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جمنون الأظافر

يا�سني اأبو الهيثم�

> الأ�سبوع 28:
بس������رعة، فتحُت اجلريدة. بحثُت رأساً عن امللحق 
الثقافي. فتش������ته، فما وجدُت ش������يئاً. رتبُت أوراق 
اجلريدة الصغيرة، ثم تصفحتها ثانية. لم ينشروها 

أيضاً هذا األسبوع!
بالل������ه عليكم، يا قّراء امللحق الثقافي -على قلتكم- 
أن جتيبوني: أهذا الشيء الذي نشروا اليوم قصة؟! 
أم أنهم يفتحون أذرعهم فحس������ب الحتضان األدب 

النسائي؟
يخبر محمد برادة في مقدمة مجموعة قصصية)1( 
حملمد شكري أن هذا األخير دخل املجال األدبي بعد 
أن نشرت له مجلة »اآلداب« البيروتية قصة »العنف 
على الشاطئ« عام 1966. كان عمره )شكري( وقتئذ 
31 سنة. وأنا -وأعوذ بالله من األنا- نشرُت قصتي 
»الرّسام« ب�«اآلداب«، وفي الترتيب األول سنة 2005 
وعم������ري بالكاد 28 س������نة. وكنُت أس������تأهل، غالباً، 

بدوري، رس������الة حتثني على مواصل������ة الكتابة، لوال 
أن كنُت أحجم عن عرض سيرتي لرؤساء التحرير، 
حتش������ماً. وقد بان أن الدكتور سهيل إدريس يصّب 
جام االهتم������ام أو يتعامل مع كفايات النّص ال غير، 
كان كاتب������ه من كان، فهل يخ������رج/ خرج من معطف 

والده سماح؟
ال أق������ارن نفس������ي بش������كري، واملقارنة أص������ًا غير 
منطقية. ش������كري ل������م يتقن الق������راءة والكتابة حتى 
بلغ العش������رين. فحيث أن اللغة وعاء، وألن اخلطاب 
العاِلم ال يتس������ع له إاّل احلامل الواعي، فرّب حامل 
أدٍب غي������ر أديب، ورّب حامل إبداٍع إلى من هو أبدع 
من������ه، ورّب ق������ارئ مفترض ملقالة أوع������ى من كاتب 
املقالة. باختصار ومباش������رة: قد تكون لغة ش������كري 
غير مسعفة إياه في يوم بحمل فكره املتسع العالم، 

وبتبليغ أغراضه الواعية البديعة. 
ونش������رُت على منابر أخرى، وأدخل������ُت عملة صعبة 

�  قاص من العراق.
)1( أملح إلى املجموعة »مجنون الورد«. هذا، واشتهر عن شكري، فيما اشتهر من عجائبيته وطقوسه الغريبة، ولعه بأكل الورد.
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من طري������ق مكافآت رمزية دوالري������ة. ومع ذلك، ال 
ينشرون لي في ملحق ال�... هذا، وال يأذنون لي بعد 

حتى بدخول املجال األدبي املغربي!
يكاد الناس، في املغ������رب، يقطعون في األمر اآلتي 
قطعاً: يتعني على العبي الكرة واملطربني وحتى على 
شيوخ القراءة أن ينتزعوا االعتراف، تلو االعتراف، 

من اخلارج؛ فمطرب احلّي ال يطرب.

> الأ�سبوع 29:
لم ينش������روا قصتي هذا األس������بوع أيض������اً. وإذا لم 
تنش������ر في األس������بوع املقبل، فلن يح������دث ذلك قبل 
شهر س������بتمبر/ أيلول. وأنا أقلب بعصبية، مكابراً 
أمل������اً يكزني في أط������راف أصابعي، صفحات امللحق 
الثقاف������ي، تذك������رُت املث������ل الس������ائر: »ال يدخل بني 
األصب������ع والظفر إاّل الوس������خ«، فضحكت، وتذكرُت 
مثًا آخر: »كثرة الهّم تضِحك«. بعضهم ينشر طوال 
الع������ام، ورغم ذلك ال يبيع من كتبه غير نس������خ »تعّد 
على رؤوس األصابع« )تعبير جاهز، الكته األلس������ن 
ومجت������ه األنفس، بيد أنه متوائ������م وقصتي(. أولئك 
هم الذين كّرهوا الناَس األدب ونفروهم من األدباء. 
كبُر زفزاف في نظري ملّا قرأُت أنه لم يكن يتهافت 
على النشر في املاحق الثقافية، وقال إنه يوّد ترك 
الفرصة للش������باب. هؤالء هم الكتاب الذين يؤمنون 
بأن س������وق القراءة يتس������ع للجميع، وبأنهم مدينون 
مبجدهم للعبقرية، وليس خللّو الساحة ممن يجدر 
بهم التص������دي للكتابة. لم أعد حقيقة أذكر، أيتعلق 
األمر بزفزاف أم شكري! عموماً، كاهما كبير في 

عيني.
أخش������ى أالَّ يكون جواز السفر إلى امللحق إاّل القبعة 
الفرنس������ية والرداء الروس������ي والس������يجار الكوبي. 
وأخش������ى أن ينحص������ر اجلواز ف������ي تصدير القصة 
ب�«إلى روح أب������ي القصة املغربي«، وختمها ب�«خريف 

هيلدسهامي« أو ب�«متت بني عشائي أوسلو«.
والبعض يتساءل عن حقيقة »لعنة جائزة احتاد كتاب 

املغ������رب لألدباء الش������باب«: كّل أو باألحرى ُجّل من 
يفوز به������ا ال يواصل الطريق. مهّم أن متتّد التوطئة 
إلى ما بع������د منح اجلائزة. واألهّم أن قصصاً كمثل 
القصص املنش������ورة اليوم ف������ي امللحق حترض على 
عدم التوقف. أما تلك القصص األخرى، فاجلميع 

يسعى دوماً للكتابة على دربها.

> الأ�سبوع 30:
لن أنشر قبل سبتمبر/ أيلول املقبل.

وهذا الكاتب الدكتور، الذي من س������ورية أو العراق 
أو من حي������ث ال أدري، يبعث لهم كّل أس������بوعني أو 
ثاث������ة بقصة جديدة. عفواً! املغ������رب بلد الثقافات 
والتن������وع واحلوار واالنفتاح... من بوس������عه أن يغرد 

خارج السرب؟! اللهم ال حتّملنا ما ال طاقة لنا به!
حت������دث جنيب محفوظ في أحد حواراته، في مقام 
التش������جيع، عن معاناة البداية. ق������ال إنه كلما كانت 
ترج������ع إليه قصة زاد القلق وقلَّت الثقة في النفس. 
وهؤالء يس������بقون إلى اش������تراط الءاته������م )ال تعاد 
األعمال إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر؛ ال 
تلزم اآلراء الواردة ف������ي املقاالت غير أصحابها؛ ال 

تكافئ املجلة إاّل من كلف بإعداد مادة ما(.
يتألف العام من 52 أسبوعاً، وإذا لم نحسب أسابيع 
شهر أغس������طس/ آب يبقى 48 أسبوعاً فقط. أما 
املسؤول عن امللحق الثقافي فصاحب لسبعني كاتبة 

وكاتباً.
عطل������ة من الثقافة س������عيدة، وموعدنا قد يكون في 

سبتمبر/ أيلول، وليس سبتمبر/ أيلول بقريب.
ال يسعني إاّل االنتظار، فهل أنتم منتظرون؟

أما وإن نش������رت هذه القص������ة التي بني أيديكم، با 
متل������ق وبا ابتزاز، فلتذهب القصة األخرى وامللحق 
الثقاف������ي وحتى الدخول الثقاف������ي برمته، ولتذهب 

األظافر التي قضمت من الغيظ إلى اجلحيم!
فغداً، ستنبت لي األظافر من جديد..


