائد 

، وا�شتمر هذا اإىل اأن نلت �شهادة البكالوريا من �شف 
الريا�شيات ال من �شفوف الفل�شفة اأو االآداب، واإىل اأن 
احت�شتننى اجلامعة ال�شورية يف دم�شق، يف درا�شتى 

الطب فيها، بعد احت�شان مدر�شة التجهيز الثانوية يل يف 
حلب. 

العلم ، واالأدب، والعمل العام ، هي املهام الرئي�شة الثالث 
التي حملتها معي من مرحلة الدرا�شة الثانوية اإىل املرحلة 
اجلامعية، ثم اإىل جميع مراحل حياتي التالية لهذه وتلك . 

يف العلم كنت الطالب اجلاد والدائم النجاح ، ثم املتابع 
لكل ما هو جديد يف امليدان الذي اخرتته حلياتي، ميدان 

الطب والعلوم التي ي�شتند اإليها ، واملطبق ملعرفتي بكل 
اإخال�ص وتفان على من هم بحاجة اإليها فى ذلك امليدان ، 

ويف االأدب تابعت م�شريتي كهاو له، اأعتربه متعة وت�شلية ، 
ولكني ال اأ�شتهني به وال تهاون يف تلم�ص االإتقان واجلودة 

فيه، ظللت ردحا من الزمن ، �شبع �شنوات اأو ثمان ، اأن�شر 
ما اأكتبه يف الدوريات املختلفة مت�شرتا وراء االأ�شماء 

امل�شتعارة، كنت اأنتقل من ا�شم اإىل اآخر، معميا على من 

يريد معرفتي، اإىل اأن وقعت يف فخ اأحد ال�شحفيني الذي 
ك�شفني وعرف بي ثم اأقنعني، بعد اأن اأ�شبح �شديقا يل، 

باأن لي�ص من حرج يف اأن يعرفني قرائي وال من خطر 
فى اأن تلحق بي ال�شهرة ! ويف هذا املجال اأذكر اأن اأحد 

الدار�شني اأح�شى االأ�شماء امل�شتعارة التى كتبت بها بني 
عامي 1936 و 1970 فوجدها تتجاوز اثنني وع�شرين 

ا�شما . 
اأما عن العمل العام ، فقد كان ا�شتمرارا ملا كنت بداأته يف 

درا�شتي الثانوية ، ال جمال فى العمل العام للمجهولية 
وللت�شرت وراء االأ�شماء امل�شتعارة ، عرفت بني اأقراين 

بالن�شاط يف هذا امليدان ، وعندما بلغت ال�شفوف املتقدمة 
اأ�شبحت رئي�ص جلنة الطالب فى معهدي لعدة اأعوام 
وم�شاركا مرموقا يف فعاليات االأو�شاط اجلامعية من 

ثقافية وريا�شية و�شيا�شية . وكانت تلك مقدمة النغماري ، 
بعد تخرجي فى اجلامعة ال�شورية طبيبا، يف خ�شم العمل 
ال�شيا�شي فى بلدي، قمت برت�شيح نف�شى للنيابة فى بداية 

عملي كطبيب فى بلدتي، الرقة ، وفزت بع�شوية املجل�ص 
النيابي ال�شوري عنها ، وكان ذلك يف �شيف عام 1947، 

اأعنى منذ اأكرث من ن�شف قرن م�شى . 
ذكريات العمل ال�شيا�شي، كما با�شرته بنف�شي يف نحو 
من �شنتني كنت فيهما اأحد ممثلي ال�شعب يف املجل�ص 

النيابى ذاك ، هي من الكرثة واالأهمية بحيث ي�شيق بها 
مرفاأ الذاكرة . كانت �شوريا قد نات ا�شتقاللها التام بجالء 

جيو�ص املحتل عنها منذ �شنة واحدة فان�شرف حكامها 
ووراءهم ال�شعب اإىل اجلهاد االأكرب بعد اجلهاد االأ�شغر، 

اأعني اإىل معركة البناء وا�شتعادة احلقوق املغت�شبة 
وال�شعي لتحقيق املثل العليا . الذكريات كثرية كما قلت 
. واأقف منها على ذكريات وقائع معينة كانت من اأهم ما 

مربي تاأثريًا لتفكريي وتوجيها ل�شلوكي. تلك هي الوقائع 
التي �شهدتها اأو �شاركت فيها ثم تابعت جمرياتها ومازلت 

لها متابعا ، واأعنى بها وقائع الق�شية الفل�شطينية. 

�لتطوع من �أجل فل�سطني 
احتللت مقعدى يف جمل�ص النواب فى وقت و�شلت فيه 

الق�شية الفل�شطينية اإىل قمة التاأزم . تاألب العامل الغربي، 
ومعه االحتاد ال�شوفيتي، على حق العرب و�شدر قرار 

هيئة االأمم املتحدة بتق�شيم فل�شطني ، على اأن يطبق هذا 
القرار يف 15 ايار �شنة 1948. مل ير�ص العرب ، �شعوبا 

وحكومات بالقرار اجلائر وتنادوا اإىل احليلولة دون 
تنفيذه بقوة ال�شالح عن طريق اجلهاد ال�شعبي املتمثل 
باأفواج جي�ص االإنقاذ، وهي اأفواج تاألفت من متطوعي 

البالد العربية املختلفة ، اأوال ، ثم بتدخل اجليو�ص 
الر�شمية اإذا اقت�شي االأمر بعد ذلك ، وفى غمرة اأحداث 

تلك الفرتة احلرجة وجدتني اأهجر مهامى كنائب يف 
املجل�ص واألتحق متطوعا مبجاهدي فوج الريموك الثاين 
من جي�ص االإنقاذ، وهو الفوج ال�شوري من ذلك اجلي�ص ، 
يرافقني يف ذلك االلتحاق زميلي فى النيابة االأ�شتاذ اأكرم 

احلوراين، اأكون فى مقدمة من دخلوا االأر�ص الفل�شطينية 
من املجاهدين ، �شعيا وراء ن�شرة فل�شطني العربية 

وا�شتنفاذها من خمالب حتالف ال�شهيونية العاملية واأعداء 
العرب فى العامل الغربي على اأر�ص العرب املقد�شة. 

كان فوج الريموك الثاين بقيادة اأديب ال�شي�شكلي الذي 
كان �شابطا برتبة رئي�ص وهي الرتبة التي حتول ا�شمها 

اليوم اإىل رائد اأو مقدم ، وكان دخولنا اإىل فل�شطني 
من احلدود اللبنانية، جنوب بنت جبيل والنبطية ، يف 

ليلة الثامن من �شهر كانون الثاين �شنة 1948. با�شرنا 
عملياتنا اال�شتك�شافية واحلربية التي ال جمال للتف�شيل 

عنها طيلة ال�شهور اخلم�شة التي �شبقت موعد دخول 
قرار التق�شيم مرحلة التنفيذ. واذا كنت قد عدت بعد تلك 

ال�شهور اإىل ماكني فى جمل�ص النواب متابعا م�شريتي 
ال�شيا�شة حتت قبة الربملان ويف املحافل املختلفة وعلى 
�شفحات اجلرائد واملجالت، فاإن التجربة التي عدت بها 
من املعاناة على اأر�ص الواقع يف فل�شطني فتحت عيني 

على اأمور كثرية وب�شرتني باأمور كثرية كنت بعيدا عن 
معرفتها مثل االآخرين الذين مل يتح لهم معاي�شة ما عاي�شته 

اأنا. اأكت�شفت يف تلك التجربة اأ�شياء كثرية عن �شري 
اأمورنا، وعن خ�شائ�ص �شعوبنا، وعن اأقدار رجالنا ، ومن 

�شوء احلظ اأن جتربتي ، كما رددت يف منا�شبات كثرية، 
قد تك�شفت يل عما خيب اأمل ال�شاب املثايل الذي كنته يف 

تلك االأيام، ومن �شوء احلظ كذلك اأن �شري اأمورنا القومية 
منذ عام 1948 اإىل اليوم جاء موؤيدا تقديراتي ال�شيئة عن 
و�شعنا واإمكاناتنا، وهي التقديرات التي و�شعتها لنف�شي 

يف ذلك احلني . 

�لعودة لالأدب 
واأعود اإىل االأدب مرة اأخرى خامتا به هذا احلديث 

الطويل. لقد داأبت على اأن اعتربه لنف�شي واأذكره لالآخرين 
كهواية ، ممتعة و�شامية يف اآن واحد، اأمار�شها يف غري 

عناء ويف قليل من اجلد. ولكن، كما قال ال�شاعر القدمي: 
�سار جد� ما لهونا بهرب جد جره 

�للعب! 
فما يطفو على األوان الن�شاط املختلفة يف حياتي، وما 

يعرفني به االخرون ويحاورونني فيه ويتق�شون 
اأخباري فيه، هو االأدب قبل الطب وقبل ال�شيا�شة وقبل 
فعاليات خمتلفة اأخرى اأجدين ما ق�شرت فيها عن اأداء 

ما وجب علي وال عن تقدمي ما قدمته، متطوعا ومفيدا، 
للنا�ص حويل وللقيم واملعتقدات التي اأومن بها، عطاءاتي 

االأخرى تنح�شر معرفتها يف حلقات �شيقة وبني اأنا�ص 
حمدودين ، اأو اأن دوامها ال ميتد اإىل زمن طويل. اأما 

العطاء االأدبي مني ومن اأمثايل فاإنه، اإذا كان يحمل �شفات 
توؤهله لذلك، طويل الدميومة وعري�ص اجلمهور ، لقد 

انتهى بي اإ�شرار االآخرين على تقدمي �شفتي االأدبية على 
�شائر �شفاتي االأخرى اأن تابعتهم اأنا اإىل االإميان بقيمة 

هذه ال�شفة واأكاد اأقول اإن ذلك حدث على الرغم مني ! 
ولعلي يف هذا الواقعة التي اأرويها للقراء يف خمتتم 

املطاف اأ�شرب مثال لهذا الذي ذكرته عن تقدير من عدوين 
بتقديرهم ملا راأوه يف من موهبة ت�شتحق التقدير. 

حدث ذلك منذ �شتة اأعوام اأو �شبعة ، زارين يف بلدتي 
ال�شيدك. لو�شون، وهو امللق الثقايف يف ال�شفارة 

الفرن�شية يف دم�شق اأيامذاك ، وكان قارئا الأعمايل 
املرتجمة اإىل الفرن�شية ومعجبا بها، ويف زيارة يل اإىل 

دم�شق بعد عودته هو اإليها ات�شل بي هاتفيا و�شاألني 
عما اإذا كان باإمكاين اأن اأمر عليه، يف مكتبه، قلت له: 

اأفعل ، وبكل �شرور، فوجئت حني دخلت مكتب امللحق 
الثقايف الفرن�شي باأن راأيت �شورة كبرية يل معلقة على 

اأحد جدران املكتب. كانت �شورة قدمية، اأخذت يل يف 
اأيام ال�شبا، اأبدو فيها ممتطيا فر�شًا اأ�شيلة كنا منلكها يف 

ذلك الزمن ومرتديا ثيابا عربية، ا�شتغربت وجود هذه 
ال�شورة و�شاألته عنها. ابت�شم وقال اإنه عرث عليها بحجم 
�شغري حني زار الرقة ، واإنه كربها واأحاطها بهذا االإطار 
يف بريوت ، واإنه ا�شتدعاين لريجوين اأن اأ�شع توقيعي 

له عليها. مل اأملك اإال اأن اأجاريه يف االبت�شام وقلت له: 
ولكنك ت�شع �شورتي يف �شدر مكتبك الر�شمي، هذا املكان 

لي�ص يل ، اإنه مكان امل�شيو ميرتان ! كان فرن�شوا ميرتان 
يومذاك هو رئي�ص اجلمهورية الفرن�شية . كان جواب 

امللحق الفرن�شي ، املوظف يف �شفارة بالده، هذه الكلمة 
الغربية التي قالها بلهجة اقتناع : اأنت قيمة اأكرث ثباتا من 

امل�شيو ميرتان! 
بالطبع مل اأكن من الغرور، اأو من فرط االإعجاب بالنف�ص، 

بحيث اأ�شدق اأن قيمتي تفوق قيمة رجل كان رئي�ص 
جمهورية فرن�شا يف يوم من االأيام وكان ماىلء الدنيا 

و�شاغل النا�ص يف زمن رئا�شته، ولكن كلمة املجاملة التي 
نطق بها خماطبي الكرمي، ال�شيدك. لو�شون ، ت�شور بجالء 

اهتمام نخبة املثقفني ، اإن مل اأقل عامتهم ، يف عاملنا احلا�شر 
باالأدب ومببدعيه وتقديرهم لهم وله. وعلى ما ي�شبه الرغم 
مني، كما اأ�شلفت القول، اأ�شبحت جمرورا اإىل هذا التقدير 

وذلك االهتمام بالفن الذي بداأت فيه هاويا مثل امل�شتهني ثم 
انتهيت اإىل اأن اأجده اأجدر ما اأختم به هذا احلديث عن مرفاأ 

الذاكرة ،وعن اخلواطر التي ر�شت فيه بعد طول االإبحار.
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�لقبو �لذي كنت فيه مع �أمي، ومع ن�ساء كثري�ت معهن �أطفالهن، كلهن يتز�حمن ليتطلعن من باب �لقبو �إىل 
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