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محمد الشرايطي
تلحيم الخردة يطلق خيال المجّسمات

تونس ـ مريم الناصري

مطاعم  الكثيرة  منحوتاته  زّين 
ُ
ت

ــــس. تــجــتــذب  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــادق فـ ــ ــنــ ــ وفــ
والقطع  مجّسماته   

ّ
كــل تفاصيل 

الصغيرة التي ركبها ونحتها بإتقان،
الــــزوار فــي أي مــكــان وضــعــت فيه للتمتع 

بأشكال في منتهى الدقة والجمالية. 
الــشــرايــطــي )54 عــامــا(  مــنــحــوتــات محمد 
اليوم في داخــل تونس  ذات شهرة كبيرة 
وخــــارجــــهــــا. وهـــــو ُيــــبــــدع خـــصـــوصـــا فــي 
تــشــكــيــل مــجــّســمــات ألنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
حديدية  مخلفات  باستخدام  الحيوانات 
وقـــطـــع مــيــكــانــيــكــيــة مــســتــهــلــكــة لــســيــارات 
ــتــــي يــجــمــعــهــا فــي  ودراجـــــــــات نــــاريــــة، والــ
أو  تنظيم  أي  دون  مــن  الصغيرة  ورشــتــه 
إلى مجسمات  لتحويلها  تمهيدًا  ترتيب، 
فــنــيــة يــطــلــبــهــا ســـيـــاح وأصــــحــــاب فــنــادق 
ومــطــاعــم. يــعــيــش الــشــرايــطــي فــي منطقة 
بـــراكـــة الــســاحــل فـــي مــحــافــظــة نــابــل الــتــي 
ــن تـــونـــس  ــ ــتـــرًا مـ ــلـــومـ ــيـ تـــبـــعـــد نـــحـــو 60 كـ
ــة. ويـــقـــضـــي غـــالـــبـــيـــة وقـــتـــه فــي  ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــتـــي تــتــســع بــالــكــاد  ــتــــه الـــصـــغـــيـــرة الـ ورشــ
التي  الــخــردة  وبــقــايــا  امليكانيكية  للقطع 
طلب منه أحيانا، 

ُ
يحّولها إلى منحوتات ت

فــيــمــا يــصــنــع مــعــظــمــهــا مـــن أفـــكـــار يــجــود 

مجّسمات الشرايطي يطلبها سياح وأصحاب فنادق ومطاعم )العربي الجديد(

أمام ورشته الصغيرة يغسل  بها خياله. 
المعة،  لتصبح  امليكانيكية  القطع  محمد 
الشحوم  مــن  ينظفها  ثــم  تجف  ويتركها 
والــزيــوت، قبل أن يبدأ في صنع األشكال 

عبر تلحيم القطع بعضها ببعض. 

تطويع الخيال
»العربي الجديد«: »تركت املدرسة  يقول لـ
ــرًا، لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت شـــغـــوفـــا بـــالـــرســـم  ــ ــاكــ ــ بــ
ـــق بــالــنــقــش 

ّ
ــل ــعـ ــتـ والــــنــــحــــت، وبــــكــــل مـــــا يـ

والتزيني. جربت مرات العمل في مجاالت 
ـــت فــي 

ّ
الـــنـــقـــش أو الـــنـــحـــت، لــكــنــنــي فـــضـــل

النهاية صنع مجّسمات من قطع الخردة. 
ــي تــنــفــيــذ أفـــكـــار  ــا فــ ــانـ ــيـ وقـــــد أخـــفـــقـــت أحـ
مــجــســمــات راودتـــنـــي فــي خــيــالــي مسبقا. 
ــنــي اســتــطــعــت بــعــد مـــدة مـــن تمرسي 

ّ
لــكــن

في العمل وزيــادة خبرتي تنفيذ أّي فكرة 
تراودني مهما كان شكلها«. 

بـــاع الــشــرايــطــي مــجــّســمــات عـــدة صنعها 
بحرفية عالية إلى مطاعم ومقاه وفنادق، 
والــــتــــي زّيــــنــــت بــعــضــهــا حــــدائــــق كــبــيــرة 
وبــاحــات خــارجــيــة لــفــنــادق ومــطــاعــم، كي 
تجلب أشكالها املبدعة كل املارة إلى زيارة 

هذه األمكنة. 
وتختلف أسعار التحف الفنية التي تبدع 
أنـــامـــل الـــشـــرايـــطـــي فـــي صــنــعــهــا بحسب 

حــجــمــهــا وشـــكـــلـــهـــا وطـــريـــقـــة تــركــيــبــهــا، 
يــوفــر  كـــمـــا  دوالر.  آالف   5 إلـــــى  وصـــــــواًل 
مــنــحــوتــات وأشـــكـــال يطلبها مــنــه زبــائــن 
مــحــددة الستعمالها  مــجــّســمــات  يــحــبــون 
 
ّ
أن في تزيني ديــكــورات بيوتهم. ويوضح 

عددًا كبيرًا من زبائنه يطلبون مجسمات 
أحــصــنــة أو روبــوتــات.يــجــمــع الــشــرايــطــي 
للخردة،  أســـواق  مــن جــوالتــه على  القطع 
السيارات  تصليح  ورش  بــني  يتنقل  كما 
ــــات الـــنـــاريـــة ألخــــذ قــطــع لـــم تعد  ــــدراجـ والـ
مشكلة  »ال  ويــقــول:  لالستعمال.  صالحة 
في جمع القطع الحديدية التي تتوفر في 
املناطق.  فــي  أســـواق عــدة للخردة تنتشر 
ــا لــــشــــراء كــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــي،  ــيـــهـ ــقـــل إلـ ــتـ أنـ
أتــرك  فيما  الصغير  فــي محلي  وأضــعــهــا 

القطع الكبيرة خارجه«.
وهــــــو يـــجـــمـــع أّي قـــطـــعـــة مـــهـــمـــا اخــتــلــف 
حــجــمــهــا وشــكــلــهــا وقــــدمــــهــــا، ويــنــظــفــهــا 
يــقــدم له  فــي تركيبها. كما  يــشــرع  أن  قبل 
 مـــا يــمــلــكــونــه من 

ّ
نــــاس فـــي مــنــطــقــتــه كــــل

منها  يصنع  كــي  قديمة  ميكانيكية  قطع 
ــامـــهـــا حــســب  مـــنـــحـــوتـــات تـــخـــتـــلـــف أحـــجـ

طلبهم، ثم يشترونها منه.

مجال يستهوي كثيرين
ال يستعمل الشرايطي في ورشته معدات 

مــعــقــدة أو صــعــبــة االســـتـــعـــمـــال، بـــل فقط 
تلك التي تتوفر عــادة فــي ورش الــحــدادة 
الــتــقــلــيــديــة، وتــســتــخــدم فــي قــص الــحــديــد 
ــــض مـــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف  ــعـ ــ ــلــــحــــيــــمــــه، وبـ وتــ
 األمر 

ّ
والتلميع. ال شيء يبدو معقدًا، لكن

ليس مجّرد قص ولصق الحديد، بل عمل 
فني يتطلب مهارة يتقنها بعض محبي 
صنع املجّسمات من قطع الحديد. والذين 
ــع الـــيـــد فــــي تـــونـــس،  ــابــ ــعــــدون عـــلـــى أصــ يــ
املجال  هــذا  فــي  مختلفة  بطرق  ويعملون 

الذي بات يستهوي كثيرين.
في البداية، يركب الشرايطي شكل املجسم 
القطع الصغيرة  الكبير ثم يضع  وإطــاره 
للمجسم  الجميلة  التفاصيل  تشكل  التي 
ــكـــات  ــفـ ــع الــــغــــيــــار والــــبــــراغــــي واملـ ــطـ مــــن قـ
وكـــل الــقــطــع الــحــديــديــة الــتــي يــقــصــهــا أو 
منها  يشكل  كي  ولويها،  بتليينها  يقوم 
منحنيات سيركبها على املجسم. ويترك 
 معظم 

ّ
طـــالء، ألن بــال  املــنــحــوتــات  غالبية 

من يطلبونها يريدونها بلونها الطبيعي 
بال أي طالء أو إضافات، علما أن بعضهم 
يفضل طالءها باللون األسود القريب من 

لون الحديد الطبيعي. 
ــع  الــشــرايــطــي غــالــبــيــة مــجــّســمــاتــه  ويـــضـ
أمــــام مــحــلــه بــســبــب كــبــر حــجــمــهــا ولــعــدم 
استيعابها.  على  الصغيرة  ورشته  قــدرة 
املــارة  يقف  فيما  ال يخاف سرقتها.  لكنه 
الطريق  على  عليها  والتفرج  ملشاهدتها 
ــه. كــمــا يــشــاهــده بعضهم لــدى 

ّ
أمــــام مــحــل

تــنــفــيــذه عــمــلــيــات الــلــحــام أو قـــص القطع 
وتركيبها لتشكل أعمااًل فنية باتت تشهد 

إقبااًل كبيرًا.  
الشرايطي في صنع مجسمات  يبدع  وال 
من الحديد فقط، بل في رسم ونقش قطع 

فنية أخرى من مواد أخرى.

ُيبدع الشرايطي في 
تشكيل مجسمات 

لحيوانات باستخدام 
مخلفات حديدية 
وقطع ميكانيكية

■ ■ ■
يحّول بقايا الخردة 
طلب 

ُ
إلى منحوتات ت

منه أحيانًا، فيما 
يصنع معظمها 
بأفكار من خياله

■ ■ ■
باع مجسمات عدة 
صنعها بحرفية 
عالية إلى مطاعم 
ومقاٍه وفنادق، 

وُوضع بعضها في 
حدائق كبيرة وباحات 

خارجية

باختصار

وتستغرق  يريده.  الذي  المجّسم  ليشكل  وفكره  خياله  في  يجول  ما  الشرايطي  محمد  ينقل  أمامه،  صورة  أي  دون  من 
المجّسمات الكبيرة أشهرًا، فيما تحتاج تلك الصغيرة إلى بضعة أيام

هوامش

سعدية مفرح

الكاتب سلوٌك منتظٌر ومتوقع،  الفهم ملا يكتبه  سوء 
وراء  الكامنة  الكلمات  وظـــال  اللغة  مخاتلة   

ّ
ظــل فــي 

اب 
ّ
الكت حــرص  مــن  الــرغــم  وعلى  الحقيقية.  معانيها 

على توضيح ما يريدون، خصوصًا في املقاالت، فإّن 
سوء الفهم يحُدث دائمًا، فيتسّبب بمشكات، ويفّجر 
أمــا في  املقاصد.  أرض  مــزروعــة تحت  ألغامًا كثيرة 
الكتابات اإلبداعية، شعرًا وقصة وروايــة وغيرها، ال 
مشكات كبرى من سوء الفهم، ذلك أّن للمتلقي الحق 
في التأويل التلقائي ملا يقرأ، ما دام املبدع قد ترك له 
 يمكن أن يمارس فيها ألعاب القراءة والكتابة.

ً
مسافة

ــراءة والــكــتــابــة، عشت  ــقـ ــي رحــلــتــي الــطــويــلــة مـــع الـ وفـ
فهم  أســأت  األول،  الجانب  فــي  الجانبني.  على  الحالة 
بعض ما قرأته للمرة األولى غالبًا، وملــّرات كثيرة في 
أما  الحقيقي مــّرات قليلة.  اللحاق بالقصد  محاوالت 
فــي الجانب اآلخــر فقد صــادفــت آراء ووجــهــات نظر 
وتعليقاٍت كثيرة على ما أكتبه من مقاالت وتدوينات 
من  قصدته  ملــا  مغاير  فهم  على  تعتمد  وتــغــريــدات، 
مــعــنــى. وبــالــتــأكــيــد، ســـوء الــفــهــم الــنــاتــج عــن تــحــوالت 

اللغة وتركيباتها وطرائقنا املختلفة في تلقيها وفقًا 
أمـــر معقول  وغــيــرهــا،  ومــعــارفــنــا  ثقافاتنا  ملــســتــوى 
جــــدًا، حــتــى وإن كـــان ســبــبــًا فــي اخــتــافــات مجانية 
املعاني  ضح 

ّ
كثيرة، يتبّدد معظمها الحقًا، عندما تت

الحقيقية، وتختفي الظال تحت وهج الضوء.
املــقــبــول أن يتكئ سوء  املــعــقــول وغــيــر  لكن مــن غير 
املعاني  تحرف  أن  تحاول  مغرضة،  نياٍت  على  الفهم 
عن دروبها، وتخترع أفهامًا جديدة لها، غالبًا ما تكون 
بغرض  ودائمًا  الكاتب،  أراده  مما  تمامًا  العكس  على 
إيذائه والتأليب الجمعي عليه. وغالبًا ما يكون السبب 
لسوء  ال مجال  إذ  الكاتب،  كتبها  أخــرى سابقة  آراء 
أي  عليه  التأليب  يريد  من  فيتحنّي  التأويل،  أو  الفهم 
معنى ملتبس على طريق الكلمات الحقًا لينفذ املهمة! 
قبل أيام، تعّرضت ملثل هذا النوع من التأليب، بسبب 
تــغــريــدٍة كتبتها فـــي حــســابــي عــلــى مــوقــع »تــويــتــر« 
 شبه ساخرة، ويمكن أن تحتمل أكثر 

ٌٌ
وألنها تغريدة

قّرر  فقد  والتلقي،  الــقــراءة  ملستوى  وفقًا  معنى،  من 
بعض ممن قرأها أن يؤولها باملعنى األسوأ، والذي ال 
يمكن ملن يتابعني في »تويتر« أن يصدق ذلك املعنى 
الــذي يحيل إلــى العنصرية. مــع هــذا، أمعن مــن يريد 

اإلمعان باإلساءة، باحثًا عما غمض من قصد، ليعيد 
املقصود  فهمه  لسوء  ووفقًا  هــو،  بكلماته  صياغته 

بالتأكيد.
بعد  تبعاتها   

ّ
كــل مــع  وانتهت  الحادثة صغيرة،  بــدت 

مرور ساعاٍت قليلة، فقطار مواقع التواصل ال يكاد 
 عند تلك املحطات الصغيرة، لكّن األثر 

ً
يتوقف طويا

ونتائجه  أسبابه  حـــدث؛  بما  رًا 
ّ
تفك نفسي  فــي  بقي 

به،  تــواصــل،  أداة  اللغة بوصفها  وتــحــّوالتــه، وعــاقــة 
وحــجــم مــســؤولــيــتــي عــنــه بــاعــتــبــاري كــاتــبــة، مقارنة 

الذي  أو  القصد،  فهم  الــذي  املتلقي  بحجم مسؤولية 
إيجاد معنى  الــذي تعمد  ذلــك  أو  املعنى،  التبس عليه 

جديد أو مسيء! 
 منا نصيب من العاقة، ونصيب من املسؤولية، 

ّ
لكل

وإن كـــان الــحــجــم مــتــفــاوتــًا عــلــى الــصــعــيــد األخــاقــي 
على األقل. لكّن اللغة وحدها البريئة، على الرغم من 
خواصها املخاتلة وظالها الكثيرة ومعانيها املتحّولة 
أحــوالــهــا، وسيلة   

ّ
كــل فــي  فاللغة،  املــائــعــة،  وتراكيبها 

مع بعض من  بعضنا  نتواصل  الذين  ونحن  وغاية. 
خالها على صعيد الكام أو الكتابة، نتحّول أحيانًا 
 

ّ
إلــى مــجــرد أدوات فاعلة، نــحــاول االســتــفــادة مــن كل
فهم 

ُ
ن لكي  ال  لــقــدراتــنــا،  وفــقــًا  لــنــا،  املتاحة  ممكناتها 

اآلخرين ما نريد ونفهم بدورنا ما يريدون وحسب، 
لكن أيضًا لنستمتع بلعبة البحث عن املعنى الحقيقي 

املتكّون بيننا.
ني لم أِعد كتابة التغريدة التي 

ّ
 القارئ اآلن الحظ أن

ّ
لعل

 على ما أردت التعبير عنه في هذا 
ً
أسيء فهمها مثاال

ني فعلت ذلك تعّمدًا وتقصدًا، 
ّ
ه اكتشف أن

ّ
املقال، ولعل

على  املــخــتــلــق...  السيئ  املعنى  تكريس  عــدم  بــهــدف 
ه انتهى ومات.

ّ
الرغم من أن

لعبة اللغة وسوء الفهم

وأخيرًا

من غير المعقول وغير 
المقبول أن يتكئ سوء الفهم 

على نياٍت مغرضة، تحاول أن 
تحرف المعاني عن دروبها
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