


- ٢ -

� �� �� ��� � �� �� �� ��� � �

� ) �< +��

���������< � "3@��

��D/' �, 3�-2"� 3@

� 
� �����

=�8 C4! �< "��



'>-526$ '?57E$ D9$<46 %4&0

����� ��� 19 � �*�9 �0� ��� �*�59 ��� 
 � ��� � 	#���� 9 0� � �$*�

�� ��� � 0 �+ ��� � ��� ��39 � 
 � �4 � � ��� �*�*/��� ��%�0��3
 �

9 '�6� ���� � �� �,� .�� )9 '��,.�� )����7�� �&1�	 �: *� �� � �

�������� � 9 0� � �*�!� � �9 �4 � � � �*�*/�

�"� �69 � 
 �*�79 .7/)#� �� ���7�� �

��� �� � 0 �+ � ��%����� �� 2 �*�59 �� 
����� 0�9 ��*"���� �39 � 
 � �

�4 �(� ��9 '- *.� �� � ����� � 2 �80� �� �51L9'-FA



- ٣ -

إسماعیلإسماعیلأحمد أحمد 

 . سماعیلإالشاعر والكاتب الصحفي أحمد "

تخرج في كلیة اإلعالم قسم الصحافة جامعة القاهرة        "

. ١٩٧٩عام 

"�ŘŧƔũŠŗ�ŕćƔſţŰ �¿ƈŸƔ�ƓƅŕƍƗŔ�o�ŨƊƈÏ ×ÖÐ��

:صدر له دیوانان من الشعر"

. ١٩٨٩ طیبة – دار ةقصائد بال أغلف"

. ١٩٩٨ دار عیون جدیدة –قصائد الشخص اآلخر 
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الحنین إلى الشوك الحنین إلى الشوك 

ـاالت أح       أنا في المقهى وعليَّ    ـة لمق ـد   أن أكتب مقدم م

 . جمع في كتابإسماعیل التي ستُ

ـع     «: وإذ بصوت جهوري ینطلق یقول     أنا أتحدث من واق

الصوت، فإذا به رجل ضخم     نظرت خلفي، إلى    » ..األحداث

ـه             ـا یقول الجثة یتحدث إلى آخر أظنه صحفي، فهو یدون م

.. ال أستطیع أن ألملم نفسي    .. م، الصوت یشتتني  الرجل الضخ 

عد بولم یكن أمامي سوى أن أست     .. رها الرجل الضخم  فلقد بعث 

 . الكتابة وأنصت

الكالم كله سلیم ونقد في أوضاعنا السیاسیة واالجتماعیة،        

ـرئیس      ، كخطبة غراء لمسئول   بالضبط  أو الصفحة الرئیسیة ل

ـالم        . تحریر مهم لجریدة یومیة    ـن الك ـة م وبعد ساعة زمنی

كل هذا سأطرحه في    «:  قائالً هالمتواصل، أنهى الرجل كالم   

 . »ندوة یوم الثالثاء

ذهب . نبهار بقدرة الرجل على الكالم    رعان ما ذهب اال   وس

ـن       فإذا بي أمام كلمات جوفاء ال     االنبهار   ـي م  تسمن أو تغن

كما یقول السوریون، فنحن    » ق حنك ط«كلمات كأنها   . جوع
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ـد            في المجتمعات النامیة من العالم الثالث یتحول الكل إلى ناق

ـراغ    اجتماعي، وكذلك إلى محلل ریاضي، إ     سیاسي و  ـه الف ن

 . والتنفیس عن الطاقة المكبوتة

وهكذا وجدت نفسي أمام حقیقة ال مناص منها، وهي أنني          

ـي أو         أستطیع أن أكتب     ال ـب سیاس عن أحمد إسماعیل ككات

جتماعي أو معلق فني أو أدبي، فهناك من لهم باع أكثر منه            ا

ـوا            على ملء الصفحات في مثل هذه المجاالت دون أن یقول

وأنا ال  » خفة الدم « كما أن هناك ملوكًا للسخریة و      . یذكر اشیًئ

ـت             ـة لیس ـم، فالكتاب ـیًئا  أرید أن أربط أحمد إسماعیل به ش

مستهلكًا ترتبط بحدث أو مناسبة، وحینما تنتهي هذه المناسبة         

 . أو ذاك الحدث تصبح الكتابة ال قیمة لها

***

ـا   استخد» دیال كروا «لرسام الفرنسي   هناك أسطر ل   م فیه

ـي      ) &&)*(كلمة   ـه خّإ«والكلمة كاصطالح معناها الحرف » ی

ّخ«: هي» ال كروا ید«بالعامیة عندنا، وأسطر     الرجل یه على   إ

ـدیع             ـي ب .. الذي ال یرى سوى توضیح فكرة ما في عمل فن

ـدود             وأخّ ـن ح ـد م یه على الصورة التي ال تعكس شیًئا أبع

ـيء        » الشيء المرسوم  فالعمل الفني یذهب أبعد من حدود الش
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ـي      . المرسوم، أو الكلمات المكتوبة    تكمن قیمة العمل الفني ف

ـه  اتب، إ لكضیفه الفنان أو ا   یلكن  ذلك الذي ال یمكن تحدیده       ن

ـ «وهو ما حاول    .  في الحس والفهم   العمق ـروا  دی أن » ال ك

ـن أو              ـوم الف ـق لمفه یقودنا إلیه، كي نصل إلى إدراك أعم

ـب     لتكثیف ذا » دیال كروا «لقد قصد   . الكتابة ـالم الرحی ك الع

ـي     فثكن.. حولنا، الذي نطلق علیه لفظ واقعنا      ـغطه ف ه ونض

يء المحدود ال   حدود رؤیانا الخاصة في هذه الحالة یصبح الش       

ćŧƏŧţƈ���������ƀ» ƆųƈƅŔ�Ə» ƍ�Ɠŗ» ŬƊƅŔƏ��ŕćƔŸ» Ų Əƈ�ƓśŔŨƅŔƏ��Ŕ���ƉŨŏ

الموضوع الذي أنا بصدده هو ما تجاوزه أحمد إسماعیل في          

��¿Ű ś�ƓƄƅ�ƌśŕŗŕśƄ�Ƒƅŏ����������ƌ» ƔƆŷ�ŕ» ŗćƔũŻ�ū Ɣƅ�ŔŨƍƏ��ƉſƅŔ�řŗŕţũ�

 . ألنه شاعر

***

�����������ŔŨŏ�ŕ» ćŰ ƏŰ Ŧ��ŕćŗŕśƄ�ƇŧƂƔ�ƉŌ�ƇŕŬũ�ƑƆŷ�¿ƎŬƅŔ�Ɖƈ�ū Ɣƅ

س روایة ذات موضوع، وشخصیات     كان ما یقدمه الكاتب لی    

������������ũŸ» ŮƅŔ�ŧŕ» Ÿŗōŗ�ŧŧ» ţƔ�ŔćũŸŮ�Ś ŬƔƅ�ŕƎƊŌ�ŕƈƄ��ƓƈŔũŧ�ƇƆŬƏ

المعتادة وموسیقاه، بل هي مجموعة مقاالت نثریة كانت تنشر        

ـان             في جریدة أسبوعیة، والمقال حتى لم یكن له وحده، بل ك

 )  أیتم'&($(مجموعة من أجزاء مختلفة 
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ـیج     في هذه الحالة لیس أمام المرء سوى أن        ـاول نس  یتن

ـا ال              ـد علیه كتابة هذا الكتاب، وهذه النوعیة من النقد لم یعت

ـارئ    . الدارس وال القارئ المتخصص في مصر      فما بالنا بالق

إن قلنا  : ضرب له مثاالً  وكي أبسط األمر للقارئ فأل    . عاديال

ĻƜŝƈ�����ƛ�ŕćŰ ƔƈƁ�ƒŧśũƔ�ƉƔŧŗƅŔ�¿ŠũƅŔ������Ŗ » ŮŗŮ�ƌƔƈŧƁ�ƓžƏ��ŕćŸƈ

ـیص    » ینحشر«البدین  تختلف عن الرجل    » زنوبة« ـي قم ف

���ŕćƔŧţśƈ�ŶƈƛŔ��������Ŗ » ŮŗŮ�Ɠ» ž�ƉŕśƔũŕŸƅŔ�ƋŕƈŧƁ�ũŮţƊśƏ��ŉƏŲ ƅ

ال نملك أن نحدد أي الجملتین أفضل من األخرى،         » زنوبة«

ـل،            ـاقي الجم ألن هذا سیتوقف على وضع الجملة بالنسبة لب

 صدق  دوعالقتها باإلیقاع العام للكلمات وموسیقاها التي ستحد      

����Ɣ�ƉŌ�Ɠž�ƌśũŧƂƈƏ�Ŗ śŕƄƅŔ��ćŲ ŗƊ�ŕƊƅ�¿Ű Ə�ŕƈ�ŕ�����Řũŧ» Ƃƈŗ�Ŗ ŠŸƊƏ

ـة    وهنا  . أحمد إسماعیل على التعبیر عما یرید      ـح النقط تتض

ـات   إ: فقد یقول قائل  . أحصر نفسي فیها  التي أرید أن     ن كتاب

ـن         یأحمد إسماعیل تتشابه مع كث     ـي نح ـات الت ـن الكتاب ر م

ـف روز«دین على قراءتها على صفحات      معتا ـن  » الیوس م

تابتین، كبالنسبة لي فشتان بین ال    بعض الكتاب الساخرین، لكن     

ـیاحیة اهللا              ـة س فهناك فرق بین كتابة كاتب قد رجع من رحل

ـرق              ـفارة یط أعلم من أین أتى بنفقاتها، أو من دعوة من س



- ٩ -

ـبل              ـه س أبوابها أو ینتقد النظام والنظام الذي ینتقده قد وفر ل

الحیاة حتى أصبح یملك شقة في لندن أو باریس، فشتان بین           

ـین         كتابة مثل    ـتان ب تلك الكتابة وكتابة أحمد إسماعیل، وش

ـال،      . المرارة والحقیقة والزیف   ـنعة واالفتع وشتان بین الص

ـماعیل      . واألصالة واللوعة الحقیقیة   إن المرارة لدى أحمد إس

» سیلوني«و» مالبرتي«تقرب المرارة التي تجدها في كتابات       

 . أثناء الحرب العظمي الثانیة وبعدها

***

ĉũŧ�ŕƊƅ�ŔƏŬ����������¿ŕ» ƂƈƅŔ�Ƈƅŕŷ�ŧŧţ�ƒŨƅŔ�ƉŌ�řƔƏƊŕŝƅŔ�řŬũŧƈƅŔ�Ɠž�

ـال      » بیكون«هو الكاتب اإلنجلیزي     وفي الوقت نفسه هو المث

ąƔ�ƉŌ�Ŗ ŠƔ�ƒŨƅŔřŗŕśƄƅŔ�Ɠž�ƌŗ�ƒŨśţ���

ـن     » بودلیر«ولم نلبث، بعد قراءة كتابة       النثریة بما فیها م

ـیم           ـة والق شجن ولوعة وسخط، أن ضربنا بالتعالیم األكادیمی

ـه       . الحائطسیكیة عرض   الكال وبعد ذلك كانت كتابات من تبع

ـة           ـوم الكتاب من شعراء القرن العشرین تغیر مضمون ومفه

řƔũŝƊƅŔ�������ąŠƏ�řƔƊŕŝƅŔ�řƔƈƅŕŸƅŔ�Ŗ ũţƅŔ�Ś śŌ�ƇŝĲƊ��ŁƄƏ�ŉŔũŸŮ�ŧ��Ŗ ŕ» ś

أوروبا وعملوا مراسلین حربیین، وبلغت السخریة مداها في        

ـربیین، لكنه   » مالبرتي«و» أرول«كتابات   ـا  كمراسلین ح م
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ـاة        تابة بناء على المو   لكاصاغا   ـن مأس ـدي م ـف التراجی ق

ـل           ـف تحم اإلنسان، كانت النبذة القصیرة المعبرة عن الموق

وانتهت الحرب وكانت الحرب الباردة بین الكتلتین       . مأساة ما 

ـدارة            ،المهیمنتین ـه الص ـون ل  فإذا بنوع آخر من الكتابة تك

ـذا           ـي، وهك بجانب األدبیة الذاتیة، وهي كتابة المعلق السیاس

ـن         ـاملة ع تكونت معالم الكتابة الصحفیة التي تحمل معالم ش

الذات والموضوع وعن المحنة التي یمر بها الكاتب ویربطها         

 . بنوازعه والجانب االجتماعي

***

ـاعر   : ستطیع أن نحدد معالم كتابة أحمد إسماعیل      ن فهو ش

ـه،     يیكتب لجریدة أسبوعیة، لكنه معن      بأشجان الوطن ومحنت

ـن          فینعكس هذا على   ـدث ع  كلماته التي تصاغ، حتى لو تح

ندفاع ضیة عاطفیة، وهكذا فهو أقرب إلى ا      مشكلة زوجیة أو ق   

وحرارة كتابة الشعراء الغربیین في الجرائد، وهو أقرب إلى         

ـو    »أرول«و  » سیلوني«و» مالبرتي«مرارة وسخریة     لذا فه

أو صحف  » روز الیوسف «یختلف عن كتابات قد نجدها في       

ś�ƉŏƏ��řŲ ũŕŸƈƅŔćƔũƍŕŴ�ŕƎŸƈ�ƌŗŕŮŕ���

***
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ـي       یئن، ولكن  سماعیل ال إأحمد   ه في لوعة یحمل الشوك ف

�ŏ��ƌŷƏƆŲ����������ŔŨ» ƍ�¿ƈţƔ�ŕƊƆƄ��ƃƏŮƅŔ�Ƒƅŏ�ŕćƈœŔŧ�ŕĻƊƔƊţ�¿ƈţƔ�ƌƊ

ـدك           ،الحنین ـي جس  سأخبرك أیها القارئ كیف، تصور أن ف

���ŦŁ�ƏŌ�¿ƈŧŞŔũ�o��������ŕćƔƈţƈ�ŕćŬƏŗŧ�Ś ŬũŻ�ŔŨŏ�ƛŏ�šŕśũś�ƛ�Ś Ɗōž

تاح كذلك إال إذا ضغطت وضغطت      في هذا االنتفاخ، ولن تر    

ـى          متحمالً  األلم حتى یبزغ الصدید والتقیح وتظل تضغط حت

��ŕćƔƂƊ�ŕćƈŧ�Ɛũś����������ųż» Ų ƅŔ�Ɠƍ�¿ƔŷŕƈŬŏ�ŧƈţŌ�Ɛŧƅ�řŗŕśƄƅŕž�ƉŨŏ

ـغط            على جرح متقیح لكنه ال یصرخ، فقط یستكفي بأن یض

أحمد . على شفتیه حتى یدمیهما، وتظل اللوعة ویظل الحزن       

����ŕćŗŕŮ�¿ŔŪ�ŕƈ�¿ƔŷŕƈŬŏ���ũŴśƊƊƆž�ô���ŕƊũŕŴśƊŔ�¿ƏųƔ�ƉƅƏ����Ƒśţ�

���������ŢŲ śśŬ�ŨœƊƔţ��ŔćŧţŔƏ�ŕÆœƔŮ�řŗŕśƄƅŔƏ�Əƍ�¿ƔŷŕƈŬŏ�ŧƈţŌ�ŢŗŰ Ɣ

ـذاقها       . معالم كتابة أحمد إسماعیل    ـا وم ـا طعمه سیكون له

�����������¿» ŠũƅŔ�Ƒƅŏ�¿ƂƊƔ�ƉŌ�ƑƆŷ�ŔćũŧŕƁ�ƃŔŨƊƔţ�ƉƏƄƔŬ�ƌƊƗ��ŕƎŬţƏ

ـدة      العادي ذلك الحنین إلى الجرح   ـه لم ـن أن ـدامي، وأظ ال

اد أصبح هو األسلوب    راحنا دامیة، ألن الفس   ستطول ستظل ج  

 . ستثناءوالشرف هو اال

 حسن سلیمان                                

 ١٩٩٨ دیسمبر –القاهرة 
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 لویس عوض یوسف إدریس

 سعدي یوسف صالح جاهین

 حسن فتحي شادي عبد السالم

 لفادور داليس حجازي حسن سلیمان

 مكرم عبید أروى صالح
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::أدونیسأدونیس

وشاعروشاعر....وشعوبيوشعوبي....أنا شیعيأنا شیعي

أقام الفنان فاروق حسني وزیر الثقافة هذا األسبوع، حفل         

ـاهرة         ـه للق .. استقبال الشاعر الكبیر أدونیس بمناسبة زیارت

ُك     تاب والمثقفین المصریین، من بینهم     حضره عدد كبیر من ال

ـد       لویس عوض،   .  حقي، د  ىیحی ـد عب ـولي، أحم لطفي الخ

ـة   . د. د لطیفة الزیات  . المعطي حجازي  . د، عبد المنعم تلیم

ـكري، د    .  السید یاسین، د   ،سمیر سرحان  ـالي ش ـد  . غ عب

ـى            ـاش، عل المحسن طه بدر، محمد عفیفي مطر، فریدة النق

سالم، جمال الغیطاني، یوسف القعید، محمد إبراهیم أبو سنة،         

 . رونأحمد عثمان، جالل السید وآخ. د

����ćŧũ�řƈƆƄ�ū ƔƊƏŧŌ�ƑƂƅŌ�ŧƁƏŔ�������ũƄŨ�ƌƅ�řžŕƂŝƅŔ�ũƔŪƏ�řƔţś�ƑƆŷ�

 : فیها

 أشكر السید وزیر الثقافة على هذا اللقاء الطیب المحب،          إذ

���ŘŧŕŸŬŗ�ũŸŮŌƄ�������ŕĻſƔŲ Ə�ŔćũœŔŪ�ƓſŰ Əŗ�ƛ�ƇƄƊƔŗ�ƉƏƄŌ�ƉŌ�ŘũƔŗ��

���������ƑƆŷ�ũŸŮŌƏ��řƔũŰ ƈƅŔ�řƔžŕƂŝƅŔ�řƆœŕŸƅŔ�Ɖƈ�ŔćŧţŔƏ�ƓſŰ Əŗ�¿ŗ

����ƈŮ�ũŝƄŌ�ŘŧŕŸŬŗ�ů ŕŦ�ƏţƊ��ũŌ�ŔŨŏ�ĻƛƏƐ�����Ŕćŧ» ţŔƏ�ƉŌ�Ž ũŷŌƏ�
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ـي        امن أبناء هذه العائلة مثقفًا وفنانً      ـة ف ـئون الثقاف  یتولى ش

ـى          .. مصر، صحیح أن الفاعلیة الثقافیة بطیئة لكنها هي األبق

ـزة            ـرى أن األجه وحین ننظر إلى تاریخنا على عظمته، ن

����������ŔŨ» ƍ�Ɖ» ƈ�ŕćƔƂœŕŝƏ�ŔćŉŪŠ�ŔƏũŕŰ �ƇŕƄţƅŔƏ�řƔŧŕŰ śƁƛŔ�řƔũŔŧƙŔ

�ŗ��ťƔũŕśƅŔƔƊ����������ŔŨ» Ǝƅ�ŕćƔţ�ŔćŪƈũ�řžŕƂŝƅŔ�ƑƂŗśƏ�ŵŔŧŗƙŔ�ƇƔƁ�ƑƂŗś�ŕƈ

 . التاریخ

ـیس            ـا أدون ـى فیه وقد أقامت نقابة الصحفیین أمسیة ألق

ـات  » وقت بین الرماد والورد    «همقتطفات من دیوان   ومقتطف

ـع      .. من قصیدة الوقت من كتاب الحصار      ـوار م ثم فتح الح

 .جمهور الحاضرین

��������ũŔƏţƅŔ�ŔŨƍ�ƇŧƂƊ�ƉŌ�ŧŗ�ƛ�ƉŕƄŔ�ćŉŕ» ſśţ�����ř» ƈƔƂƅ�ŔćũƔŧ» ƂśƏ�

أدونیس في حركة الشعر العربي وإن اختلفت معه في الكثیر          

 . من األفكار

ـوت         ـوج  . منذ خرج من ساللته كعطر وردة تكاد تم یتم

 .. ویتعدد یتشبه بالنحل

 من هو؟ : ونحن نسأل.. ویصنع شهده الخاص

 نه أدونیسإ
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ـة        ـیدة العربی ـا  .. أطول عاصفة في جسد القص وأكثره

ćŲ ƏƈŻŕ�ƀƔŲ �¿ŦŔŧƅŔƏ��ƌśƔŗ�ŞũŕŦƅŔ�ƛ����

ƓƈŬƔ�ƉŌ�ŧƔũƔ�ƛ���ŉƏŲ Ɔƅ�ŕćƔƈŬ�ƉƏƄƔ�ƉŌ�ŧƔũƔ�¿ŗ���

 !بل یرید أن یرادف الریح.. یرید أن یستمسك ال

 انفتحت كتبه فجأة    – عبر الهاتف    –عندما سمعت صوته    

���ƓƊƔŷ�ƇŕƈŌ���ćŗŕśƄ�ƉƏũŮŷƏ�řŬƈŦƅŔŕ�o�����¿» ŠũƅŔ�ŔŨƍ�¿ŔŪƔ�ƛƏ

ـون   یسئلة؟ ومن أ  فكیف تتسع األسئلة لأل   ! الدقیق یكتب  ن یك

ıſƆƔ�Ž ƏŬ�ƒŨƅŔ�ųƔŦƅŔćŸƈ�ŕƊ ŕ�

ـافحني  .. هذه األصابع التي أشعلت النار في تاریخنا       تص

ـین     .. اآلن ـي ب وهذا الوجه الذي راح یعترف للغزالي، ویبك

  فكیف أباغته؟ – یتفرس وجهي –یدي هاملت 

ـام             ـى الطع  –ربما كانت الذئاب البریة في غیر حاجة إل

یس في الغابات حتى جاءت عشتار لتبعثه       عندما التهمت أدون  

 . من جدید

ـت        : قلت ألدونیس " ـي حاول من هي الذئاب البریة الت

 التهامك في مطلع الخمسینیات؟ 

!إنها الصحافة العربیة: أجاب ضاحكًا-
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فنحن «.. ولم تكن عشتار سوى قصیدتي التي تبعثني      -

ćũŔũƈ�ŧƅƏƊƏ�Řũƈ�Ś ƏƈƊŔo��

ـوال    أنت تتحامل على ال   :  قلت ألدونیس  " عقل العربي ط

ـذي           ـت ال الوقت، وتتهمه بسیادة الذهنیة الدینیة، في الوق

������ƃƅŨŗ�ƃũŰ ŕţƊ�ŕƈŧƊŷƏ�ĻƜƔŰ Ō�ŕćƔŸƔŮ�ƌƔž�ƃŔũƊ�����Ťũ» Ű ś

 یف یستقیم ذلك؟ كفینا یجب أن تقرأوني بدون ذاكرة، ف

هل الشیعة تهمة؟ : أوالً-

 !ا بتحریر العقلنقلت نعم عندما ینفیها أدونیس ویطالب"

ـي     قراءتي بدون ذاكرة،     حینما أقول یجب  - فأنا أقول ف

ـرأ       عممهمعرض محدد وال أُ    ـد ویق ، وحینما یأتي ناق

���������ƌ» śũƄŔŨ�Ɖƈ�ŕƔŕŲ ƁƏ�Ś ŕƈƏƎſƈ�Ɖŷ�Ŝ ŧţśƔ�ƌƊŐž��ŕćŰ Ɗ

بل .. نه ال یقرأ النص   إ بحیث   ؛ولیست في داخل النص   

یحجبه بهذا المعنى، قلت یجب أن أقرأ في معزل عن          

ـة     .. الذاكرة ـذاكرة العربی ـة   خ - ألنني أعرف ال اص

ـة،         –ذاكرة الناقد    ـام العمیق ـوة باألحك ـي محش  فه

. والخرافات التي ال عالقة لها بالشعر وال بالنقد

لكن بعض القراءات النقدیة لنصوصك الشعریة      : قلت"

ـیدة  .. وضعتنا في قلب الفكر الطائفي     فكیف نقرأ قص
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ـماعیل «بمعزل عن شیعیتك أو قصیدة      » يعل« » إس

 على سبیل المثال؟ 

لماذا لم یر الناقد شخصیة عمر      .. ه القصائد بالنسبة لهذ -

�ŧƊŷ�Ž ƁƏ�ŔŨŕƈƅƏ�ŕćŲ ƔŌ�ƆŷƓo �

ـي       – في القصیدة    – لفظة علي    نإ-  – ال عالقة لها بعل

تحدث مرة في حیاتي كلها      ولم أ  –الشخصیة التاریخیة   

عن الشخص التاریخي المعروف، أما إذا حسبت لفظة        

 ذلك  علي بأنها تمثل اإلمام علي فهذا تبسیط، وال یعني        

����������ū » ƄŸƅŔ�¿ŗ��ƇŕƈƙŔ�ƓƆŷ�řƔŰ ŦŮŗ�ŕćŗŠŸƈ�Ś Ŭƅ�ƓƊƊŌ

řƔŗũŸƅŔ�ŕƊśžŕƂŝ�Ɠž�ŪƏƈũƅŔ�ƇŴŷŌ�Ɖƈ�ŔćŪƈũ�ƋŧŷŌ�ŕƊōž��

ـورة       یطلكننا ال نست  : قلت" ع أن نقرأ قصیدتك عن الث

 . اإلیرانیة والخمیني بمعزل عن انتمائك الطائفي

ـوان       - ـت بعن ـورة      «هذه القصیدة كان ـى الث ـة إل تحی

ـا       وهناك عدة . »اإلیرانیة  أسباب لكتابتها لیس من بینه

ـوالت         . أنني شیعي  ـن مق ـة ع فهذه أول ثورة خارج

ـي     ول رجل مسلم    قلیدیة، وهذا أ  الثورة الت  ـول ال ف یق

یرانیون هم الذین اقتلعوا عرش     وهؤالء إ . وجه أمریكا 

الشاه الفاسد، وصنعوا ثورتهم ومن ثم كتبت قصیدتي        
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ـى             ـة عل ـیدة خارج ـذه القص تحیة لهم، وال تزال ه

. ویني الشعریةادو

"Ś ƆƁ������ƃŬſƊ�Ŷƈ�ŕćŲ ƁŕƊśƈ�ƃŔũƔ�ű ŸŗƅŔ�����Ɠ» ŗũŷ�Ś Ɗōž

ـة      ،تناهض القومیة العربیة    وعندما تدعو لثقافة عربی

  فكیف تفسر ذلك؟ ،واحدة نراك ضد الوحدة العربیة

ـین     أنا أمیز بین القومیة     - ـي، وب العربیة كمذهب سیاس

���řžŕƂŝƏ�řżƅ�ŕƎſŰ Əŗ�řŗƏũŸƅŔ����ćƔƈƏƁ�Ś Ŭƅ�ŕƊōž��» ćƔŗũŷ�ŕ�ŕ

Ÿƈƅŕŗ�����ćƔƈƏƁ�ŕƔćŗƍŨƈ�Ś Ŭƅ�ƒŌ��ƑƅƏƗŔ�ƑƊ����Ɠ» ƊƔƊŸś�ƛƏ��ŕ

ـرام            ـن احت القومیة بشكل عام، إال بقدر ما تضمن م

اإلنسان، وقیم التوكید على الحریة واإلبداع، لكن من        

�����Ɠŗũŷ�ŕƊŌ�řƔƊŕŝƅŔ�řƎŠƅŔô��ŕćƔƏżƅƏ�ŕćƔžŕƂŝ�������ŔŨ» ƍ�Ɠ» žƏ�

االتجاه قدمت للغة العربیة والثقافة العربیة ما لم یقدمه         

 – لكنني لست قومي النزعة      –نا عربي   أي شاعر، فأ  

���������ƛƏ�ū ũƏ» ƈ�ŕƈƄ�ƓƈƏƂƅŔ�ƓŗũŸƅŔ�ũƄſƅŔ�ƉŌ�ŕćŰ ƏŰ Ŧ

���ū ũŕƈąƔ�¿ŔŪƔô�����řƔũŰ ƊŸƅŔ�ű Ÿŗ�ƉƈŲ śƔ�ô���ű » ŸŗƏ�

 لذلك فأنا مؤمن بالتنوع     –زدراء للقومیات األخرى    اال

ـة         واالختالف في إطار الثقافة العربیة الواحدة، واللغ
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ة الوحدویة كما   تیحه النزعة القومی  العربیة وهذا ما ال تُ    

. ینظر لها حتى اآلن

ف قادك إلى مزید من     ألست ترى أن هذا الموق    : قلت"

ـاد        ـة     –االنعزالیة حتى وصفك أحد النق  – ذات مقال

 . ؟»صوت سعد حداد األدبي«بأنك 

ـوت     : تساءل أدونیس بهدوء   ومتى عارضت الوحدة ودع

  الشعریة؟ يإلى االنعزالیة في نصوص

ـدة     في دیوانك األول عن   : قلت" دما أسمیت عصر الوح

 السوریة، بعصر الحذاء الذهبي، ورحت      - المصریة

ĲŨţśřƊŷŔũſƅŔ�ƇƏŧƁ�Ɖƈ�ũ���

ـادرة      .. إنه عصر الشرطة  - ـولیس ومص ـر الب عص

وهل كانت  .. فهل یدافع هذا الناقد عن ذلك     . الحریات

ـدهم       ١٩٦٠هناك وحدة عام     ـم أقص ، أما الفراعنة فل

. غیانبالمعني الحضاري، لكن قصدتهم كرمز للط

أما االنعزالیة، فهي الوجه الحقیقي للقومیة الواحدیة، كیف        

����������Ɛũ» ŦƗŔ�Ś ŕƔƈƏƂƅŔ�ƑƆŷ�Ŕćŧũ�řƔŗũŸƅŔ�řƔƈƏƂƅŔ�ƉƏƄś�ƉŌ�ƉƄƈƔ

 وغیرها؟.. كالمصریة والفرعونیة واللبنانیة

 !ولیس العكس.. إن القومیة بالنسبة لي جزء من العروبة
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 أنت شعوبي إذن؟: قلت"

. نعم: جاب أدونیسأ-

ـوا         ألن أساس   الشعوبیة هو القول بأن العرب كقومیة لیس

ـول  .. متفوقین على الشعوب ذوي القومیات األخرى      والرس

 . »فال فضل لعربي على أعجمي«.. ساوى بین الشعوب

فأساس الشعوبیة هو المساواة والعدالة، وكل عربي حقیقي        

ن وهو شعوبي، لكن الصراع السیاسي جعل القریشیین یحاول       

��ƔƈƏƁƏ�ƇƎƊŕŬƅ�ű ũž���ĉƏ» Ů�ƃƅŨƅ��ƇƎś�����ƌƈŔŧŦś» Ŭŕŗ�Ƒ» ƊŸƈƅŔ�ŔƏƍ

�ćƔŠƏƅƏƔŧƔŌŕ�o������ƇƏƔƅŔ�ƌƈŧŦśŬƔ�ƑƈŔŧƂƅŔ�ƉƏƔŮũƂƅŔ�ƌƈŧŦśŬŔ�ŕƈƄƏ

 !القرشیون الجدد

ـذه اآلراء       أ: قلت ألدونیس " لست توافقني على أنك به

ĈŖ ũŦƈ�ƇĈƔŴŷ ��

 ولن  –أنا أفخر بأنني مخرب لهذه العقلیة العربیة        . نعم-

ـب       ـیهم أن     –أتردد في مواصلة التخری ـوا   وعل یبن

ـدبابات .. الطائرات.. ویعمروا، فلدیهم كل شيء    .. وال

إنهم ال  .. والجماهیر لیفعلوا إن استطاعوا   .. والجیوش

هل تعرف أن كتبي ممنوعة من دخول أكثر        .. یقرأون
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.. البلدان العربیة مثل الخلیج العربي والعراق وغیرها      

ŔćŧţƏ�ŕćŰ Ɗ�Ɠƅ�ŔƏŌũƂƔ�Ƈƅ�ƓƊƊƏƈƎśƔ�ƉƔŨƅŔƏ��

ـي       فلو عملت استفت   .. اء لوجدت قلة ضئیلة هي التي قرأتن

!األیس هذا مؤسفً

ـوء  «هناك نص أعتبره أجمل نصوص حیاتي بعنوان         ض

řŸƈŮƅŔ�o���Ŗ ŕśƄ�Ɖƈ�ũŕŰ ţƅŔo����ĉũƈ�ů ƊƅŔ�ŔŨƍ����ƋŌũƂƔ�ƉŌ�ƉƏŧ�

��������ćŗŕųŦ�Ɠƅ�¿ŬũŌ�ŕƈŧƊŷƏ�ū ƊƏś�Ɖƈ�ŧţŔƏ�ů ŦŮ�ƐƏŬ��Ś ŧƄ�ŕ

�ćţũž�ƓƄŗŌ������ƇƔŴŸƅŔ�ŕŬƊũž�ũŷŕŮ�Ś ũƄŨśƏ��ŕ�ƌƔƔƈũƜƔƈ�o�ƒŨƅŔ

 . ة واحدة من كتابه طیلة حیاتهباع نسخ

ـة            ـد كلم عندما تطالع میثاق حقوق اإلنسان العربي ال تج

فالرقابة قتل من مزدوج للقارئ     .. إدانة واحدة لمعنى الرقابة   

ćŸƈ�Ŗ śŕƄƅŔƏŕ���Ɣ�ƛ�ƃƅŨ�ƉƄƅœƔŮ�ƓƊŸÆÆÆĻŕƓŗũŸƅŔ�¿ƂŸƆƅ�řŗŬƊƅŕŗ���

ـاق         : قلت" لكنك واحد من بین الذین أسسوا هذا المیث

 ه؟وكتبوا بنود

ـي    - ـذا إال      .. أعترف بذلك، وأنتقد نفس ـا أردت به وم

!نعیش فیهدى التناقض الذي مالتدلیل على 
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ـذا       : دعني أسألك : قلت" لماذا جئت إلى القاهرة بعد ه

ـد         »السیاسي«الغیاب   ـك ق ؟ وهل یعني ذلك أن موقف

 !تغیر على نحو ما؟

ـذا     زیارتي للقاهرة شخصی  .. یا سیدي - ة، فأنا أحب ه

ـرأ         أن يالشعب ومن حق   ـب، أن أق أزوره وقتما أح

ـب أن      .. كتابه العظیم وقتما أشاء    ـاب یج فالقاهرة كت

. عید قراءته باستمرارتُ

ـب  .. ة وأحب موسیقاهم الصامت   ،وهؤالء الناس أحبهم   أح

إنها مصر  . فعحركاتهم وتصرفاتهم وطوفانیتهم بموجها المتدا    

ـش     ـاهین    حسن فتحي وسید دروی ـالح ج ـف ال   ..  وص فكی

 !أزورها

 یت الشعر فیها؟وكیف رأ"

رأیت تجربة الشباب وهي تخرج علینا حتى لو كانت         -

ـاولون    – نحن الجیل األسبق     –متأثرة بنا     رأیتهم یح

ـعریة        .. فتح آفاق أخرى للغة الشعریة والحساسیة الش

ـذي  .. وال بأس إذا كانت أخطاؤهم كثیرة     فالمشروع ال

وال بد لكل من    .. یحاولون التأسیس له مشروع ضخم    
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�ĻƜƈŷ�¿ƈŸƔ���������Ɠ» ƍ�ŘũƔŗƄ�ŕĻƊŕƔţŌ�ƋŎŕųŦŌ�ƉƏƄś�ƉŌ�ŔćũƔŗƄ�

ćŲ ƔŌŕ��

"���������ř» ŗũŠśƅŔ�Ś ũ» ŗśŷŔ�ŕƈŧ» Ɗŷ�ŕćŲ ƁŕƊśƈ�ƃŔũƔ�ű ŸŗƅŔ

ـذي     .. الصوفیة ثورة فكریة وشعریة    ـت ال في الوق

ـارج           ـا خ تدعو فیه إلى نسف األسس الدینیة ونفیه

 العقل العربي؟

ـا         .. نعم- ـي إطاره قلت إن التجربة الصوفیة ثورة ف

ـذا    التاریخي، وال أدري ما ال     ـي ه ـؤالء  .. خطأ ف ه

����ŔƏƅŕƁ�ƉƔŨƅŔ�ƉƏƔžƏŰ ƅŔ��������Ŗ ŕ» ŗŗ�ŨƏ» ƆƔ�ŕćƈƅŕŷ�Ś ƔŌũ�ŔŨŏ

. »فاعلم أنه لص.. سلطان

 ألیست هذه ثورة؟

ـد      .. أما على مستوى الشعر    ـن   –فال أدري لماذا نج  نح

��Ŗ ũŸƅŔô�����ũƄž�Əƍ�ŕƈ�ƉƔŗ�ŕćŲ ƁŕƊś������ũŸŮ�Əƍ�ŕƈƏ����ƓƔŌũ�Ɠſž

ـذه   ألنه یجب أن تنتهي   .. أنه ال تناقض بین الفكر والشعر       ه

ـت      .. النظرة التقلیدیة للشعر العربي    ـي أخرج تلك النظرة الت

 ! الصوفیة من الشعر بحجة أنها فكر

ـعریة    حطیتیل إلى تس  میجب أن ینتهي هذا ال      التجربة الش

 !وحصرها في هذا األنبوب الرومانطیقي الخیطي البعد
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ترى هل كانت هذه النظرة وراء دعوتك إلى قصیدة         "

 ! النثر

یدة النثر تتیح اإلحاطة بأشیاء الحیاة      فقص.. یمكن ذلك -

ربما أكثر  .. وبهذه الزلزلة للمعالم المعروفة   .. الیومیة

�ƉŪƏƅŔ�řŗũŠś�ƉƈôćŧƄōśƈ�ŁŚ Ŭƅ�Ŕ�

ویمكن لقصیدة واحدة أن تغیر جمیع      .. فالشعر ال قاعدة له   

لیست هناك نظریة واحدة، لكن المؤكد أن قصیدة        .. المعاییر

ـي آن      فالشعر یو .. النثر أكثر صعوبة   اجه الحریة والخطر ف

 .ونحن في حاجة إلى هذه الحریة وذلك الخطر.. واحد

 ) ٢٥/٥/١٩٨٨: األهالي(
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كیف كتب أمل دنقل قصائدهكیف كتب أمل دنقل قصائده

ـر   . »غتصاب العالم باللغة  ا«إذا كانت الكتابة هي      كما عب

 .. »دورینمات«

 فما هو الشعر؟

ـز «یجیب الیوت إنه    - ـاق      » التركی ـق أعم ـي أعم ف

ـة     .. لتفاصیلا ـة    والقدرة على رؤی ـم ومالمس العظ

ـد      «: ویضیف مایكوفسكي . النخاع ـیاغة الغ  –إنه ص

 الحاضر، ومن أجل ذلك     – بلغة المضارع    –المستقبل  

!»فأنا أبحث عن لغة جدیدة

ـك          ولعل محاولة السعي وراء التعریفات للوقوف على ذل

��ƑƊŸƈƅŔô��������Ɨ��ŕćƈƔśŸśƏ�ŕćŲ ƏƈŻ�ƛŏ�ũƈƗŔ�ŧƔŪś�Ɖƅ��ũŸŮƅŔ���¿Ƅ�Ɖ

ـاعر       يتجربة شعریة تحو    قانونها ولغتها ورموزها، وكل ش

ومدى اتساعها وقدرتها على    .. یعرف الشعر طبقًا لرؤیته هو    

التعبیر والغوص والشفافیة واالجتیاز، ومن ثم یسهل الولوج        

ـة            ـماتها، ومالمس ـن قس ـراب م إلى خضم التجربة، واالقت

����������Ɖ» ŷ�¿ŔŎ» ŬƅŔ�Ţŗ» Ű Ɣ�ŕćŲ ƔŌ�Ƈŝ�ƉƈƏ��ŕƍũŰ ŕƊŷƏ�ŕƎœŕŲ ŷŌ�
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�����������Ƒ» ƊŸƈƅŔ�Ɖ» ŷ�¿ōŬƊ�ŕƊƊōƄ��ŕĻŻũŕž�ŔćƏżƅ�ũŸŮƆƅ�ƀƆųƈƅŔ�ƑƊŸƈƅŔ

 !المطلق للحیاة

���ũŷŕŮƅŔ�ƌƊŌô���řŗũŠśƅŔ�ô������ƀŧţ�ŕƈƄ�ŕƈćŕƈś��ŘŧƔŰ ƂƅŔ��» žŕ�Ɖ

ـراغ            "جوخ ـطح والف ـون والس ـر الل  في لوحته وراح یختب

 . »یا اهللا إنها األبجدیة الناصعة«ویصرخ 

ـراءة       ومنذ أن أصبحت م    همة النقد غیر مقصورة على ق

ـى            بإ ـیق إل ـار الض داع الشاعر فقط، بل تجاوزت هذا اإلط

یلیة والتشریحیة لنفسیة الشاعر    الشاعر ذاته، والدراسات التحل   

 . اته الخاصة والعامة لم تتوقفیحو

ـدیقه     » تودي«فعندما صرخ الناقد الفرنسي      ـه ص في وج

ًال كیف أضاع األخیر وقته          الفیلسوف جان بول سارتر متسائ

ـر       في كتابة مؤلفه الض    ـان  «خم عن الشاعر المتمرد الكبی ج

ƌƔƊƔŠ�o��������Ƌŧũ» ŮśƏ�ƌŝŗŷƏ�ƋƏƎƅƏ�ƌśŕƔţ�ĻƛƏŕƊśƈ��ŔćŧƔƎŮƏ�ŕćŬƔŧƁ

ردت أن أعرف   لقد أ .. یا صدیقي «: ، أجابه سارتر  وعبقریته

ـعاره              ـراءة أش ـرد ق ـت أن مج ماذا كتب جان جینیه، ورأی

 !»وأعماله المسرحیة لیست كافیة على اإلطالق

ـى      علینا إذن أن نقطع الرحلة       بین الشاعر وقصیدته حت

ـا             ـة، وعلین نعرف ماذا كتب، خاصة أن القراءة لم تعد كافی
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����ŔŨ�Ɠž�ũžŕŬƊ�ƉŌ�ŕćŲ ƔŌ����ś» ŬƊ�Ƒśţ�ũŷŕŮƅŔ�ŘũƄųƔ���ƃŕ» ŬƈƙŔ�Ŷ

 الشاعر  –بقانون تجربته وحل طرفي هذه المعادلة الموجعة        

 ! التجربة، حتى ال نخطئ اإلجابة مرتین–

  .واألخرى عندما نجیب.. األولى عندما نسأل

 . القصیدة..التجربة.. الشاعر.. فماذا عن أمل دنقل

 ..أیها الشعر*

 !أیها الفرح المختلس

 »العهد اآلتي«

ـد       ١٩٧٥كان ذلك في صیف عام       ـه أح ، عندما وجه إلی

ـل           ـن  الصحفیین سؤاالً عن معنى الشعر، وتوقف أمل دنق ع

ـأة    مداعبة خصلة شعره الجانبیة، وا      ،تسعت حدقتا العینین فج

 !»شعر یا سیدي هو بدیل االنتحارال«وقال له 

������������Ɖ» ƈ�ŕćƈŕŷ�ƉƔŝƜŝ�ũŗŷ�ƇƏƔ�¿Ƅ�Ś ƏƈƔ�¿ƂƊŧ�¿ƈŌ�¿Ŵ�ŔŨƄƍ

ـن         الشعر، ومنذ    أن عرفت الكلمات طریقها إلى قلبه، فلم یك

��������������šƜ» Ű ƅ�řŗ» ŬƊƅŕŗ�Ɖŕ» Ƅ�ŕ» ƈƄ�ŕ» ćŰ ƜŦ�ƌ» ƅ�řŗŬƊƅŕŗ�ũŸŮƅŔ�

ـد               ـبة ألحم ـان بالنس ـا ك ـالة كم  عبد الصبور ولم یكن ص

ـد  عبد المعطي حجازي، لكنه نقیض ا  لحاضر ونفیه، هو العه

ـة     اآلتي ع  ـة   لى أنقاض الحاضر وتضاریسه الموحش  والباعث
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��ćŧŗŌ�Ś ƏƈƅŔ�ƑƆŷŔ���������ƉƗ��¿» ƔŗƊƅŔ�ŪƏŕŠśƅŔƏ��ƓŷŔƏƅŔ�ű žũƅŔ�Əƍ

ـوت           االنتحار هنا ال یعني الهروب، بل یعني االحتجاج، والم

 . هنا ال یعني العدمیة، بل یعني التجاوز والتواصل واالمتداد

����śƈ�¿ƂƊŧ�¿ƈŌ�ƉƄƔ�Ƈƅ��ƜĻœŕſô����» ćƔŝŗŷ�ƉƄƔ�ƇƅƏ�ŕ������¿œ» Ŭ�ŧ» ƁƏ

ـة          يالشاعر أحمد حجاز    عن أمل دنقل في حدیث له في مجل

ـه    «:  فأجاب ١٩٨٠البیروتیة عام   » النهار« إنني أخشى علی

�ƌśƔƈŧŷ�Ɖƈo��ŅƆŷ�ŧƁƏ�������ŔćũŦŕŬ�ƒŪŕŠţ�¿ƏƁ�ƑƆŷ�¿ƈŌ�ƀ����ŧƂƅ

 خوفه على نفسه، ألنني أراقب      يأراد أحمد حجازي أن یوار    

 كیف كان یرى العالم إذن؟ »  والعدمیةاندفاعه نحو التجرید

ąƔ��¿ƂƊŧ�¿ƈŌ�Ŗ ƔŠ��������ŉŕƔ» ŮƘƅ�řƔƈũƎƅŔ�řƔŎũƅŔ�ű žũŌ�ƓƊƊŏ��

ـل            ـدقها والبلب ـقر أح وأن یكون النسر أقوى الطیور والص

�Ŕćŧ»» ƔŠ�Ŕćũŷŕ»» Ů�Ŗ »» ŠƊƔ�ŕ»» ćŸƈśŠƈ�Ƈ»» ƎžŌ�ƛ�ŕ»» Ɗōž��ŕƎŗŨ»» ŷŌ�

���ÆŎſƄ�ŕćŬŕƊƄ�Ŗ ŠƊƔ�ƛƏ�������ř» ƔƊƏƈũŕƎƅŔƏ��ū ƊŕŠśƅŕŗ�ƉƈŎƈ�ƓƊƊŏ��Ŕ

 . »فاوت والتجزئةوال أتآلف مع الت

ـذة            ـیرة الناف ولعل ذلك یكشف عن مدى اتساع تلك البص

وراء أشعار أمل دنقل، وكیف توحدت تجربته والتعبیر عنها         

ـل     . إلى حد التنبؤ واالستشراف ومطالعة الغد      ـرف أم فلم یع
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دنقل معنى االستقرار طیلة حیاته، ولم یفعل شیًئا سوى كتابة          

 . الشعر

�ƌśƔũƁ�ũŧŕŻ�ƉŌ�ŨƊƈžôƁ�ŘũƍŕƂƅŔ�Ƈŝ�řƔũŧƊƄŬƙŔ�Ƒƅŏ�ŕćƈŧŕ���

ـدان   –مقهى ریش   «عاش حیاة البسطاء، وظل عنوانه        می

ـعر        » سلیمان باشا  ـر الش وال . ال یحمل أوراقًا، وال یحلم بغی

 . ١٩٧٨یمتلك بیتًا حتى بعد زواجه في عام 

ستقر  الفنادق والحجرات المفروشة حتى ا     وظل ینتقل بین  

 . انعلى سریره األبیض في معهد السرط

ـى             لم یكف لحظة واحدة عن كتابة الشعر، كان یكتبه عل

ـجائر،           ـب الس ـة وعل علب الثقاب وهوامش الصحف الیومی

��śƈƔ�Ŗ śƄƔ�ŕƈŧƊŷƏ������Ōŧ» ŗśƏ��ƇŕŸųƅŔ�¿ƏŕƊś�Ɖŷ�ŕćƈŕƈś�ŶƊ���ř» Ɔţũ�

هتزاز  مقهى، ویظل یشرب فقط دون ا      االنتقال من مقهى إلى   

ـ            ـ ـة ب ـذه الحال ـة  «ودون غیاب، وكان یسمي ه المعایش

 . للواقع» النصفیة

وعندما یشتد التوتر یهرع إلى المقهى القابع خلف عنوانه         

����ŧũƊƅŔ�Ŗ ŸƆƔƅ�ƇœŔŧƅŔ�řƅƏŕųƅŔo����ćƈœŔŧ�ŧƄŎƔ�ƉŕƄƏ����ƌ» Ű ƆŦś�ƌƊŌ�ŕ

ـت       ! »التوترات الهائلة «من   ـه كان والغریب أن مالمح وجه

ـام         ـرات ع ـان     ١٩٧٦تتغیر، وفي إحدى الم ـتطاع الفن  اس
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ـ «الدسوقي فهمي أن یرسم له صورة من         ـاء  » هبورتری أثن

اللعب، وظل أمل یعتز بهذه الصورة، كما كانت محل اعتزاز          

ـي           الراحل صالح عبد الصبور، ونشرت في مجلة الكاتب ف

 . »سفر ألف دال«العام نفسه مع قصیدة 

 . إنني أول الفقراء الذین یعیشون مغتربین"

 .  العزاءىیموتون محتسبین لد

ŔŨƄƍ���������Ō�ř» ſƔŴƏƅŔ�Ž ũ» ŸƔ�Ƈƅ��ƌŬſƊ�ƐũƔ�ƉŕƄ��ćŧ» ŗ���Ŕ��Ɖ» ƈƏ

���������ƌ» ƊƔƔŸśŗ�ŔćũŔũƁ�ũŧŰ Ō�ƓŷŕŗŬƅŔ�Ž ŬƏƔ�ƉŌ�řŗƔŠŸƅŔ�Ś ŕƁũŕſƈƅŔ

���řŬŬŎƈ�Ɠž���¿Ɯ» ƎƅŔ�ũŔŧ�o�������Ƈŕ» ŷ�ŕćƔſţ» Ű Ə�ŕ» ćŗśŕƄÏ ×ÕÒ���

ـم             وال یزال هذا القرار باق في سجالت المؤسسة، لكن أمل ل

یذهب قط، ولم یتسلم وظیفته الجدیدة، وظل اسمه بین أسماء          

ـا إال   ذهب إ التضامن اآلسیویة، التي لم ی    العاملین بمنظمة    لیه

�������śţ�ŕćƎƔƊŠ�ƉƔŸŗũƗŔ�ŪƏŕŠśƔ�Ƈƅ�ƒŨƅŔ�ƌŗśũƈ�ƓŲ ŕƂśƅ�Ś ŕƈ�Ƒ���Ƈƅ

ـعیف،      یكن هناك ثمة مصدر للد     ـب الض خل سوى هذا المرت

ـحف           ـالت والص رغم العروض التي قدمتها العدید من المج

������ŔćũŦŕŬ�¿ƏƂƔ�ƉŕƄƏ��ŕƎŗ�¿ƈŸƔ�ƓƄ�řƔŗũŸƅŔ��������Ƈ» ƎžŌ�ƛ�Ɠ» ƊƊŏ

ũŦŊ�ŕÆœƔŮƏ�ŔćũŷŕŮ�ƉƏƄŌ�Ž ƔƄ�o���
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جاءت مجموعة من المثقفین    » لیال التوفیقیة «ى  وفي إحد 

 وسأله أحدهم لماذا    ،راقیین وظلوا یحاورونه حتى الصباح    الع

��ćŧƔŸŗ�ũžŕŬś�ƛ�����¿ƈŌ�ƌƅ�¿ŕƂž��ũŰ ƈ�Ɖŷ�Ŕ�����ũŸŮƅŔ�Ŗ ţŌ�ƓƊƊƗ�o

ـاك      «: واندهش السائل وقال له    ـعر هن ـب الش . »سوف تكت

���¿ŕƁƏ�ŕćƔƅŕŷ�¿ƈŌ�ƃţŲ Ə�������������ŕ» ƎƔŌ�ř» ƂŝƅŔ�ƋŨ» Ǝŗ�ƃ» ƅ�ƉƔŌ�Ɖƈ

  .»الصدیق

 . أرشق في الحائط حد المطواة"

 »العهد اآلتي«

ـا      .. كذا تبدأ لحظة المیالد    یحتضن الفكرة في أعماقه زمنً

ـر             ـا عب ـدث إلیه طویالً، ویظل على اتصال دائم بها، یتح

ـم    » التكثیف«الكلمات النثریة، ثم تبدأ لحظة       وهنا یكون األل

ƈćƔŴŷ�����������Ƒ» ƅƏƗŔ�ř» ŗŕśƄƅŔ�Ɠ» ž�ŵũ» ŮƔž��¿ƈśţƔ�ƛ�ŶŠƏƅŔƏ��ŕ��

ـد   ول الحروف إلى سالسل، وتضیق رقعة ا      وتتح لفرج، فیرت

ـى      – في الكتابة ثانیة     ثانیة إلى نفسه ویبدأ    ـى عل  وهي األول

ـذا       بقلب   ىالورق، وتطول القصیدة، وتنأ    ـن ه ـاعرها ع ش

ـاس « مرحلة   العذاب الفج، وتبدأ   ـات    » المس ـب الكلم فتكتس

������ř» Ɔţũƈ�ŔćũƔŦŌƏ�ŕƎśƔũŷŕŮƏ�ŕƎśũŧƁ��Şŕ» śƊƏƈƅŔ�o��ƏŌ���ŧ» ƔƅŔ

 كما أطلق علیها حتى تأخذ القصیدة شكلها النهائي،         .»القاسیة
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والغریب أن هذه المرحلة لم تعرف االنتهاء عند أمل، فجمیع          

 . قصائده كان یحلو له أن یغیر فیها ویحذف منها

ـد       ١٩٧٥كان ذلك في صیف عام       ـیش أش ، وكان أمل یع

ـي           ـة، الت الفصول حزنًا وكآبة، فقد غادرته صدیقته البولندی

ـي          قدمت إلى ال   ـتیر ف ـالة الماجس ـى رس قاهرة لتحصل عل

ـرع          ،أشعاره ـا ش  فأحبته وأحبها، وعندما سافرت إلى وطنه

أو سفر أمل دنقل،   » سفر ألف دال  «یكتب في قصیدته الرائعة     

 . فراح یرسم نفسه وحزنه ووحدته، ویرثي حاضره

وقد عشت مراحل كتابة هذه القصیدة ورأیت كیف تعذب         

ـرة     رة، وأ مل، واختل توازنه أكثر من م     أ نا أرقب تطور الفك

ƓœŕƎƊƅŔ�¿ƄŮƅŔ�Ƒśţ�řƂŗŕŬƅŔ�¿ţŔũƈƅŕŗ�ŔćũƏũƈ�řƔũŝƊƅŔ��

ـى           ـتباك األول كان أمل یتابع تفاصیل معاهدات فض االش

���������ƉŕƄƏ��ƌƆƄ�ƉųƏƅŔ�ƉŕƔƄ�ŧŧƎƔ�Ž ƏŬ�ŔćũųŦ�ũŸŮśŬƔƏ��řƔƊŕŝƅŔƏ

على ثقة من أن الصهاینة قادمون إلى هذه األرض المقدسة،          

ـان  . ألرض وتقلیل المسافات  وما یجري لیس إال تمهید ا      وك

 . یتحدث عن ذلك بصوت مرتفع

 : تقول القصاصة األولى

 . تسألني بائعة الكبریت
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 . متى یأتونعن أعداء الوطن المقهور

 نامي: فقلت لها

 .ىفعدو الوطن المقهور سیختتن اللیلة تحت جدار المبك

ـات        ـا،    ،ثم لم یلبث أن انقض على القصاص  وراح یمزقه

�ŕćƔƊŔƏŧŷ�ŌŧŗƏ������������Řũ» ƈƅŔ�ƉƏ» Ƅś�ŕ» ƈŗũƏ��¿ŗƁ�Ɖƈ�ƌžũŷŌ�Ƈƅ�ŕƈƄ�

األولى التي شاهدت فیها دموعه، وكان یعتز بنفسه ورجولته،         

���¿ƔƆƅŔ�¿ŔƏų�ŕćƔƏŬ�ŕƊƔŮƈƏ����ƇƆƄśƊ�ƛ���������Ɖ» ƈ�ř» ŬƈŕŦƅŔ�Ɠ» žƏ

ـارع            ـى بش صباح الیوم نفسه، جلسنا نشرب الشاي في مقه

 : محمد علي، وأخرج علبة ثقابه وكتب علیها

 .ةكان یكتب في هذه الزاوی

 . ن یكتب والمرأة العاریةكا

 . تتمشى بین الموائد تعرض فتنتها بالثمن

ـروة    ال تخا : عندما سألته عن الحرب قال لها      في على الث

 . یختتن مثلنا –الوطن  الغالیة فعدو

 . مثلنا یعشق السلع األجنبیة، یكره لحم الخنزیر

 !یدفع للبندقیة والغانیة

 . »سفر ألف دال«
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ـدره       وتبلغ الرؤیة ذرو   تها، ویشتعل الشعر اشتعاالً في ص

 األرض واألبناء   – المرأة والوطن    –وقلبه، وتتزاوج األشیاء    

ـدفع         – الحب والحلم    – ـة لت ـر الحرك  وتتضافر كل عناص

ـائرة          ـة الث ـرد والدفق .. بالصورة الشعریة إلى الغرور والتم

ĻſƔŪƊƏ�ŕćƈƅŌƏ�ŕĻŦŔũŰ �ũŸŮƅŔ�ƓśōƔƏŕ���

 . كان یكتب في هذه الزاویة«

 .  یكتب والمرأة العاریةكان

 . حین دعاها فقالت له إنها لن تطیل القعود

 . فهي منذ الصباح تفتش مستشفیات الجنود

 . عن أخیها المحاصر في الضفة الخالیة

 عادت األرض لكنه ال یعود

 وأرته له صورة بین أطفاله ذات عید 

 !وبكت

 »سفر ألف دال«

 ضد من؟ .. االلتزام"

����ąƈ�ŘũƍŕŴ�¿ƂƊŧ�¿ƈŌ�¿Ŵ�ŪƎŠƗ�ŘũƔţ�����Ɠ» ž�řƔƈŬũƅŔ�ƉƈƗŔ�Ř

ŕƊŧƜŗ���Ŕ�ŧƂž�������Ś ƈŕƁƏ�ŕćƔŷƏƔŮ�ŘũƄŗƈ�řƆţũƈ�Ɠž�ƌśũŗśŷ��ƌƆ» Ű ſŗ
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ـف   ١٩٦٤د االشتراكي باإلسكندریة عام     من االتحا  ، والطری

ŉŕƊŝƗŔ�ƋŨƍ�Ɠž�ƇƔŴƊśƅŕŗ�ŔćƏŲ ŷ�ƉƄƔ�Ƈƅ�¿ƈŌ�ƉŌ��

عتبرته أحد دعاة القومیة العربیة،     ثم في مرحلة متقدمة، ا    

ـعاره     ومنعته من التعامل مع ا     إلذاعة والتلیفزیون ومنعت أش

 .من النشر في المجالت والصحف الرسمیة

�����������Ɖ» ƈ�ŔćũŕŰ ţƏ�ĻƜƍŕŠśƏ�ŕĻśƊŷ�ƑƂƆƔ�¿ƈŌ�ƉŕƄ�Řũƈ�¿Ƅ�ƓžƏ

أجهزة الدولة، رغم تفوقه الشعري، وتجاوزه لكل أبناء جیله         

العالم «كان أمل دنقل یرى أن الشعر هو        . من شعراء الحقبة  

ـع ا      ـیح الجمیل والموازي لذلك الواق ـر » لقب ـدم    ىوی  أن تق

ـز           المجتمعات لن یأتي إال عبر الوعي االجتماعي الذي یرتك

ـى     . على أسس العلم وأسباب الحضارة     كان مؤمنًا بالحریة إل

ـر             ـه أكث حد الموت في سبیلها، وكان یجاهد أن تكون كلمات

����ŕƎƁƏƂŷƏ�řųƆŬƅŔ�ƑƊŸƈƅ�ŕćƔŧţśƏ�ŕćƈƜƔŏ�������ŧ» ŬŠƔ�ƉŌ�ŵŕųśŬŔƏ

ـل       هذه الرؤیة في سفره العظی     م حتى نكاد نلمس مناضالً یحم

ƌśŕƈƆƄŗ�šƏƆƔ�ŔćũŷŕŮ�ū ƔƅƏ�ƌŸžŧƈ���

 . قلت فلتكن الریح في األرض تكنس هذا العفن

ƇŧƅŔƏ�ąŢƔũƅŔ�ƉƄśƆž�Ś ƆƁ���

 . تقتلع الریح هسهسة الورق الذابل المتشبث
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 . یندلع الدم حتى الجذور

 . ثم یصعد في السوق والثمر المتدلي

 . ویطهرها.. لیزهرها

 . زغرد في كل دنیا العاصرون نبیذًا ثم یعصره

��������Ŗ ŕŬƊƔ�ŧƎŮƅŔ�Ɖƈ�ŔćũƎƊ�ű ũƗŔ�Ɠž�ƇŧƅŔ�ƉƄƔƆž�Ś ƆƁ����Ś ţś

 . فرادیس عدن

ولم یكتف أمل بهذا الرفض، بل راح یحدد موقعه من          ... 

ـع             ـى دف ـادرین عل هذه المذبحة المقبلة، ویرى نفسه بین الق

 : حركة الحیاة إلى قلب التاریخ

 . فقراءهذه األرض حسناء زینتها ال

 . یعطونها الحب، تعطیهم النسل والكبریاء.. لهم تتطیب

 . غنیاء بهاقلت ال یسكن األ

ـا         ـود زن ـزاء نق األغنیاء الذین یصوغون من عرق األج

 . اءی عاج، ومسبحة للرةوأقراط..  تاجئوآلل

ـة          هكذا یتحدد الرفض، ویتفرد االلتزام، فلیست هناك رؤی

ـه      یقف شاعر أنصح من هذه الرؤیة، ولم       ـة التزام  عند بواب

ذي دفع بأجهزة    وهو األمر ال   – كما فعل أمل دنقل      –وانتمائه  
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 وكنت معتقالً  – ١٩٧٧حد تقاریرها عام    األمن أن تكتب في أ    

ـل     «طلعني علیه أحد الضباط     أفي هذه األثناء و    ـل دنق إن أم

ـدد           ـذي یه ینادي بضرورة العنف االجتماعي، وهو األمر ال

ـن    »  الطبقات السالم االجتماعي واستقرار   وعندما خرجت م

ـي    .. المعتقل، نقلت إلیه ما أطلعني علیه الضابط       فقال لي إنن

 !ورفض أن یقول اسمه.. أعرف من الذي كتب ذلك التقریر

 : وطقوس... عادات"

ćũƎŴ�řŝƅŕŝƅŔ�Ɠž�ŴƂƔśŬƔ�¿ƈŌ�ƉŕƄŔ��

�ƌśŕƔţ�ŌŧŗƔƏô�ƌśžũŻ�Ɠž�ŌũƂƔ�ƉŌ�ŧŸŗ�ôćŉŕŬƈ�řŸŗŕŬƅŔ�Ɠž����

ر من سألوا   سلم خطابات ویعرف أخبا   یذهب إلى المقهى لیت   

ـوات       » األتیلیه «ىعنه، ثم یذهب إل    ـات أو دع ـلم خطاب لتس

جدیدة، وفي العاشرة یجوب الشوارع بقامته الفارعة ومشیته        

ـة     یستقر خاللها في إحد   .. الهادئة المتأملة  ـاهي اللیلی ى المق

 ومعارفه، وفي الخامسة یحتسي قهوته األخیرة       هؤحیث أصدقا 

 !ویعود إلى غرفته.. ئد والمجالتاة ویشتري الجرفي التوفیقی

ـعر             ـرنم بالش وقد ال یعرف البعض أن أمل دنقل كان یت

ـي            ـا ف ـرین ویتلوه طوال مسیرته، وكان یحفظ أشعار اآلخ

كان ال یحب أن یقرأ أشعاره لآلخرین       .. جلساته وكأنه قائلها  
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�����ųƂž�ƉƔũŦƕŔ�ũŕŸŮŌ�ŌũƂƔ�ƉŌ�Ŗ ţƔƏ��������ƉŌ�Ƒ» Ɗƈś�ŕ» ƈ�ŔũćƔŝƄƏ

ـب    . القصائد التي كتبها شعراء غیره    یكتب بعض    ـان یح ك

�����ćƈƔŴŷ�ŕćŗţ�ƒŪŕŠţ�ƓųŸƈƅŔ�ŧŗŷ�ŧƈţŌŕ�����¿ƏƂƔƏ���Ś ŠũŦ�ŧƂƅ

 !وكان یحفظ أشعار حجازي عن ظهر قلب» من معطفه

ćŲ ƔŌ�ƋũŕŸŮŌ�ŴſţƏ�ƌŗ�ũŝōśƏ�Ž ŬƏƔ�ƒŧŸŬ�Ŗ ţŌ�ŕƈƄŕ���

ـن        – ١٩٨٠وفي إحدى لیالي عام      ـرج م ـد خ  وكان ق

 شاهدته وهو   –الثانیة  مستشفى العجوزة بعد إجراء الجراحة      

وقال .. یكتب أحد المقاطع الشعریة من قصیدة لسعدي یوسف       

 . »كم أحب هذه القصیدة الجمیلة«:لي في أسى

ـاغله     «كانت القصیدة هي     ـف ومش .. »األخضر بن یوس

 : وكان المقطع هو

 . یرافقني في زیارة محبوبتي«

 . ویدخل قلبي، وینظر في مقلتیها طویالً

 المبهمة أرسم الرغبة وإذ

 أو منزالً.. وسائد

 یرسم الرغبة المفعمة
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ŔćũƏŬƊ������������ƏƊŧ» ƔƏ�ŘŨ» žŕƊƅŔ�¿ƈţƔ�ƒŨƅŔ�ũŔŧŠƅŔ�ƀƏž�ũƔŮŕŗų

ـارج      ) أنا جالس لصقها  (ویأخذ كف الفتاة     ـا خ ثم یمضي به

 !الغرفة المعتمة

�����ı¿ƈƔ�ƛ�ƉŕƄ�ƓśƅŔ�ŧœŕŰ ƂƅŔ�ƉƈƏ�����ũŷŕ» ŮƅŔ�ŘŧƔŰ Ɓ��ŕƍũŔũƄś�

ن یؤدیها  وكا» موعد في الكهف  «أحمد عبد المعطي حجازي     

بحب وشجن كبیرین، وعندما یصل إلى المقطع الذي یصف         

ـمع  .. فیه عیون حبیبته، یتهدج صوته وترق نبراته   وكأننا نس

ĻƊţƅŕ���ćŸųƂƈ�ū ƔƅƏŘŧƔŰ Ɓ�Ɖƈ�ŕ���

�ćŧŗŌ�ƛŕƂŁś�Ƈƅ�ƉƔśƈƆƄƅ�ƛ�ŕƔ�ƃŕƊƔŷ�Ŕ�

 خانهما التعبیر حتى ظلتا كما هما 

 راهبتین تلبسان األسودا

 »دىتنتظران لیلة العرس س

كان یتنفس الشعر ویعیشه، وعندما یكتشف قصیدة لشاعر،        

����ƌœŕƁŧŰ Ō�¿Ƅƅ�ŕƍŌũƂƔ�ƉŌ�ů ũţƔ��������ŔćŧƔŸ» Ŭ�ƌ» śƔŌũ�Řũƈ�Ś ŔŨƏ�

���������Ə» ƊŸŗ�ŘŧƔŰ Ɓ�Ɠƅ�ŌũƂƔ�šŔũ��Ŗ ŗŬƅŔ�ƌśƅōŬ�ŕƈŧƊŷƏ�ŕćŠƎśŗƈƏŔ�Ɖ

وقال » محمد إبراهیم مكي  «لشاعر سوداني یدعي    » السیةخُ«

 : لي تمنیت لو أكتب هذا المقطع

 هیا خالسی.. أواه«
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 یا نصف عربیة 

 ونصف زنجیة

 وبعض أقوالي أمام اهللا

ćŧƈŻ�ƉŪţƆƅ�ƐũśŮŔ�ƃŔũśŮŔ�ƉƈŔ�

 »!ولألحزان مرثیة

ـذه           ـا به والخالسیة تعني المرأة الملونة، وظل أمل مفتونً

 . القصیدة حتى النهایة

�����������ĻƜœŕƍ�ŔćũƔŝōśƏ�ŕćƔƏƁ�ŔćũŝŌ�ƌŬſƊ�Ɠž�Ś Ƅũś�ƓśƅŔ�ŧœŕŰ ƂƅŔ�ƉƈƏ

ا أحمد عبد المعطي حجازي في      تلك المرثیة الرائعة التي كتبه    

صدیقه الراحل وحید النقاش، وكیف راح حجازي یتشبث به         

������������Ƈƅŕ» ŸƅŔ�ŔŨ» ƍ�Ɠž�ŔćŧƔţƏ�ƌƄũś�ƑƆŷ�ƌŗƁŕŸƔƏ��ƌśƏƈ�ű žũƔ�ƏŌ

 . الموحش

 أنهم یأكلون لحوم الصغار«

 ویخترعون مشانق للروح تستلها

 ویظل القتیل یعیش، ویغشى المقاهي

�������ƋũŕŠ�Ɠž�Ŗ śƄƔƏ��ƇŕƊƔƏ�ƌśŠƏŪ�ƀŮŸƔƏ����Ŕćũ» ŝƊ�Ŝ » ţŕŗƈƆƅ

ćũŸŮƏ�Ŕ�
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 . وفي عینه جثث األصدقاء

 . »!وفي فمه الكلمات القدیمة

ـا           كان أمل یردد هذا الوصف الموغل في الوحشیة لحیاتن

ـطیاده      ةوواقعنا، ویشرح في استفاض    ـاعر واص  قدرات الش

ـترح  «: ألدق المعاني وكیف اختتم حجازي القصیدة بقوله       اس

 یا طبیبي

 » السفرودوائي.. إن دائي اإلقامة

 : وعلق أمل في حزن

ـة    أفقد سافر حجازي بعد أن      .. هذا ما حدث   ـه اإلقام عیت

 . ودعاه السفر

 رفسة من فرس«"

 تركت في جبیني شجا 

 »وعلمت القلب أن یحترس

 !كان أمل یحذر الناس قدر حبه لهم

، والتعري والضعف، ویعشق الكبریاء     ىوكان یكره الشكو  

�řƔŬƏũſƅŔƏ�ŘũŕŬŠƅŔƏ������Ž ŕŦƔ�ƉƄƔ�Ƈƅ���řųƆŬƅŔô���Ŕ�ŕ» ƈƄ�ĉŧ��Ƒ» ŷ

 كما ظن البعض    – بل كان یحذرها ولم یستفد منها        –البعض  



- ٤٣ -

ô�����������ŧ» ƁƏ��ŕƎŗƔƅŕ» ŬŌƏ�ŕƎśŬũŕƈƈƅ�ŕćŲ žŔũ��ŕƎƅ�ŕćŲ ƔƂƊ�ŭ ŕŷ�¿ŗ�

ـه        –اعتقد بعض المستضعفین      كما كان یسمیهم أمل في حیات

ô���������Ɖ» ƈ�ŕćŷƏƊ�ƓŷŕŗŬƅŔ�Ž ŬƏƔƅ�Ƌŉŕŝũ�ƉŌ������ƀ» ƆŸśƅŔƏ�ƀ» ƆƈƅŔ

ـل  لكن األمر غیر ذ. »بأهداب الحكومة  لك، فقد أحب أمل دنق

شخص یوسف السباعي وعارض سیاسته أثناء تولیه الوزارة        

البیروتیة عندما سأله الصحفي    » السفیر«وهاجمه في جریدة    

ـة    «: عن رأیه في الحیاة الثقافیة فأجاب أمل       إن وزارة الثقاف

مؤسسة عسكریة، إنها في ذلك شأن جمیع المؤسسات، فكیف         

ـى       نطلب من مؤسسة كهذه أن تعمل       على دفع حركة الفكر إل

وعندما عاتبه یوسف السباعي في مبنى اتحاد الكتاب        » مامألا

أجابه أمل أنه سوف یترك منظمة التضامن حتى ال یؤثر ذلك           

ـت    «: ف السباعي وقال له   في رأیه، فاحتضنه یوس    یا أمل أن

وعندما أعاتبك ال یعني ذلك أنني أهددك في عیشك         .. بن لي ا

 . »ومستقبلك

ـباعي       .. دة الرثاء أما قصی  فكانت باقة حب إلى یوسف الس

�����ćƔũƏŝ�ĻƜƈŷ�ƉƄƔ�Ƈƅ�ƌƆśƁ�ƉƗŕ����������řƔ» Ų ƂƅŔ�ř» ƈŧŦ�Ɠž�ŕćƔƊųƏ�ƏŌ

ـیس        .. الفلسطینیة ـرار، ول فلیس یوسف السباعي صاحب الق

ـد            ـطین، فق یوسف السباعي هو الذي حال دون تحریر فلس



- ٤٤ -

ـا  » !ولم ترجع فلسطین  .... «قاموا باغتیاله باسم فلسطین      أم

�ŷ�řƔŲ Ɓ�����������ƑƊŸƈƅŕ» ŗ�ŕ» ŠćƜŷ�Ɖ» ƄƔ�ƇƆž��řƅƏŧƅŔ�řƂſƊ�ƑƆŷ�ƌŠƜ

ـة           الحقیقي، فقد صدر قرار رئیس الوزراء بالعالج على نفق

ـ     – الدرجة الثانیة    –الدولة   ـى  ة األ  وكان أمل یقیم بالدرج ول

�������ćŲ ũŷ�ű žũ�¿ŗ��ů ŕŦƅŔ�ƌƅŕƈ�Ɖƈ�ƀũſƅŔ�¿ƈţśƏ���Ɖƈ�ŕćƔśƔƏƄ�ŕ

ـاق          –صدقائه  أحد أ  ـذا االتف  – وكنت أنا همزة الوصل في ه

ـویتي           با ـدیق الك  –لسفر إلى أمریكا والعالج على نفقة الص

 كما  – مبالغ من ذلك النوع      ةورفض أمل السفر أو تعاطى أی     

ـي            ـاهمة ف ـي المس رفض عروض أصدقائه الذین رغبوا ف

 . غیر مدین ألحد.. ومات في سریره مرفوع الهامة.. عالجه

ـت  وفي إ..  أن یتألم من مرضه  ىان یأب ك حدى اللیالي طلب

ـاه           منه أن  ـك بخالی ـع یفت  یصرخ بأعلى صوته وكان الوج

ـدك،      «: وأحشائه، وابتسم لي قائالً    یجب أن تحمل عذابك وح

 . »!ألن الصراخ یعني دعوة اآلخرین للمشاركة

ـل            كان یعتبر مرضه مسألة خاصة به، وكان یتكلم في ك

ـذین             ـل ال شيء إال عن ذلك المرض اللعین، وكان یطرد ك

ـن        یغالون في إظهار مشاعر العط     ـف ع ـم یك ف نحوه، ول
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ـعف           ـرض والض السخریة لحظة واحدة، كان یسخر من الم

 : والخوف والموت، ویتساءل

 .. فلماذا إذا مات

 یأتي المعزون متشحین بشارات لون الحداد

 هو لون النجاة من الموت .. هل ألن السواد

 .. لون التمیمة ضد الزمن

 ؟...ضد من

 . »طمأنومتى القلب في الخفقان ا

ـالمرض   ا یعیش عالمه الخارجي دونما اعتر     كما ظل  ف ب

 : ویضحك من األطباء ویشیر إلیهم

 . »!!بأن السریر سریري.. أوهموني«

 صیدة لم تكتملق

 ب في سلة الفاكهة نقلّالهرى تُ

ĉŖ ŧ�Ž ƔƄ�ƐũƊƅƉųŸƅŔ�ŕƎƔƅŏ��o�

 !لم یكمل أمل دنقل هذه القصیدة...

ـان          ـة، وك ـط المدین كان ذلك في شقته المفروشة في وس

ـادة،      إالح عبد الصبور قد غادر الحیاة       ص ـة ح ثر نوبة قلبی
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ورأت بعض فصائل الیمین الرجعي من كتاب السلطة وأرباع         

ـان          الموهوبین في موته فرصة سانحة لالنقضاض على الفن

عایشا لحظة الموت   لذین  ابهجت عثمان والشاعر أمل دنقل،      

���ũƔŻ�ŕćŗũţ�ƉƏƊŮƔ�ŔƏţŔũƏ�������ƌŗţŕ» Ű Ə�¿ƂƊŧ�¿ƈŌ�ƑƆŷ�řƔƁƜŦŌ�

حتى أن الذین   ) كذا(مین كلیهما بقتل صالح عبد الصبور       همت

ـون      ـى اآلن     -هاجموا صالح في حیاته ویكتب ـعر   – حت  الش

ـي          العمودي رافضین الشعر الحدیث ساهموا بنصیب وافر ف

���ŢƔũŠśƅŔ�Ś Ɯƈţô����ŕųƔ�ŕĻƁŪśũƈ�ŕćŗśŕƄ�ŕƊƔŌũƏ������¿» ƈŌ�ƃũ» śŗ�Ŗ ƅ

ن الدولة ال یجب أن تنفق أموالها في مثل هذه          دنقل یموت أل  

 !األمور

ـدیقه             ـة لص ـة حزین في الوقت الذي كان أمل یعد مرثی

ـیدة            ـذه القص الشاعر الكبیر، وعندما سألته لماذا ال تكمل ه

ة الطیور في رثائه، ولن     لقد أعددت قصید  «: المرثیة؟ أجابني 

 . »!ألن حزني علیه خاص بي وحدي..  علیهاأكتب اسمك

 : وراح یكتب بید مرتعشة

 ات واالطیور مشردة في السم«

 لیس لها أن تحط على األرض

 لیس لها غیر أن تتقاذفها
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 .. »فلوات الریاح

����ƌƊŪţ�Ɠž�ĻƜƔŗƊ�¿ƈŌ�ƉŕƄ���ĻƁŧŕŰ����ƌ» ŗţ�Ɠ» ž�ŕ����ŕćŗţŕ» Ű Ə

 . لصاحبه

ـد       .. وقبل موته بیوم واحد    ـان ق كنت بجوار سریره، وك

�ćƈŕƈś�ũƔżś���������¿ƈƄƔ�ƉŌ�ŧƍŕŠƔƏ�ƓƆſŬƅŔ�ƌſŰ Ɗ�Ƒƅŏ�¿ƆŮƅŔ�¿ƆŬśƏ��ŕ

ـر      مرثیته في الشاعر الكبیر مح     مود حسن إسماعیل وهي آخ

.. كیف حالك یا أمل؟   : ودنوت بوجهي منه وسألته   .. ما كتب 

Ŗ ŕŠŌ����������Ŕćŧũ» ž�Ž ƔŬƅŔ�¿ŝƈ�Ś ƔƂŗƏ�ƇƎŗţŌ�ƉƔŨƅŔ�Ŗ ƍŨ���o�ƛƏ

���ćũŸŮ�¿ŕƁ�ƌƊŌ�ƉŴŌ���������Ś ŕŷŕ» Ŭ�ŧŸŗ�ŘŕƔţƅŔ�ƀũŕž�ƌƊƗ��ƃƅŨ�ŧŸŗ�Ŕ

 . قلیلة

 ) العدد األول–أدب ونقد (
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عةعةدریس یطفئ ستین شمدریس یطفئ ستین شمیوسف إیوسف إ

!!أحس أنني كلمة زائدةأحس أنني كلمة زائدة::ویقولویقول

 لیلقى كلمة   عندما وقف الروائي اإلنجلیزي جراهام جرین     

ـده        ،ینبع الس في احتفال عید میالده    ـار بی  تردد لحظة، ثم أش

أشعر أیها السادة أنكم جئتم الیوم لتتوعدوني كي أبقى         «: قائالً

ćƔţŕo���

ـد            ـي عی وها نحن الیوم، نتوعد، كاتبنا یوسف إدریس ف

ŧƜƔƈŕćŷŧŗƈƏ�ŕćƔţ�ƑƂŗƔ�ƓƄƅ�ƉƔśŬƅŔ�Ƌ���

ـى        » نتوعده«ولكن كیف    ـدخول إل ـادة، دون ال أیها الس

ناك أكثر  وكیف التجول في حدیقة الستین وه     .. عوالمه المثیرة 

ـرة          من ما  ـدى عش ـمها إح ئتي وخمسین قصة قصیرة تض

ـرحیات     ـات،     ،مجموعة قصصیة، وتسع مس ـر روای  وعش

ـائ        ـان     وعشرة كتب متنوعة أبحر فیها بقلمه متس ـن مع الً ع

 !وغاب نصفها اآلخر.. كثیرة ضاع نصفها

ـع    اأي وجه یطالعنا اآلن من بین هذه السنو        ت، لكي نطب

.. أم الكاتب المسرحي  .. أم الروائي .. القصاص... علیه قبلتنا 

ـدنیا  «أم الرحالة إلى    .. أم الكاتب الصحفي   ـة  » «آخر ال ولغ
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ـدر        .. »اآلي آي  ان أم الثائر الذي قرأ عذابات وطنه على ج

» الفرافیر«أم شاعر الحواري و     .. الزنازین وحوائط الحبس  

 . وفقراء المدن وبسطاء الریف

ـاول أن       » اللحظة الحرجة «إنها   ـن نح التي نواجهها ونح

 !»ألیس كذلك«نطبع قبلتنا فال بأس من المحاولة 

للفهمللفهم))١١((المحاولة رقم المحاولة رقم 

 .»ولكنني ال أحس بالتوتر.. فاجأني العمر«

ـن   «: ي یوم عید میالده، قلت له     هكذا تكلم یوسف ف    من أی

 . »تأتي الصدمة إذن؟

ـر      .. یا أخي «: أجاب في عذوبة   أنا مازلت أشعر أنني غی

ـرار             ـط التك ـها وس عادي وأنني كلمة زائدة تبحث عن نفس

ąŗũśƅŔƏů���������ū ſƊƅŔ�Ƒƅŏ�¿ƏŰ ƏƅŔ�ƉƄƈƔ�¿Ǝž�ſƊ�ũŗŷƓ��� Ś ŔŨ» ƅŔ�

���ƓƊƂƆƂƔ�ŕƈ�ŔŨƍ�Ɖŏ����Ůŷ�ŧƂž������śţƔ�Ƈƅ�ŶƈśŠƈ�Ɠž�ŕćƈŕŷ�ƉƔśŬ�Ś�¿ƈ

ćŧŗŌ���Ə��ƌŸƈ�Ž ƜśŦƛŔ�Ŕ��ƀƂţƈ�Ś Əƈƅ�Ś Ų ũŸś�������ŕƈ�ƃƅŨ�ƇŻũƏ

 . »لت مختلفًاز
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ĆŰ))٢٢((محاولة محاولة  ƒŊ�ƅƌŽƄƃĆŰ ƒŊ�ƅƌŽƄƃاا

ـى  » كوبور شوك«عندما التقى به المستشرق   الحاصل عل

د لق«: درجة الماجستیر في أدب یوسف إدریس، قال له شوك        

����ćũŝō» śƈ�ƃśŧŠƏž�ƃŰ Ű Ɓ�Ś ŌũƁŔ��ćũŝō» ś���ćũ» ƔŗƄ�Ŕ���Ž ƏŦƔ» Ůśŗ�Ŕ

ـریة    ومن ثم   .. وكافكا ـت  .. فهذه القصص لیست مص ولیس

 !»أصیلة

ـرة          لم یغضب یوسف إدریس ونصحه بقراءة القصص م

 . أخرى

ـال           وبعد عام جاءه شوك حامالً خمسة وعشرین قصة وق

ـذه            «: له ـدت أن ه ـرى، فوج ـرة أخ لقد قرأت قصصك م

�����������Ś ŔũƔŝō» ś�ř» ƔŌ�Ɖ» ƈ�ŕćƈŕƈś�řƔƅŕŦ�ƉƔũŮŸƅŔƏ�ū ƈŦƅŔ�ů Ű ƂƅŔ

ـك      فمن أی  مصریة صمیمة، » تیمات«أنها  عربیة،   ـك بتل ن ل

 . »األصالة یا یوسف

!!بال بأس من محاولة ثالثةبال بأس من محاولة ثالثة

�����ćŧŗŌ�ũũƄśś�Ɖƅ�ƓśƅŔ�Ś ŕƊƔŬƈŦƅŔ�Ɠž�����řŰ ƂƅŔ�Ŗ śƄƊ�řŝƜŝ�ŕƊƄ��Ŕ

والیوم .. سعد مكاوي وعبد الرحمن الخمیسي وأنا     : القصیرة

 . له من ثراء یكتبها أكثر من مائة قصاص وروائي فیا
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و نقطة التحول   یوسف إدریس ه  : یقول الناقد إبراهیم فتحي   

ـد     –في القصة المصریة القصیرة، ال ألنه        ـد   – كما یعتق  أك

الطابع المصري واستلهم التراث، فقد كان ذلك الهم األساسي         

لرواد القصة في مصر ابتداء من محمود تیمور وعیسى عبید          

���ŉŕƎśƊŔƏ�ƉƔŮƛŗƔţƔƑ����ĉƏŰ �ƌƊƗ�ƉƄƅ�ƓƂţ������řƔŗŸ» ŮƅŔ�Řŕ» ƔţƅŔ�ũ

ـة     المصریة ونماذج الشخصیات ومالمح    ها النفسیة من وجه

نظر تتبنى هذه الشخصیات وال تقتصر على مجرد التعاطف         

ـة            معها، لقد كان یوسف إدریس أول شاعر شعبي في القص

 . القصیرة المصریة

ـا          یصور حیاة البسطاء ویضیئها من داخلها، ویفتح أمامه

ƀŕžƕŔ�����������ŧ» ƈƅŔ�Ŷƈ�ƑƅƏƗŔ�Ś ŕƔƊƔŬƈŦƅŔ�Ɠž�řſŰ ŕŸƅ�ŔćũƔŨƊ�ƉŕƄ

��ƅ��Ž ũŕŠƅŔ�ƓƊųƏƅŔ��������¿» ŗ��ŉŕųŬŗƅŔ�řŬŕŸś�ƑƆŷ�ŔćũŬţśƈ�ƉƄƔ�Ƈ

ـت   انات نائمة فیهم، وقدرة على الخلق     كان یكتشف إمك   ، وكان

ـة     لغته القصصیة ألول مرة مت     شابكة مع المصائر االجتماعی

ـ  مرت ال، وكانت مسائل الشكل الفني عنده     سیة واألفع النف ة بط

ـف           ـیره، أي أن یوس بمشاكل صیاغة وجدان اإلنسان ومص

ـازع       إدریس كان یجسد     رؤیة قوى شعبیة وطنیة مستنیرة تن
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القوى السائدة على قیادة المجتمع، وكان یوسف یتقمص تلك         

 . الفاعلیة

ثورة كاملةثورة كاملة

ـف           ـة یوس ویلتقط الناقد رجاء النقاش زاویة أخرى لرؤی

 . إدریس وأهمیته على خارطة األدب العربي

ـي أن        فیقول عندما یبلغ یوس    ـر ینبغ ف الستین، فذاك أم

�ćŷƏŲ Əƈ�ƉƏƄƔ��������ŉŕţƊŌ�ũœŕŬƏ�ũŰ ƈ�Ɠž�¿ƈŕŮ�ƓƈƏƁ�¿ŕſśţƛ�ŕ

ـي األدب         .. األرض العربي  ـة ف ـورة كامل ـل ث فیوسف یمث

العربي، وهو واحد من عظماء الموهوبین الذین نقلوا الكلمة         

ـا      االعربیة من الصالونات والسوبر م     ـي ال تعرفه ركتات الت

سوى طبقة محدودة من المیسورین لیجعل هذه الكلمة مقروءة         

ـبیان         في الشوارع    ـل الص ـا ك ـیطة ویفهمه والحواري البس

وهو واحد من الذین یجعلوا الفن      . والبنات في القرى والمدن   

��ćŉƏũƂƈ�ũŝŎƈƅŔ�¿ƔƈŠƅŔŔ���ƉŕƄƈ�¿Ƅ�Ɠž�������¿» ƔƊƅŔ�ŒųŕŮ�ƑƆŷ���

ـي        وحافة الترع والمقاهي     ـة ف ـة الثالث البلدیة ومقاعد الدرج

ـس           قطارات السكة الحدید، الكل یستطیع أن یقرأ یوسف إدری

�ƉŌ�Ŗ ŠƔƏ�����������ƌ» Ɗƈ�ŕćŗƊŕŠ�ƇƎſƔ�ƏŌ�ƌƈƎſƔ�ƉŌ�ŶƔųśŬƔ�¿ƄƅŔƏ�ƋŌũƂƔ�
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�����������ũƔŻ�ŕĻſƔŲ �ƛƏ�ŕćŗƔũŻ�ū Ɣƅ�ƌƊŌ�ū Ɣũŧŏ�Ž ŬƏƔ�Ƈƅŕŷ�Ɠž�ū ţƔƏ

 . مرغوب فیه

ویوسف لم یصل إلى هذا كله إال بفضل عبقریته الفطریة،          

�������������Ŕũć» ƔŝƄ�ŧ» ƍŕŠ�ŧƂž��¿ŬƄƅŔ�Ƒƅŏ�ƌŸžŧś�Ƈƅ�řƔũƂŗŸƅŔ�ƋŨƍ�ƉŌ�ƛŏ

������¿Ű Ə�ƒŨƅŔ�ŶƔžũƅŔ�ƐƏśŬƈƅŔ�ŔŨƍ�Ƒƅŏ�¿Ű Ɣƅ�ƌƔƅŏ������ŕƈ�ŔćũƔŝƄƏ

ـه              ـل إن كنت أشعر أن هذا الفنان ال یكتب بالحبر المعتاد، ب

����ƌśŗŕśƄ�Ɠž�Ž ŪƊƔ�ćũƈśŬƈ�ŕĻſƔŪƊŔ���������ƇŧƅŔ�Ɖƈ�ŘũųƁ�Ɠƍ�řƈƆƄ�¿Ƅ

������������ŵƏ» Ɗ�Ŕćŧ» ƔŠ�Ž ũŸƔ�ƌƊƗ�ű ũƗŔ�Ɠž�ũƏŨŠƅŔ�ƀƔƈŷ�ƌƆƄ�ƌƊžƏ

����������ŧ» Ɓ�ƓśƅŔ�ũŕƈŝƅŕŗ�ŕćƈœŔŧ�ƇƆţƔƏ�řţƔţŰ ƅŔ�ũƏŨŗƅŔ�ũŕśŦƔƏ�řŗũśƅŔ

ـع، وال      تكون مرة في بعض األ     حیان، ولكنها ضرورة للجمی

ـرح              ـیس ف ـه ل یستغنى عنها أحد، إنه فن یمألنا بالفرح لكن

ـائبین    دالمساطیل الذین یخضعون لحاالت التخ     یر وأوهام الغ

ـوعي            عن الوعي، فالفرح في فن یوسف إدریس هو فرح ال

 . یةؤوالمعرفة والر

یوسف بین عزیزة وفتحیةیوسف بین عزیزة وفتحیة

أة أمریكیة تبكي   فوجئ یوسف إدریس بامر   .. في نیویورك 

حیث قامت فاتن   ) أولى روایاته (» الحرام«عقب مشاهدة فیلم    

ـرة     » عزیزة«حمامة بتمثیل شخصیة     تلك المرأة الریفیة الفقی
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ـاإلثم       » الحرام«التي حملت في     ـعور ب وماتت من وطأة الش

ـألها . ونظرة المجتمع والبؤس  .. وعذابات الخطیئة  ـا  : فس وم

لقد أحسست بها أكثر    : لباكیةاعالقتك بعزیزة؟ فأجابت المرأة     

ـرب   .. حساسي بجارتي التي تسكن في مواجهتي     من إ  في أق

 .المشاعر اإلنسانیة عندما التجد لغة أقوى غیر الصدق

ـیلم            وفي القاهرة سألته الفنانة ماجدة أن یسمح لها بإنتاج ف

ـي    » فتحیة«وتمثیل شخصیة   » النداهة«رائعته   تلك الفتاة الت

ـیة       قذف بها قاع الریف إلى      جوف المدینة فابتلعها في وحش

 !ونذالة

 لماذا فتحیة، وما سبب االختیار؟: قلت لماجدة

ـاكن         : تجیب ـي أم أحسست أنني أعرفها وربما قابلتها ف

ـي           . متعددة ـي ف ـح األساس هي فتاة مصریة، وهذا هو الملم

ـاالً لت في عالمها لم ألمس ا     وعندما دخ .. شخصیتها أو .. فتع

ŔćŗŔũśŻŕ�����Ɣŗ�ŕƎśŰ ƈƂś�¿ŗ��ř» ƔœŕƂƆśƏ�ũŬ�������ŕ» ƎśŕŠƆŦ�Ś » ŸŗśśƏ

ـة أو         .. ومخاوفها واضطرابها  ـى معاون لم أكن في حاجة إل

فقد .. مساعدة للتعرف على أعماق الشخصیة ونسیجها النفسي      

ـك          .. أبدع یوسف إدریس بناءها حتى تشعر أنها نابضة أمام

 . وصادقة.. وحارة.. حیة
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ـة  ولماذا تغیرت نهایة الفیلم عن نهایة الق     : جدةسألت ما  ص

 یوسف؟ . كما كتبها د

ـأ     ألني رفضت أن ینتهي اإلنسان      : بتأجا ـد أول خط عن

ـة          .. یقترفه في حیاته   ـرة ثانی فكان ال بد أن تنهض فتحیة م

ـك     . وقد اعترض د   ..وتبدأ حیاتها من جدید    ـى ذل یوسف عل

ـر              ـا وراء تغیی ـي له لكن ربما كان خوفي على فتحیة وحب

 !النهایة

ـائالً    ویعلق یوسف إدریس على ما أثار      : ته الفنانة ماجدة ق

��ŕƔŲ �Ɖŏ������ćŗŕƂŷ�ū Ɣƅ�řƊƔŧƈƅŔ�ƇŕţŪ�Ɠž�řƔţśž�ŵ��ōųŦ�ƑƆŷ�ŕ����¿ŗ

ـع      .. ربما یكون بدایة لحیاة جدیدة     ـم تقتن ـدة ل .. »ولكن ماج

ـة         «: ویضیف ضاحكًَا  ـي مقدم لقد اقترحت علیها أن تكتب ف

 !»جدةونهایة ما..  یوسف إدریسقصة«الفیلم 

محاولة لیست أخیرة محاولة لیست أخیرة 

 ت شخصیاتك كما جسدتها؟ ببهل أح: سسألت یوسف إدری

 !قوي یا أخي: أجاب في براءة

ـب   فتح الناقد محمود أمین العالم بعض مغالیق هذ       یو ا الح

ĻƜœŕƁ������ŏ�Ž ŬƏƔ�ƉŌ�ƓƔŌũ�Ɠž��» ĉŰ Ɓ�ū Ɣũŧ�����ř» Ű ƂƅŔ�¿» ƂƊ�ů ŕ

ـیكولوجي        العربیة من مرحلة یغلب علیها الطابع العاطفي الس
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ـ         ـة   الرومانتیكي إلى القصة الواقعیة، وال شك أنه أب و القص

řƔŸƁŔƏƅŔ�����������ř» Ű ƂƅŔ�Ɠž�řƔŸƁŔƏƅŔ�Ś ŕŰ ŕƍũƙŔ�Ɖƈ�ŔũćƔŝƄ�ŧŠƊ�ŧƂž�

�Ŭ��ƌƆŗƁ�������Ō�ũŰ ƈ�ƓžƏ�ƀŔũŸƅŔ�ƏŌ�ŕƔũƏŬ�Ɠž�ŉŔƏŕćŲ Ɣ�����Ɖ» ƄƅƏ

ـك         ـى أش ـى    مع یوسف إدریس أخذت القصة أرق الها أو أرق

ـا         ملبنیتها، وعندما أتك    عن القصة الواقعیة فإننى ال أقصد م

�ćƈœŔŧ�ƇƎſƔŕ�������ũŮŕŗƈƅŔ�ŶƁŔƏƅŔ�ũƔƏŰ ś�ŕƎƊŌ�����Ž ŕ» ŮśƄŔ�ŧŰ ƁŌ�ŕƈƊŏƏ

�ƅŔ�Ś ŕƈŬƅŔ�����ćƔŌ�ũŮŕŗƈƅŔ�ŶƁŔƏƅŔ�ŔŨƍ�Ɠž�řƔũƍƏŠ����» ŬƊƅŔ�Ɖŕ» Ƅ�ŕ�şƔ

هذا دراك للواقع، سواء كان     األسلوبي الذي یصاغ به هذا اإل     

�ćƔŪƈũ�şƔŬƊƅŔŕ����ŕćƔŧũŬ�ƏŌ�ŔćũŮŕŗƈ������ū Ɣũŧŏ�Ž ŬƏƔ�ƉŌ�Ŗ ƔũżƅŔƏ

Ŕ���Ÿƈ�ƃƆśƈƔ�ƉŌ�ŵŕųśŬũ�������ř» ƔũƍƏŠƅŔ�Ś ŕƈŬƅŔ�Ɖƈ�ŔćũƔŝƄ�ŕćƔƊžƏ�ŕćƔž

ـي        للواقع المصري، سو   اء في قصصه أو بعض روایات الت

ـرام «و  » أرخص لیالي «: یعالج بها موضوعات ریفیة    ، »الح

أو التي عالج بها موضوعات مدنیة لفئات برجوازیة صغیرة         

ـالج    »  كذلك سلیأ«و   »لغة اآلي آي  «: في المدینة  أو التي ع

ـل            ـالص مث ـزي خ ـة  بها موضوعات ذات طابع رم قص

ـد      وله» المثلث الرمادي «و  » الطابور« ذا أرى أن القصة عن

یوسف رغم تنوع موضوعاتها وأحیانًا تنوع أسالیبها، تشكل        

ـیاغتها            ـي ص في مجملها رؤیة عمیقة متسقة للواقع تسهم ف
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ـي        ،الفنیة في تأكیدها وبلورتها    ـة، وف  ألن الفن یبلور الرؤی

دیري أنه حاول األمر نفسه في المسرح لكنه كان أبعد عن           قت

ـى       اإلدراك الفني الواقعي ال    حي من قصصه، وكان أقرب إل

ـتثناء        التجرید والت  ـة، باس ـر الف«عمیم منه في القص و » رافی

لكن لیس  . یحاول أن یصل إلى القانون العام     » الجنس اآلخر «

ـة،          القانون العام الموجود في قصصه المليء بالتوتر والحیوی

ـة     نعلى حین أننا في الفرافیر        جده ینتهي إلى صیغة تجریدی

 . مثل الحریةجامدة في موضوع 

ŒĆťŞ�ŗŮ œŤ�ŇœƒŬŊŒĆťŞ�ŗŮ œŤ�ŇœƒŬŊ

ـا زال    .. تُرى ما الذي یشغل إدریس    .. في الستین  وهل م

 وما الذي یقرأه أو یفعله على وجه الدقة؟ .. یكتب القصة

����¿ƔƊƅŔ�ƑƆŷ�řƆųƈƅŔ�ƌśƂŮ�Ɠž�������ŕćƔŧśũƈ�ū Ɣũŧŏ�Ž ŬƏƔ�ū ƆŠ

��ĻƜƔƈŠ�ŕćƔŗŸŮ�ŕćŗŕŗƆŠ�����������Ś ŔŨ�Ɖŕ» ƄƈƅŔ�ŘŧŕŠ» Ŭ�Ɠž�ƀŧţƔ�šŔũƏ

 :  یتدفق في حدیثه الدافئل أنقب.. اللون الذهبي

ـم         تشغلني الیابان  ـا باس  وغرابة شعبها، وأقرأ روایة عنه

ـز     » السید«وتعني  » شوجان« للكاتب اإلنجلیزي جمیل كالفل

ـون             ـم یكره ـة، فه ـة العجیب یحكي فیها عن التقالید الیابانی

ـبالدهم       ـبهم ل ـر وراء   .. األغراب ویتحدون العالم بح والس
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ن في العصر العبودي بتقالیده     نهضتهم أنهم ال یزالون یعیشو    

ـأة        االصارمة، وحین انتقلو   ـوا فج  إلى العصر الصناعي انتقل

 !دون المرور بأي عصر وسیط

 وماذا عن القصة القصیرة؟: قلت

ـد         : قال في فرح   لقد فرغت من كتابة قصة، ولم أستقر بع

وأنا أسألهم  .. ىن یوسف إدریس انته   إ یقولون   ،هاعلى عنوان 

ـل        ! الموهبة؟كیف تنتهي   .. بدوري ـن عق ـرج م ـف تخ كی

ـة      ! ووجدان صاحبها بهذه البساطة؟    ـتي أربع لقد تركت قص

ـتویات          شهور، وحین عدت لقراءتها أدركت أنني أالمس مس

������������ŕ» ƈ�ƃ» ƅ�ŌũƁŌ�¿ƍ��řžũŸƈƅŔƏ�ū ţƅŔƏ�řŗŕśƄƅŔ�Ɠž�ŕćŠŲ Ɗ�ũŝƄŌ

 : كتبت استمع إذن

ـر            نصف نائم، نصف مستیقظ، أدرك وكأنما فجأة أنه لم ی

���ąƈ�ƋŧƆŠ�ŧƈŷ�Ɖŷ����������ũŸ» ŮƅŔ�ƉŕƄ�ŧƁƏ��ƌśƂƍŔũƈ�¿œŔƏŌ�Ɠž�ƉŕƄ�Ũ

ـذكر   ود متناثر، خفیف، یكسو نعومة جلده     شعره نصف أس    ی

ـه            أنه فرح، وكان باستمرار یفرح كلما أمعن النظر فتح عینی

������������ũ» ŦŊ�ƉŕŬƊŏ�ŧƆŠ�Ƒƅŏ�ũŴƊƔ�ƉŕƄ�ŕƈƊōƄƏ�ƌƊŌ�ƃũŧŌ�ŧƂž��ŕćƈŕƈś

����������Ŗ ŕŰ ąƔ�Ōŧŗ�ŧƁ�ƋũŧŰ Ə�ƌƔŷŔũŨ�ũŸŮ�ƉōƄƏ��ŕĻſƔſŦ�ũŸŮƅŔ�ƃũŧŌ

ƆŰ ƅŕŗ����������ƌƊōƄ�ũŸŮƅŔ�ƉŕƄ�ŔćŧŠ�Ž ƔſŦ�ƌƊųŗƏ�ƌƔƁŕŬ�Ɖŷ�Ž ŮƄƏ�Ŷ
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����������¿ƈōśƅŔƏ�ũƔƄſśƅŔ�Ɖŷ�ŕćƈŕƈś�Ś ƄŬ��ŘũŮŷ�řŸŗŔũƅŔ�ƉŬ�Ƒƅŏ�ŧŕŷ

ـدأت            وإن كانت ذاكرته لم تسكت بوابل من نخزات صغیرة ب

�ƌƔƆŷ�¿ŕƎƊś��žƂ���ĉŧţ�ŘŊũƈƅŔ�Ƒƅŏ�Ƈŕ�������ŕ» ƈƄ�řƔţƆƅŔ�ƌƎŠƏ�Ɠž��ŕćƔƆƈ�ƀ

ینیه كما  أغمض ع .. هي أو تبدو كما هي، فتلك النخزات تبدو       

ـي             ـابوس لیختف یرغم نصف النائم نفسه إذا أحس أنه في ك

������������Ɖ» ƈ�şƔŪ» ƈ�ƓžƏ�ƉƔƊƔŸƅŔ�Ţśž�ƌƊŷ�ŕćƈŻũ��¿ţũƔ�ƏŌ�ū ƏŗŕƄƅŔ

الحیرة والضباب ضباب أمس ینزلق ویتوالى واألشیاء تمتزج        

����ŕćƈŕƈś�řţŲ ŔƏ�ŢŗŰ śƅ�Ŗ ũśƂśƏ�ŧŷŕŗśśƏ�����ŕƍŔũƔ�¿ŠũƅŔ�ŘũƏŰ

ćƈŕƈś�řţŲ ŔƏſƊ�Ž ũŸƔ�ƓśƅŔ�ƌśũƏŰ �Ɠƍ�ƃƆś�Ũŏ��ŕŕƎƔƆŷ�ƌŬ���

تنزلق یمر فوقها الضباب كأنه السحاب یخفي وجه القمر         

ـیًئا      طوال یبقى سوى ضوء فجري ال یست       ـز ش . یع به أن یمی

ـاء       نعومة، أجل نعومة أنثویة    مرعبة كأنها نعومة حیة رقط

ـوت            ـة الم ... تبتسم قبل أن تغلق فاها في عضة صم كعض

ـا  وباستخفاف یعصى وینفتح،    .... یرتخي وینفتح یأمره   ومعه

����ƐƏƎƔ�ƌƊŌ�ū ţƔ�����¿ŗŠ�ƀƏž�Ɖƈ�ƏŌ�ũœŗ�Ɠž���ćŧũŕų�ƀƎŮƔ���¿» Ƅ�Ŕ

����������ŕćţ» Ų ŔƏ�Ŕćŧŧţƈ�ŕÆœƔŮ�ųƂśƆƔƅ�ƌŬŌũŗ�ŉŕƈƅŔ�ŶžŧƔ�ƀƔũżƅŕƄ�ŉƓŮ

ـاذا  .. كل ما یتشبث به ینزلق    . سیحدث كل ما یحدث أمس     م

 ...... ماذا یحدث.. یحدث
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ـوي            ـراءة ویط ـن الق هنا فقط یتوقف یوسف إدریس ع

أربعین صفحة، وفي هدوء    صفحات قصته التي بلغت أربعة و     

ـن        : یخلع نظارة القراءة قائالً    ـى م ـفحة األول هذه هي الص

ـعبة      ـاءت      .. القصة، أعلم أنها طویلة وص ـذا ش ـن هك ولك

 . التجربة

 فماذا عنك؟.. هذا عن القصة: قلت

 وأعشق.. »باخ«ى  أحب موسیق » نصف نائم «قال بصوت   

ـال       .. أشعار محمود درویش   ـا ب وأكره قصائد أدونیس ألنه

ـا           .. یةقض ـبور، وكلم ـد الص ـالح عب وأحن إلى أشعار ص

ـل            ـل دنق أحسست أنني أضعف أتناول جرعة من أشعار أم

ـدري       .. فأعود إلى شبابي   أما عبد الوهاب البیاتي وبلند الحی

ـزن      .. فهما صدیقان في اللیل    ـب وح ـعارهما بح .. أقرأ أش

ـعره            ـذ ش وأراقب نزار قباني في المرحلة األخیرة حیث یأخ

ŕĻſųŸƊƈ�ƋũŝƊƏŔćũƔųŦ����

فتذكرت أبي، وتذكرت   .. في الشهر الماضي مات شقیقي    

 !أول قصة كتبتها في حیاتي كانت عن القبور

ـي   » الید الكبیرة«هل تعلم أننى كتبت قصة    ـوت أب قبل م

 . بل رجاء أن یبقى حتى أشبع منه.. بعام، لم تكن مرثیة
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ـعادة     باألمس فقط تشاجرت مع ا     بني األكبر وأحسست بس

 ! ارتفع صوتهخفیة عندما 

ـورات       .. ثمة أفكار تراودني اآلن    ـر الث ـس أن عص أح

ـارة             ـى، وأن الحض ـد انته ـي ق الكبرى في المجتمع الغرب

بیة ضد الثقافة، وأن أحزابنا السیاسیة ال بد أن تتحول          واألور

ŕƊƅŔ�ƇƔƆŸśƅ�řƔƂƔƂţ�ū ũŔŧƈ�ƑƅŏƏŧŗŌ�¿ƍ�ūŔćũœŕŝ����

قاسم عندما أفكر على هذا النحو، عندما زرت عبد الحكیم          

����������ŕ» ƎƂŗŔƏų�Ɠž�řƆƔƏų�ŔćũƏƎŮ�Ś ŧƁũ�ƓƊƊŌ�Ś ũƄŨś�ƋŕſŮśŬƈ�Ɠž

��Řũŕś�ŕćŲ Ɣũƈ�řśŬƅŔ�Ŗ ƆƂƅŕŗ�����ũŕƔƎƊƛŕŗ�ŘũŕśƏ��ƊƄƅ�����Ś » ƅŪ�ŕƈ�Ɠ

���Ś ƏƈƅŔ�ƒŧţś�ƑƆŷ�ŔćũŧŕƁ����������ƓƊƊōŗ�ŕćƈœŔŧ�ũŸŮŌ�ƓƊƊŏ�ƃƅ�¿ƁŌ�ƇƅŌ

 !غیر عادي

 )٢٧/٥/١٩٨٧األهالي (
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!!لویس عوض في سیرة ذاتیة عاصفةلویس عوض في سیرة ذاتیة عاصفة

��ŸŗŬ�ŧŸŗ�ƑƆŷ�����ŔŨƍ�Ž ƁƏ��ŕćƈŕŷ�ƉƔ�Ŗ ŻŕŮƈƅŔ�o��řŰ Ɓ�ƒƏũƔ

ـین         » تفاهم الال« ـالل خمس الكبیر بینه وبین مجتمعه، من خ

řŬŕƔŬƅŔƏ�ũŸŮƅŔƏ�šũŬƈƅŔƏ�ťƔũŕśƅŔƏ�Ŗ ŧƗŔ�Ɠž�ŕćŗŕśƄ���

ـاس    في صباه، أحب حزب الوفد، وعشق      ـا « النح » باش

 !وهتف بسقوطه

ـي          وفي الجامعة، سیخلع الطربوش، ویكون أول طالب ف

 !عل ذلكالثالثینیات یف

ـار           ـل األفك وفي األربعینیات، یقود حملة ضاربة على ك

ـد «الرجعیة والفاشیة، وینتصر للجدید، فیكتب       أول » بلوتوالن

���ũŸŮ�ƉŔƏƔŧ�Ŝ Ɣŧţ�o��ŕćƈųţƈŷŕ����ŔćũŬŕƄƏ��ƒŧƔƆƂśƅŔ�ũŸŮƅŔ�ŧƏƈ

 !»قبة البالغة العربیةر«

��������Ž ũ» ŸƔž��ŕ» ćƔųŔũƂƈƔŧ�ŕćƔƄŔũśŮŔ�ŢŗŰ Ɣ��Ś ŕƔƊƔŬƈŦƅŔ�ƓžƏ

العتقال، والفصل من الجامعة، وتغضب     طریقه إلى السجن وا   

 !علیه السلطات، والتیارات الرجعیة، والشیوعیون

ـي    » الجریئة«وفي الستینیات، یكتب أفكاره      ـه ف وتأمالت

ـه         ـرة، فیعلن الفكر والحریة، ومسرحیاته التاریخیة والمعاص
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السلفیون، والقومیون العرب، والشیوعیون والصحف     : الجمیع

 !األمریكیة

ـادات        وفي السبعین  ـور الس یات، شاهده الرئیس الراحل أن

��������» ţƈ�ŕƎƅ�¿ŕƂž�Ś ŔŧŕŬƅŔ�ƉŕƎƔŠ�ƌśŠƏŪ�Ŷƈ�ŕćŬƅŕŠŔćũŨ�����Ɠ» ƆŦ

 !»ةفكاره خطرأ.. بالك من الراجل ده

ـه    «الثمانینیات، تصادر السلطات كتابه     وفي   مقدمة في فق

ـبتمبر       » اللغة العربیة  ـي س ـد ف ـاءت   ١٩٨١وبالتحدی ، فج

ـر      المصادرة بدالً من االعتقال، فیلجأ       ـاء إال أن األزه للقض

یعترض على قرار القضاء بتشكیل لجنة علمیة لبحث الكتاب،         

ـا            ـر فیه ـاء، ینتص وتنشأ معركة رهیبة بین األزهر والقض

 ! ویختنق الكتاب وتتخلى عنه جمیع التیارات،األزهر

، یجلس على مكتبه الخاص بشارع الهرم،       ١٩٨٦في عام   

ـوف    ویكتب مذكراته وذكریاته في ثالثة أجزاء        ـخمة س ض

ـة .. یطبعها الناشر مدبولي فتجيء مثیرة     ـادقة .. عاری .. ص

ـن     يرو ـنس،       : فیها كل شيء ع ـب، والج ـة والح  السیاس

 . واألحزاب، واألدیان، والفن
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ـفة ..  وكشف عن حیاة شخصیة قلقة     ـرجة  .. عاص مض

ـك            بدماء الثورة وأغنیاتها، فما أشبه حیاته بحیاة مصر في تل

ƂśƅŔƏ�ŧŠƈƅŕŗ�řƆžŕţƅŔ�Ś ŔƏƊŬƅŔŕćŲ ƔŌ�ũŕŬƄƊƛŔƏ�ŘũƏŝƅŔƏ��Ƈŧ��

ـویس  .  یتحدث د  – الذي نعرض له     –في الجزء األول     ل

ـه         ـة لعائلت ـه : عوض عن طفولته، ویرسم جداریة رائع  ،أبی

 !وأمه، وأشقائه التسعة

ـاتذته        ـه وأس ـاخ   ،ونتعرف فیها على أول مطلعات  والمن

 . السیاسي واالجتماعي آنذاك

 !فماذا یقول؟

فولكلور عائليفولكلور عائلي

ـویس         الشائ ياسم ع هو لویس عوض، الشهیر بالدكتور ل

أي (عوض، ولدت في قریة شارونة، مركز مغاغة، مدیریة         

ـل       ، أل ١٩١٥ ینایر   ٥المنیا في   ) محافظة ـا خلی ـو حن ب ه

 .  عوضةعوض، وأم هي هیالن

 . لویس. یقدم نفسه دهكذا 

ـابات            فال یوجد له اسم ثالثي إال في ملفاته الجامعة وحس

 ! لداخلیةالبنوك وملفات وزارة ا
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ـك        . ویرى د  لویس أن التمسك باالسم الثالثي، دون التمس

ـتقراطیة      «باسم الجد األول     ـور أرس ـدم تبل قد ساعد على ع

ـن            مصریة بمعنى نبالة الدم وشرف النسب، فهو ال یدري م

ـر    » فولكلور العائلة «هذا، لكن   » عوض«هو   ـيء وزاخ مل

 ! بالروایات عن هذه الشخصیة الفریدة

خرجت » باترو نیمیة « في ذكر تفاصیل     لویس. ویتوسع د 

ن لمدینة خالل قرن كامل، وما طرأ علیها م       امن الریف إلى    

 !» مفككةأسرة«تحوالت، فهي من وجهة نظره 

ـ «وعندما یتوقف عند اسم أمه       ـه  » ةهیالن » روزا«وخالت

ـي         : یتساءل ـة ف كیف دخلت هذه األسماء الیونانیة والرومانی

ـرق    القرن التاسع عشر قریة في صعید       مصر معزولة تقع ش

ـر       ... »مثقفة«النیل؟ فهذه أسماء     ـة غی فكیف انتقلت إلى بیئ

 ؟ »مثقفة«

 أن هیالنة المتواتر في أسرتنا      –لویس  .  یقول د  –األرجح  

ـ            ـك فم ن واسم روزا كانا من بقایا مصر الرومانیة، ومع ذل

ـرتنا             ـي أس الصعب أن تعرف إن كان اسم هیالنة الشائع ف

�ƊƜƔƎƅ�ŔćŧƔƆŦś�ũų�řŔ��ŗ�ŘũƔƎŮƅŔ�ŘŧƏ������ř» ŬƔŧƂƆƅ�Ŕćŧ» ƔƆŦś�ƏŌ�ŕƎƅŕƈŠ

ـن          هیالنة ـن أعل  المصریة أم اإلمبراطور قسطنطین، أو م
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ـرقیة         ـة الش المسیحیة الدین الرسمي لإلمبراطوریة الرومانی

 .  میالدیة٣٢٤عام ) بیزنطة(

ـة    ين عوض، جدواألرجح أ  ـمع بهیالن ـم یس ـي، ل   ألم

ـة نة قسطنطین، إنما أخذ اسم هیال     هیالطروادة، وال ب   ـن   ن  م

تراث متوارث عبر األجیال ضاع مضمونه ولم یبق منه إال           

 !أشكاله

!!أنا وأسرتي عاطلون من الذكاءأنا وأسرتي عاطلون من الذكاء

..لیس في أسرتنا إال محام واحدلیس في أسرتنا إال محام واحد

ـة أو  . هكذا یقول د  لویس، ولیس فیها قضاة أو وكالء نیاب

ضباط جیش، أو بولیس، أو عمال فنیون، أما التجار فیها قلة           

ـتاذیة      نادرة، وأغزر مهنة فیها هي       الهندسة، ثم الطب، ثم أس

 . الجامعة في العلوم أو اآلداب

ـع أو          «: بعبارة أخرى  ـبط المجتم ـتغل بض ـن ال نش نح

 . »!انضباطه ولكن نشتغل بخدمته وزیادة إنتاجیته

ـا د    ـض     . ویشرح لن ـویس بع ـائص «ل ـیة   الخص  النفس

 . ل عوضآل» واألخالقیة المشتركة
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ـة،  فنحن ال نكذب، وال نعرف كیف نكذب حتى ل        « لمجامل

ـذكاء              ـن ال ـاطلون م ـا ع والكلمة لها معنى واحد، كما أنن

 . »االجتماعي، وهذا ما یجعلنا نعیش في عزلة نسبیة

لویس أن العجز عن التكیف أو التأقلم من أسباب      . ویرى د 

ـض          ـور وبع ـاموث والدیناص انقراض بعض األنواع كالم

ـاس          السالالت البشریة كما تقول نظریة التطور، وبهذا المقی

ŧ�ƀƆŸƔ��ŔćũŦŕŬ�ū ƔƏƅ���ŕƎƅ�¿ŗƂśŬƈ�ƛ�ŘũŬŌ�ƉţƊo��

!! والدي والديىىعندما بكعندما بك

لویس مع والده الذي كان یعمل في       .  ینشأ د  ،في السودان 

ـتقرار           ـا لالس الحكومة السودانیة موظفًا قبل عودته إلى المنی

 . ١٩٢٠عام 

����������řŸœŔũ�řŗśƄƈ�ƌƔŧƅ��ŕſĻƂŝƈ��ŔćũƔƊśŬƈ�ĻƜŠũ�ū ƔƏƅ�ŧƅŔƏ�ƉŕƄƏ

 .  لكنه وفدي صحیحال یعمل بالسیاسة،

 !لویس یبكي مرتین. رآه

ـي         ـطس    ٢٧مرة یوم وفاة سعد زغلول ف ، ١٩٢٧ أغس

ـام           ـي   ١٩٢٧ومرة یوم تنفیذ حكم اإلعدام في شیكاجو ع  ف

 !»فانزیتي«و » ساكو«الفوضویین اإلیطالیین 
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ـم            ـذ حك وكان اتهما بقتل رجلین في أمریكا، وتأجل تنفی

ام على هذا الحكم    اإلعدام ست سنوات بسبب ثورة الرأي الع      

 !الجائر والمنافي للعدل واإلنسانیة

ـولیس          ـتهم ب واجتاحت المظاهرات كل عواصم العالم، ت

ـانع            ـال مص ـادا عم شكاجو بالتلفیق ضد عاملین بریئین ق

وهذا هو األساس في اختیار أول مایو من كل عام          . شیكاجو

����ŪƊŕžƏ�ƏƄŕŬ�ũŕŗśŷŕŗ�¿ŕƈŸƆƅ�ŔćŧƔŷ������ř» ƄũţƆƅ�ƉƔŧƔƎ» Ů�ũŗƄŌ�ƓśƔ

 . لیةالعما

.. أما بكاء أبي على سعد زغلول فمفهوم      «لویس  . ویعلق د 

 !وأما بكاء أبي على ساكو وفانزیتي فهذا ما لم أفهمه

عامالن من الخواجات في بالد بعیدة یعدمان بتهمة جریمة         

ـن            ،قتل ـنا م  وأبى في المنیا یذرف علیهما الدموع ونحن لس

ـات        ـن    وال ،العمال، وال من الفوضویین، وال من الخواج  م

 . األمریكان، وال من اإلیطالیین

ـولیس     «وكان السبب في ذلك أن       ـرام الب » أبي یحتقر إج

�����������ũŕżŰ �ŕƊŸƈŬ�ŕƈ�ŔćũƔŝƄƏ��ŕƔƊƈƅŔ�ũŧƊŗ�ƇŕƈŌ�ŶƂƔ�ŕƊśƔŗ�ƉŕƄ�Ŝ Ɣţ

ـأة          ـت وط ـأرون تح اللصوص والمجرمین، یتأوهون ویج

 . »التعذیب الذي كان یقوم به رجال البولیس
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�ĉŠž�ŧƁƏ�����ƂŷƏ�ū ſƊ�Ɠž�ŵƏŲ ƏƈƅŔ�ŔŨƍ�ũ�ŧ�¿����ū ƔƏƅ��ƓŷƏƅŔ

ـعب وإ        بدور البو  ـر الش ـاعه  لیس وأجهزة القمع في قه خض

 !»للحكومة والطبقة الحاكمة

أبناء للذبحأبناء للذبح

ƌśŕžũŰ śƏ�ƌƈƜƄ�Ɠž�ĻƜŲ ŕž�ŕćƈœŔŧ�ƓŗŌ�ƉƄƔ�Ƈƅ��

ـة        نلویس أ . ویذكر د  ـاهد مناقش ه في أوائل الثالثینیات ش

 والده  - معاون محطة مریوط آنذاك    – فیكتور   هحامیة بین أخی  

 . الجنیهات الخمسة التي یرسلها فیكتور لوالدهبشأن 

����Ō�Ɠž�Ŗ ƗŔ�šŕŰ �ŕƊƍƏ����ū ƔƏƅ�ƇƎƔž�ŕƈŗ�ŕćŸƔƈŠ�ƋŧƛƏ����ŔŨŕƈƅ

ـة،           في ظنكم ینجب اآلباء األبناء، لكي یساعدوهم عند الحاج

الراعي مثالً یربي الخراف والجدیان الصغیرة، وینفق علیها        

 . »حتى تكبر لماذا؟ لكي یذبحها ویأكلها أو یبیعها

ƄƏ�ŘũƏŰ ƅŔ�Ś Ɗŕ�řŸŮŗ�oĉŗŬřƈŧŰ �ū ƔƏƅ�ũƏśƄŧƆƅ�Ś ŗ��

ـه           فإبراهیم أعد كل شيء لذبح ابنه، وأجاممنون ذبح ابنت

ایفیجینیا قربانًا لآللهة، لكن إبراهیم فعل ذلك لیثبت طاعة اهللا          

 ). مبدأ عام(
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ـان،          وأجاممنون فعل ذلك لیحرك رب الریاح سفائن الیون

ما أن  إ .)عامةحة  مصل(ویحمل البحر أسطولهم إلى طروادة      

ـة      األب أوالده  يیرب ـذه نظری  لیذبحهم كالخراف ویأكلهم، فه

 !. جدیدة

!!أنا والعقید القذافيأنا والعقید القذافي

 واألستاذ محمود شاكر    ، وبنت الشاطئ  ،كان العقید القذافي  

 !یعیرونني باسمي

�����ąŬ�Ɖƈ�¿Ƅ�ƉŌ�ƉƏŗŬţƔ�ƇƎžĉƈƓ��ū ƔƏƅ�o���ŔćŧƔŠƈś�ũŰ ƈ�Ɠž

في المنصورة  للویس التاسع ملك فرنسا أسیر دار ابن لقمان         

 . أیام الحروب الصلیبیة

�����ƔĉŦƔ�ŕƈ�ƓŗŌ�Ɖƈ�Ś žũŷ�ŧƁƏ�����ƉƔŗŰ ŸśƈƅŔ�ŉƛŎƍ�Ś ŕŸƁƏś�Ŗ

�ĉƈŬ�ŧƂž��ƓƊŕ�ū ƔƏƅ�o��������ũƔś» Ŭŕŗ�ū ƔƏ» ƅ�Ƈƅŕ» Ÿƅŕŗ�ƌŗŕŠŷŏ�ųũſƅ

 !مكتشف المیكروبات

ـدوا      ولو أنهم بحثوا في سجالت الحروب الصلیبیة لما وج

ـقاء د  (» مارجریت« وال   »ألفونس«وال  » شاكر«أسماء   . أش

 )لویس

����ŕćŲ ƔŌ�ƃŕƊƍ�Ś ƊŕƄƏ�ŕŬƊũƏƆžo�������Ś ŕ» ƊƔŝƜŝƅŔ�¿œŔƏŌ�Ɠž�ô�

���ƇŬƛ�ŔćŧƔŠƈś��¿ƔŠƊśƔŕƊ�ū ƊũƏƆž�o���ũ» ƈţƗŔ�Ŗ ƔƆŰ ƅŔ�řŬŬŎƈ�
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���������ŕ» ƎƊŌ�ƛƏƅƏ��ū ƊŕŬƊƔũƅŔ�ŉŕƈŴŷ�řƊƔŧƈ�ŕŬƊũƏƆſƅ�ŔćŧƔŠƈś�ū ƔƅƏ

ماتت بعد شهور لخلقت إشكاالً للعقید القذافي واألستاذ محمود         

مقدمة في فقه   «ي  شاكر والشیخ عبد المهیمن الفقي خانق كتاب      

�řƔŗũŸƅŔ�řżƆƅŔ�o�ćƈŬŔ�ŕƍƏŗŬţƏ�����Ŗ ƏũţƅŔ�Ś ŔũƔƈŌ�Ɛŧţƙ�ŕćŗŷũƈ�ŕ

 !الصلیبیة

أدهم الشرقاوي زعیم الفالحینأدهم الشرقاوي زعیم الفالحین

. د. ت البعیدة یروي  اوعن المؤثرات العمیقة في هذه السنو     

 .لویس عن أدهم الشرقاوي ومواله الشهیر

ـبیهة        »اللص الشریف «ذلك   ـطورة ش  الذي تحول إلى أس

 . زيیفي الشعر اإلنجل» بین هودرو«بأسطورة 

ـة       . ویستعرض د  لویس تفاصیل الحكایة كما سردتها مجل

ـام    » اللطائف المصورة « ـات     ١٩٢١آنذاك ع ـذلك ملف ، وك

ـرقاوي           التحقیق، ویرى أن ثمة عالقة بین حوادث أدهم الش

 !١٩١٩حداث ثورة ین أوب

ـه           فأدهم من أسرة طیبة، وأصاب درجة من التعلیم، وعم

ـرة إال أن     -» زبیدة«ك الشرقاوي عمدة    عبد المجید ب    البحی

 . الملفات تجهل والد أدهم أو مكانته بین قومه
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������������ƌ» ƔŦŌ�ƉŗŔ�ŧŲ �ŧƎŮƔ�ŕćƈŷ�ƉŌ�ŕƊŸƈśŠƈ�Ɠž�Ž ƅōƊ�Ƈƅ�ƉţƊƏ

ـر د          ـویس أن   . ولو كان قاتالً بالفعل، ویبدو من وجهة نظ ل

�������ŉŕƊŝŌ�ƉŠŬƅŔ�ƑƆŷ�ŕćŗũŕŲ �ŕŷćŔũŰ �ƃŕƊƍŔ����ŘũƏ» ŝ�Ś ŕŗŔũų» Ų

ـي     ة لیشیع اإل  ، واختبأ في القری   ١٩١٩ رهاب في المنطقة لك

ـن             ـل م یثبت للسلطات أن عمه عاجز عن حفظ األمن فیفص

ـدة           العمودیة، ومع ذلك تمسكت السلطات بعبد المجید بك عم

 !في ناحیته

ـي        . ساءل د تیو لویس هل قام سجناء اللیمان بشغب سیاس

 أدي إلى هرب أدهم الشرقاوي ونظرائه؟

ـل    ثم كیف حدث هذا الشغب؟ ومن قاده م        ن الداخل؟ وه

ـرة       » طره«تلقى المتمردون في     ـبب كث عونًا من الخارج بس

ـذ           ـى اتخ المسجونین السیاسیین بین سجناء القانون العام، حت

 هذا اللیمان هیئة الباستیل؟

ثم ما هذا السحر الذي توفر في قاتل شاب یفر من اللیمان            

ـر         ،١٩١٩أثناء ثورة     ویختفي في بلدته فینضم إلیه عدد كبی

ـره؟         من األ  شقیاء وهو لم یتجاوز الحادیة والعشرین من عم

ـط     .. صار یفعل كذا  ) ولما كبرت عصابته  ( كل هذا بین أواس
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ـة   ١٩٢١ وأواسط عام    ١٩١٩عام   ، والثورة المصریة في قم

 . الغلیان

ـا            ـا ویقوده هل هذه نواة میلشیا من الفالحین كان ینظمه

 !أدهم الشرقاوي؟

ى إعادة دراسة موال    لویس أساتذة الفولكلور إل   . ویدعو د 

ـدث            ـل ح أدهم الشرقاوي، والتوقف عند كل وصف وعند ك

ـا      ) الدلیل الداخلي (عسى أن یهدیهم     إلى الكشف عن حقیقة م

ـا           يكان یجر   في ریف مصر في تلك األیام التي أعلنت فیه

ـدد            ـر ته ـالیم مص الجمهوریة في زفتى، والمنیا، وبدأت أق

ƔŪƄũƈƅŔ�řƈƏƄţƅŔ�ƑƆŷ�ŕćŠŕŠśţŔ�ŤƜŬƊƛŕŗŪƔƆŠƊƚƅ�řƔƅŔƏƈƅŔ�ř���

 القرآن في حیاتي

ـاتذتي          أني مدین بحبي لألدب العربي وللبیان العربي ألس

��������ąƔ�ƛ�ŔƏƊŕƄ�ƇƎƊƗ��řƔƏƊŕŝƅŔ�řŬŔũŧƅŔ�řƆţũƈ�Ɠž�¿œŔƏƗŔ��ƉƏ» ƈţƂ

ـا            اهللا أو جبریل أو الوحي في تدریس نصوص القرآن، وإنم

ـي      ـام ف ـن، واألحك كانوا یركزون على أركان الجمال، والف

ƌśŔũŕŗŷ������������ũ» ƔŝƄ�Ɖƈ�ƉŊũƂƅŕŗ�ŕćŬŕŬţŏ�ŧŮŌ�ƓƊŌ�ŕćƔŗũŻ�ƉƄƔ�ƇƆž�

ـى           من أقراني المسلمین في المدرسة، وأرسخ منهم قدرة عل

ŔćũƔŗŸśƏ�ŕćƈƎžƏ�ŕćŬţ�ƓŗũŸƅŔ�ƉŕƔŗƅŔ���
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ـول د        ـویس   . وفي موضع آخر من المذكرات یق ـد  «ل لق

��ƉŊũƂƅŔ�ŘŉŔũƁ�Ś ƊƈŧŌ�o�������řƔŗũŸƅŔ�řżƆƅŔ�ƀŮŷ�Ɠž�ŕćŗŗŬ�ƃƅŨ�¿ŸƅƏ

���ƔśŬ�ũƈśŬŔ�ƒŨƅŔ�ŕƎƎƂžƏ������Ŗ ŕśƄ�Ž Ɣƅōś�Ƒśţ�ŕćƈŕŷ�Ɖ���Ɠž�řƈŧƂƈ

 . »فقه اللغة العربیة

»»شیوعيشیوعي««مسك مسك اا

ـر        كنت من أوائل الشباب المصریین الذین تنبهوا إلى خط

ـي           ـدائها ألن ـاهروا بع الفاشیة والنازیة والنظم الشمولیة وج

 سالمة   بما كتبه  ١٩٢٩تأثرت في تاریخ باكر على األقل منذ        

ـا أن     كیارتشموسى وما كان یكتبه عن اال      ین والشیوعیة، كم

ـت          بدایاتي الوفدیة حصنتني ضد كل دعوة دیكتاتوریة، وجعل

ـبه         إیماني بالحریة والمساواة وكافة المقوالت الدیمقراطیة أش

 . شيء في نفسي بالعقیدة الدینیة

ـاكرة،          ب وقد هرتني كتابات سالمة موسى في هذه السن الب

ـل   فكنت أشرح لزمالئي المبادئ والمعلومات التي تعل       متها، ب

وكنت أكتب موضوعات اإلنشاء باإلنجلیزیة عن االشتراكیة       

ـة         والشیوعیة، وأناقش سوینبرن مدرسي في اللغة اإلنجلیزی

 . حول التجربة الروسیة
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ـل        ١٩٢٩وفي عام    ـي الفص :  قال لي مستر سوینبرون ف

 !!»أنت التلمیذ الشیوعي الوحید في المدرسة«

ال كارل ماركس   لویس لم یقرأ أعم   . على الرغم من أن د    

ـته    ١٩٣١وأنجلز وجوركي وبلیخانوف إال عام        أثناء دراس

 !!الجامعیة

!!لویس في هولیودلویس في هولیود

لویس مشاهدة السینما، وعاش في     .  أدمن د  ١٩٣٠في عام   

عالم سحري مع شارلي شابلن وتومیكي، وحفظ أخبارهم من         

�����������Ɠ» ž�ŕćƔœŕƈƊƔ» Ŭ�ŕ» ćƈŠƊ�ŢŗŰ Ɣ�Ɖōŗ�ƇƆţƏ��Ž ţŰ ƅŔƏ�Ś ƜŠƈƅŔ

 ! هولیود

�Ŧ�¿ŸśŮŔƏ�ŗ�ƌƅŕƔŘũƄſ���ŕƍŌũƁ������ĉũ» ž�ƇƏ» ŠƊ�Ɖŷ�ŔćũƔŝƄ���Ɖ» ƈ�ŔƏ

ـان           عائالتهم على سطح باخرة أو سفینة، وتحایلوا على القبط

ـوال،            حتى وصلوا إلى لوس أنجلوس بدون تذكرة أو أیة أم

 !وهناك صعدوا إلى النجومیة وأصبحوا مشاهیر وعمالقة

ـى           ـة حت وبالفعل قرر لویس الصغیر أن یخوض التجرب

ـة،      لوس أنجلوس بعد أن      مأل شنطة الكتب بالغیارات الداخلی

���������ŕćƎƔƊŠ�¿ƈŕƄ�ŧƈţŌ�ƌƂƔŧŰ �ƋŕųŷŌƏ��ƌƔƊŠ�ƐƏŬ�ƃƆƈƔ�ƉƄƔ�ƇƅƏ�
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ا، وسافر من المنیا إلى اإلسكندریة بتذكرة ذهاب، فلن         ونصفً

 !تكون هناك عودة إلى المنیا مرة ثانیة

ل أن  وفي اإلسكندریة أقام بأحد الفنادق، وفي الصباح حاو       

 !ستحالتهأنه اكتشف صعوبة األمر وایتسلل إلى المیناء إال 

ـن           فلیست هناك بواخر تسافر مباشرة إلى أمریكا، ولم یك

یعرف جداول وصول وسفر البواخر، كما أن بوابات المیناء         

شدیدة اإلحكام، وعساكر البولیس یطلبون من كل داخل جواز         

 . سفره

لویس مجرد شابط یقف    . د. لم یكن األمر إذن كما تصور     

ـي         في أعلى السل   م لیرى تذاكر سفر المسافرین كما یحدث ف

 !نمایالس

ـة          وحاول لویس أن یجمع جداول وصول البواخر المختلف

وسفرها وساعات انتظارها، واستغرق ذلك ثالثة أیام، ونفدت        

ـذكرة        قروشه، فقرر العودة إ    ـن ت  لى المنیا، ولم یكن معه ثم

 !العودة

العودة بدون نجومیةالعودة بدون نجومیة

ـة      وكانت مغامرة خطیرة، حیث ركب     ـي الدرج  القطار ف

ـه       » یزوغ«الثانیة وحاول أن     من الكمساري، إال أنه أمسك ب
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صه من الكمساري ودفع له     لوال وجود عمدة من األریاف خلّ     

ـي            ـلیمه ف ثمن التذكرة، ورغم ذلك أصر الكمساري على تس

 . محطة طنطا

كتشف ظر المحطة تم التحقیق مع لویس، وا      ي مكتب نا  وف

 فأعادوه إلى المنیا مع عسكري،      المحقق أنه هارب من أسرته    

ـى            ـددة، إل وبعد أربع ساعات وصل لویس وسط حراسة مش

 . محطة المنیا حیث كانت أسرته في انتظاره

ـویس        كان هذا ما جرته هولیو     ـى ل ـة عل د وأحالم الیقظ

ـل             ـینما والتمثی ـن الس ـر ع الصغیر، فقرر أن یصرف نظ

 !وهولیوود ولوس أنجلوس وأمریكا كلها

 ) ١٣/١٢/١٩٨٩: األهالي(
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لویس عوض وأوراق أخرى لویس عوض وأوراق أخرى 

من دفتر العمرمن دفتر العمر

ـب        یلم تعرف حیاتنا الثقاف    ـاس وأغض ـغل الن ة رجالً ش

����������¿Ÿž�ŕƈƆŝƈ�ŕćƈŕŷ�ƉƔŬƈŦ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�Ɛŧƈ�ƑƆŷ�ŶƔƈŠƅŔ�ŧ���ū ƔƏƅ

 . »عوض

����¿ŠũƅŔ�ŭ ŕŷ�ŧƂžÕÓ��Ŗ śƄ�ŕćƈŕŷ����ŕƎƅƜŦ�ÓÎ���ű ŕŦƏ��ŕćŗŕśƄ�

  المعارك، فجاءت حیاته ملحمة هادرة في الوطنیة       الكثیر من 

 . واالستقالل الفكري

ـرجم         كتب الشعر والمسرحیة والروایة والنقد األدبي، وت

ـد            ـي النق ـب ف عن اإلنجلیزیة والفرنسیة والیونانیة، كما كت

 .  ألوان الفنونىالمسرحي والتشكیلي وشت

ـة            ـه بقری في صباه سوف یهرب لویس عوض من منزل

ـة         » شارونة« ـا لدراس محافظة المنیا لكي یسافر إلى أمریك

، لكن شرطة القطار تقبض     سینما، فهو یرید أن یصبح ممثالً     ال

ـزة   میعلیه وتعیده إلى أهله فیلعن السینما وأمریكا وج        ع أجه

 !األمن التي تحول دون الناس وأمانیهم
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žƏ���Ŗ ŧƗŕŗ�ƇśƎƔ�ƌŗŕŗŮ�Ɠ�ŬŕƔŬƅŔƏ������ƑƅŔƏ» śśƏ�ŕćƔŧžƏ�ŢŗŰ ƔƏ�ř

 . المعارك

ـوان         ـد «وفي الثالثینیات یصدر دیوانه األول بعن  بلوتالن

ـة        » وقصائد أخرى  ویدعو في مقدمته إلى كسر رقبة البالغ

ـدة       اوتحطیم ع  مود الشعر، فینتفض المحافظون وتنشب واح

 . من أهم المعارك األدبیة ینتصر فیها الشعر الجدید

ـة           وال یهدأ الرجل، فیعود لیدعو إلى الكتابة باللغة العامی

��������ƏƍƏ�ƋŕŠśƛŔ�ŔŨƍ�Ɠž�ŔćŧœŔũ�ŕćŗŕśƄ�Ž ƅŎƔƏ�����Ŗ » ƅŕų�Ś ŔũƄŨ» ƈ

ـدائق         » بعثة ـدردار بح یعاهد فیه الثلوج البیضاء وأشجار ال

جامعة كمبریدج على أنه لن یكتب كلمة باللغة العربیة، لكنه          

����������ŧ» Ÿŗ�ŔćŧŗŌ�Ŗ śƄƔ�ƉƅƏ�ũŔŧũŧƅŔ�ũŕŠŮŌƏ�ŉŕŲ ƔŗƅŔ�ŞƏƆŝƅŔ�ƉƏŦƔŬ

 !ذلك باللغة العامیة

ـة           ـة العربی في الخمسینیات یدعو عبد الناصر إلى القومی

��ŷŪśƔƏ��řƔŗũŸƅŔ�ŘŧţƏƅŔƏ�������şƔƆŦƅŔ�Ƒƅŏ�ųƔţƈƅŔ�Ɖƈ�Ŕćũŧŕƍ�ŔćũŕƔś�Ƈ

ـرفض            ـذي ی ـوض، ال تتبعه الجماهیر العربیة، إال لویس ع

الدعوة ویتهمها بالتعصب وال یرى في القومیة العربیة سوى         

ـفیه   أعنف المقا ضرب األساطیر، ویكتب سلسلة من       الت لتس

 . عتقاله وفصله من الجامعةالفكرة القومیة وتم ا
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معنى الجوع والتشرد، لكنه یظل     ویعرف في تلك السنوات     

şœŕśƊƅŔ�Ś ƊŕƄ�ŕƈƎƈ�ƋũŕƄžŌ�ƑƆŷ�ŕćŲ ŗŕƁ��ŘũŦŰ ƅŕƄ�ŔćŧƈŕŰ���

ـة            ـة باللغ والطریف أنه لم یتراجع عن دعوته إلى الكتاب

العامیة، ویقول عبد الناصر نفسه یدعو في خطبة إلى القومیة          

 !العربیة باللغة العامیة المصریة

�������» ŸƔƏ�ƉŠŬƅŔ�Ɖƈ�ū ƔƏƅ�ŞũŦƔ�Ś ŕƔƊƔśŬƅŔ�Ɠž���Ŕćũŕ» ŮśŬƈ�ƉƔ

�����������Ŗ ũ» ţƅŔ�Řŧ» ŷ�ƒŧ» śũƔ�ũƏſƅŔ�ƑƆŷƏ��ƇŔũƍƗŔ�ŘŧƔũŠŗ�ŕćƔžŕƂŝ

ـالم     ةویكتب أفكاره وبحوثه في الثقافة العربی       ویتصدى له الع

ـرج           الجلیل محمود شاكر في أعنف معركة عرفها لویس، خ

������������Ɠ» ž�ŕ» ćƈƅŎƈ�ŕćŬũŧ�ũƄŕŮ�ƌƊƂƅ�ŧƂž��šŔũŠƅŕŗ�ŕĻƊŦŝƈ�ŕćƔƈŔŧ�ŕƎƊƈ

ـة    ، وأ ل مع النصوص العربیة   كیفیة التعام  طلق علیه مجموع

من األوصاف الجارحة، ویستقیل لویس عوض من منصبه،        

ـرورة     لكن محمد حسنین هیكل      یرفض االستقالة ویطالبه بض

 . المواجهة واالستمرار في المعركة

���ŧ�¿ŦŧƔž�ƉŔŧƔƈƅŔ�ŶŬśƔƏ����ƂƔŧŰ ƅ�ŔćũŰ śƊƈ�ũƏŧƊƈ����ū ƔƏ» ƅ�ƌ

ـاكر            لكن المعركة لم تكن متكافئة، فقد ظل األستاذ محمود ش

اصل دروسه بقسوة بالغة جمعها بعد ذلك في كتاب بعنوان          یو
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ـویس         » أباطیل وأسماء « ـدر ل ـي ص فجاءت مدفعیة ثقیلة ف

 . عوض ومؤسسة األهرام وكل دعاة التجدید

������ŮƍŧƆƅ�ŔćũƔŝƈ�¿ŔŪƔ�ƛ�¿Šũƅŕž��ũŕŗżƅŔ�ŌŧƎƔƏř���Ŗ ŕ» ŠŷƙŔƏ�

ŕćŸƈ����������ƌśƔŔƏũ�ū ŕƊƅŔ�ƑƆŷ�ũŮƊƔ�Ś ŔƏƊŬƅŔ�ƃƆś�Ɠſž��ŉŕ» ƂƊŸƅŔ���

��ŕśſƈ�ƉŬţ�ŘũƔŬš�o��������ŕćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ŕƍũŮƊ�¿Šōś�ƓśƅŔ

ـارق        حأما حسن مفتا    فهو سكرتیر عام الحزب الشیوعي الغ

ـداثها           ـدور أح في األحالم والجنس والعنف، وأما الروایة فت

 . داخل المنظمات الشیوعیة السریة

ـون            ـل القومی ـن قب ـب م ویغضب الشیوعیون كما غض

ـز  «س  والبعثیون، ورغم اعتراف لویس بأن كارل مارك       أجه

ـر، إال أن           » علیه ولم یعد یرى من األلوان سوى اللون األحم

ـادة             ـاتهموه بمع ـیوعیین ف ذلك لم یشفع له عند أصدقائه الش

االشتراكیة وهو اتهام قاس بالنسبة للدكتور لویس سرعان ما         

ـال              ـي االعتق ـتهم ف ـم محن یدفعه عن نفسه، فقد عاش معه

ـة و         ـن الجامع ـزال   بالواحات الخارجة، وفصل معهم م ال ت

����������ƉƔƔŷƏƔ» ŮƅŔƏ�řƔŷƏƔ» ŮƅŔ�ŘƜ» Ż�Ɖƈ�ŔćŧţŔƏ�ƋũŗśŸś�Ś ŕųƆŬƅŔ

 .وتستمر المعارك
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ـه         ـویس كتاب ـریة    أ«في السبعینیات یكتب ل ـة الناص قنع

ـة       » لسبعةا ـة التجرب ـب    یعید فیه مراجع ـریة ویغض الناص

ـة           ـول القومی ـة ح الناصریون، لكنه یواصل معركته القدیم

ـه     العربیة ویعلن سقوط الدعوة برحیل عبد النا       ـل إن صر، ب

ـه           ـریین ألن الئحت یرفض االنضمام إلى اتحاد الكتاب المص

تشترط في العضو اإلیمان بالقومیة العربیة، وتدور المعركة        

ـة     ّتكویتصدى له عدد من ال     اب القومیین ویتهمونه باالنعزالی

 !والتعصب الدیني

ـدى    .. ولكن هل تكون هذه آخر المعارك ال       ـل ارت فالرج

ـذي أط    أ. أن یخلعها دة الحرب وما كان له      ع ـق  لیس هو ال ل

نه من ساللة معلمي البشریة     أي أ » المعلم العاشر «على نفسه   

 !التي تبدأ بأرسطو وأفالطون وتنتهي بأستاذه طه حسین وبه

ـه              ـل حروب ـه یواص ـتین إال أن ـویس الس ورغم بلوغ ل

» ه اللغة العربیة  مقدمة في فق  «ه المثیر   ومعاركه، فیكتب كتاب  

ي ین وغیر محافظین، فالكتاب یبحث ف     وینتفض الجمیع محافظ  

ـتلمس          ساللة اللغة العربیة ویخلع عنها القداسة واألزلیة، وی

ـدان             ـر می ـدخل األزه جذورها في اللغات القدیمة، وهنا ی
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ـة            ـى لغ ـالطعن عل المعركة ویصادر الكتاب ویتهم مؤلفه ب

 . اإلسالم

ـن    القضاء فیأمر القضاء بتشكیل لجنة     ویلجأ الرجل إلى    م

ـعب          العلماء   ـاب ص ـفة، فالكت ـدین والفلس ـة وال . في اللغ

ـر          ـاء واألزه والموضوع شائك وتصبح المعركة بین القض

ـر           ـر األزه مؤسستین في البالد في مواجهة فریدة، وینتص

لویس عوض في قائمة المعتقلین     ویصادر الكتاب ویدرج اسم     

����ũŗƈśŗŬ�Ŝ ŔŧţŌ�ƓžÏ ×ÖÏ�ćƈƎśƈ�������ƛƏ» ƅ�řƔſœŕųƅŔ�řƊśſƅŔ�ŘũŕŝŐŗ�ŕ

ـي        وجود صدیق له     ـه ف برئاسة الجمهوریة حال دون اعتقال

 !وال یهدأ الرجل.. آخر لحظة وشطب اسمه من القائمة

ـة،            ـرب العراقی ـات والح ـع الثمانینی نحن اآلن في مطل

ـامض   «یرانیة مستمرة، فیكتب لویس كتابه    اإل » اإلیراني الغ

ـع       ،عن شخصیة جمال الدین األفغاني     ـویس بأبش ـه ل  ویتهم

ـرد    ،ة األمن األوروبیة   فهو عمیل ألجهز   ،االتهامات  وهو مج

�����ŕćŷŕƊƁ�ƉƔŧƅŔ�Ɖƈ�ŨŦśƔ�ƓŬŕƔŬ�ũƈŕżƈ������ƌƅ�ƐŧŰ śƔ�ƐũŦŌ�ŘũƈƏ

ـاء روح           كتاب التاریخ مدافعین عن األفغاني ودوره في إذك

 ! لكنه یبقى واقفًا،الثورة
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ـرطان            ـه س ـر ویداهم اآلن یبلغ لویس السبعین من العم

یستسلم العظام اللعین، لكن المعلم العاشر ال یلقى سالحه وال          

 . لهذا الوافد الرهیب

������řƆţũ�ĻƜƈōśƈ�ū ƔƏƅ�ū ƆŠƔ�ŕƊƍŔ����ƏŌ�Ɠ» ž�ŕćŗƆƂƈ�ũƈŸƅũ���ƌ» ƁŔ

فیعود بذاكرته إلى الوراء یستدعي أحداث الماضي ومعاركه        

ـفة     » أوراق العمر «فیكتب كتابه    سیرته الذاتیة فتأتي كالعاص

ـة،       .. في جرأتها وعریها   ـه الخاص یكتب عن عائلته وحیات

 . ن الفكري والنفسي والثقافيیكتب عن سنوات التكوی

���������ŕćŗśŕƄ�ƉŌ�Ƒśţ�ƀŧŰ ƅŔƏ�řţŔũŰ ƅŔ�¿Əƍ�Ɖƈ�ŶƔƈŠƅŔ�ŵŪſƔƏ

 ىمثل نجیب محفوظ یرتعش أمام هذا التعري الخالص ویتمن        

 . لو لم یكن قد صدر هذا الكتاب

ال أن  ، إ ١٩٤٠ الذاتیة قد وقفت عند عام       ورغم أن السیرة  

ـا          ـذا ع ش أحداثها جاءت مخیفة في صدقها وشجاعتها، وهك

����������¿ŧ» ŠƅŔƏ�Ŗ ż» ŮƆƅ�ŔćũƔŝƈ��řƔŕƎƊƅŔ�Ƒśţ�ŕćŗũŕţƈ�ű Əŷ�ū ƔƏƅ

ŔćũƔŗƄ�ŕĻƊŕƊžƏ�ŕćŰ ƆŦƈ�ŕćƔƊųƏ���

Ų ƈƔƓ���������ŘũƍŕƂƅŔ�řŸƈŕŠ�Ƒƅŏ�ƌśŗśƄƈŗ�ŕćƔŰ Əƈ�ű Əŷ�ū ƔƏƅ�

�����ŔćũƄŗƈ�ŕƎƊƈ�Ƈũţ�ƓśƅŔ�řŸƈŕŠƅŔ�ƃƆś����ũćƔƂž�ƑŲ ƈƔ��ŭ ŕ» ŷ�ŕƈƄ�Ŕ

�������ŧƏŧţƅŔ�ƑŰ ƁŌ�Ƒƅŏ�ŕćƈƔũƄ�ƉŕƄ�ƌƊƄƅ��ŕĻſŮƂśƈ�ŕćŗƍŔũ����ŕƈ�ŔćũƔŝƄƏ
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ُك  كان یسخر م   ـون   : ساءلیتاب األثریاء و  تّن هؤالء ال كیف یك

ـي            قصاص أو روائي مبدع وهو یكسب خمسة آالف جنیه ف

 !الشهر؟

والطریف أنه رفض أن یكتب عن هؤالء القصاصین لهذا         

ـه            ـان دخل السبب، ویقول أن نجیب محفوظ كتب ثالثیته وك

ŕćƎƔƊŠ�ƉƔŸŗũŌ�ƒũƎŮƅŔ���

 ٥ أن المبلغ    حد أصدقائه وقال له هل تظن     وعندما داعبه أ  

 آالف جنیه كبیر إلى هذا الحد؟

ـوة       : أجاب لویس بحدیة بالغة    نعم فهذا لیس دخالً بل دع

 صریحة للریبة، تستوجب المساءلة القانونیة؟ 

 )١/٩/١٩٩٣األهالي (
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العنقاء التي أغضبت الشیوعیینالعنقاء التي أغضبت الشیوعیین

لي النور  لو خرجت هذه الروایة إ    : یق الحكیم قال عنها توف  

ـة       ،٤٦وقت كتابتها عام     ـة قاطب . لتغیر وجه الروایة العربی

ـاة           ووصفها دكتور حسین فوزي بأنها سجل حافل ودقیق لحی

ـن    » العنقاء«إنها روایة   . وعیین من الداخل  یالش أو سیرة حس

���������ŕćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�ŕƍũŮƊ�ũŦōś�ƓśƅŔ��ű Əŷ�ū ƔƏƅ�ũƏśƄŧƆƅ�šŕśſƈ

 . ٤٧بعد أن فرغ من كتابتها في باریس أوائل عام 

�����ŕƎƔž�Ś ũŠ�ŕćƈŕŷ�ƉƏũŮŷ�����ƇŻũƏ��ŘũƔŝƄ�ŉŕƈŧƏ�ŘũƔŝƄ�ƋŕƔƈ

 . ذلك بقیت سطورها وشخوصها صامدة ممتلئة بالدم والعافیة

ـزب         – مفتاح   نحس ـة للح ـة المركزی  سكرتیر عام اللجن

 نصف خائن ونصف مجنون، یفكر في جریمة لم         –الشیوعي  

������ćŪƈũ�ƛŏ�řƊŠƆƅŔ�ŉŕŲ ŷŌ�ƇƆƄƔ�ƛƏ�ŕƎŗƄśũƔŔ������řƂƊ» ŮƈƅŔ�Ƈ» ŬũƔ

لبراندي مفتوحة في اجتماعات    كرمز للفداء ویمسك بزجاجة ا    

ـرى         الحزب، تطارده أشباح الوحدة وخیاالت المنتحرین، وی

 . أن الرحمة نوع من التفریط، ویحلم بالقتل والمذابح

ĈƇƔƂŷ��������Ũ» ƎƔƏ��ŉŕƈƍŧƅŔƏ�ƇŔƏŸƅŔ�řŗƏŰ Ŧ�ƇŻũ�ŧƆƔ�Ƈƅ�ƒ���Ɠ» ž�

أنه اللعنة جسد   . اللیل بعد أن فقد إنسانیته وتجرد من الضمیر       
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جسد یسعى إلى الموت وال یسعى      بال روح وروح تسكن في      

�����ŕćƔŬƊŠ�ŕćŗƔƏŗś�ŶƈśŠƈƅŔ�Ŗ ƏŗƔ��Ś ƏƈƅŔ�ƌƔƅŏ���ąƔ�ƉƏƔŪŔƏŠũŗƅŕžĉŗƂ�¿

���������ƉŧũŕŠƏ�ƃƅŕƈŪƅŔ�Ɠž�ŕćţŕŗŰ �řƔƊŕŝƅŔ�ŧŸŗ�ũŦƕŔ�Ž Ű ƊƅŔ�ƇƎſŰ Ɗ

ـر      سیتي، أما البرجوازیون     ـیة ومص المتوسطون في العباس

الفقراء وحدهم  . بعد العاشرة مساء  ال  الجدیدة فال یفعلون ذلك إ    

 !لذین یشرعون في القبالت بعد الثامنة مساءهم ا

ـة     یؤمن بماركس وأنجلز ولینین، ویح     ب عایدة علم الجمیل

ـأة           التافهة كأزواج العظماء، تمأل علیه حیاته حتى یكتشف فج

رستقراطیة وزوجة رفیقه    األ نةباأنه ال یحبها، أما مونا ربیع       

ق فهي تتحدث عن مدارس التكعیبیة في الفنون الجمیلة وتختر        

ـزأ           ـانها یتج بعینیها جسده الیابس وروحه الملعونة في أحض

 . حسن مفتاح لیصعد من جدید الكل في واحد

ـا  نه أوزوریس أو برمیثیوس طلیقًا، هكذا تُ      إ ـن   ءولد الی  م

ـة       هأمام األلف المجردة وال تبقى    ـنقة عالم  سوى رسم المش

 . الخالص

ـا            ـتعلت فیه ـوان واش ـا األل لوحة تعبیریة امتزجت فیه

ـویس     ط واهتزت الریشة أكثر مرة      الخطو بین یدي دكتور ل

ـان       عوض، إنها مص    :ر األربعینیات حیث القنابل في كل مك
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ـاني      في الحانات ودور السینما والشوارع،     ـل المج  حیث القت

 .  الواردات والوزراءللقضاة ورؤساء

�����������ƉƔśƔ» ŬƔœũ�ƉƔśƏ» Ɓ�Ƒ» ƅŏ�ŕƈć» ŬƂƊƈ�Ɠ» ƆżƔ�ŶƈśŠƈƅŔ�ƉŕƄ��

لعنف بساط أحمر یغطي    وعیون واإلخوان المسلمون، وا   الشی

وجه البالد، كان الشیوعیون في منظماتهم المنقسمة والمبتورة        

ـة           ـن الطبق ـون ع یحلمون ویخططون بالثورة المقبلة، یعرف

ـال           ـن عم العاملة الفرنسیة واألمریكیة أكثر مما یعرفون ع

شبرا الخیمة، یؤمنون بالشعب وال یعرفونه، منفیون في لغتهم         

تعاطون الحب والعنف والثورة مع     وأجسادهم، وأوهامهم، وی  

ـك  أكواب البراندي وموسیقى فاجنر الهادرة، لیست لوحة ت        ل

ـا      إ. التي أبدعتها ریشة لویس عوض     ـز منه نها جداریة تقف

ـة،          ـالم المبلول المالمح وتفر من صلصالها الكوابیس واألح

فحسن مفتاح بطل تراجیدي من طراز نادر، تتعامد في جسده          

ـف،  و وتتقاطع في روحه الثورة      الوجودیة والماركسیة،  العن

ـى     ىلى كاهله المتعب ویر   یحمل اللعنة ع    ذنوبه مطبوخة عل

ار زرقاء یطارده شبح فؤاد منقریوس المنتحر، وتلتف على         ن

ـك     تً المقتول، وتفر منه مو    لعنقه أصابع سید قندی    ـع ذل ا ربی

 . الحلم المستحیل وال یرى خالصه إال عبر المشنقة



- ٩١ -

شخصیة حسن مفتاح لقوة ومتانة     وض  ختار لویس ع  لقد ا 

ـدالالت   ق واالجتماعي، فهي شخصیة مث    ينسیجها النفس  لة بال

ـن            ـر م والمعارف وتختزل في أعماقها أكثر من وجه وأكث

��������» ŮƅŔ�ű žũ�Ŗ ŕŗŬŌ�Ɖƈ�ŕćŗŗŬ�ƃƅŨ�¿ŸƅƏ��ŧƔƎŮƔ���ƋŨ» Ǝƅ�ƉƔƔŷƏ

 . الروایة حتى اإلهداء الذي كتبه لویس حمل هذا المعنى

���ŘŔŧąƎƈ�ƓƎž���ũŬ�Ƒƅŏ����Ž ƔŬ�ũƄŗ�����ƉŌ�ƋũƄƔ�ƉŕƄ�ƒŨƅŔ�ũŰ ƊƅŔ

ـز        »  النور ترى هذه الروایة   ـة ورم ـیة حقیقی ـر شخص وبك

����ƏƊŬƅŔ�ƃƆś�Ɠž�Ūũŕŗ�ƓŬƄũŕƈŔ�����ũƏśƄŧƆƅ�ŕćƈƔƈţ�ŕĻƂƔŧŰ �ƉŕƄƏ��Ś

ـه      : لویس، وقال لویس في روایته     مادت بي األرض یوم وفات

ـل         لروایة وثیقة فنیة  فا ـیة داخ ـة والجنس ـات العاطفی  للعالق

ت، وهي ممارسات امتدت    اوالمنظمات الشیوعیة في تلك السن    

ـیوعیین          عبر السنوات إلى أجیال الحقة وتوارثتها أجیال الش

ا، ما بین القتل    المتعاقبة، وجاءت نتائجها وباالً على أصحابه     

ـع       واالنتحار وتدمی  ـى الجمی روح . ر الذات وهدم المعبد عل

ـة         ملعونة اجتاحت الشیوعیین راحت تطلق طیورها الخرافی

ـدر   تستقر على ساحل وال تعرف      وأشرعتها الممزقة ال     ما ی

�ćƈŕƈś�ŕƎƅƏţ��������Ŗ ŪţƅŔ�ŉŕŲ ŷƗ�Ś ŕŷũŗśƅŔ�ŶƈŠś�ƓśƅŔ�ƇƆŷ�ŘŧƔŕŸƄ�ŕ
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وتمنحهم شقة لممارسة اجتماعاتهم وال تنتظر من حسن مفتاح         

ƅ�ƌţƊƈƔ�Ƈƅ�ƒŨƅŔ�Ŗ ţƅŔ�ƐƏŬŌ�ŕƎćŧŗŔ���

 خطأ أم خیانة؟

ـ          ات لم یكن حسن مفتاح سوى تعبیر عن مرحلة األربعینی

نسانیته ومنذ أن تخشب جسده     قد جذوره وإ  وآثامها، فمنذ أن ف   

في تابوت الرهبة والخوف، وهو ال یكف عن حدیث الشعب          

ـفلي           ومطالب الشعب وروح الشعب، كل ذلك من خندقه الس

 المنظمات إلى    أودت بهذه  وشعابه الصخریة، إنها العزلة التي    

������ŘŧŷŕŰ ƅŔ�šŕśſƈ�ƉŬţ�šƏũƄ�ŕćƈŕƈś�ŘŨžŕƊƅŔ�ŞũŕŦ������Ɖŕ» Ƅ�ŧ» Ƃƅ

���ŘƏƁ�ƉƏƔŷƏƔŮƅŔ�������řƔƂƔƂţ�ŔćũŕŝŊ�ŔƏƄũśƏ��Ś ŔƏƊŬƅŔ�ƃƆś�Ɠž�ŘũŝŎƈ

في حیاتنا االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، إال أن آفة االنقسام         

ـى            ـات حت المدمر وروح االستبداد قد تمكنتا من هذه المنظم

أصبحت كعصف مأكول، لهذا جاءت اللوحة داكنة وحزینة،         

ـداء      ، ومن أجل ذلك خاصم الشیوعیون الروایة وناصبوها الع

تارة بالتجاهل، وأخرى بالصمت، لقد حملت الروایة أكثر من         

ـر           ـوض ی ـویس ع ـي   ىداللة موحیة ومبكرة، فقد كان ل  ف

ـریس    ، رغم احترامه الكامل للماركسیة    –عیة  یوالش  دعوة لتك

ـف    الحق اإللهي من خالل الدولة والحزب، بینما         كان هو یق
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ـاء         في الشاطئ اآلخر مع الحق الطبیعي في الحكم ومن ثم ج

����ŧ�ƉŌ�ƇŻũ�Ŕćŧŕţ�ű ũŕŸśƅŔ����¿» Ŵ�ū ƔƏƅ�����řƔŷƏƔ» Ůƅŕŗ�ŕ» ćƈƎśƈ�

ـب        سنوات طویلة وا   ـات، وأح عتقل مع الشیوعیین في الواح

�����ĻƜƂśŬƈ�¿Ŵ�ƌƊƄƅ��ŕćƔƂƔƂţ�ŕćŗţ�ƇƎŲ Ÿŗ�����ƌƅƜƂś» ŬŔ�ƑƆŷ�ŕĻŴžŕţƈ�

ـت  » العنقاء«في مواجهتهم، وجاءت الروایة      سیرة حب ولیس

دق تهام كما صورها الشیوعیون، لقد غاص لویس في أ        اقرار  

ـ          ـالل ممارس ات التفاصیل، راح یجمع مالمح أبطاله من خ

ـف     وألوا ةجعصغیرة وأحزان دفینة وأناشید فا     ن أرهقها الطی

وبالغة، كل ذلك وأكثر عجنه لویس في       مات تقطر حكمة    لكو

ـن            ن ـه الف ـون إن سیج أسطوري شفاف وواقعي إلى حد الجن

ـة    العظیم والبصیرة ال   ـ  نافذة والنبوءة الجبارة، فالروای ى  تأس

ـة       ز الحالمین المه  ءلهؤال ـواق غامض ومین وتكشف عن أش

������������ƌ» ƅ�Ś » ŬƔƅ�ŧ» ŻƏƅŔ�ƉƕŔ�ŔćŧŕŻƏŌ�ŔƏŬƔƅ�ƇƎƊŏ��řţƔŬƄ�řţƊŠŌƏ

ـاة          مأساة، أما الشرفاء الحالمون فهم وحدهم الجدیرون بالمأس

�ŕƎśƆŠŬ�ŕƈƄ�ŕćƈŕƈśśƎƈƅŔ�ű Əŷ�ū ƔƏƅ�řŮƔũŘŪ��

 هي عدد صفحات الروایة     –في أكثر من أربعمائة صفحة      

ـا         نلمس من    – ـعري أحیانً خالل السرد التقلیدي أحیانًا والش

ـة بالف     ـالم      أخرى تأثرات عمیق ـیحیة واإلس ـة والمس رعونی
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ففي طقس أشبه بطقس    . ركسیة والسریالیة والتروتسكیة  والما

التعمید تغسل مونا وجه وجسد حسن مفتاح بالبراندي وتلبسه         

ـن           ـالم حس جورب أحمر وتمزج دموعها بدموعه، وفي أح

ـا         مفتاح وكوابی  ـل أبعاده ـس بك سه تتجلي أسطورة أوزوری

ـن         الروحیة واإلنسانیة، فهو یرتضي التجزأ ویحلم بالتوحد ول

ـب  » الكل في واحد  «یعیده إلى    ـرادف    . غیر الح ـب م والح

ـه   نللموت والخالص في حیاة حسن مفتاح، والحب ال مكا          ل

ـده   مفي قلب سكرتیر عا    ـعب وح  الحزب الشیوعي، ألن الش

ـا        فقط هو الجدیر بالحب،     وعندما یهتز حسن مفتاح أمام مون

فهو مرتد للفردیة المطلقة، وهو عذاب ال یحتمله حسن مفتاح          

وال یقوى على مقاومته، إنها المأساة تنشب أظفارها في قلب          

ومشاعر البطل التراجیدي ولن یعیده إلى سیرته األولى غیر         

ـدقات             ـة أول المص ـا األم والحبیب ـا مون الحب المطلق، إنه

ـرف         وآخرهن، أ  مامها وحدها یركع حسن مفتاح الذي ال یع

ـرف       یالخوف، وعلى ركبت   ها یزرف الدموع وفوق شفتیها یع

 !الموت، إنها تفهم سره وال تعرفه

إن حسن مفتاح هو تجسید لثقافة عصر بأكمله، وهو خلیط          

ـا أن             ـان له هادر من أفكار ورؤى وفلسفات عصره، وما ك
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ـتبكة      ـي روح     تجتمع متعارضة ومتصادمة وملتفة ومش  إال ف

 والمتصدع  المثقف الضائع : تیر الحزب الشیوعي  وجسد سكر 

ŔćŧŗŌ����Ɣ» Ű ƁƏ�ũƈ�Ɖţƅ�ŕƊƔžƏ�ŕƊƈ�Əƍ��ŢƆƈƅŔƏ�ŧŕƈũƅŕŗ�ƏŮţƈƅŔ��Řŧ

ـه      مرتدة وموجة ثكلتها الشواطئ، إ     ـروات ل نه كالممالك والث

ـاء       تاریخ، وفي الوقت نفسه      یجاهد أن یكون إنسانًا وظل عنق

�ƛƏ�ŔćŧŬŠ�ƌţƏũƅ�Ž ũŸƔ�ƛ�ŘŧũŕŮŕćţƏũ�ƋŧŬŠƅ�Ž ũŸƔ��

ـرى              ـا ن ـاح كم لقد برع لویس في هتك أقنعة حسن مفت

�������ćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�Ś ũŦōś�ƓśƅŔ�řƂƔƂţƅŔ�ƃƆś��řƔũŕŷ�řƂƔƂţƅŔ��ũƔŗŸśŗ�ŕ

توفیق الحكیم، والتي لو أطلت برأسها من شرفة حسن مفتاح          

 . المظلمة ألضاءت تاریخ الروایة العربیة بحق
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* >�� �� H%* >�� �� H%



- ٩٧ -

....صالح جاهینصالح جاهین

١٩٦٧١٩٦٧مة قبل وقوعها في مة قبل وقوعها في عاش الهزیعاش الهزی

 وأنا اللي ملیان بالجروح

 مقدرش أقول 

 مقدرش أبوح 

 والسهم یسكن قلبي مقدرش أنزعه

��šƜŰ �ŭ ŕŷ�ŔŨƄƍ��ćţƔũŠ�ƉƔƍŕŠ�ŕ���ŨśŸƈ�Ŕćũœŕŝ�ŕĻſœŕŦ����Ɖ» ŷ�Ŕćũ

 . خیانة الحلم

مي، وال یتوقف عنه    ویعجن أسطورته من همه الی    «عاش  

ـن    إال لینكسر، یوزع نفسه في نفوس كثیرة وینتشر ف         ي كل ف

ـود     » شعر لیعثر على الشعر في الال     كما یصفه الشاعر محم

 . درویش

��������Ŗ ŕŰ ŷƗŔ�¿ŸśŮśž��ŶŠƏƅŔ�ŢųŬ�ƑƆŷ�ƌųƏųŦ�ŧƈƔ�ŕćƈŕŬũ

 !وتنشأ المعارك

��Ŕćũœŕţ��Ɣ�ŕƈƅƏŠŉƓ����ũŕśţŌ�Ŗ ƏũŧƅŔ�Ž ƏŮŌƏ�ũƏƊƅŔ����Řŧŕ» ƔŪ�

 »سلكهأیهم أ
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�ŕćƎœŕś�ƓƆƅŔ�ƌƔŏŽ ƔŲ �ƛƏ�Ś ƔŗƅŔ�Ŗ ţŕŰ �ŕƊŌ�ŕƊƍ�ƓƊƆŰ Ə�o�

�ŕćŲ žŔũ�ƈŻ�ŶƆƁŔŕƔ�ƃŕ�Ž Ɔś�ű žũŔƏ�ũƏśo�

�Ŕćũœŕŝ���Ɛŧƈ�ũŦƕƏ��ĉƏŝĉƏŝ�ũŔũŔo��

 »ولكن خوفي مني أنا«خائفًا 

�Ŕćŧũƈśƈ�řƁŪƁŪƅŕŗ�ƇƏŪƆƈ�ŭ Əƍŕƈ�ũƔųƅŔo���

أوصیك یا ربي   «عاشقًا لحریته حتى لو كانت في الجحیم        

 . » سور أموت والنبي متودنیش الجنة للجنةلما

��ŕćŬœŕƔ���������ũƏ» ţŗ�ƏŌ�¿ŕŗŠ�ƉƔŗ�ŕƈ�ƀũž�Ś ſŮ�ƛ��Ə���Ś ſ» Ů�ƛ

 »فرق ما بین عذاب أو هنا

 عجبي  –مع أن   ما حد یقدر یبقى على كل شيء        «ا  فیلسوفً

 » كل شيء موجود–

���ŕćƔƈśƊƈ�ŔćũŷŕŮ��������Ŗ ũ» ŸƅŔ�ř» ƈŌ�šŕſƄ�ũƏŰ Ɣŗ�ƒũŸŮ�ŕƊŌƏ��

 . »عشان الجمال والحب واإلنسان

 . الفنان.. الشاعر.. إنه صالح جاهین

ـزب         ١٩٣٠ولد في عام     ـى الح ، ونشأ في بیت ینتمي إل

ـد           ا لوطني، وكان أول ما وقعت علیه عیناه صور محمد فری

ـاء وأم          .. ومصطفى كامل  ـلك القض ـي س وبین أب یعمل ف
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وجد یعمل بالصحافة هو الراحل أحمد حلمي       .. متعلمة ومثقفة 

ـالح    )..  باسمه المیدان الشهیر بالقاهرة    يسم( تربى وكبر ص

 . جاهین

���Ƈŕŷ�ƓžƏÏ ×ÒÔ�ô������» ćƈŕŷ�ũŮŷ�řśŬ�Ƌũƈŷ�ƉŕƄ���ŕô���Ţś» ſś�

ـة     «حیث  ة  دانه على أحداث ضخم   وج وقفت البالد على حاف

 . لویس عوض.  كما یقول د-» الثورة

ـة الو       ـال      طففي ذلك العام تشكلت اللجن ـا للعم ـة العلی نی

ـدیین          ـیوعیین والوف ـفوفها الش ـین ص ـمت ب والطلبة، وض

والوطنیین الدیمقراطیین في مواجهة حكومة صدقي ومشروع       

ـدقي   «معاهدته   ـیفن  –ص ـق   »  ب ـت بس ـة   وانته وط الحكوم

�ŕćŸƈ�ŵƏũŮƈƅŔƏ���������ƉƏŠ» ŬƅŔ�Ƒ» ƅŏ�ƀƔũųƅŔ�ŕƍŎŕŲ ŷŌ�Ž ũŷƏ

 . والمعتقالت

ختمر وجدان صالح جاهین الوطني، ولم      في تلك الفترة، ا   

�����������Ɠ» ž�ŔƏƄũŕŮ�ƉƔŨƅŔ�Ŗ ŕŗŮƅŔ�ŉƛŎƎŗ�ƓƂśƆƔ�ƉŌ�ƌƔƆŷ�ŕćŗŸŰ �ƉƄƔ

ـام     ـذا الع ـوریین      . أحداث ه ـتراكیین وث ـیین واش ماركس

 . دیمقراطیین

���ĉũŸś��Ś ŔƏƊŬƅŔ�ƃƆś�ƓžƏ�Ű �Ž�����ŧŔŧţ�ŧŔŎž�ƑƆŷ�ƉƔƍŕŠ�šƜ

ـه           –  الشاعر الماركسي آنذاك وكان هذا اللقاء تحوالً في حیات
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ـا           حیث راح یقرأ معه أشعار المقاومة الفرنسیة، وساعده كم

 . »على فهم معاني الكلمات «-یقول صالح 

ـي             ـرم التونس ـر بی في الوقت الذي كان فیه الرائد الكبی

 یبحث عن شكل     كان صالح جاهین   –یواصل عطاءه المتمیز    

ـه      –مختلف لقصیدته    ـداد      « بعد أن أعجبت ـؤاد ح ـة ف طریق

ـ   –ألنه النظم   » الخاصة في نظم العامیة    ـن   ه یستمد منطق  م

  .نفسه

 –لم تكن الصحف والمجالت تنشر بالشعر في تلك الفترة          

 حتى جاءت الفرصة ونشر قصیدة      –كما یقول صالح جاهین     

ـف «في مجلة    ـام   » روزالیوس ـوان    ١٩٥٢ع ـاي  ال« بعن ش

 . »باللبن

ًال عند هذه القصیدة       ـق     – البدایة   –ولنقف قلی ـا انطل  فمنه

�����������ų» Ƃž�ŕćƈŕ» Ŭũ�ƉŕƄ�ƉŌ�ŧŸŗ�Řũƈ�¿ƏƗ�ŔćũŷŕŮ�ƉƔƍŕŠ�šƜŰ��

 . ومنها أدرك الناس موهبته الشعریة

 : تقول القصیدة

 یدین على الفطار ع إأرب

 أربع شفایف یشربوا الشاي باللبن 

 ویبوسوا بعض ویحضنوا نور النهار
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 وبین البسمتین.. صدرها وصدرهبین 

 ویحضنوا الحب اللي جمعهم سوا

 .. على الفطار

�����������ŕ» ƎƅŕƔŦ�Ɠ» ž�ŕ» ćƈŕƈś�ŘŧƔŧŠ�řƔũŸŮ�ũƏŰ �ƇŕƈŌ�ŕƊƊŌ�ŧŠƊ��

ـهدها      .. اهومفردات ـن   –وأوزانها العروضیة صورة نش  ونح

ـاي       – وهي تتحرك وتنطق     –نقرأ   ـف الش  فنكاد نسمع رش

�Ś ƜŗƂƅŔ�Ś ƏŰ Ə�������ƓśƅŔ�ƃƆś�Ɖŷ�ŔćũƔŝƄ�Ž ƆśŦś�ŘũƏŰ ����ŕƎƈ» Ŭũ�

الشاعر كیتس عندما یناجي صورة عاشقین على قنینة الخمر،         

 :یمدان كفیهما متعانقین في سكون

 أیها العاشقان

�ƉƜŴś�Ž ƏŬô�ŔŨƄƍ�ôćŧŗŌ�ƉƔŗŕţśƈƏ�ƉƔƂƊŕŸśƈ�Ŕ��

ـتار     «وتمضي القصیدة    . ویحضنوا الشمس اللي بتهز الس

ـم            ـألوده ترس وتخش من بین الخیوط وبعضها مع الهواء ل

ـها نفسها على أر   ـع          . ض ـتروه م ـي اش ـاط الل ـى البس عل

ـن      على الغرام اللي  .الجهاز ـر تم ـى  ..  اشتروه من غی وعل

 »القزاز

ـوط    – الستار   –لنتأمل هذه المفردات     ـاز    – الخی  – الجه

 في ذلك الوقت    –نها نادرة االستخدام    راز لنعرف أ  قال-األوده  
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ـعریة     ن لغرابتها، لكنها عندما تدخل في       – ـورة الش سیج الص

ـورة      تتبدد هذه ا   ـال الص لغرابة، ونشعر أنها ضروریة الكتم

ـتهج  . فنحن نحسن باهتزاز الستائر عندما یلمسها الهواء       ونب

جاجها فیتولد  م الشمس نفسها على بساط الغرفة وز      عندما ترس 

 فینا ذلك الحنین العذب ألن نكون هذا العاشق أو تلك العاشقة

ـال  ىأخذ صالح جاهین طریقه إل    .. بهذه البدایة القویة   م  ع

ũŸŮƅŔ�����ĉƏŰ Ɣ�šŔũ�Ŝ Ɣţ���ŕƂŮƏ�¿ŕƈŸƅŔ�ŘŕƔţ�ũ��Ƈƍŉ���ŉŔũƏ�ŵƏƈŧ

ـة   » أوضاع الفالحین «و  » ینالزبا«و  » البرقع وعیدان نحیل

 . »كل في طینآجدرها بی

في تلك الفترة كان صالح جاهین ینتمي لألفكار الیساریة         

ćƔŬƄũŕƈ�ƉƄƔ�Ƈƅ�ƌƊŌ�ƛŏƄ�ŕƉŕƊŕŬƊƙŔ�ƌŬţŗ�ŕćƔƈŧƂś�Ɠů ƅŕŦƅŔ����

صائد وأشعار صالح في    ي اتسمت بها ق   ورغم المباشرة الت  

ـور       تلك الفترة إ   ـي ص ـدة ف  هال أن نزعات التجدید ظلت متق

 . ومفرداته

ـارع  «ففي قصیدة    ـول » ناصیة الش ـبرین «: یق .. باألس

ـد     وباوالسكاكین   ـل الجرای ـدة ك لمسدس مقتولین على أعم

ثم تمضي القصیدة على هذا النحو       »شباب صغار .. مصلوبین

ـفر      .ن نحیف سانع المشرحة إ  «الصادم   ـف أص  بشنب خفی
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خدوده «: تشف أننا أمام رسام یصور األشیاء بدقة      كنل» لطیف

صوابعه من شرب السجائر    .. من قیمة یومین مش محلوقین    

 . »محروقین

ـ   «: لوان والظالل رسام یستخدم األ   ات البس قمیص مربع

ـدما  . »وفي رجله صندل من زمان ملهش لون      وبنطلون   وعن

����Ƅŗ�ƌśũƏŰ �ƇŬũ�Ɖƈ�ƓƎśƊƔ�������Ɯ» ž�ŔćũŸ» Ů�ŕƎƂųƊƔ�ŕƎƆƔŰ ŕſś�řžŕ

 !أم نرى الصور في حركتها وانعتاقها.. ندري إن كنا نقرأ

ـالم  «جمع صالح هذه القصائد في دیوانه األول         » كلمة س

��ƇŕŷÏ ×ÓÓ�ĻƊƆŸƈ����ƋŪŕƔţƊŔ�ŕ�ŸƅŔƏ�ƉƔƊŕƔƂŮƆƅũƉƔƊŕƁo�����Ŕũć» ŮŗƈƏ

ـا    . »بكره أجمل م النهارده   «فیه بالغد المشرق     ـرعان م وس

 فیطلق مواله   .١٩٥٦تقع معارك القنال عام     تتوالى األحداث و  

یحكي فیه قصة مقاومة الشعب     » موال عشان القنال  «الجمیل  

���ťƔũŕśƅŔ�ũŗŷ�ƌśƛƏųŗƏ�ƒũŰ ƈƅŔ���ćŧƄŎƈ����¿ŕƈŠ�ƇƔŷŪƆƅ�ƋŉƛƏ�Ŕ

 . عبد الناصر لتبدأ مرحلة جدیدة في حیاته وشعره

ا واندمج فیها   ا صادقً آمن صالح جاهین بثورة یولیو إیمانً     

فراح یصوغ شعاراتها في    ... ح شاعرها ومغنیها  إلى أن أصب  

ـالحي        –إحنا الشعب   «قصائد وأغان    ـا س ح - واهللا زمان ی

 . » احكم یا شعب–نحارب 
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ـالح         وعندما تعلو شعارات الوحدة الوطنیة، یحتضنها ص

ـعوب     .. »الوحدة«رایة العرب و    «ویكتب   ـل الش ویغني لك

 . العربیة

 الجزائر لسه   أرض.. فیه لسه ركن ف قلبي عاوز یبتسم      «

 »تحت االحتالل

ـر        «ني لفلسطین   كما یغ  ـاتین أوان عط ـي البس دلوقتي ف

.»لهفي علیه وهناك مفیش مین یعشقه. .الزهور

ـداه         .. ویبلغ توحد صالح جاهین بشخصیة عبد الناصر م

ـا          حیث یلتقط كلماته وشعاراته لیصنع منها أناشیده، ویفاجئن

ـنی «بكلمات ومفردات غریبة على الشعر       ـل    التص  –ع التقی

ـي    – المیثاق   –ولیة  ئالمس ـة   - االتحاد االشتراكي العرب  حری

���ŘŧţƏ�řƔƄŔũśŮŔô��řƔŬŕŬƗŔ�řƊŠƆƅŔ�o�������¿» ŸſƔ�ƉŕƄ�ŕƈƆŝƈ�ŕćƈŕƈś

ـورة            ـة الث ـي بدای الشاعر السوفیتي الكبیر مایا كوفسكي ف

لكنه سرعان ما تراجع عن هذا االتجاه الشعري        .. االشتراكیة

 ! وانتحر في بدایة الثالثینیات

 فقد ظل ضمیر صالح جاهین    .. وما أشبه البدایة والنهایة   

ـذوبتها   رغم دفئ .. یؤرقه على هذه القصائد    .. ها وصدقها وع

ـذا            ـة وراء ه ـعر الكارث ألنه بإحساسه المرهف كان یستش
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ـه     ی و –الصخب الدعائي الفج     ـر عن ـام    . ود لو یعب ـي ع فف

ـیدته       -  ذروة المد الناصري   -١٩٦٢ ـالح قص ـب ص  یكت

ـ  « یتمنى فیها لو یبوح بسره       " إیه  قد شوف"الحزینة   ت یا بخ

ـین    ..  یطلعه واللي في ضمیره  .. مین یقدر یقول   یا بخت م

ـط    .. سمعهوكل واحد ی  .. یقدر یفضفض بالكالم   یقف ف وس

 »وال مالم..  یا ناسآه: الناس ویصرخ

ـا        .. ویستبد الحزن بأعماقه   ـي یعانقه ـورة الت فها هي الث

ـم     عذبهم حت تتسجن أصدقاءه الشیوعیین، و    ى القتل، وتلقى به

ـرق،        في غیاهب الصحر   اء، دون جریرة سوى الحلم بعد مش

لتراب هذا الوطن، ویزداد تمزقه، فیكتب      وعشق ال حدود له     

�ŔćũŨśŸƈ�ƇƎƅ���ĻƊŷƛ��Ž ƏŦƅŔƏ�Ś ƈŰ ƅŔ�ŕ�������Ŗ ŕśƄ�¿Ƅ�Ɠž�ƉƏŸƆƈ

 . »ملعون في كل كتاب یا داء الخرس.. داء السكوتیا 

 .»وال یاسمین.. باللي بال لبال«ثم یخاطبهم في سجنهم 

ـفیح        .. قلبي یا ملیان   یا« ـت الص ـي البی ـي ف .. قول لل

صاحبكم أتلطم  .. صحصحوا.. صاحبكم الغایب رجع  .. افتحوا

 .»صفحواا. كتیر
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ـة    .. ویعلو نشیج الندم   : وتجهش الكلمات بالدموع والفجیع

ـوا          . لكني بحلف لكم  « ـدب وانت ـي ك وبا أقول الدنیا كدب ف

» بصحیح

ـرد    ولم یعد أما   –إذن  لقد استیقظ الشاعر     .. مه سوى التم

ـد         لكن كیف ذلك وما    ـك وق ضیه یشده ویوثق وثاقه، كیف ذل

صدقه الناس وأصبحت كلماته وعاء للحلم، وأفئدة للغد القادم         

ـ           ـى الكتاب  ةال محالة، فیتسع الجرح، وتشتد المحنة، فلجأ إل

řƔũŬƅŔ���ŉƓŮ�¿Ƅƅ�ƋũŕƂśţŔƏ�ƌŗŲ ŻƏ�ƌųŦŬ�Ɖŷ�ŕƎƔž�ŔćũŗŸƈ��

ـدد   –وهي قصیدة لم تنشر قط      . »الجراید«ففي قصیدة     ین

فیها صالح جاهین بكل الصحف الرسمیة، ویسخر منها ألنها         

ـوى     . ولیست صادقة .. لیست حرة  ـراطیس  «وال تصلح س ق

ـول  «: ا یعلن احتقاره لها وللرقیب الذي یراقبها      مك.. »لب ق

ـفة     .. یا جراید ورق  .. للجراید ـب ع األرص بیبیعوا فیكي الل

ـة   .. شكله وحش ..  جراید كالم  قول للجراید یا   ریحته كریه

خلیكي ساكتة  . مطرح ما لغوص فیه صباح الرقیب     . وكئیب

ـوت  . مالك ومال الحر لما انسجن    . ده انتي حبلة حرام    الص

 . »قول للجراید أنه راجع قریب. مجلجل بس عاري البدن
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ـهیرة   یكتب صالح جاهین رباعی    ١٩٦٣وفي عام    . اته الش

ـه   .. ه وألمه وحزنه  برتكاشفة عجزه وخوفه وخ    عاكسه تمزق

�����řƔžŕŰ Ə�řƆƔƈŠ�řƔũŸŮ�ũƏŰ �Ɠž�ƌŷŕƔŲ Ə������ƌ» ƎŠƏ�ŕćŬŬţśƈ

ـمي         «الحقیقي الذي ضاع منه      ـي بترس ـا الل ـي ی یا مرایت

ـاعر    » ضحكتي، یا هلتري ده وش وال قناع       ـرض الش ویم

إن اللي جوه   .  بلوتي ىكتر لق أرحت لطبیب و  «وتقعده البلوى   

 »القلب مش ع اللسان

مائة وإحدى  (أكثر من مائه رباعیة     .. وتمضي الرباعیات 

ـا           ). عشرة كما یقول الناقد فاروق عبد القادر، تمثل كل منه

����������Ś ŕ» ŗţƅŔ�ŧƔũž�ŔćŧƂŷ�ƇŴƊśƅ�ŕćŸƈ�ƃŬƊśƏ��řœƔŲ ƈ�ŘũƔżŰ �ŘũƏƆŗ

ـالم            كریم الجوهر، بحیث إنك إن فرغت من الطواف بهذا الع

ـه،          متعدد األلوان والدرجات، طالعك وجه صالح جاهین ذات

ـین          ووقعت معه    ـان، ب ـر واإلیم في نفس حیرته، بین الكف

ـن           ـوف م التشاؤم والتفاؤل، بین السخریة من المصیر والخ

أنت في  . المصیر، بین االنغماس في الحس والتسامي بالروح      

قلب بهو من المرایا المسحورة، أینما تلفت فثم وجهك، لكنك          

ćŧŗŌ�ƋŔũś�ƛƉƔśƔƅŕśśƈ�ƉƔśũƈ�Əƍ�Əƍ�Ŕo���



- ١٠٨ -

ـامس     ، یصدر صال  ١٩٦٥وفي عام    ح جاهین دیوانه الخ

 . »قصاقیص ورق«

ـائد           وی عد هذا الدیوان من أنضج ما كتب الشاعر من قص

ـل    یعولم یعد یستط  .. افلم یعد الصمت ممكنً   . أغانو  قلبه تحم

محال .. اتكلموا.. اتكلموا.. اتكلموا«: فیصرخ.. كل هذا األلم  

وفي البدء كانت كلمة الرب     . ما ألزمه، وما أعظمه   .. الكالم

ـاتكلوا ..  والخلق منها اتعلموا   ، خلقت حیاه  ،لهاإل ـي  » ف وف

ـه           ـع فی الوقت الذي تصخب فیه األلوان والشعارات، وتترب

ـیر       .. الدولة الناصریة على مجدها    ـى مص ـزع عل ینتابه الف

ـیاع         ـي    «الوطن، وال یشعر سوى باللیل والض ـت ماش وكن

ـل  . لوحدي في الشارع، معرفش رایح فین لكن ماشي        واللی

لیل إنما  ..  غاشي، لیل إنما لیل أسود األخالق      دبلعلیا وع ال  

 . »أسود سواد خناق.. عمالق

ـه   » تنعب«وفي الوقت الذي     ـات (فی ـقط   )الرادیوه ، تس

ـاق    «:  النور ئالعیون من سمائها، وینطف    ـه مح . قمري لقیت

ـاق          ـه مح . وعنیا وقعوا م السماع األرض، واألرض برض

ـب   قهاوي سودة من الهباب والهذر، والرادیوهات ت       نعب نعی

 . »یا كحل من غیر عیون.. یالیلة من غیر قمر.. الجنون
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، فتكشف الغطاء عن    ١٩٦٧وبالفعل تقع الهزیمة في عام      

�ŔćũœŕŻ��šũŠƅŔ�������ƉƔŸƆƅŔ�Ŗ ŕœśƄƛŔ�řŬƔũž�ŶƂƔƏ�ŕĻƂƔƈŷ���ũžŕŬƔƏ

ـالج              ـدوى الع ـا ج أكثر من مرة للعالج في الخارج لكن م

 . وأسباب الداء قائمة

ـالح       ففي قصیدته إلى الشاع    ـب ص ر بابلو نیرودا، یتعج

فیه لسه ناس ماسكه    « من الشرور اإلنسانیة وقبحها      جاهین

ـة؟         .. بندقیة ـم؟ للحقیق ـب؟ للحل ـاء للح ومصوباها لألبری

 . »للنقاء

.. والكلمة.. ولم یعد أمامه سوى الحلم    ..  تلك هي المأساة  

ـى  .. نبض قدامنا .. غیر أننا عند افتراق الطریق    " لم یعد  عل

".اشمس أحالمن

ـوم   «ویشرع صالح في كتابة قصیدته التي لم تكتب          في ی

ـن        ةمن األیام راح أكتب قصید     ـن وردة، ع  عن السماء ع

ـین            ـن نخلت رأس فهد، عن قطتي عن الكمنجة الشدیدة، ع

 بعیدة، عن   هفوق العاللي السعیدة، عن عیش بیتفتت في أود       

ـن              ـزنج، ع ـات ال مروحة م الورق، عن بنت فایرة من بن

العنب، عن الهدوم الجدیدة، عن حدایات شبرا،       ج، عن   السفن

ـراص        ،عن الشطرنج   عن كوبري للمشنقة، عن برطمان أق
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منومة، عن مهر واثب من على سور حدید وف بطنه داخله           

 ةة، عن طفل بقمیص نوم، عن قوس قزح بعد الصال         یدالحد

ـوم        ـوم      ،في العید، عن طرطشات البحر أكتب ی ـب ی  ح أكت

 »قصیدة

 جاهین قصیدته التي كان یحلم بها؟ ترى هل كتب صالح 
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الشاعر سعدي یوسفالشاعر سعدي یوسف

أكتب القصیدة من زاویة أكتب القصیدة من زاویة 

دراكدراكولیس اإلولیس اإل....الحواس فقطالحواس فقط

 ما الفائدة؟ 

�����������ũ» ƂśţƔ��Ŗ ũ» ŠƔ�ŕ» ćƈŕŷ�ƉƔŝƜŝ�ŨƊƈ�Ŗ śƄƔ�Ž ŬƏƔ�ƒŧŸŬ

 .. الحكام

 ما فائدة ذلك؟ 

�����ƌśŧƔŰ Ɓ�Ɖƈ�ŕćŸųƂƈ�Ś ũƄŨśƏ�������ƀŧ» ƊſƅŔ�řƅŕŰ �Ɠž�ƌƂƊŕŷŌ�ŕƊŌ

 . األبیض الكثیف ومالمحه المنحوتةبشعره 

 . هذا هو سعدي یوسف إذن

ŕÆœŧŕƍ���ŕĻƄŗśũƈ���ŔćŧƔţƏ���ŕćƈœŔŧ�ŔćũŴśƊƈ��

 : انفجر ضاحكًا» ال فائدة«: قلت له

ŕćƈœŕŮśƈ�Ś ţŗŰ ōž��ƉƏƊŬƅŔ�ƃśũƔŻ�¿ƍ��

ـة       : أجابني في حیرة   ـة واجتماعی التوحد هو ضرورة فنی

 . شخص ذاتيللمبدع، ألن المدخل إلى العملیة الفنیة هو 
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ـد           أحیانًا یمضي المرء في استقبال التوحد إلى مداه األبع

ـا ال             ـود أن بحیث تبدو النتائج مختلفة عن اختیار فلسفي معه

��ŕƊƍ�ŔćũųŦ�ƒũŌ��ũŌƐ��������ŉŔŪŏ�şƅŔƏƄ�ƏŌ�Ś ŕŗƂŷ�ŶŲ Ə�Ɠž�ũųŦƅŔ�

ـي             ـى أنن ـك عل عملیة االستقبال، لكن من الصعب أن أوافق

 . متشائم

ـین   : اركس كارل م  يلیس لنا أن نناد   : قلت .. یا أول الهیبی

 ماذا یعني ذلك؟ 

نعم قلت ذلك یا أخي لقد حیرنا       . يأنت تتذكر قصائد  .. آه

ـبوه       .. هؤالء المعادون  لقد تركوا كتاب كارل ماركس وحاس

ـوان        . على أخطاء لم یرتكبها    ـي دی لقد دعا كارل ماركس ف

ـراب،        » رأس المال « ـن االغت إلى تحریر الروح اإلنسانیة م

كتبه كارل ماركس لتسقط إذن عشرات األنظمة       ألیس هذا ما    

 !ماذا یضیر ماركس في ذلك؟.. الفاسدة

ƇƒƈšƃŒ�ƇƆ�œĆƆœŵ�ƇƍśƚśƇƒƈšƃŒ�ƇƆ�œĆƆœŵ�Ƈƍśƚś

ـدق   :  ینظر في اتجاه النیل، ویتساءل     يكان سعد  هل تص

ŕćƈŕŷ�ƉƔŝƜŝ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ŨƊƈ�¿ƔƊƅŔ�ũŌ�Ƈƅ�ƓƊƊŌ���ŕƔ� ƉƔƊţƆƅ��

 !من أین تأتي القصیدة إذن یا سعدي؟: قلت
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ـا     أنا أضع أمامي اش    .. تراطات كثیرة وصعبة في معظمه

ـة            من ضمن هذه االشتراطات أنني ال أبدأ القصیدة من زاوی

ƃŔũŧƙŔ��������������ƓƅƏŕ» Ɗś�ƉŌ�Ɠ» ž�ŕ» ĻƂƔƁŧ�ƉƏƄŌ�ƉŌ�ŕćƈŕƈś�¿ƏŕţŌ�ŕƊŌ

ـة            یدالقص ـى حاس ـدد عل ة هو من زاویة الحواس فقط، وأش

 . البصر ثم حاسة السمع

ـدیدة             ـي ش ـم، وه ـة الش أحیانًا أطمح إلى استخدام حاس

 !!كم أحلم بقصیدة أستطیع فیها أن أشم ما أكتبه.. وبةالصع

ـریح         : قلت لسعدي  ـول الض ـات ح ـاء الحزین لیت النس

 . یودعنني قبل أن أدخل السجن

 ألیس كذلك؟ .. أنت ال تحب المرأة یا سعدي

ـیح   كان یضحك وأنا أردد    ـي    :  أشعاره ویص ـا أران ربم

ŔŧŦśŬćƈŔŧŦśŬŔ�ŘŌũƈƅŔ�Ƈ�ŕćŲ ũżƈ�ŕ�¿ƔŧƏƈ�ŕƍũŕŗśŷŕŗ���

ـي     .. نها عالقة مربكة ومرتبكة في آن     إ ـرة ف هي حاض

وأنا وحید معها، لكن عزائي أن المبدع حین یكون         .. قصائدي

ŔćŧƔţƏ���ŔćŧƔŧŠ�ƉƏƄƔ��

ـا         : قلت العراقیون ال یرون في تجربة الشعر المصریة م

 فهل أنت عراقي على هذا النحو؟.. تستحقه من تقدیر

 .. ال یزال سعدي یضحك
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 !اقیة انعزالیة بطبعهایا أخي الشخصیة العر

ـم           فالتفاعل الثقافي العربي لم یكن عمیقًا في العراق، رغ

 !  الخطاب السیاسيىدعاو

����������ŧƔŧŠƅŔ�ũŸŮƅŔ�ŘũƔŬƈŗ�ƇŕƈśƍƛŔ�řƆƁ�Ɠž�ŕćŗŗŬ�ƃƅŨ�ƉŕƄ�ŕƈŗũ

 !لیس في مصر فقط بل حتى في لبنان وسوریا

 . لكنني أرى غیر ذلك

 .  الصبورفأنا ال أستطیع تجاهل النفوذ العمیق لصالح عبد

إن فضیلة صالح أنه أعطى مثالً لكیفیة أن یتطور شاعر          

�����ũŔũƈś» Ŭŕŗ�ŧŷŕŰ �ƌƊƄƅ�ŕÆœƔųŗ�ŔćũƏųś�������¿ƏƗŔ�ƌ» ƊŔƏƔŧ�ƉƔ» ŗž

فترة جدیرة بالمتابعة   » شجر اللیل «وبین  » الناس في بالدي  «

ـى            حتى یمكن أن نتلمس كیف توصل صالح عبد الصبور إل

����¿ƏŰ ƏƅŔƏ�ŘũƔŝƄ�Ś ŕŗƂŷ�ƑƆŷ�Ŗ ƆżśƅŔ���Ɠž���ƆƅŔ�ũŠŮ¿Ɣ�o�ŔćŧƔŧţś

�ŕƈ�ƑƅŏŌŕćƔžŕŰ �ŔćũŸŮ�ŕƊŌ�Ƌũŗśŷ���

 !أمل دنقل لم یقطع رحلة صالح عبد الصبور

أمل كان إلى جانب أحمد عبد المعطي حجازي، في األقل          

ـل              ـل دنق ـابع أم من ناحیة البیان، ونصاعة اللغة، ثم إن من

 . الشعریة لم تكن مصریة خالصة مثل صالح عبد الصبور
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ـولى      أما تجربة أحمد عبد الم     عطي حجازي، فهو اآلن یت

ـى              ـة حت ـة عالی ـة نقدی ـع بحاس مراجعتها، إنه شاعر یتمت

 !لنصوصه

ـذ      يوأعتقد أن الموهبة الحادة لدى حجاز      ـدأ من  جعلته یب

كم سعدت  .. ثالث سنوات مرحلة جدیدة في مسیرته الشعریة      

ـى       » أشجار األسمنت «بدیوانه   ـعة عل ـوة واس وأعتبره خط

 . طریق المراجعة

 ؟...ثم ماذا

 . إذا كان للنیزك اسمان

 !هل تبرق المسألة؟

لننطلق إذن في شوارع    .. آه من هؤالء المصریین الدافئین    

 .  هیا بنا. فلم یبق غیر العناق،القاهرة

 . هیا

 )٢٤/١/١٩٩٩ :األهالي(
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نقوش مسروقة من نقوش مسروقة من 

جداریة سعدي یوسفجداریة سعدي یوسف

ـن           « ـر م أیام جئنا نزرع الطرقات فكرنا بأن اللیل أقص

 . »نمقدمة ابن خلدو

ـف،          هذا المقطع الجمیل كتبه الشاعر العراقي سعدي یوس

ـن            ـاطع م ـمعته مق وعندما التقینا في األسبوع الماضي أس

 . قصیدته فابتسم وعانقني

����������ŕ» ƊŌƏ�ŕćŬƈţśƈ�ƉƄƔ�ƇƅƏ��ƓſţŰ �Ŝ Ɣŧţ�ŉŔũŠŏ�ƑƆŷ�ŕƊƂſśŔƏ

ƃƅŨƄ�ƉƄŌ�Ƈƅ�ŕćŲ ƔŌ��

ـي   وقبل أربع سنوات أجریت حدیًثا مع سعدي ونش        رته ف

غضب سعدي فلم أنشر كل ما قاله على مدى         و.. »هالياأل«

ًال بمالمح وجهه وشعره          أكثر من خمس ساعات، كنت مشغو

 !الفضي الكثیف، ورحت أرسم مالمحه ونسیت أن أكتب

ـزب          يوسعد ـین الح  من الشعراء القالئل الذین جمعوا ب

ـب           والقصیدة في فنیة نادرة، فقد التزم بالحزب الشیوعي وكت

ƈŠŌ���ŏƏ��ŕƎƁũŌƏ�ŧœŕŰ ƂƅŔ�¿�������ŕ» ƈćœŔŧ�ũ» Ű śƊƔ��ƉŕƊŝƛŔ�ű ũŕŸś�ŔŨ

 . للقصیدة
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ـام         م صوره سروهو ی  ـو رس  الشعریة قبل أن یكتبها، فه

 . ر الطبیعیةن المائیة، ویرسم الوجوه، والمناظیعشق األلوا

ـة          ا ـطاد اللحظ نظر إلى هذه القصیدة القصیرة وهو یص

 :الشعریة

 ربما كنت طوقت خصرك«

ćũŕƎŠ�¿ƔţƊƅŔ�ƃƅŨ�Ŕ�

 ونحن إلى لوحة ننتظر

 نتظرتاربما كنت أنت 

 یدي كي تمر على كل تلك القرى

 قد تكون أردتك في لحظة 

 غیر أني أقاوم 

 أعرف أن العزیز من الناس بیني وبینك

 . »لكنني ما مددت یدي وأنا اآلن ما زلت في حسرة أنتظر

ـتفض      – كما في الحب     –وفي السیاسة    ـعدي وین  یعلو س

 : ویثور كالبركان یقول

 نانحن أسلمنا لحا«

 د آشور، إلى من لیس یعرف كیف ینتفهاجم
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 !»كم كان الیساریون مبتدئین«: نعم

��������ƃƆƍŨąƔ��ƌśžŕŝƄƏ�ƀŔũŸƅŔ�Ɠž�ƓŬŕƔŬƅŔ�ŶƁŔƏƅŔ�Ž Ű Ɣ�ŕƈŧƊŷƏ

 . بشاعریته

ـوت،           « ـار الم ـي قط قومیون لم یستنطقوا التاریخ إال ف

 . بعثیون في بحبوحة التعذیب یقتاتون بالملیون ممن قتلوا

ـارز    ین مشدوهین وحین تُ   ن معصوب یكان الشیوعی  ـد مف ش

 . اإلعدام تشتد األغاني

ـر        يوسعد ـودة    مترجم كبیر یتقن أكثر من لغة، ت جم أنش

ـة   را«هنري میللر الرائعة     ـاعر    » مبو وزمن القتل ـن الش ع

ـاني           ـاعر الیون الفرنسي الهادر رامبو، كما ترجم قصائد الش

ـات          ـب والدراس الكبیر ریتسوس باإلضافة إلى عشرات الكت

  .األدبیة

ـل  «: وهو اآلن یعیش في باریس ویقول في قصیدة له         ك

ــد،  ــریح، والمون ــه ال ــدخل حجرت ــاریس ی ــي ب ــيء ف ش

 . »والسهروردي

�����������ƉƔ» ŗ�ƋŧƜŗ�ŞũŕŦ�ŕćƔſƊƈ�ŕćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ŭ ŕŷ�ŧƁƏ

��������Ŕćũ» ƔŦŌƏ��ŭ ƄŔũƈƏ�Ś ƏũƔŗƏ�ƉŧŷƏ�ů ũŗƁƏ�ƉƔƅũŗƏ�ƏƄŬƏƈ

 . باریس
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ویعتبر سعدي من الشعراء الساخرین، أو بمعنى آخر من         

 .. بلغة صالح عبد الصبور» سیانةالفكاهة األ«ذوي 

 : یقول سعدي

 . »یا أول الهیبیین: لیس لنا أن ینادي كارل ماركس«

 : وفي قصیدة أخرى یقول

 حرس سعودي «

  أنطوانیت يلمار

 »وهي تحرس بیت مال المسلمین

 : ویقول عن منفاه

�ąŧ�ƉŌ�ŧŸŗ�ű ũƗŔ�Ɠž�Ś ũ�

ŕćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ��ƉƔƈŕŷƏ�

ąŧś�ƇƅƗŔ�ũű ũ��

  إلیهاي المدائن أمشيهذ

ƅŏ�ŕćƈƏƔ�ŭ ƈś�ƇƅƏƓČo���

 : یقول» للبالد التي بین نهرین«وعندما یعتذر 

 مضى زمن كانت«
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ـذین  ور على نفسها وأتي زمن العاشقین ا      األرض فیه تد   ل

 جترحوا الرفض اأو .. إذا دارت األرض ماتوا

 .»كي یوقفوها

الهائلة، ورة، واآلالم   ر شاعر اللوعة واألحالم المغ    يوسعد

   ویوجع ضمیرك،ي بالده یخلع قلبكوعندما یناد

 أیها المقبلون على «

 أرض دارین 

 خوة إإن لنا 

 حینما یخطئون نموت

 وحین یصیبون نشتم 

 یا وطني صفقة نتبادل

 فیك المواقع 

ćƈƄŕţ�ƉƄś�ƛ�ŕćƈƄţ�Řũƈ�ƉƄŕo���

 . ویجلدك بصوت غربته.. یكویك بدموعه.. هكذا سعدي

ŧŸŬ�ƃũśŌ�ƉƕŔƏćƈƆŬśŬƈ�¿ƔƊƅŔ�ŒųŕŮ�ƑƆŷ�ƒŕ���

 !»یبكي طلقة حتى ولو صدئت«إنه 

 )١٠/١١/١٩٩٣: األهالي(
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شادي عبد السالم شادي عبد السالم 

اات عبقًت عبقًطارت الزهرة في الریح وظلّطارت الزهرة في الریح وظلّ

ـمس              ـه الش ـا تمنح ولك اآلن في دمنا سجدة، ولنا فیك م

ألبنائها، لك ما تبقى في خاصرة هذه الوطن من درع وقوس           

ـا    : وموسیقى تحت بوابة النصر، قلت لي     وحروف   ـن هن م

ـاش    : قلت لي » الدراسة«وفي شارع   . یدخل الغرباء  ـا ع هن

ـن               ـدة ع ـة واح ـب كلم ـم یكت عبد الرحمن بن خلدون ول

ŕƍũƔ�Ƈƅ�ƌƊōƄ��Ś ŕƈŔũƍƗŔ��ŗćŲ ŕŻ�Ś ƊƄŕ���

نبوءةنبوءة

ـ : في مطعم لیدو، الذي تحبه، كنا نجلس       ـالح   أن ت وص

ـین    سأموت في :  قلت لنا  ومرعي وأنا، وفجأة    الثالثة والخمس

من عمري، وقد كان، وإن كان شادي قد عاش بعد هذا العمر            

 . بثالث سنوات أخرى إضافیة

ـد              ـادي عب ـن ش ال زلت أتذكر هذا المطعم الفرید، لم یك

السالم مجرد مصمم مناظر أو مهندس دیكور أو حتى مخرج          

���ćŠŷŪƈ�ƉŕƄ�ƌƊƄƅ��ƓœŕƈƊƔŬ�ćƔũŰ ƈ�ŕ�ćŗƔũŻ�ŕ�ćũŧŕƊƏ�ŕŔ���ćƔƄƆƈ�ƉŕƄ�ŕ

ـة         ! السیاسةفي   ـي كلم ـران وال تعن یؤمن باالستقرار والعم
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یحتقر الجهل، ویمقت   . »المعرفة«بالنسبة له سوى    » الثورة«

ـوته   مرة واحدة ا  !  ویكره الصوت العالي   التعصب، رتفع ص

�����ćŗŲ ŕŻ�¿ŉŕŬśƔ�ƉŕƄ��ƌŗśƄƈ�Ɠž�ƉţƊƏŕ�������ŔŨƍ�ƋŕƔŏ�ŕƊţƊƈ�ƒŨƅŔ�ŕƈ

ي ؟ ربما منحني جهاز الكاسیت لك     »بعصر النهضة «المسمى  

 ! أستمع إلى بیتهوفن، لكنه رغم ذلك یبقى أكذوبة كبرى

الصهیونیة هي امتداد   : ما زال المعلم یتحدث في السیاسة     

ـلعاء    سوس، وهي نتاج التعصب والخرافة، إ     الهك نها فكرة ص

 ! مجرد فكرة إجرامیة،ال تنتمي للحضارة وال تنسب لإلنسانیة

لمنیا كانت  في ا : ولك اآلن أن تنام في حقول النعناع، تقول       

ـاع            ـن النعن ـة م والدتي مریضة، وعندما زرتها أهدیتها باق

 . فابتسمت ونهضت من فراشها

ـوار ـ ـوارح ـ ح

ـر            ـالي الكبی ـرج اإلیط ـس المخ على مائدة العشاء یجل

 أي كتاب عن مصر     –زیفاریللي وبجواره شادي عبد السالم      

 اریللي؟ فج فیلم عن ملوكها یاسیر زیاخرإدفعك إلى زیارتها و

 :  كتاب محدد لكنها بعض قراءاتلیس هناك-

ـین      . أنت لم تعرفنا إذن   - إنني قرأت أكثر من خمس

ƓŮƊžŔŧ�Ɖŷ�¿ƈŷ�Ɠž�ũƄžŌ�ƇƅƏ�ŕƔƅŕųƔŏ�Ɖŷ�ŕćŗŕśƄ�
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ـزف ـ ـزفع ـ ع

 معبدك  يكانت الظلمة تكسو وجه األرض وأنت وحدك ف       

 : المضيء تخط بردیتك

 قم العدلأ

 وال تدع المیزان ویهتز

 فاألرض التي سكنتها اآللهة سوف 

 رها السنابلتهج

 إذا ما جاع الناس

 وارتجف الحق 

 وسكت الحاكم 

ـر ـرس س

-ćũŬ�ƃƅ�¿ƏƁŌ�¿ƍ� Ŕ�

یا ریت-

ـریة        هل تعلم أنني  - ـص مص  صممت أول بدلة رق

ـا       لتحیة كاریوكا، هذه   ـس فیه  السمراء الجمیلة أح

.  تمتد إلى قرون الماضي وزهوهصالةأب
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ـزن ـ ـزنح ـ ح

ـا   : بعد رحلة إلى الیابان یقول المعلم      ـي البنای ت أزعجتن

ـم        .. األمریكیة الطراز  ـدیم، ك إنها خیانة للمعمار الیاباني الق

 ! راساوا على هذا القبحیسوف یحزن ك

ـاء ـ ـاءلق ـ لق

 : ن فتحي یدور الحوارفي حضرة شیخ البنائین حس

ـك   - ـرى     «.. نعم قرأت بحث ـة كب ـاهرة مخالف » الق

له حسن   ویسأ وأحسست أنها بالفعل مخالفة كبرى،    

وان نالترجمة لع من أین أتیت بهذه     : افتحي ضاحكً 

 البحث؟ 

ني لم أشرع   ألیس هذا ما تقصده؟ لقد فكرت في ترجمته لك        

ـذا      . . الناس بیوتهم  في ذلك فیكره   فهل أصبحنا بهذا القبح وه

 .شوهالت

ـش           ـكنون العش إنني خائف على مستقبل هؤالء الذین یس

 . والزنازین الحجریة المسماة بالعمارات الحدیثة

وماذا عن فیلمك   : یصمت حسن فتحي، ویطرق في حزن     

 یا شادي؟
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جاءني عرض تمویل فرنسي وآخر جزائري، أما       -

 المأساة فقد فوجئت بعرض إسرائیلي؟

وماذا فعلت؟ -

-�ŉƓŮ�ƛ����ŕćŸƔƈŠ�ƇƎśŲ žũ����ŧƅŔ�ŧƜŗ�¿Ƅ��Ś Ų ũŷ�ŕƔƊ

 .إال مصر» خناتونإ«تمویل 

حاشیةحاشیة

ـي، وأن            ـدور وال تنته كان شادي یرى أن الحضارات ت

ـر     .  مع الماضي  االنقطاع ال یعني القطیعة    وكان یرى أن فج

الضمیر الذي اندلع من هذه األرض تغشاه اآلن سحابة سوف          

ـدمت           ترحل ذات صحوة، وكان یرى أن الحضارة الغربیة ق

الفكر «ولم تقدم الفكر اإلنساني بمعناه كان یرى أن         » التقنیة«

ـد  » التسامح«و  » العدل«ینهض على دعامتین    » اإلنساني وق

 مصر وحدها هي    ، من هاتین الدعامتین   ال الفكر األوروبي  خ

ـاثیلهم            ـوك وتم مهد هذا الفكر وتربته، انظر إلى هؤالء المل

ـذ،        . وكنوزهم الجمیلة  أي فكر عمالق وراء هذا الجمال الناف

ـا       وكان یحلم ببعث الحضا    ـل م رة المصریة القدیمة، ووص

ـه      . ع بینهما وبین األجیال الحالیة    طقان ـوق أفالم لذلك كتب ف



- ١٢٨ -

فهو یرید أن یتعلم الناس ما عرفه       » أفالم تعلیمیة «التسجیلیة  

 . آباؤهم

موسیقىموسیقى

ـع         ةفي حجر  ـمت الجمی  مكتبه ذات الضوء الخافت، یص

ـدة    .. »الحضرة الدندراویة «لنستمع إلى تسجیل     حلقة ذكر لم

ـة    . والهمهمة» الصقفة«ساعتین تعتمد على     ـات غربی إیقاع

 بمحافظة  وكان المعلم قد سمعها في قریة دندرة،      ... ةومتفرد

 . الرهیب» إدفو«عن معبد » الحصن«قنا أثناء تصویر 

ـارن     تأملوا هذا الهارموني  : یقول المعلم   البدیع وتعالوا نق

ـاء   ، ل »بارسیفال«بینه وبین موسیقى فاجنر الهادرة في        قد ج

����Ɠž�ƓƂƔŬƏƈƅŔ�ŶƔŪƏśƅŔ�ţƅŔŲũŘ�oćƔƏſŷ�ćŸƊƂƈƏ�ŕ����ŕƈƊƔŗ�ƉŌ�Ɠž�ŕ

ها  ب بضنت التي   ة الحی مر لدى فاجنر فهذه النبضات    یختلف األ 

ـاجنر           » الحركة«  ـبه ف هي نبضات قلب فاجنر نفسه ما أش

 !بالدیدارویة
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ـاع ـ ـ ـاعدف ـ ـ دف

في حدیقة منزل الفنان محیي الدین حسین یدور جدل حول      

ـ          ـ ـودین ب الشخصیة المصریة ویتهمها أحد الفنانین الموج

 !منذ عهد الفراعنة» الخنوع«و » السلبیة«

من قال لك إن الفراعنة     .. تهاموینتفض المعلم من هول اال    

ـل           كانوا یعلمون الناس الخنوع؟ إنني أتحدى أن یخاطب رج

 .من عامة الناس الحاكم كما خاطب المصري الفصیح حاكمه        

 .. أتحدى أن یضم تراث أیة أمة مثل هذه الصفحات العظیمة

 : یقول المصري الفصیح لحاكمه

 انظر

ćŧŬ�ƉƏƄś�ƓƄƅ�ƃƏƊƔŷ�ŧƂƅ�Ŕ�

  الغرقیمنع الناس من

 ....ولكن

 انظر 

 انظر 

 لقد أصبحت البحر الذي یغرق فیه الناس 

 !إن سلة من الفاكهة تفسد قضاتك
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ـم          وال تزال الذاكرة محشوة بالصور والحكایات عن المعل

����ƛƏ��ƇƜŬƅŔ�ŧŗŷ�ƒŧŕŮ�ƇƔŴŸƅŔ�������Ɖ» ƄƅƏ�ŔćũœŕŻ�ŕƎƊƈ�ũƔŝƄ�¿ŔŪƔ�

 . ل الجرح یغري بالتناسيطو

 . اح وظلت عبقًطارت الزهرة في الری: واعلم أنه

 ) ١٩٩٦ فبرایر – ٣٧: مجلة القاهرة(
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حسن فتحي حسن فتحي 

فیلسوف العمارة وشاعرهافیلسوف العمارة وشاعرها

 . أحد المصریین العظماء.. ومات حسن فتحي

ـه          رفیق سید درویش ومحمود مختار وسالمة موسى وط

ـوزي           ـین ف حسین ومحمود سعید وعبد القادر المازني وحس

 . مفجري الوعي القومي، و١٩١٩وغیرهم من رحیق ثورة 

عاشق برامز، وعازف الكمان، حیث تتلمذ على ید أستاذه         

ـا           ـترا فیین ساندي روزدون عازف الكمان األول في أوركس

 !عندما جاء إلى القاهرة للعالج في الثالثینیات

وباریس بالواحات الخارجیة، ومنقذ    ) القرنة(مؤسس قریة   

ـاق لتع        ـالم   بیوت النوبة الطینیة، وصاحب أول میث ـر الع  می

 . »عمارة الفقراء«الثالث من خالل كتابه الفذ 

ـل          ـراء، وظ ابن األرستقراطیة المصریة الذي أحب الفق

ćƈŕŷ�ƉƔŸŬś�ƇƎƆŠŌ�Ɖƈ�ƇƆţƔƏ�¿ƈŸƔŕ��

ـاه            هجر حیاة القصور، وأقام في درب اللبانة، في بیت بن

ـاب        » ملطیلي«األمیر المملوكي    ـن القب ـام م منذ ثالثمائة ع

 . والحجر
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وسمة والجوائز العالمیة، في بیت بناه      رفع األ حصل على أ  

ـاب        » ملطیلي«األمیر المملوكي    ـن القب ـام م منذ ثالثمائة ع

 . والحجر

ـا       حصل على أ   رفع األوسمة والجوائز العالمیة، وقال عنه

مجرد خیبة فلست في حاجة إلى جوائز، بل أرید أن أعمل           «

 !»في وطني

ـن    ك -عرضت علیه أندیرا غاندي الجنسیة الهندیة      نوع م

��ƇƔũƄśƅŔô����ćũƄŕŮ�ű žũ�ƌƊŌ�ƛŏ�������ƛ�Ɠ» śƅŔ�ƌśƔũŰ ƈŗ�ƋŪŔŪśŷƛ�Ŕ

 !تقبل شریكًا

عمارة الفقراءعمارة الفقراء

ـي          ١٩٢٥في عام    ـة ف  سوف یرى حسن فتحي أول قری

��ŕŦų�ŪƄũƈŗ�ƌśŕƔţ���������ŕćŸ» Ůŗ�ŔćũŴƊƈ�ƉŕƄƏ��řƔũƁ�¿ƏŌ�Ś ƔŌũ��

 . »وبدأت أفكر في أمر آخر كیف نبني قرى أفضل

ـه    وكان ال بد من التعرف على أسباب ه        ذا البؤس وعالقت

 ! ان بیوتًلم تك.. التي یعیش فیها الفالحونبهذه الحظائر 

لقد شهد الریف عمارة جمیلة في عصور ماضیة        : تساءلت

ـة           ـالمي، وقری مثل مدینة رشید التي احتفظت بطابعها اإلس

ـیج،            ـناعة النس نقادة في صعید مصر التي احترف أهلها ص



- ١٣٤ -

یدیهم من الطین، وهو    وفي النوبة كان الناس یبنون بیوتهم بأ      

 !فماذا جرى؟!  بالنظام التعاوني في البناءهما نسمی

جاء محمد علي، وانتزع األرض من الفالحین، فأصبحوا        

ـاعي  (أجراء وحدث تغییر هائل      ـذهبت  ) اقتصادي واجتم ف

ـت           ـدي، ودخل الحرف، ودخلت عملیات البناء في النظام النق

ـین    المواد الصناعیة مثل الخرسانة المسلحة وحلت       محل الط

ـه       وهكذا لم یعد المالك     . والطفلة الحجر  ـي بیت ـذي یبن هو ال

ـك،          بیدیه، ویعاونه   أهله، بل أصبح المقاول هو الذي یفعل ذل

 . ولم یعد للمستأجر رأي في اختیار شكل وهندسة المنزل

ـلعة           ـبح س وبذلك دخل اإلسكان في نظام االستثمار وأص

ـ        ـار     رأسمالیة یتم تداولها في األسواق، ومن هن ـدأ االنهی ا ب

 . والتشویه

ćŗƆŷ�¿ŗ��ŕĻśƏƔŗ�ƉƏƈƔƂƔ�ƛ�ƇƎƊŏŕƉŦŕŬƅŔ�Ś ƊƈŬƗŔ�Ɖƈ���

!!العمارة شخصیة مصرالعمارة شخصیة مصر

ـائالً      » ریفیور«وصفه   ـا ق : أستاذ العمارة بجامعة أریزون

 . »حسن فتحي شاعر العمارة اإلنسانیة وفیلسوفها«

ـا         ىفالعمارة لد   حسن فتحي لیست مجرد بیوت یعیش فیه

 . الناس
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ـراء  «كما یقول في كتابه      –لكنها   ـات  «:»عمارة الفق تجلی

لثقافة الشعب وخصوصیته فهي مكون من مكونات الشخصیة        

 . »الوطنیة، وملمح أساسي من مالمحها

ـر     ویروي حسن فتحي في حدیث طوی      ل مع الكاتب الكبی

 : محمد عودة

ـارة           ـدة الحض كان المعماري في مصر القدیمة أحد أعم

ـون      والمدنیة المصریة، وكانت الم    ـرار الك عرفة الكاملة ألس

�ĻųũŮ�řŸƔŗųƅŔƏ�������ƌƔƅŏ�ŧƊŬƔ�ŕćŬŧƊƎƈ�ŢŗŰ Ɣ�ƓƄƅ�ƋũžŔƏś�Ɖƈ�ŧŗ�ƛ�ŕ

 . تصمیم معبد أو قصر

وبهذه المعرفة الكاملة وصل الثالثة الكبار من المعماریین        

ـار    .. أمحوتب معمار زوسر  «: القدامى وهم  ـنحوت معم س

تبة إلى مر » امنحتب ابن هابو معمار األقصر    .. الدیر البحري 

القداسة كحملة أسرار الكون، فمصر لیست خالدة لمجرد بقاء         

ـذه       أحجارها وأبنیتها، لكنها خالدة للتراث الحي الذي تحمله ه

 . األحجار، وستظل تحمله

!!رؤیة أم نزوة معماریةرؤیة أم نزوة معماریة

������������Řũ» Ůŷ�Ɖ» Ƅƅ��ŧţŔƏ�Ś Ɣŗ�ŉŕƊŗ�ŶƔųśŬƔ�ƛ�ŔćŧţŔƏ�Ŕćŧũž�Ɖŏ

 . أفراد یستطیعون بناء عشرة بیوت
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ر حسن فتحي، إنه العودة للنظام التعاوني       ا هو شعا  ذكان ه 

وذلك » المعلم«حیث یشارك صاحب البیت في البناء ویساعد        

ـمنت          باستخدام المواد المحلیة مثل الطین والطفلة ولیس األس

 . أو الخرسانة

������Ƈŕŷ�Ɠţśž�ƉŬţ�Ŗ ţųŰ Ŕ��¿ŸſƅŕŗƏÏ ×ÒÑ����Ə�ŔćŧţŔƏ�ŕćƈƆŸƈ�

ÒÔ�������ƅŔ�ƌ» ŗƊś�ŕ» ƊƍƏ��řƊũƂƅŔ�řƔũƁ�ŉŕƊŗŗ�ŔƏƈŕƁƏ�ŕćƔŗŰ ���ƉƏƅƏŕ» Ƃƈ

ـوا          للخطر الجدید، فقاموا بإغراق القریة ثالث مرات، وراح

» نزوات معماریة «یسبون حسن فتحي، ویتهمون أفكاره بأنها       

�������ćƈƏŪƎƈ�ƉŕƊƏƔƅŔ�Ƒƅŏ�ũſž�ƌśŕŷƏũŮƈ�řƆƁũŷ�Ɠž�ŔƏţŠƊƏŕ��ƇŕƁŌƏ�

ـه             ـك فغلب بها خمس سنوات، ولم یستطع البقاء أكثر من ذل

 !»قصة قریتین«الحنین وعاد لیكتب كتابه 

منزل عمي ساممنزل عمي سام

ـان             ـوان دي س ـي أنط ـب الفرنس في روایة القلعة لألدی

ـه  : كزوبیري یقول أحد أمراء المغرب    هنا منزل أبي الذي فی

 . كل خطوة لها معنى

���ŔćũŦŕŬ�Ɠţśž�ƉŬţ�¿ƏƂƔƏ�������ƓŗŌ�¿ŪƊƈƅ�ŕƊũƏƎŴ�ŕƊũŧŌ�ƉţƊ

ـل              هذا، لم یعد منزل أبي، وإنما منزل عمي سام الذي كان ك

 !خطوة وراءها دوالر
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عمارة األمریكاني هي النمط السائد اآلن، بحیث أصبح        فال

ŕƔćŗũŻ�Ś ƔŗƅŔ���ŕćƔŗũŻ�ƉŕŬƊƙŔƏ���

!!لذلك تركت خطیبتيلذلك تركت خطیبتي

ـریة،          في نهایة العشرینیات یخطب حسن فتحي فتاة مص

 !لكن سرعان ما تفشل الخطوبة بسبب العمارة

ـي،    لقد أرادت الفتاة أن تؤسس بیتها على الطراز األوروب

 !لكنه أبى واستنكر

ـى            يفقد خش  ـذه الفوض ـي ه ـب أوالده ف  فتحي أن یش

ـل             ـي الطف ـكل وع ـاث تش ـوت واألث المعماریة، ألن البی

 . وشخصیته القومیة

ولعل ذلك الخوف كان وراء عزوفه عن الزواج واإلنجاب      

 .  قطة١٥طیلة حیاته، واكتفى بالعیش مع 

ـدثت        «: یقول حسن فتحي   ـا ح ـن تراثن عندما انقطعنا ع

ـعره       الفوضى، فاإلنسان الم   ـمر، وش صري العربي لونه أس

ـفر       .. أسود، وعیناه سوداوان   ـعرها أص  إال أن ابنته لون ش

ـة     وعیناها زرقاوان، فمن أین ذلك؟ إ      نه التأثر بالبیئات الغربی

واالنقطاع عن التقالید الثقافیة والحضاریة، لقد فعل االستعمار        
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بنا ما لم یفعله في أي بلد آخر، فقد ترك لنا مسخًا مشوهاً من              

 .  الحیاةقاألفكار وطرائ

!!الموت بالخرسانةالموت بالخرسانة

ـتخدام              ـم اس ـدما ت ـو عن ولقد مات األطفال في كوم أمب

ـن            ـة م الخرسانة المسلحة في البناء، ألن العمارة لیست نابع

 . البیئة

ـاكن            ـي المس ـة ف ـرارة الداخلی فاألبحاث أكدت أن الح

ـذلك    الخرسانیة أعلى بعشرین مرة من الحرا      رة الخارجیة، ل

ستخدام الحجر أو الطفلة باعتبارها مواد البیئة        من ا  كان ال بد  

السائدة، وال بد في التصمیم من مراعاة مسألة الحرارة حتى          

 .ال یموت األطفال

!!لو تركوني أعمللو تركوني أعمل

���������ŕĻƂƆƁ�ŕćŸƔƈŠ�ƉƏƊŕŸƔ�ŔŨŕƈƅƏ� ƇƎśƏƔŗ�Ɖƈ�ƉƏƔũŰ ƈƅŔ�ũſƔ�ŔŨŕƈƅ

� ŕƎƆŦŔŧ�Ɠž�ŕćƔŗŰ ŷ�

 : یجیب حسن فتحي

ـریین     ألن هندسة البیت المصري في       المدینة لم تبن لمص

 . ولم تكن مالئمة حتى تسكن إلیها أرواحهم
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انظر إلى هذه األبنیة القبیحة، إنها تشویه معماري وثقافي،         

 . وخیانة لتراثنا وحضارتنا المصریة

آه لو تركنا المقاولون ومهندسو الحظائر والجراجات لنبني        

ـرز            ـى ط ـالص عل قرانا ومدننا المصریة بمواد مصریة خ

یة وعصریة خالصة لو تركنا هؤالء الخونة لنوقظ في         مصر

 .. لو.. لو.. أصبع الفالحین عبقریة البناء المتوارثة

ـاولون            ـرص المق ـذلك ح ـانتهم ل إن أفكاري تفضح خی

ـى      دوالمستوردون تجار الح   ید واألسمنت على محاصرتها حت

 . ال ترى النور

 . ولألسف نجحوا في ذلك

::حسن فتحيحسن فتحي

 ١٩٠٠ مارس ٢٣ولد في "

 ١٩٢٥خانة عام  تخرج في مدرسة المهندس# 

 ١٩٦٧حصل على جائزة الدولة التقدیریة عام "

ـرجم   » عمارة الفقراء «كتب كتابه   " باإلنجلیزیة وت

.  لغة أجنبیة١٣إلى 
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"ĉŧƁ����������Ɠž�ŧŧŸƅŔ�ŔŨƍ�Ŝ Ɔŝ�ƛŏ�ŨſƊƔ�ƇƅƏ�ŕćŷƏũŮƈ�ƉƔŝƜŝ�Ƈ

. أمریكا، والسعودیة، والعراق وصعید مصر

ـام    من ا » الرئیس«نال جائزة   " ألغاخان للعمارة ع

١٩٨٠

 )٦/١٢/١٩٨٩: األهالي(
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الفنان حسن سلیمانالفنان حسن سلیمان

ĆƆőŒť�Ɓƈŵ�¾ƍſŋŪĆƆőŒť�Ɓƈŵ�¾ƍſŋŪنك لصنك لصإإ....اا!!

 حائط قدیم 

 یقضم الزمن نوافذه بال أسنان 

 ألوانه متهدلة 

 فمن أین تأتي رائحة الحناء؟

ـن             ـاهق حس ـان الش على مقربة من هذا الحائط یقف الفن

 . ه، معانقًا قاهرته القدیمةسلیمان ممسكًا ریشت

 . یقف حسن سلیمان على شفا حفرة من التناقض اآلثم

ـرى          ةقاهر ـا ج  السحر في الثالثینات، وقبح الحاضر وم

 .لقاهرته القدیمة

ـاهرة           ـك الق بین لوحاته بقاعة اكسترا بالزمالك، تطل علی

 . بمآذنها، وعجالتها الكبیرة، بأسواقها ومنادیلها الممزقة

احاتها المعتمة،  بواباتها المقشورة، بمناورها وب   وا  بأقواسه

ـابحها           ـا ومس ـا ومباخره ـموح، بعطره ببالط أزقتها المس

 . المفروطة
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ـش             ـوء یخم ـي، وأي ض ال تدري من أین یأتي الماض

 أصباغه الواهنة؟

 وكیف فعل الحاضر فعلته الشنعاء؟ 

 كیف أصبحت القاهرة مدینة بال فراغ؟ 

ـابوس    ها هو حسن   ـكً     سلیمان یخترق ك ـر ممس  ا الحاض

ĻųƂŬƈ��ƌśƆŸŮŕćƈŕƈś�¿ŴƅŔ�ƓſśŦƔ�ƜŸž�ŉƏŲ ƅŔ�řƈŪţ�ŕ���

ـروق           ـة الش إنها لیست لعبة الضوء والظل، لیست رقص

ـاع والمغیب، لیست هزة اإلیقاع ورجع اإل      ـال   .. یق ـا  إك نه

 . ارتعاشة الفنان بین أكثر من صوت وأكثر من تناقض

ـالل      هإنها قصیدته القاسیة في حركت     ـن أغ ـا م  ا وانعتاقه

 . الوزن واللون واإلیقاع

ĉƏųś�řƔŰ ŕŷ�řŮƔũŵŔũŮƅŕƄ�ŕƎśŔŉŔŧƊ�ƓƈũśƏ�¿ƔƊƅŔ�ƀ���

ـكو         ىریشة ترد العذار   ـمس تش ـر والش ـة النه    إلى حاف

ـام           ،مخالبها ـفائرها وتن ـل ض  هل تعود المراكب مبتلة، فتح

ـین            ـلیمان ب ـن س ـرارهن وحس البنات الشهیات یحملن أس

 .. خاصرتین

 المراهق؟ ما الذي تعرفه عنهن أیها الفنان 
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وكیف أخرج اآلن من بین هذه اللوحات ألكتب قصیدتي؟         

����������ƓŲ ŕƈƅŔ�ū ŔƏƁŌ�ƉƔŗ�ũƈś�Ś ƊŌƏ�ũŷŕŮƅŔ�ŕƎƔŌ�ŔćũƔŝƄ�Ŗ Ÿśś�Ž ƏŬ

 . وبوابات الحاضر المقفلة

نت تبحث عن فراغ یحوطه حسن      سوف یلتهمك الزحام وأ   

ـن           سلیمان بریشته وحنینه القدیم، سوف تشم رائحة الكمون م

ـا    نافذة مجدوعة األلوان   ـة    والمفاصل، سترى الق هرة القدیم

 . ي الزحامتحت ركام الفوضى ومآق

من أین أتى حسن سلیمان بكل هذا الضوء والزقاق معتم،          

 !والفوانیس مطفأة، والمآذن غارقة في الظالم

: من أین أتى بهذه األجساد الراغبة والمرغوبة بسؤال آخر        

����������» Ɣ�ƛ�Ŗ ƆƂƅŔ�ƉƄŬś�ƐũŦŌ�ŘũƍŕƁ�ƃŕƊƍƏ�ŔćŧƔŸŗ�ƓŲ ƈś�Ž ƔƄ�ŕƊƅŧ

 . علیها سوى حسن سلیمان

�������ů ƅ�ƃƊŏ�ŕćƈœŔŧ�ƃƊŷ�¿ƏƁōŬ�ũţŕŬƅŔ�ƒũƍŕƂƅŔ�ŕƎƔŌ���Ž ũ» ŸƔ�

ćƎŠƏ�ũŲ ŕţƅŔ�Ƒƅŏ�ŕƊƁũŬƔ�Ž ƔƄƌŠƏƅ�ŕ��

 )٣٦/١٠/١٩٩٦األهالي (
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مقابلة على درج اللونمقابلة على درج اللون

ـبط           تترنح األلوان فجأة، لیبدأ حسن سلیمان رحلته في ض

 . اإلیقاع

�Ų ƅŔ�ƉŕƄ�ćƈœŕŻ�ŉƏ�Ə�ŕţŬ�ƆŬ�Ɖ���ŞŔŪ» ƈƅŔ�ũƄśŸƈ�ƉŕƈƔ����Ōũ» ƂƔ�

�ƙ�ŘŧƔŰ Ɓ��ćũƔŝƄ�Ŝ ŧţśƔƏ�Ś ƏƔƅ��������ƒŧ» Ɣ�ƉƔ» ŗ�ŉŕƊţƊƛŔ�Ƈŧŷ�Ɖŷ�Ŕ

ـودد   ! أعرف أنه یكذب  . المرأة فهو ال یكف عن االلتفاف والت

 !واالقتراب غیر المحسوب

�ćũƔŝƄ�Ŝ ŧţśƔ�������Ɖ» ŷ�Ž » ƄƔƏ�ƌƊŔƏƅŌ�Ɠž�ƀũżƔ�Ƈŝ�Ŗ ţƅŔ�Ɖŷ�Ŕ

 !لقد عرف المرأة ولم یعرف الحب. الكالم

ـتبدة،        ـة المس ـهوة، والرغب ـع   عرف الشبق، والش  والول

ـه          والهوس، والعبث بجسد المرأة حتى الجرح، وظلت روح

 . خارجة البرواز

���ƉŕƈƔƆŬ�ƉŬţô����ƉŕƊſƅŔ�ƃƅŨ�ô����ćŬũŧ�ƉƂśƔ�Ƈƅ�ƒŨƅŔ���ćŧ» ţŔƏ�ŕ�Ŕ

 . في حیاته سوى الرسم

 قبل أن یشرع    ا طویالً على حافة القرى سوف یمضي وقتً     

 : في رسم أهم وأعظم لوحاته
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ـوداء،      ـالءات الس ـات   الحقول، والفالحون والم  والحیوان

ـل           ـاة ینتق الجمیلة وطلوع الشمس ورقرقة الماء ضربة فرش

ـوش      یكما: بعدها إلى الطبقة المتوسطة    ـة، والرم ـة الخیاط ن

 . المتآكلة والنظرات الحسیة واألجساد الظامئة

ـوط         هل یكتفي حسن سلیمان بحرائق اللون واشتعال الخط

ـة             ـوء باللوع ـب الممل ـي القل فوق السطح واتزان الفراغ ف

 لشبق؟وا

ـوف        .. ال سوف یكتب حسن سلیمان رسائله وبیاناته، وس

امحة، حریة  یحیل الخطوط واأللوان إلى مجنونة، مسئولة، ج      

 . نفراط فوق السطح األبیضمحكوم على صاحبها باال

  ؟اهل تعذب حسن سلیمان حقً

ـباه     .. نعم ـن      ،فقد داهمته العزلة منذ ص ـث ع  وراح یبح

�����ŕŻ�řŬƏŬţƈ�řƔœũƈ�ũƔŻ�Ś ƜŰ Ə�şœŕŮƏ�» ćŗƅ��ŕô����ŧ» ƈƔ�šŔũƏ�

���������» ćŰ ŦŕŮ�ƌŗ�Ž ƂƔƏ�ƋŧƔŗ�ƃŬƈƔž�őũŕƁ�ŧŸŗŌ�Ƒƅŏ�ƌśţƊŠŌ���Ƈŕ» ƈŌ�ŕ

 . »كیف یقرأ لوحة«الرسم ویعلمه 

ـلیمان           ـن س في الضوء الشاحب سوف تطلع زهور حس

ـت           ـلیمان تح الرمادیة، وعند بوابة النصر سینتظر حسن س
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ـدودة          ـذ مس مصابیح الحارة المطفأة فالدكاكین مغلقة والنواف

 . المارة في نهر الحارة متعبون فارون أبداوالضوء قلیل و

ـة           اللص حسن سلیمان عرف كیف یدخل إلى عوالم العتم

 . ویصافح هؤالء المتعبین

ـ       ـألوان غری   لقد تسلل عبر الضوء الشاحب ملفوفً ـ ا ب ة ب

 ). كانت البالتة خالیة من األلوان(غامضة 

ـر         ـى البح ـة  . ضربة فرشاة موازیة یقفز بعدها إل الموج

���Ƈƅ�ŉŔũŨŸƅŔ�ćŧŗŌ�ŢŠƊś��������ŉŕŬƈƅŔ�řŮţƏ�Ɠž�ŕƎśŦŌ�ũŸŮ�ũƔſŲ ś�Ɠž�Ŕ

 . كما وعدنا الشاعر عبد الوهاب البیاتي

ـلیمان           ـن س هنا على الساحل غیر المغسول سینقض حس

ـ      ي البعیدة ویلق  ةعلى الموج  ـر تاركً ا رذاذه   القبض على البح

 . وده ورمله الناعم في جنبات اللوحةوی

ـانون و         ـارس  مرة أخرى یخرج حسن سلیمان على الق یم

ًال ـفائر   يإنه یتسلق الموج ویلق   .  من أفعال اللصوصیة   فع  بض

ـون       ـاء     (تحت البرواز الداكن بخیوط زرقاء الل ـت زرق لیس

ćƈŕƈśŕ����ƌƈƛŋŗ�ƓŲ ſƔ�Ƈŝ���ƓƅŕŦƅŔ�¿ţŕŬƅŔ�Ɠž�������Ɖ» Ŭţ�Ŗ Ÿś�ŧƂƅ

 . ونام على الشاطئ
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��������ćŧ» ƔţƏ�ƉŕƈƔƆ» Ŭ�ƉŬţ�ū ƆŠƔ�ŧũŕŗƅŔ�ƑƎƂƈƅŔ�Ɠž��ćƔŧ» śũƈ�Ŕ�ŕ

�ŕćŗũŕŮƔŏćƔŗƍŨ�řƅŕŬũ�Ŗ śƄƔƏ�ŕƛĻƜƔƏų�ƌśŗŨŷ�ŘŌũƈ���

یتذكر عشیقة مودلیاني وكیف تحملته رغم قسوته وغلظته        

وروائحهن وذكریاتهم في   وقلة أدبه، ویتذكر عشیقان الماضي      

يء برسالة واحدة سیكتب حسن سلیمان تجربته       مرسمه المض 

 . »ذلك الجانب اآلخر«النادرة 

. یروي فیه قصته مع العناد والتطرف والعصبیة والجنود       

واطف مشتعلة وأحاسیس كاویة ومشاعر سوف تستحیل في        ع

ـذاب              ـیس الع ـه ل ـل ولكن آخر اللیل إلى مشانق، عذاب هائ

 . األخیر

ـغ             ـد بل ـأة، لق على درج اللون ینتفض حسن سلیمان فج

 السبعین وفاجأه العمر من یعلم حسن سلیمان الحب اآلن؟ 

 ومن سوف یكتب له الرسائل في وحدته؟ 

ـاحبة       یرسم الكمثري واألوان   ـورود الش ـة وال ي الفخاری

 . والبحر الذي فر مع العمر ومناظر الغیوم الطبیعیة

������ćƔŧśũƈ�¿ŔŪƔ�ƛ�ƉŬţž��Ś ƁƏ�ƃŕƊƍ�ƇŸƊ����» ŬśţƔ�ƌ» ſųŸƈ�ŕ�Ɠ

���ćţŕŗŰ �řŸŗŕŬƅŔ�Ɠž�ƌśƏƎƁ�ŌŧŗƔ��ŕ������ćŧ» ƔţƏ�ƌƈ» Ŭũƈ�Ɠž�¿ƈŸƅŔ���Ŕ

ćŲ žŔũćŧũƈśƈ�ŕćŗŲ ŕŻ�ŔĻųŦŕŬ�ŕŕ���
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ـذ    ةلن تعرف الدموع طریقها إلى خدیه فالبالت       ـة ه ه  ممتلئ

����������¿œŕ» ŬũƅŔƏ�řƈŠũśƈƅŔ�¿œŕŬũƅŔ�Ɠž�ŕƈƆąţ�¿ŔŪƔ�ƛ�Ŗ ţƅŔƏ�ŘũƈƅŔ

ـا      . المرتبكة إلى المرأة التي ال ترد      ـيء من حسن سلیمان ش

ـلیبنا            ـه ص وشيء فینا نحسه في ضعفنا وخوفنا ورفضنا، إن

 . المعلق غیر الملون، وكالمنا الذي لم نقله لحبیباتنا

��ćŸƔƈŠ�ƉţƊ�ŕƊƊŏ������ŧ» ŸśŗƊƏ�ƌƊƈ�Ŗ ũśƂƊ��ƋŕŮŦƊƏ�ƌŗţƊ�ŕ����ƋŔũ» Ɗ

ćŧŗŌ�Ž ƄƊ�ƛ�ŕƊƊƄƅƏ��ƐũŔƏśƊƏƌƊŷ�Ŝ ţŗƅŔ�Ɖŷ�Ŕ���

 . حسن سلیمان كل عام وأنتم بیننا

 )١٩٩٨مجلة أدب ونقد دیسمبر (
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كالم عن حجازيكالم عن حجازي....بدون مناسبةبدون مناسبة

ـر          «: قال دیستوفیسكي  ـى تغم ـرح حت ال یحق لك أن تف

 . »األرض بالدموع عمق قدم

ـاز «الكبیر  وعلى الرغم من أن فنان الكاریكاتیر        » يحج

ـم    .. ضحكة.. غمر أرض الصحافة بالدموع ضحكة     إال أنه ل

 !یفرح بعد

 بین عراقي   –فمن أین یأتي الفرح ودماء مائة ألف عربي         

الصحراء مقابل دماء   » تغمر «-وسعودي ومصري وقطري    

Ï ÒÎ�ćƔŧƊŠ�������Ž ƅŕţśƅŔ�Ś ŔƏƁ�Ɖƈ�ųƂž�ŕ�����Ś ŕ» ƈŴƊƈƅŔ�Ś ƊƆŷŌ�ŔŨƄƍ

 )!الشرعیة

ـذلك،       ومن أین یأتي الفرح وحد     ائق بابل المعلقة لم تعد ك

ـرعیة      وخنادق المدنیین صارت أهدافً    ـادة الش ا عسكریة إلع

 !الدولیة

كانت بغداد مرجعیة التضامن العربي، وباالتحاد      .. باألمس

 !األمن والدفاع المشترك» حزام«الرباعي 
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 على  قیون أعداء األمة العربیة وخارجین    الیوم صار العرا  

ـ     هكذا أع (األسرة الدولیة    لن التلیفزیون المصري وشبكات ال

 )إن. إن. سي«

 ؟ »النظام الدولي الجدید«هل أنت مرتبك أمام هذا 

 هل أصبح الواقع أكثر سخریة من الكاریكاتیر؟ 

 عظمة الماضي المجید،    –تعال إذن لنكتب مرثیة للعظمة      

 !الذي أصبح مخجالً في افتتاحیات الصحف الوقورة

ـتقامتها      كنت تمد الخطوط  .. في الماضي  ـر اس  على غی

 . لتتالمس وتصبح وردة وأرجوحة وامرأة

��ćƈƜţŌ�ƇŬũś�Ś ƊƄ��ŕ» ƔŕųŦƏ�ŕ������ĻƜŗ» Ɓ�Ƈ» Ŭũś���Ś Ɯžŕ» ţƏ�

ـمنا          مزدحمة، وبنات خائفات في زوایا الحدائق العامة، ترس

 !وترسم المسئولین من حولنا یلوكون التصریحات الكاذبة

 . كان ذلك في الماضي الجمیل

قومیة مما كانت علیه من     أصبحت الصحف أكثر    .. الیوم

ـفحات    –قبل   ـى ص ـالب       ه وعل ـاهرات الط ـبحت مظ ا أص

ـال   (المتوحشین الذین أطلقوا النار على رجال األمن         هكذا ق

 )!وزیر الداخلیة
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 لماذا ال تضحك؟

�ćũƏśŕśƄƔŧ�ƃţƊƈōŬ���������ƌ» Ɗŷ�¿» ƔŪśƏ�ƌŗũŕŮ�Ɖƈ�ƌƈŬũś�ƓƄƅ�Ŕ

 . بر الشینيحالنیاشین بال

م لكي تصبح   وسأمنحك استمارة عضویة في الحزب الحاك     

ćƈƄŕţŕ���ćƈƏƄţƈ�ƛŕ��

ćŷƏŠ�Ś Əƈś�ƓƄƅ�Ŗ śũƈ�ƉƏŧŗ�ŘŪŕŠŏ�ƃţƊƈōŬƏŕ��

ـن     : تقول.. یا صدیقي الطیب  .. حجازي إننا نعیش أكثر م

كیف تقول ذلك ومعركة األلف یوم ماضیة في تحریر       .. حزن

 االقتصاد المصري؟ 

وهناك یقف تشیني یحرس بیت مال      ..  بریشتك يكیف تلق 

 المسلمین؟ 

ـأس إذن    .. ي حائر ومرتبك ولن أرسم ثانیة     تقول إنن  ال ب

�����ćũƔŬ�ƃśƔũƁ�Ƒƅŏ�ŧƏŸś�ƉŌ�Ɖƈ������řƄũ» Ů�ū ŬŎśƏ��ƇŔŧƁƗŔ�ƑƆŷ�Ŕ

ـروش،        ،لتوظیف األموال   واحذر الورقة المالیة فئة العشرة ق

ـام            فقد ألغاها البنك المركزي، أما أنا فسوف أتحول إلى رس

ـم         كاریكاتیر، وسأرسمك غارقًا في أوراق البنكنوت، وسأرس

ـدوة  » ٣١٢«شهدت القاهرة   (ثقفین في الندوات الفكریة     الم ن

 ). طوال أیام حرب الخلیج طبقًا لبیانات منظمة حقوق اإلنسان
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�ćũƄſƈ�Ž ũŷŌŔ��������Ƒƅŏ�Ŗ ƍŨƔƏ�šŕŗŰ ƅŔ�Ɠž�ƉƔƔƁŔũŸƅŔ�ŧƔŎƔ�ƉŕƄ�

ـ        ـذا   مركز اإلعالم الكویتي في المساء لیلعن الع راقیین، وهك

ćƔũŝ�ŢŗŰ ŌƔćŠƎƊƈƏ�ŕŕćŲ ƔŌ�ŕ��

 لماذا ال تبتسم؟ 

�����ŗƔ�ƛ�¿Šũ�Ɖŷ�řŰ Ɓ�Ś ŌũƁ�����» ćŸƁŔƏ�ƇŬũƔ�¿ŴƏ��ƌśžũŻ�šũ�ŕ

ćũƔŕżƈŔ�ƌŸƁŔƏƅ�����Ō�Ž ŮśƄŔ�řŰ ƂƅŔ�ũŦŊ�ƓžƏ����ŕ» ćŸƁŔƏ�Ƈ» Ŭũ�ƌ» Ɗ

ƌŸƁŔƏŗ�ŕćƎƔŗŮ��

ـت   .. أال تذكرك لوحات فان جوخ بأشعار بودلیر       لقد كتب

ـدم       .. مقاالً عن العالقة بینهما    ـفت ع وفي ختام المقال اكتش

 !وجود أیة عالقة

 ؟ وما جدوى المقاومة: تقول

 !ا لكي یكون استسالمنا كامالً وقانطً:أقول

ـا     .. فنحن ال نذهب إلى اهللا ببراءتنا      بل نذهب إلیه بخطایان

 . ولوحاتنا

ـول  .یا شهیق األلوان  .. حجازي ـبه     :  تق ـرح یش إن الج

ـحكة        ـاذا  .. االبتسامة، وعمر الحزن أطول من عمر الض فم

 نفعل إذا كان للضحك معنى واحد هو ما كتبه ابن منظور في           

 !»لسان العرب«
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ـة  إن اإلحساس باأللوان أكثر أ    : ایلدویقول أوسكار و   همی

 !من اإلحساس بالصواب والخطأ في تطور الفرد

ـم     ،ربما كنت في حاجة إلى حبر آخر        فلنحاول إذن ونرس

 : في لوحة» النظام الدولي الجدید«

ـام  «ها هو شوارزكوف یخلع خوذته ویدس في قلب          النظ

 . رصاصة حیة» القدیم

ـدود           أم ـد الح ـه عن ا المحرر بوش فسوف یهبط بطائرت

ـوطن،            ـى ال ـدین إل ـال العائ الجدیدة، وسوف یصافح األطف

 !ویمنحهم قالدة المسیسیبي

�Ś ƊŌ�ŕƈŌ������ćƔƅƏŧ�ĻƛŔũƊŠ�ƃƈŬũƊ�Ž ƏŬž�ćŲ ƔŌ�ŕŕ�����ƉƔ» ŗ�ƇƄţƔ

 . األطراف الجدیدة فیما شجر بینهم مستقبالً

ـع            ـوال المزم ـف األم ألیس ذلك أفضل من شركة توظی

 !وحتى یكون لك مكان في النظام الدولي الجدید؟.. سهاتأسی

 )١٣/٣/١٩٩١: األهالي(
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كعكة ألعشاب العمركعكة ألعشاب العمر

�ŘŧũƏŗ�ƃƔśŊ�Ž ƔƄôŌƏ�ćƔƄƔśƊŕƈƏũ�Ś Ŭƅ�Ś Ɗ� ŧţƅŔ�ŔŨƍ�Ƒƅŏ�ŕ�

 وبأي لون أرسم عینیك الغائرتین، وشعرك الفضي؟ 

 هل أكتب لك برقیة؟ 

 أم أكتب ما أعرفه؟ 

 أم أكتب ما أحسه بك؟ 

 ا مسافرة، لوانًعطشًا، وأ

ŔćũŰ ŦƏ�Ə�ŔŚ ŕŮŕŸśũ�

 ونقشًا یدفع الغرباء

 آنیة من الحناء، 

 مئذنة تعرت

  وشاالً،وصبابات

ćŷŕƊŸƊƏ��ƓƆƄŝ�ŘũŮƁŕ�

 . تهكریغالب قبضة ف

***

 غندرة الصبایا
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 والتماعات الهوى 

 أنت مزدحم

 بأسواق تفیض بصمتها

� řŻƏŔũƈƅŔ�ƃśżƅƏ��ƃśųŕŬŗ�Ɠƅ�ū ƔƅƏ�ŕćţŲ ŔƏ�ƉƏƄŌ�Ž ƔƄ�

ـه      .. اطبك وأنت واحد  كیف أخ  وعلى وجهي أكثر من وج

 : وأكثر من قناع تحذیر

ـازي        –حترس  ا ـرة حج ـذب أو     – وأنت في حض  أن تك

 .سوف یكشفك.. تستعرض أو تخاتل

محاولة ثانیة للكتابةمحاولة ثانیة للكتابة

ـالوي     –طاقیة شبیكة    ـه     – ومندیل مح ـون جیوب  وبنطل

 وطبلیة ولمبة جاز نمرة خمسة      – ومحفظة فارغة    –للخارج  

ـارع      و – ونفق   – ـة      –موظف یعبر الش ـابور جمعی  – وط

ـى       – وقمیص نوم ممزق     –وبالوعة   ـي عل ـي یمش  وحرام

 . ه ومندیل بأوی– ومالءة لف -شاطئ النیل 

ـك    : وحروب في جمیع أنحاء العالم      –في البوسنة والهرس

ـومال    – وتیجالي   – وحدود كوریا    –وفي الشیشان     – والص

 .  والیمن– والعراق – ولبنان –وبوروندي 
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وعهد اهللا ما   «:  ذلك وحجازي یبتسم في حسرة ویقول      كل

 . »أنا فاهم حاجة

محاولة ثالثة محاولة ثالثة 

ـق           ـینة، ویعش ـب الكوتش حجازي موالید برج الثور، یح

�řƔŗũŸƅŔ�ƑƂƔŬƏƈƅŔ���������Ɠ» ž�ƋŉŕƁŧ» Ű Ō�¿ŗƂśŬƔƏ��ŔćũƄŗƈ�ŴƂƔśŬƔƏ�

ـت أن           ـغار، وإذا حاول مواعید محددة، ویرسم للكبار والص

 !تعرف أكثر من ذلك فلن تنجح

 ن ترسم وشوشات اآل

 .. العاشقین

  ىعرائس حبل

 وأكواب مبعثرة 

 بنات ال یخفن اهللا 

 أرصفة وتجار 

 ت خدود اتكایا واستدار

 صنادیق نذور

ĈũƔũŬƏ�ū ŕţƊ�Ɖƈ��

 اآلن ترسم وجه 
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 من ناموا على الطرقات

 طفاالً مغضنةأ

 وأحصنة بال سرج

ćŧŕŬŠŌƏŧŕƊś�Ŕƒ�

 . من تحت مالءات الرغبة

 . اد المفارقة یصطاد فنانًلن تج

 ویمسك بأطراف التناقض كما یفعل حجازي

ـة،       : ال شيء یمر   ال الصحافة، وال التلیفزیون وال الحكوم

ـفها           ـته، ویقص وال األحزاب دون أن یرشقها حجازي بریش

 . بألوانه وخطوطه

ـة          في مواجهة البسطاء ترق الخطوط وتستحیل إلى غالل

 . فقط تحس بها.. شفافة، ال تراها وال تلمسها

 . صائد البسمة، وقناص المفارقة.. نه حجازيإ

ـب      ،في الستین تترقرق األلوان     وتزخر حدائق العمر بأطی

 . الثمار

ـیض         .. في الستین  ـل األب ـة ویظ ال یبوح األزرق بحیرت

 . مرتجفًا
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�ƉƔśŬƅŔ�Ɠž�����������¿» ƈţśƏ�ƌ» žũŸś�ƉųƏƅ�ŔćŧƏŧţ�ƉŔƏƅƗŔ�¿ŝƈś

 .. مالمحه، وتخبئه تحت جلدك المحترق

 ك وطن لك وفیك وب

ـوص،          وطن ال یسكنه االنتهازیون، وال التجار، وال اللص

 . وال سارقو الفرح

وطن یضيء لك شمعتك، ویطفئ مصابیح الخونة والقتلة        

 .والسفاحین من رعاته

 . وطن یزدان بلوحاتك وثباتك ولوعتك

 . وطن لك وبك وفیك

 .تمنحه العمر والحب واللون واألمل وال یمنحك شیًئا

 . تنتظره وال ینتظرك

  فیهیم بغیركتعشقه

 فینكرك.. وترسم وجهه

 . ولكنه یعرفك وال ینساك

***

 في الستین أیها الكهل العفي

 ترسم سقفًا لبالدك
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 فال تلمس غیر العراء

 وتفتح له نافذة 

 فتفاجئك العتمة

ćƈƜŷŌ�ƇŬũśƏŕćƍƏŠƏƏ�ŕ�

 . لكي ال ننسي

ـول     -» اللیث بضعة خراف مهضومة   «فإذا كان    ـا یق  كم

ـواریخ           ف –فیرلین   ـل الت ـمت ك قد فعلت نفس الشيء وهض

ـى           والمدارس الفنیة من الفرعونیة إلى الهیلینیة إلى القبطیة إل

 . اإلسالمیة

 . كل هذه العصور محتشدة في فنك

 . أیها اللیث العجوز

 . كل سنة وأنت طیب

 )٢٢/٥/١٩٩٦: األهالي(
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::سلفادور دالي في القاهرةسلفادور دالي في القاهرة

!!یلیلعدم الرضا الجلعدم الرضا الجل

 .  المیادین شكل لها وأربطة،ساعات رخوة

ــت« ــغول» همل ــریر مش ــن س ــوداء ع ــه الس  بأحزان

 !»أفرودیت«

 !وبقایا قصیدة للملك الذي ینام بدون مالبسه الملكیة

في تلك الساعة یطلع األزرق من جمجمة رمادیة، ویطفئ         

 . األحمر آخر ما تبقى من عظام

، لكننا في حضرة    ان ال یلیق بجریدة یساریة    فالهذی.. معذرة

الذي یطل علینا من خالل مائتي لوحة تمنح        » سلفادور دالي «

 . وجهها للنیل بقاعة إخناتون بالزمالك

ـي       » الكومیدیا اإللهیة «هنا تنفتح    ـار ف ـعل الن لدانتي لتش

 . جوارب اآللهة القدیمة والعصاة

الماكر فال یكف عن محاولة اصطیاد      » دون كیشوت «أما  

ـدون         المدن الملونة، وكر   ـام ب ات الدم الزرقاء، وینسى أن ین

 . وسادة إضافیة ألحالمه
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ـیة            ـى أرض ـلوب عل في القاعة العسراء عقد ذهبي مص

ـون      » اللیدي ماكبث «سوداء، تراقبه    هي تتسكع على درج الل

 !!وتحلم واقفة

�������������ƇŔŧ» ƁŌ�Ɖ» ŷ�Ŕćŧ» ƔŸŗ�ŧŧ» ƈśƔ�ƉŌ�Ɠ» żŗƊƔ�ƛ�Ƌŧ» ţƏ�ŧŕƈũƅŔ

 . »أفرودیت«

ـ    الثیاب   ،عاریات» دالي«وعاشقات   ـام، یتحس  سوالعظ

 . أعضاءهن وینادین آلهة الجنس بصوت مرسوم

ąƔ�ƓƅŔŧƋŧŬŠ�Ɖŷ�ƌƈƜţŌ�ŶžũƔƏ�ƋŔũƔ�ŕƈ�ƇŰ ŕŦ���

یمضغ نساء الدنیا كلها، ویعیدهن      وكأنه   »جاال«دالي یلتهم   

ŌŉŔŧŝŌ�ƓƅŔŧ�ŕƎƔƈŬƔ�řƂƆżƈ�ŕćŠŔũŧ��

ـیف دون          ـا  «دالي یعرف الدموع فكیف یرسم الص جارثی

 ؟»لوركا

ـطور      كیف ینهض بباریس ا    ـیل  «لتي یحبها من س مارس

 الیائسة؟» بروست

 كیف یدفع بالدم الجنسي في شرایین أوفیلیا؟ 

متعب دالي هذه اللیلة، فاألحالم هادئة الصخب، والهلوسة        

  .لها إیقاع
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ما أبعد أسبانیا عن براویزها المشتهاة، وما أبعد البحر عن          

ـن         » جاال«كف   ـة ع ـا باحث الخرافي تمضي مراكب أوفیلی

ـزاز         ..  هملت شواطئ ـده وراء اهت هل كان نداء الموت وح

 الستار؟ 

لو لم تكن هناك نافذة لما نجح شكسبیر المخادع في األمیر           

 !المعذب إلى هذا المصیر

 . ، ونامى، وبكىهكذا رأ

�����ŉƓŠƔ�¿ŔŪƔ�ƛƏ�ƓƅŔŧ�ŉŕŠ�ŔŨƄƍ��������ƌśƔŧũž�Ɠž�ĻƜŻƏƈ�Ŕćŧũž

ئن على  ساعات الرخوة ت  . ذات تحمل آالم الدنیا وال معقولیتها     

ـنع           ـرد ص حوائط من شعاع ورغبة، وعشقه للوثوب والتم

 . ركتها في عالم اللون، له لون دالي وحطریقً

ما كان له أن یفعل ما فعل لوال عدم الرضا الجلیل           .. دالي

 . من جانبه عن عالمنا المرتجف

ـاول أن         .. معذرة لم أتحدث عن سیریالیة دالي، وكیف ح

ـن       أقدام و  ٩یرسم ردف لینین بطول      ـون م لذلك طرده بریت

 . جماعته األثیرة

ولم نتحدث عن ماكس إرنست وانتحاره على مذبح اللون         

 . والماركسیة
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ـة         طینحن ال نست  .. معذرة ـي لوح ـه ف  ع أن نفعل ذلك كل

 !واحدة

 )٣١/٥/١٩٩٥األهالي (
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االعتراف األخیر االعتراف األخیر 

من الطابق الحادي عشرمن الطابق الحادي عشر

ـدهن    و –أعرف أن الفتیات الوحیدات      ـن     –ح ـزن م  یقف

 . شرفات الملل

 فماذا دهاك؟ 

ćƔƅŕŦ�ű ũƗŕŗ�ƇŕųśũƛŔ�ŉŕŠ�ŔŨŕƈƅƏ� řƔƄƔśƊŕƈƏũƅŔ�Ɖƈ�ŕ�

���ćŷŧŕŦƈ�ƓƄŬſƔƏśŬƔŧ�ƉŕƄ�¿ƍ��ĉƏŰ �ŕƈŧƊŷ�ŕ����Ƒ» Ɔŷ�ŘŉŕƊŧƅŔ�ũ

 نحو جمیل وعبقري؟ 

ـین            ـافة ب كیف نجح هذا الشیطان الروائي في محو المس

 القسوة والجمال؟ 

ćƔũƂŗŷ�ƉŕƄ�¿ƍ� ųƂž�ŕ�

لفجوة بین شخصیات دیستویفسكي ورواد مقهى      ما أعمق ا  

 !الحریة

ĄƆ�ŗƒœƂšĄƆ�ŗƒœƂšبتسرةبتسرة

بة فتاة  حصف العاشق یجلس في زاویة المقهى ب      كان المثق 

 !تفیض عذوبة وثوریة
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تحدث المثقف عن العدل والحریة وعیناه تخترقان البلوزة        

 . الشفافة الغالیة الثمن

ـغ        ـداءات   يوكان یدخن في عصبیة مفتعلة، كانت تص  لن

 . ة في أعماقهاالحری

ـنع،    شغوالً بإیقاعها في شباكه وحبائله    كان م   المتقنة الص

 . معنى وكانت مشغولة بتمردها على الشقاء والال

ـیة        .. وصدقته ـئولیة الشخص فالحریة أن تتجرد من المس

 . القیود الزائفة

���ćŸƈ�ƓŲ ƈƊ�ƉŌ�řƔũţƅŔ���śƈŪśƈƅŔ�ŧƔƅŕƂśƅŔ�ŶƆŦƊƏ�ŕř��Ž ŔũŷƗŔƏ�

 . أي شيءالمصنوعة، أن تخلع كل شيء و

ووقعت الواقعة بعد أن خلعت الفتاة المتمردة كل شيء إال          

 . كلماته الثائرة

ƈŌ������ćŲ ƔŌ�Ɠƍ�ŕƎŸƆŦ�ŧƂž�ŧŻƏƅŔ�Ž ƂŝƈƅŔ�ŕ�����Ɠ» ž�Ŝ ţŗƔ�šŔũƏ��ŕ

ـن            زوایا المقهى عن فتاة مستها روح التمرد لیعاود اللعبة م

 . جدید

ـي       » الكیتش«هذا   ـة ویخف الملعون یطلق النداءات المقدس

 . حت الشعارات واألناشید الجریحةرغباته الدنیئة ت
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ـه              ـب وال تؤرق ـرف الح ـذي ال یع إنه المثقف الذئب ال

 . صرخات الضمیر

صورة صورة 

ء كنداء، ناعم   يحتمل خفته، جر  مثله مثل الكائن الذي ال تُ     

 . كجریمة

�śƄ�ƉŕƄ��Ŗ ŕ�ƉƔųŕƔŮƅŔ�o�ćţƏśſƈ�ƓƄŬſƔƏśŬƔŧƅ�����Ƒ» Ɔŷ�Ƈŕ» ƊƔ�ŕ

ـراص           ـان أق وجهه، وكان صالح جاهین یبحث عن برطم

 !مةمنو

أما الكیتش الیساري الذي تتمثل فیه المقدسات والشعارات        

.. واألحالم والنوافذ والدناءات والخیبات وكل أشكال التناقض      

ـنح إال           » الكیتش«هذا   ـد، ال یم ـا یری المدرب على إخفاء م

ـل     .. جسده ـا إال للمث أما روحه العالیة المركبة فهو ال یمنحه

 !افات الشعب من خلفهالعلیا، وهت

 ذا تبكین على أیقونات الماضي، وتمائم التاریخ؟ فلما

ـوا    » شیاطینه«ألم یخبرك دیستوفسكي عن      ـف حلم وكی

 بالقتل والدم والثورة؟ 

 . شیع الرعب والخواءتكانوا عصابة تغتصب الروح و
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 !مي اآلن؟امن یغنیك النشید األم

بطاقة بطاقة 

  صالح ىأرو

 خصلة من ثیاب الوطن 

  ثكلتها الشواطئموجة

 مدد خارج التوتة أغنیة تت

 في حشرجات الموسیقى 

 »الكیتش«رفسة في جبین 

 أرجوحة بین موت وموت

 لؤلؤة عاكستها المرایا 

 مریلة للطفولة في سلم األربعین

ąƈƅŔ�řƊŰ ŔũƂƅŔ�ũƔũŬ�ƀƏž�ƇƏƊƅŔ�ŶųƂƔ�ũŠƊŦƉƔƈũŠ�

  صالحىأرو

 عار من مروا على لحمها

 واستباحوا الندى

 منادیلها اآلن مشرعةٌ
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 ستدل علیهم 

 ةافي الجحور المغط

 في ظلمة الغرف المقبضة 

 في فناجین قسوتهم

 في تبادیل أسمائهم 

 فوق سطوح الكالم

 وتحت المالءات 

 تحت صریر المعاجم 

 جیا األكاذیبولوفي أرك

 في أنطولوجیا الشعارات

 والمدن المیتة

تقاطع تقاطع 

ąŖ ŸśƈƐƏũŌ�ƓśŧƔŬ�ŕƔ�ŕƊŌ��

 متعب حتى الطابق الحادي عشر

 تراف متعب حتى االع

 متعب حتى االرتداد 
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 متعب حتى الخیانة

 »المبتسرون«متعب حتى 

 . متعب حتى العمى

قیة عزاء من هملتقیة عزاء من هملتبربر

 لو عاد إلینا رجل من اآلخرة

 وأخبرنا عن معنى الموت وحقیقته

 لما صبرنا على ظلم الظالم

 وبغي الباغي

 واستبداد المستبد

 وتباطؤ العدالة

 ت العامةاوإساء

 . »نالمبتسرو«وجرائم 

ŒĆťŞ�ƑřŒŦ�ťƀƈŒĆťŞ�ƑřŒŦ�ťƀƈ

 لیس لنا أن نسمى أنفسنا باالشتراكیین 

 لیس لنا أن نتحدث عن مساواتیة

 أو بوابات قصر الشتاء
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 : لیس لنا أن ننادي كارل ماركس

 . »یا أول الهیبیین«

ـف      هذا ما  ـا أ  .  قاله الشاعر العراقي سعدي یوس  ىروأم

 : صالح فقد نادت كارل ماركس

 . »یا أكبر الحالمین«

تبحث عن حلمها الكبیر، وراحت تقفز فوق ساللمه        كانت  

�ŕųƅŔ�Ƒśţ�����ćŸŠŕž�ƀŕƊŸƅŔ�ŉŕŠž��ũŮŷ�ƒŧŕţƅŔ�ƀŗŕ�����Ž ũ» Ÿś�ŕƈƅƏ�

 !أن مالمسة الحلم ال تعني سوى االرتطام باألرض

 !ماذا بقى.. سیدتي

 . بقعة من الدم لیست تجف رغم ارتباك الفصول

 ماذا تبقى؟ 

 . ه الشیاطینوقبضة مشهرة في وج

 ه الفضاء لمعنى الحریة ملصق یغطى وج

 . إلى اللقاء... أروى صالح

قلیل من التواضعقلیل من التواضع

��������ƓƊŔŧƏŬƅŔ�Ŗ ƔŧƗŔ�Ŷƈ�ŔćũŔƏţ�řƔŗũŸƅŔ�Ž ţŰ ƅŔ�Ɛŧţŏ�Ś ũŮƊ

الطیب صالح، وعندما سأله الصحفي عن رأیه في المتغیرات         
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ـالمي         العالمیة والدولیة وتجلیات العولمة، ومالمح النظام الع

هل تظن  :  وقال للصحفي  الجدید، ضحك األدیب الكبیر طویالً    

ـرد            أنني قادر على اإلجابة عن كل هذه األسئلة الكبیرة لمج

 أنني كتبت روایة جیدة؟ 

ـتح    هذه اإلجابة المتواضعة والجمیلة من الط      یب صالح تف

ćŸŲ Əƈ�ŕƊƈŕƈŌćũƔŝƈ�ŕřŮƁŕƊƈƆƅ�Ŕ���

ـالت       اتفلو تأملت الحوار   ـحف والمج  التي تجریها الص

ـحك     العربیة مع األدباء والشعراء لض     حكت طویالً مثلما ض

ـه     . الطیب صالح  ـب     «: فهذا أدیب یقول عن نفس ـا ال أكت أن

 . »!الروایة ولكنها تكتبني

ـا       «: وهذا شاعر یقول   إن قصیدتي أوسع من الفضاء، وم

 . »!الكون إال جزء منها

ـن           أما الفنان التشكیلي الحائز على جائزة الدولة، فیقول ع

ـكاله     ي أعقد حا  أنها تصور العالم ف   «: لوحاته ـر أش الته وأكث

ćŧũŠśřŗƍũƏ�Ŕ�o���

والفنانون مع الصحافة،   وهكذا وبال تواضع یتعامل األدباء      

ćŲ ƔŌ�ŔŨƄƍƏƉƔŧƍŕŮƈƆƅƏ�ŉŔũƂƆƅ�ƇƎŬſƊŌ�ƉƏƈŧƂƔ�ŕ���

 رى هل نصدقهم في هذه اإلجابات الغربیة؟ ُت
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 عید النظر في إنتاجهم األدبي والفني بالجملة؟ أم ُن

��ćŗųŷ�řƈŝ�Ɖŏ����ƏŌ�Ŗ ƔŧƗŔ�Ɠž�ŕƈŏ��ŕ������Ž » ƔƄž�ƛŏƏ��ƌŠŕśƊŏ�Ɠž�

 . یستقیم أن تكتب الروایة األدیب ولیس العكس

 !وهذا الشاعر الذي یتضاءل الكون في ركن من قصیدته

�Ŭą�ŧƂƅ����ƇƔŴŸƅŔ�ũŷŕŮƅŔ�¿œ�Ś�ū�Ś ƏƔƅŏ�o���ƓŷŔŨŏ�Ŝ Ɣŧţ�Ɠž

ـم    «: فأجاب بكل تواضع  . عن قصائده، ومدى تأثیرها    ـا ل أن

 . »!أكتب سوى ثالثة أبیات من الشعر طیلة حیاتي

وآالم الكبار، وعذاب الفنان الصادق،     . نه تواضع الموهبة  إ

ـوتر           ،فهو مؤرق بإبداعه، حائر في مدى شاعریته، قلق، مت

ـه            ـرة، وعبقریت خائف، مرتع، ال یثق بشيء حتى بذاته الكبی

 . الفذة

ـائهم         .. أما أدباؤنا  ـن فض ـة م فأین إلیوت وأبیاته الثالث

 الروائي والشعري؟ 

 )٦/٧/١٩٩٧: األهالي(
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::مكرم عبیدمكرم عبید

أكبر انتحار سیاسي في التاریخأكبر انتحار سیاسي في التاریخ

 .  أولها لیس كآخرها– كما في الحب -في السیاسة

 !الدراما» حركة«هي دورة الورد، وإیقاع الفصول، و 

ـي    وهذا ما جرى لواحد من أكثر ا       لشخصیات السیاسیة ف

 ! ا ودرامیةا ولمعانًبالدنا بزوغً

ـب      محام وسلیل األسر الكبیرة      ـوادي والنائ في جنوب ال

ـدنیا،      درس القانون في  . البرلماني المحنك  ـات ال  أرقى جامع

ـد          وحفظ القرآن  ـزب الوف ـم لح  وهو مسیحي الدیانة، وانض

 !»ابن سعد«لقوا علیه طفأصبح أعجوبة في الوطنیة وأ

 وسكرتیر عام حزب الوفد،     ،هو مكرم عبید وزیر المالیة    

 !وصاحب أكبر انشقاق عرفه الحزب

�Ŕ�Ɠž����������Ɖ» ŷ�Ŝ ŧ» ţśƔƅ�ũƔŪƏ�ƏƍƏ�ŔćũƔŝƄ�Ž ƂƔ�Ž ƏŬ�Ɖŕƈƅũŗƅ

معاناة الفالحین وحیاتهم البائسة، فیهتز البرلمان، ویفزع كبار        

ـائر        » الثورة القادمة «المالك من    ـذا الث ـا ه التي یحذر منه

 ! الماكر
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ـه          ـاق مرافعات وفي ساحات المحاكم تمتلئ القاعات بعش

ـن    من ذكاء وفطنة   هلما تحمل » خالدة«وتظل مرافعاته     وحس

 . تصرف

ثناء مرافعة  في إحدى الجلسات یتدخل المدعي العمومي أ      

ـول   عكولكن التقریر یذكر    «مكرم ویقاطعه قائالً     .. »س ما تق

�ŕćŗŲ ŕŻ�ƇũƄƈ�ŧũƔž�ŔŇśËƆËƌo��

ـاء          وتهتز المحكمة، فهذه إهانة للنیابة العامة ولهیئة القض

 . ویحتج المدعي

ـن  »قرأها«ي  أ ِهِلتْا:  یقول مكرم  ةعوبسر ـو،   ، م ـال یتل ت

 . وهكذا یفلت المحامي الذكي من المطب

ـة           وفي جلسة أخرى كان یترافع عن أحد الصحفیین بتهم

ـه            اإلساءة أو العیب في الذات الملكیة، وراح یدافع عن موكل

��ƈƔũƄƅŔ�řƔƕŕŗ�ŔŧćƎŮśŬƈř���������¿ƏƂƅŔ�Ɖƈ�ŉƏŬƅŕŗ�ũƎŠƅŔ�ĺŔ�Ŗ ţƔ�ƛ

ـؤ أ«س المحكمة   وهنا یسأله المستشار رئی   » إال من ظلم   من ت

 »بما تقول؟

 ! أقول بما تؤمنون به» بلى«: یبةویجیب مكرم بسرعة غر

ـاق              ـن عش ـان م ـه ك ـرف أن والقارئ لسیرة مكرم یع

الموسیقى، وفي صالون بیته عزف الفنان محمد عبد الوهاب         
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ـال           على البیانو الخاص بمكرم، ویروي عبد الوهاب في المق

 یدفعه  الوحید الذي كتبه في حیاته عن مكرم عبید وكیف كان         

ـن            ـتفید م إلى التجدید الموسیقي، وكیف ظل عبد الوهاب یس

 . مالحظات مكرم الذكیة وثقافته الموسیقیة

��ćƈŠƊ�ƇũƄƈ�¿ŴƔƏ�������Řŧ» Ɣũž�řƊŕƄƈ�¿śţƔƏ��řŬŕƔŬƅŔ�Ƈƅŕŷ�Ɠž�ŕ�

�����ćŧƔŬŠś�ƉŕƄ�ƉƔţ�ƉƔƔũŰ ƈƅŔ�Ŗ ƏƆƁ�ƓžŔ�ćƔƊųƏ�ŕ�ćƔũƂŗŷ����Řŧ» ţƏƆƅ�ŕ

ن وطنًا مسیحیو نحن مسلمون   «الوطنیة، وبلغت مقولته الفذة     

ŕĻƊƔŧ�oćũŝŊ�ŕĻżƆŗƈƉƔƔũŰ ƈƅŔ�ŘŧœžŌ�Ɠž�Ŕ���

ـرم              ـین مك ـقاق ب وفي أعلى نقطة من هذا المجد یقع ش

ـمومهم          ـون س والنحاس، وینتهز خصوم الوفد الفرصة وینفث

ـس  » انشقاًقا«لیبلغ الشقاق مداه ویستحیل    فیخرج مكرم ویؤس

ـه       » الكتلة«حزب   ویصدر صحیفة وینهال على الوفد وزعیم

ـف وراء        ویدفع في اتجاه ال    ـاس ویق ـاب  «نیل من النح الكت

 . »األسود

ŧƂŸƔƏ������ŧžƏƅŔ�ŧŲ �ƃƆƈƅŔ�Ŷƈ�ŕćƍƏŗŮƈ�ŕĻſƆţ�������ŧ» Ɓ�ƉƏƄƔ�ƃƅŨŗƏ

ـذه      " انتحار سیاسي "أقدم على أكبر عملیة      ـه، فه ـي تاریخ ف

���ŧćŗŌ�ƉƄś�Ƈƅ�řƔŕƎƊƅŔŔ���������ŔŨ» Ǝƅ�Řŧ» ŷŔƏƅŔ�řƔƊųƏƅŔ�Ś ŕƔŔŧŗƅŔ�Ŷƈ�ƀſśś�

 .السیاسي الفذ
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����ćƈŰ Ŧ�ŧƔŗŷ�ƇũƄƈ�ƓƎśƊƔ�ŔŨƄƍƏŕ���Ÿ» ŮƅŔ�Ŗ Ūţƅ���» ĻſƔƆţƏ�Ŗ�ŕ

 ویفقد مكرم كل ما ربحه من حب        ةلعدو الشعب لتكتمل المأسا   

 .واعتزاز شعبي بوطنیته

���ćƈŕƈś�řŬŕƔŬƅŔ�řŗŸƅ�ŕƎƊŏ�����Ƌũ» ŦŊƏ�ŧũƏ�ƌ» ƅƏŌ�Ŗ ţƅŔ�Ɠž�ŕƈƄ�ŕ

 . علقم

 )١٢/٧/١٩٩٥األهالي (
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ƊƆœƆř�œĆƆƍƒ�ƇœƒƈĄŕƃŒ�ĿŸƄĄŕƒ�ƏřƆ�

Ąƅťƌăƒ�ƁŧƒŹƍ�Ɗƒƈŕř�Ř ƈƂ�ŒŦō�

 ار بن بردبش 

..!..!همهمأمَّاأمَّا

ـم         یعیزعمون القط  ـدعون أنه ة مع الماضي أو القدیم، وی

 !فهل هذا صحیح؟.. یؤسسون لكتابة جدیدة

ŔćŧŗŌ���ŸƔųƂƅŕž���ƛ�ŕƎƊƏƈŷŪƔ�ƓśƅŔ�ř�������¿» ƎŠƅŔ�ƐƏ» Ŭ�Ɠ» ƊŸś

ـي         . بالقدیم ـدة فه ـخرة «أما الكتابة األخرى أو الجدی » المس

 !بعینها

ـخه،   ییبه أو الواقع ال یعني نفیه أو تغ      إن التمرد على   مس

����������Ƒ» ƊŸƈ�Ɖŷ�ƓƅŔŧ�ũƏŧŕſƆŬ�¿œąŬ�ŕƈŧƊŷƏ�ƑŲ ƏſƅŔ�ũƔŻ�ŧũƈśƅŕž

 !»تقان فن الرسم أوالًإإنها «: السریالیة أجاب

 أما هؤالء فماذا یتقنون؟ 

 وقبل أن نجیب نسأل من هؤالء الذین نعنیهم؟

وحراس » فقهاء اللذة  «- كما یطلقون على أنفسهم      –إنهم  

الذي » الجراد«و» لفعل الشعري ا «ةوسدن» شهوانیةالكتابة ال «

 . یأكل األخضر والیابس
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ـة          هذه األصوات الشعریة والقصصیة التي تحلو لها الكتاب

ـابو          ـر الت عن أعضائها الجنسیة، وعالقاتها بالمحارم، وكس

 . بالعالقات المثلیة

ـن أو        هؤالء هم الذین ن    قصدهم ونجردهم من أیة لمسة ف

إنهم ..  هم أو قضیة   إنهم استعراضیون، مفتعلون، بال   . إبداع

ŕćŲ ƔŌ�ƉƏƔŗŕƍũŏ��

ـد       ،فلو انتقدت إحدى قصائدهم    ـد والتجدی  فأنت ضد الجدی

ŝŔŧţƅŔƏ�������Ÿ» ŮąƈƏ�ũƔŪŕƊŠƅŔ�řƆƈţ�Ɖƈ�Ś ƊŌ�¿ŗ��ř�����Ɠ» ž�ũŕ» ƊƅŔ�ƓƆ

 )! كذا! (الكنائس

ـ      وینكرونها » الحریة المطلقة «والطریف أنهم یطالبون ب

 . على معارضیهم ومنتقدیهم

 . هذا شعر جدید: یقولون

ƏƂƊƏ¿���ũŸŮƅŔ�ŨŕŸƈ���ćũŸŮ�ŔŨƍ�ŕƈŔ�ćũ» ŝƊ�ƛƏ���ƛŏ�Ə» ƍ�Ɖŏ�Ŕ

 . لغو مبین

تهم أو منعهم من الكتابة     رورغم ذلك فإننا ال ندعو لمصاد     

 . والنشر، بل ندعوهم للحوار حول الشعر والفن واإلبداع
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ـیة،           ـائه الجنس ولنبدأ بشاعر دأب على الحدیث عن أعض

ـان أمجد  «وعالقته بكل أنواع المحارم، وهو الشاعر        أو » ری

 . » النقاشءرجا«كما أطلق علیه الناقد » ماسورة الشعر«

 : یقول أمجد ریان في إحدى قصائده

 صدري رهج

 كبیر (........) و

 كبیر كبیر كبیر

ـائه   والقصیدة تسیر على هذا المنوال في استعر       اض أعض

ćŧƔŸŗƏ�ƌƆŰ ŕſƈƏ�ƌžŔũųŌƏ¿ōŬƊ�ƓƁƜŦƗŔ�ƇƔŝōśƅŔ�Ɖŷ�Ŕ���

 ما الشعر في هذا؟ 

بها الشاعر نظرنا،    مجرد استعراضات فارغة، یلفت      إنها

��ćũƔŝƈ�ƏŧŗƔ�Ƒśţ���������Ɠƍ�ŕƈƏ� řŗŕśƄƅŔ�ƋŨƍ�Ɠž�¿ŕƈŠƅŔ�ŕƈž�ŕĻſƆśŦƈƏ�Ŕ

المتعة الحسیة التي تثیرها هذه التداعیات المبتورة؟ أي وعي         

ـوة            ـة نش مغایر توقظه هذه التراكیب وهذا الهذیان الفج؟ أی

ـة    تحملنا إلیها هذه الصور النثریة؟ وأي فضاء         ـه كتاب تفتح

 الشاعر أمام مشاعرنا وأحاسیسنا؟ 
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ـ    إ: ربما یقولون  ـواق     نها تعبیر عن ن ـد وأش داءات الجس

 .  وظمأهقهالشاعر وتحرُّ

ـة          : ونقول ـن الفجاج إن طرائق التعبیر یجب أن تبتعد ع

 . والمباشرة والتصریح الفاحش

ـه   » مرید البرغوثي «فهذا شاعر معاصر هو      یناجي حبیبت

Ə�ŘũŰ ŕŸƈ�ŘŧƔŰ Ɓ�ƓžŕćŲ ƔŌ�řƔŝŔŧţ���

 تعالي وادخلي جسدي«

 ولیس برفق من یتجنب األشواك

 حین یداعب الزهرة 

 ر ولكن مثل عاصفة الصنوب

 في الشتاء

ıƂƊśƄ�ƏŌŖ ųţƅŔ�Ɠž�ƉŔũƔƊƅŔ�¿�

 »تعالى وادخلي جسدي

إن الفن مواراة والتقاط لزوایا غیر مألوفة، وهذا لم یتحقق          

اللذة، فأیة لذة   فهو واحد من فقهاء     . »أمجد ریان «في قصیدة   

 في هذه الصور المباشرة العقیمة؟ 
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وقبل أكثر من ربع قرن سخر شاعرنا الراحل صالح عبد          

 : قائالً» الفقهاء« هؤالء  منالصبور

 إنك تغزونا «

 »بلطائف فطنتك الفقهیة

 لماذا هذا الشعر؟ وما الهدف من ورائه؟ .. واآلن

ـدارس   منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة والحرب، عل       ى م

 ١٩٩٥ أكتوبر   ٢٢ففي  . الواقعیة في الفنون واآلداب مستعرة    

البریطانیة اعترافات ضابط كبیر    » إندبندنت«نشرت صحیفة   

ـال         بالمخابرات المركزیة األمریكیة یدعي دونالد جیمسون ق

ـین        : فیها إن جهاز المخابرات المركزیة األمریكیة دفع مالی

ـة    الدوالرات لتدعیم الفنون التجریدیة ل     مواجهة فنون الواقعی

ـال         االشتراكیة التي سادت طوال الخمسینیات والستینیات، وق

ـرف «إن الهدف كان    : الضابط الكبیر  ـن    » ص ـانین ع الفن

ـع و             ـب الواق ـان تغیی ـكالتهم، وك ـواقعهم ومش االهتمام ب

ـابرات       » تجریده« ومسخه من األهداف الرئیسیة لجهاز المخ

 . في مواجهة إیقاظ الضمیر االجتماعي

ـیید           و ال نتهم زمالءنا وأصدقاءنا لكن فقط ننبه إلى أن تس

ـدائنا،     االتجاهات العدیمة في الفنون واإل     بداع هدف قدیم ألع
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ـول أن       ـرف «فمن غیر المعق ـع     » ننص ـن واق ـم «ع » ملغ

ـث     بالمشكالت واآلالم واألمیة وا    لجوع والعراء ونذهب للبح

ا ، ولیت هذ  »تفجیر اللغة «و  » بوح الجسد «و  »  اللذة فقه«في  

 . یتم بطرائق إبداعیة بل على نحو صریح وفج ومباشر

��ćũƔŦŌ�ũŧŰ �ŧƂƅ����������Řŕ» Ɣţ�¿Əŕ» ƊśƔ�ŧ» ƔŠ�Ŗ ŕśƄ�ŕƔƊŕųƔũŗ�Ɠž�Ŕ

ـة          »جورج أورویل « ـار لروای ـرد االعتب ، أراد كاتبه أن ی

��Ś ŕƊŔƏƔţƅŔ�řŷũŪƈ�o�ŕžŧ�ŕƎſŰ Əŗćŷŕ��» ćƔƂƔƂţ������Ɖ» ŷ�ŕ» ĻƂƔƈŷƏ�ŕ

ا لما جرى بعد أكثر من       بل كانت نبوءة في حینه     ،االشتراكیة

ŬƈŦ�ćƈŕŷ�ƉƔ���������Ś ũƏ» Ű �ƓśƅŔ�řƔŗũżƅŔ�řƔŕŷŧƅŔ�ƛƏƅ��ŕƍũŮƊ�Ɖƈ�ŕ

ـول  . لالشتراكیة وإدانة ألهدافها  » اتهام«الروایة على أنها     یق

 : الكاتب

ـق          « ـل والتطبی ـة الجه إن الروایة قصدت التنبیه لسیاس

المنحرف، ولهذا تنبه الغرب ألهمیتها، فلو كان االشتراكیون        

ŧƁ�����ćţƜŬ�ŕƎſŰ Əŗ�řƔŔƏũƅŔ�Ŷƈ�ŔƏƆƈŕŸś�ŕ����» ćŗũţ�Ś ŬƔƅƏ��ƇƎŸƈŕ�

ـع      علیهم، ألمكن إنقاذ بعض مما ا      ـب دف نهار، وألمكن تجن

ـر          مالیین الدوالرات من خزانة الشعب الروسي لمواجهة أث

 . »هذه الروایة الرهیبة
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ـان          إنها أهمیة األدب ودوره ورسالته ومسئولیته، ولقد ك

اة ورفعة  الیسار في طلیعة المدافعین عن األدب، من أجل الحی        

نبهار بتقالیع الغرب وما وراءها من       والتحذیر من اال   اإلنسان

 . أجهزة واستخبارات

 ةهل هي مصادفة أن یهتم المركز الثقافي الفرنسي بترجم        

ـ الروایات التي تتناول عالقات المحارم وع      ـان و    ملی ات الخت

في الموالد الشعبیة حتى إذا قرأت هذه الروایات        » االحتكاك«

هل نحن  .  بالشعوذة والسحر  سینوت أننا أمة من المهو    سأحس

 كذلك؟ 

�����ćƔŗƊ�ũƏŗŰ ƅŔ�ŧŗŷ�šƜŰ �ƉŕƄ�ŧƁƏ�����Ɖƈ�ƌƈƄƎśƏ�ƌśƔũŦŬ�Ɠž�ŕ

 : تاب والشعراء عندما قالهؤالء الكُ

 جرذان الشعراء«

ŌŸąƁ�ŧŗŸƈƅŔ�ƉţŰ �Ɠž�ŔƏ�

 مثل الدببة

ıƄţŔƏŻƜśƏ�ƇƎśƔſƁŌ�ŔƏ�

 كذباب الحانات 

 ال یعرف أحدهم من أمر الكلمات



- ١٩٠ -

 أشأة أو فأفأة  أوثأثأة، أو ش،إال تأتأة

 أو هسهسة أو ما شابه ذلك 

 من أصوات 

ąƇƎœƔƁ�ŕƔŕƂŗŗ�ŔƏƂƅŌƉƔƊŸƅŔ��

 في رحم الحق

  رحم العدلفي

 في رحم الحریة 

 . هذا ما خط مساء األمس األول

 »وهذا ما كان

مرة ثانیة لسنا ضد هذه الكتابات بالمعنى العام، فهم أحرار          

 الكتابات، وال   فیما یكتبون وینشرون ونحن أحرار في نقد هذه       

ـا، أو      یحق ألحد أن یطالب بمصادرتها أو        ـود علیه وضع قی

ـف       ابتسارها من أ   جل أهداف تشریعیة فقط، نحاورهم ونختل

ـي           ـة الت معهم، وهذا هو المعنى الحقیقي للدیمقراطیة الثقافی

 . ننشدها
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شهر الفقدشهر الفقد

»»أبریل أقسى شهور السنةأبریل أقسى شهور السنة««

ـي  «هتبلم أكن أعرف معنى لهذا البیت الغریب الذي ك          .ت

ـل    » األرض الخراب «في رائعته   » إلیوت. إس إال بعد رحی

 . صالح جاهین

لقد رحل صالح في أبریل، وفي الشهر نفسه رحل شادي          

عبد السالم وجمال حمدان، وبذلك أصبح أبریل هو شهر الفقد          

 . ولیس الربیع

��ćũŷŕŮ�šƜŰ �ƉŕƄŔ��ćƔŝŔŧţŕ�o���ž��ũŧŕƊ�ŪŔũų�Ɖƈ���ş» ŬƊƔ�ƏƎ

ـة،         مهصوره ویغزل زفراته وآال    ـار ورق ـن ن ـوط م  بخی

ـام            ـاأللوان واألنغ ـة ب ـة ناطق فالصورة الشعریة عنده لوح

 : یقول صالح.. والموسیقى

 في یوم من األیام«

 راح أكتب قصیدة

 عن مهر واثب

 من على سور حدید

 »في بطنه داخله الحدیدة
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ـى         ـال واألس . صورة عمالقة تثیر الرهبة والفزع والجم

���ƛ�ŘũƏŰ���ŕƍŌũƂś�ƉŌ�ŧŸŗ�ƃƁũŕſś��ćŧƏŧŮƈ�¿ŴśƏ����ũƔƈŕŬƈŗ�ŕƎƔƅŏ�Ŕ

ـن     . دقها صالح جاهین في عینیك وقلبك      ـدث ع وعندما یتح

 : اغترابه ووحشته فإنه یلفك بحزنه، ویضمك لجرحه

 إحنا النهارده إیه«

 في أیام السنة 

 شتا وال صیف

 وفین أنا 

 ا ن هيإیه اللي وصلن

 . »أنا صاحب البیت وال ضیف

�ąƈ�ƉŪţ�ŨŷƏ�ƑſŰŔ�ąƈ�Ŗ���Řũŷŕ» Ů�šƏũƏ�ũųƂ�����Ɠ» ž�Ŗ ŧ» ś�

أوصالك وأطرافك، وكأنه یعبر عنك ولیس عنه، یقرؤك أنت         

ـت     ـارد      . ویغوص في شرایینك أن ـتوحش المط ـت المس أن

 . المغترب الخائف

ـه،             ـرح مع ـه، وتم وإذا أراد لك البهجة فإنك ترقص مع

 : وتقفز في الهواء معه

  ىغتواأنا اللي باألمر المحال «
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 شفت القمر نطیت لفوق في الهواء

 طلتوش إیه أنا یهمنيطلته ما 

 . »رتوىولیه ما دام بالنشوة قلبي ا

الشاعر . الذي یوقظ فیك كل ما یحسه ویعانیه      إنه الشاعر   

ـة             ـك نیاب الذي یجعلك تكف عن الكالم والحركة، فقد فعل ذل

 . عنك

ـ  لم یكتب صالح صورة فجة     ـوال   أو مباشرة ولم یلج أ ط

ـه   بمشاعره   يشعره إلى لفظة نابیة أو جارحة، فهو ثر        ولغت

 . وتراكیبه وصوره وثقافته

���ćŷŕŠŮ�Ŕćŧũƈśƈ��ŕćŲ žŔũ�ƉŕƄ�ĻƊƔŪţ��ŕ����Ŕćũ» Ű śƊƈƏ�ŕćƈƏŪƎƈ��ŕ

 . في آن

ـع أي             ـریحه وال أض وفي أبریل أضع باقة ورد على ض

دیوان شعر من أشعار هؤالء الطلقاء الداعین للحریة المطلقة         

 . ما هذا شعرا.. وینكرونها علینا إذا قلنا لهم معاذ الفن

 ) ٩/٤/١٩٩٧ :األهالي(
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أنا واإلمبراطور العاريأنا واإلمبراطور العاري

����Ō�Ɠž�řŝŔŧţƅŔ�řţƔŲ ž�Ś ũŠſƊŔ����ćŧ» ţ�Ś żƆŗƏ�ŕƄƔũƈŌƏ�ŕŗƏũƏ�Ŕ

ـانیة      » اإلساءة«غیر مسبوق في     ـوم اإلنس إلى الفلسفة والعل

 !والعقل البشري كله

ـتاذ     ١٩٩٦بدأت الفضیحة عام      عندما أرسل الكاتب واألس

ـة     » آالن سوكال «بجامعة نیویورك    ـاالً لمجل ـیال  «مق سوش

ـدة         » تكست ـع لع الحداثیة الشهیرة، والمقال عبارة عن تجمی

ـاالت   » سوكال«فقرات غامضة غیر مفهومة التقطها       من مق

�������ŕ» Ļųŗũ�ŕƎŲ Ÿŗŗ�ŕƎųŗũƏ�ŘũƔƎŮ�řƔŝŔŧţ��ŕƔćŝŔŧ» ţ�o���ŕ» ćŷŧŕŦ

řŝŔŧţƅŔ�Ɖŷ�ŕćŸžŔŧƈ�ĻƛŕƂƈ�ƌśſŰ ŗ�řƔŝŔŧţƅŔ�řƆŠƈƅŔ�ƌśũŮƊƏ��

ـال      » سوكال«وبعد نشر المقال كشف      ـي مق عن اللعبة ف

ر وأرسل به إلى مجالت أوروبا وأمریكا وكانت الكارثة،         آخ

ـفحتها     » نیویورك تایمز «فقد نشرت صحیفة     ـدر ص في ص

ـاالت      » سوكال«األولى مقال    ـفحاتها لمق الثاني، وأفردت ص

������������ŕ» ćŗƅŕų�ƉŌ�Ƒ» śţ��ƉƔƔŝŔŧ» ţ�ũƔŻ�ƉƔŝţŕŗƏ�ŘŨśŕŬŌ�Ɖƈ�ŧƔƔōśƅŔ

ـن      : بالجامعة أرسل للصحیفة یقول    إنه أنفق خمس سنوات م
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ـا       والمال على دراس  العمر   ة الحداثة، واآلن اكتشف أنه أنفقه

ŕćƈŕƈś�ũŕŷ�ƌƊŌ�ƉƔŗś�ũƏųŔũŗƈŏ�Ŗ ŕƔŝ�ƑƆŷ��

ـر           ـة وغی ـاط األكادیمی وتوالت ردود األفعال في األوس

ـدعي      » سوكال«األكادیمیة، وسارع    مع صدیق له فرنسي ی

�ƏŠ�Ś ƊƏƈƄƔũŗ�Ɖ�o�ćŗŕśƄ�ũŧŰ ŌƏ���ƉŔƏƊŸŗ�ŕ����Ɠžŕ» Ƃŝ�ŵŔŧ» Ŧ���

یضم تفاصیل الفضیحة   » داثة للعلم إساءات فالسفة ما بعد الح    

ـال          «: وكشف ـن أمث ـین م ـهر المثقف ـان  «إن أش و » ال ك

ـورة    » دولوز«و  » بودریالر«و  » كرستییفا« قد أساءوا بص

ـتعمال ا  : متكررة للمفاهیم العلمیة ولمصطلحاتها    ـار  باس ألفك

���ćƈŕƈś�ŕƎƁŕƔŬ�ŞũŕŦ�řƔƈƆŸƅŔ�������ƏŌ��ƃƅŨƅ�ũƔũŗś�ƑƊŧŌ�ŉŕųŷŏ�ƉƏŧ��ŕ

ـه         إلقاء اللغة االصطال   ـي وج ـذا ف حیة المبهمة المتعالیة هك

ـرح             ـدیتها أو ش ـارة لعائ ـین دون إش قرائهم غیر المختص

 . »لمعانیها

�����������ũŕ» Ɣŷ�Ɖ» ƈ�ŕćƔŝŔŧţ�ŕćŗśŕƄ�Ś Ÿžŧ�řƔƂƔƂţ�řƈųƅ�Ŗą ŕśƄƅŔ�ƉŕƄ

ـ» دریدا«  »رحمة الال «إلى وصفه ب

ـة        الف والمعنى الواضح لهذه   ـات الحداثی ـیحة أن الكتاب ض

ـواء       في التعقید والغموض، ال      المعنى ـى الخ تنطوي إال عل

 . بعینه
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����ţƔ�ƛ�Ŗ ŕśƄƅŔ�ŉƛŎƍ�ƉŌƏ�ćƈƍ�ƉƏƆƈ�ćƔƂƔƂţ�ŕ���ćƔƂƔƂţ�ƑƊŸƈ�ƏŌ�ŕ�ŕ

ـف  . للفن واألدب  لقد هزت الفضیحة أوروبا بأسرها، والمؤس

ـاء              ـن أبن أن كُتاب الحداثة في بالدنا لم یهتزوا، فقد أنفقنا نح

ـن        الشعب المصري مالیین الجنیها    ـر م ـدى أكث ت على م

�ćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�ƙ�ŕŰ������Ś ŔũŕŮƙŕŗ�řœƔƆƈ�řƔŝŔŧţ�Ŗ śƄƏ�Ś ƜŠƈ�ũŔŧ

ـة  ،واألسهم والدوائر والحروف الدالة وغیر الدالة     وفقه الدالل

وبلغ » حواریین حداثیین «وفقه اإلشارة وبرزت أسماء نقاد و       

اإلرهاب مداه، فأنت متهم بالجهل والتقلیدیة والسطحیة، ألنك        

ـتویات  ال تفهم المعان واالستدالالت الشبقیة، ناهیك عن ال        مس

 !الشهوانیة في النص

ـز    «وعندما حاول أستاذ جامعي هو الدكتور        ـد العزی عب

ـولها          » حمودة ـى أص ـا إل أن یرد مدارس الحداثة وتیاراته

 ىتصد» المرایا المحدبة «وجذورها في كتابه المهم والواضح      

ـهدت     الناقد الحداث » جابر عصفور «دكتور  ال ـر، وش ي الكبی

ـن      الساحة الثقافیة في بالدنا معر     كة غریبة وعجیبة كشفت ع

ـحبا           ـذین ص كارثة الترجمة وأثرها في البلبلة واالرتباك الل

ـار            ـي االنتص ـیة ه ـأن القض مجمع الكتابات الحداثیة، وك
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ـوح     للغموض والتعقید والال   ـار للوض معني، ولیست االنتص

 !واالستقامة الفكریة وسالمة الوجدان

ـد          اثیین وكنا نتمنى أن نستفید نحن معشر القراء غیر الح

ـتوى      » عصفور«و» حمودة«من معركة    ـدهور مس ـوال ت ل

ـن    .  لغة الشجار الفكري بینهما    يالحوار وتدن  وعلى الرغم م

 . »حمودة. د«وضوح ومتانة كتاب 

 ماذا یرید هؤالء الحداثیون الجدد؟ : والسؤال اآلن

ـن  » آالن سو كال  «لقد نفضت أوروبا یدها بعد فضیحة        م

 . يالفكر» الضباب«هذا 

ـذه           كان یج  ـن ه ـروا م ب على أساتذة الحداثة أن یتطه

ـر     جعة ولو ببیان یقولون فیه إنهم دأ      الفا بوا على تضلیلنا أكث

ـة          من ربع قرن، ویعلنون استقاالتهم من المؤسسات األكادیمی

 . الرفیعة التي ینتمون إلیها

» صالح فضل . د«و  » جابر عصفور . د«كنا نود لو فعل     

��ąƈ�Ɖƈ�ŕƈƍũƔŻƏ��řŝŔŧţƅŔ�ƀœŔũţ�ƓƆŸŮ������ŔƏũŨ» śŷŔƏ��ŕ» ƊŧƜŗ�Ɠž�

 . لألجیال
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ـد         رات افمن غیر المعقول أن تتولى اإلصدارات تلو اإلص

ـد           بأموال دافعي الضرائب عن هذا اللغو الفارغ، لنكتشف بع

ŕćƈŕƈś�Èũŕŷ�ũƏųŔũŗƈŏ�Ŗ ŕƔŝ�ƑƆŷ�ŕƍŕƊƂſƊŌ�ŕƊƊŌ�ƃƅŨ��

ـن            وكنا نود لو أطل علینا الكاتب الكبیر إدوار الخراط م

ـرة إن         » الحداثیة«شرفته   ویقول لنا في بیان واضح هذه الم

���������ųƈƊƅŔ�ƀƔŪƈśƏ�řżƆƅŔ�ũƔŠſśƏ�ŧƔƅƏśƅŔƏ�řƊŕųũƅŔ�Ɖƈ�ŕćƈŕŷ�ƉƔŸŗũŌ

ـوى       » التابو«وتهشیم   وتفتیت النص وتفكیك المعنى، لیس س

و واضح  أالعیب وضحك على العقول، واستخفاف بكل ما ه       

 . ومستقیم ومحدد

ـوت . إس.تي«هل من المعقول أن نفهم       ـه    » إلی ـي لغت ف

ـل «و  » عصفور«و  » الخراط«اإلنجلیزیة وال نفهم     و » فض

 !في لغتنا العربیة؟» أبو دیب«

�����������ů Ə» Ű Ɗ�Ɠ» ž�ŕćŸśƈƈ�ĻƜŸž�ƓŗŧƗŔ�ŧƂƊƅŔ�ƉŕƄ�ŧƂƅ���ū ƔƏ» ƅ

عبد العزیز  «و» محمد مندور «و  » غنیمي هالل «و  » عوض

 ! فماذا جرى؟،»بد القادر القطع«و » األهواني

نقلة حداثیةنقلة حداثیة

 . ومازلنا ندور حول اإلمبراطور العاري...... 
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ـكاالً      فقد تبدت الحداثة في      ـذت أش صورها التشكیلیة وأخ

ŌƏ�������ŴŅƊƈ�šŔũƏ��Ɖſƅŕŗ�ŕƎƅ�řƆŰ �ƛ�Ś ŕƈŬŠƈƏ�ŕćƈŕŠţ��řŝŔŧţƅŔ�ŔƏũ

ـالجوائز   ،بالقوة» العضلي«التشكیلیة في فرض هذا التیار        ف

���ŔćũƄţ�Ś śŕŗ������řƔžŕƂŝƅŔ�ŪƄŔũƈƅŔƏ�Ś ŕƔƊśƂƈƅŔ�ƃƅŨƄƏ��ƉƔƔŝŔŧţƅŔ�ƑƆŷ

ًك«الرفیعة، وأصبحت حیاتنا التشكیلیة      تقفز من براویزه   » اسر

ـك          أكیاس الزبالة وروبابیكیا المنازل وعلب الصفیح حتى أن

���������ŕ» ćŲ ũŸƈ�ŧƍŕŮś�Ś ƊŌƏ�ƃƎŠƏƏ�ƃŬŗƜƈ�ƑƆŷ�Ž ŕŦś�Ś ţŗŰ Ō

ŕćƔƆƔƄŮś���

رد استعراض  أما الشعر فقد استباحه الحداثیون وأصبح مج      

ـو           ـا ه لألعضاء واإلفرازات الجنسیة والتطاول على كل م

، فما من قصیدة تخلو     مقدس بدعوى عدم وجود مقدس أصالً     

ـاح    يمن هذا السعار الحداثي وما من أبیات ال تنطو          على نب

ـنا      ـراض      –وقذائف، وإذا اعترض ـرد اعت ـا  ا – مج تهمون

 !). كذا( واإلرهاب ةفیلبالتقلیدیة والس

ـبور   «إننا نفهم شعر    فإذا قلنا    ـذوق  » صالح عبد الص ونت

» يبنالمت«اتهمونا بوثنیة الذائقة، وإذا ذكرنا      » صالح جاهین «

 !وأشعاره فنحن موغلون في التخلف ووحل البداوة
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 أقام فنان   ١٩٩٠في عام   ! الء الحداثیین؟ فما حیلتنا مع هؤ   

�ŗƄ�ƓƆƔƄŮś�����ćũƔũƂś�Ś ũŮƊ�ƓƊƊƗ�řƔœŕŲ Ɓ�ƐƏŷŧ�ũƔŔ�ćũŧŕŰ ���Ɖŷ�Ŕ

الشهیرة، رفضت فیه التأمین على مجموعة      » ویدزل«مؤسسة  

ـد           من اللوحات التجریدیة التي رسمها الفنان الكبیر، وكان ق

وجاء في التقریر أن    . باعها لملیونیر مصري یعیش في لندن     

ـق            ـى المالع ـأمین عل اللوحات ال تستحق التأمین، وأن الت

ـى        ،والشوك والسكاكین   أهم وأضمن للمؤسسة من التأمین عل

ـذر        . اللوحاتهذه   ـرت أن یعت وخسر الفنان القضیة، وانتظ

على صفحات الجریدة القومیة الكبرى التي ینتمي إلیها، لكنه         

���ćũŧŕŬ�¿ŴƏ��¿ŸſƔ�Ƈƅ��������ƉŔƏ» ƅƗŔ�Ɖƈ�ƛŏ�ũŕŷ�ũƔŻ�ũƏųŔũŗƈŐƄ�Ŕ

 . المزركشة التي ال معنى لها

���řƔŕƄţƅŔ�ƋŨƍ�Ɖƈ�Ž ŧƎƅŔƏ�����ćŧƔŠ�ƉƏžũŸƔ�ƉƔƔŝŔŧţƅŔ�ŉƛŎƍ�ƉŌ�Ŕ�

ـات   . رسمون وماذا یكتبون  ماذا یفعلون وماذا ی    فهذه الممارس

الحداثیة تنأي بهم عن معترك الصراع الحقیقي وتدفع بهم إلى          

ـنوات            ـع س أعلى السلم الثقافي في بالدنا المنكوبة، وقبل أرب

ـهادة      » اندبندنت«نشرت صحیفة    ـهیرة، ش ـة الش البریطانی

ـون «لضابط مخابرات أمریكي یدعي   ـرف  » دونالد جیس یعت

ـه        فیها أن المخابر   ـن طریق ات المركزیة األمریكیة دفعت ع
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مالیین الدوالرات إلحدى قاعات العرض التي تعني بالترویج        

للفن التجریدي، حتى یمكن مواجهة تیار الواقعیة االشتراكیة        

 !في منتصف الستینیات

ـة         كانت الشهادة صادمة، ولم تستطع المخابرات المركزی

ما هي مصلحة   : وكان السؤال الذي طرحته الصحیفة    . تكذیبها

ـة          ـون الحداثی المخابرات المركزیة األمریكیة في ترویج الفن

 عیة؟ من الواقغیر المفهومة؟ ولماذا الخوف، بل الهلع 

ـاعي،         واإل ـمیر االجتم جابة ببساطة إنه الهروب من الض

���ćƈŕƎŬŏ�ƇƎŬƔ�ƓƂƔƂţƅŔ�Ɖſƅŕž���������Řŕ» ƔţƅŔƏ�Ŷ» ƁŔƏƅŔ�ũƔƔżś�Ɠž�ŕĻżƅŕŗ�ŕ

ـة    شكاومن ثم، ال بد من مواجهته بهذه األ        ل الحداثیة الغامض

 . غلة في الضیاع والتجریدالغربیة المو

تصوروا لو تخلى نجیب محفوظ عن واقعیته وتشخیصیته        

وأعضاء السید أحمد عبد    » رامبو«دثنا عن سراویل    حوراح ی 

ـا             ـا بم الجواد الجنسیة، لو فعل نجیب محفوظ ذلك لما ظفرن

ـاب             ـن غی ـن، ولك أبدعته موهبته من صروح ومعمار وف

ـة        ا لضمیر النقدي وظهور جماعات المنتفعین بالحداثة، وإهال

ن التراب على كل ما هو جمیل في حیاتنا، هؤالء وغیرهم م          

��ćŸƔƈŠ�ŔƏƊŕƄ�Ś ŕƔŮƔƆƔƈƅŔ��������Ɠ» ž�ř» ŝŔŧţƅŔ�ŘũƍŕŴ�¿ŕţſśŬŔ�ŉŔũƏ�ŕ
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ـاة          . بالدنا ـوز الحی لقد نجحت وزارة الثقافة في احتواء رم

فیة بحیث لم   الثقافیة وحشرهم في مجالس ولجان األجهزة الثقا      

ـر         ـى أرض    يیعد أحدهم یرى أدنى انفصال بین ما یج  عل

ـار             ـن رؤى وأفك ـة م ـة الثقافی الواقع وما تطرحه المؤسس

 !وتخریب ثقافي هائل

. إنها محنة المثقف الذي یعي دوره ویخون رسالته في آن         

ـورود «إنهم یكتبون عن     ـا        » ال ـة حیاتن ـي حدیق ـة ف الیانع

 : لشیوعي العظیم یقولالشاعر ا» نیرودا«المعاصرة، وكان 

إذا فتحت النافذة في الصباح ورأیت قتیالً ورأیت وردة،         «

ŘŧũƏƅŔ�Ɠž�ŔćũŸŮ�Ŗ śƄŌ�ƉŌ�¿ŠŦƈƅŔ�Ɖƈ�ū ƔƅŌo��

 )١٧/١/١٩٩٩: جریدة الجیل(
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Ŕ šĄƒ�ƇƆ�¾řƀƒ�œƈƆ�¾Ƃ�

 قُبلة الجبان ب

¾Ů ƈŕ�ĄųœŞŬƃŒƍ��

 أوسكاروایلد

ثالثة عیدان كبریت لحرق الدم ثالثة عیدان كبریت لحرق الدم 

والقلب والقصیدةوالقلب والقصیدة

 .  وقصیدة ورعدةٌ تتنافر دماؤنا رعشةٌفي الحب،

ـظ       ـان وتتش ـه     ىوفي الحب، یتمزق الفن ـه وحروف  ألوان

 . ونداءاته الغامضة

ـد   ،رجولته وحریته وكبریاءه  : فنان كله فالمرأة تُرید ال    تری

 !امتالكه وانتزاع روحه

ـالم،     – ذلك المتوحش الحسي     –والفنان   ـرفض االستس  ی

 بالحریة وهو فاقدها؟    ي فكیف یناد  ،ویتمسك بحریته وكبریائه  

ـدي       وما الذي یتبقى له لو خل      ع كبریاءه وأراق كرامته بین ی

 مرأة؟ ا

ـوت،      إنها لعبة الحب بین الفنا     ن والمرأة، لعبة الحیاة والم

 . لبقاء والترك، الضوء والظلا
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 . »إذا أردت قطیعة فلتكن اآلن«: یقول الفنان

 لقد ضیعتني؟ : وتقول المرأة

 .  التزاماتها هو تخلي الفنان عنان بالنسبة لهفاألم

ـیدة أو             ـوم القص واألمان بالنسبة له هو أن تبقى على تخ

 . إنها الدفء الذي یدب في أوصال الفنان وعروقه.. اللوحة

إنها اللحظة التي یعلن فیها الفنان الحرب على العدم، لكنها          

 . ال تفهمه

ـافة،          هي ترید الثبات واالستقرار في حدود الزمان والمس

هو یرید تجاوز الزمان والمسافة هو معها ممزق حائر بین          و

ـرددة           ـة مت التزامه كفنان ومشاعره كرجل، وهي معه خائف

 . مسكونة بالشك

ـة            ترید أن تعرف ما وراءه، ترید أن تهتك غموضه علب

إنها روح  .. وراء علبة حتى تعثر على تلك الفراشة الشاحبة       

 . الفنان

 ؟ مرأةكیف التواصل مع ا.. يیا إله
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ـد           هكذا یهتف الفنان المبدع حسن سلیمان في كتابه الجدی

محاولة لفهم الموسیقى الباطنیة للشعر     .. ذلك الجانب اآلخر  «

 . والذي صدر في دمشق في الشهر الماضي» والفن

������������ř» ƆţũƅŔ�ŕ» Ɗŗ�Ŷ» ųƂƔ�ƀŧŰ ƅŔ�Ɖƈ�ƛŏ�ƉŕƈƔƆŬ�ƉŬţ�ŕćƔũŕŷ

 . المأهولة بین ما یریده الفنان وما تریده المرأة

 .يالمطلق والمجرد، وهي تسعى لالستقرار النسبهو ینشد 

 !وما من تواصل

 !مرة معها ومرة بدونها: إنه یعیش الجحیم مرتین

�ś�Ɠƍ������Ŕ�ŕƍŧƔũƔ�ƏƍƏ��ƉſƅŔ�Ɖƈ�ŔćŧũŠƈ�ƌŗţ��ŧŲ �ŕćƔƏŲ ŷ�Ŕćŧŕţś

 .القبح والموت والعدم

واحد بكل  » بودلیر«إن الحیاة اإلنسانیة ال تحتمل أكثر من        

على » مودیلیاني«د حسن سلیمان    تناقضاته وعذابه، لذلك یحس   

 . المرأة التي أحبته

ـي       .. »جان هیبرون «إنها   ـة الت تلك المرأة الغربیة التعس

تحملت إهاناته وخیاناته، وبعد رحیله انتحرت وهي حامل في         

لم تحتمل الحیاة بدون مودیلیاني رغم الثروة       .. الشهر التاسع 

 . التي كانت تنتظرها
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ـالكون     .. رىلم یكن مودیلیاني رسام الع     بل أراد االتحاد ب

ـروح           ـد وال عبر المرأة فجاءت لوحاته عناقًا واحتفاالً بالجس

  .والقلب

ـل           ـانیة بكام لم یكتف حسن سلیمان بتقدیم تجربته اإلنس

ŕƍŧŕŸŗŌ���ĉŧƁ�¿ŗ�����������ũŔƏ» ƆƔƙ�ƌ» ŬſƊŗ�ŕƎƈŠũś�ũŸŮƅŔ�Ɖƈ�ŞŨŕƈƊ�Ƈ

ـعراء        ،ومایكوفسكي  وبریفیر، وأوسكار وایلد وغیرهم من ش

 . الیونانییناإلنجلیز و

ترجمها حتى ال یرفع سماعة التلیفون ویضعف أمام المرأة       

ƌƈŬũƈ�Ɠž�ŔćŧƔţƏ�ƌśƄũś�ƓśƅŔ���

 . وراح یصغى لموسیقى الشعر من داخله

�������ŘŧƔŰ ƂƆƅ�ƀƈŷŌ�ŧƏŠƏ�Ɖŷ�ƉŕƈƔƆŬ�ƉŬţ�Ž ŮƄ�ŧƂƅ����ŕćƈŕƈś

 . كاللوحة

 . فالقصیدة لها سطح وملمس وإیقاع ونغم

����ƌśŧƔŰ ƂƄ�Əƍ�ũŷŕŮƅŕžô�ćƈŕƈś��Ɔŝƈ�ŕ���ƇŬũ�ŕƈ�ū śƔŕƈ « تفاحته

 . باللون األزرق، لقد أرادها كذلك

 لماذا فعل ذلك؟ : إنها تفاحته وال یجب أن نسأل
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ـر  «نظر إلى هذه القصیدة التي كتبها       ا ـن  » جاك بریفی ع

 : باریس في المساء أثناء االحتالل النازي

ŔćŧţŔƏž�ŔćŧţŔƏ�¿ƔƆƅŔ�Ɠž�¿ŸśŮś��Ś ƔũŗƄ�ƉŔŧƔŷ�řŝƜŝ���

  كامالً األول كي أرى وجهك

 عینیك والثاني كي أرى

 واألخیر كي أرى فمك 

 والظلمة الكاملة... 

 . كي تذكرني وحسب

 . كم هو جمیل

 . أن تكوني بین ذراعي

لقد أراد الشاعر أن یقول لحبیبته إن ظالم النازیة وإطفاء          

 . األنوار لم یمنعه من الحب

�����������ř» ŮţƏƆƅ�Ļƛŧŕ» ŸƈƏ��ƉųƏ» Ɔƅ�ŔćŪƈũ�řŗƔŗţƅŔ�Ś ţŗŰ Ō�ŧƂƅ

 . ًئا للحیاة ضد الموتومكاف

 لماذا صدر هذا الكتاب في دمشق ولیس القاهرة؟ .. واآلن

ـر        : جب بصراحة ولنُ ـریة ال تنش ألن هیئة الكتاب المص

 !لكبار كتابنا وفنانینا



- ٢٠٨ -

 . ولننظر إلصدارات الهیئة في اآلونة األخیرة

ـي           ـرو اللیث لقد أصدرت الهیئة أعمال المؤلف الشاب عم

 !ينجل السید ممدوح اللیث

ـزة،        كما أصدرت األ   ـیالن حم ـة ج عمال الكاملة للمذیع

ـدي          ـة محم واألعمال المتمیزة للكاتبة الجزائریة الشابة حبیب

 !على ورق فاخر» كسور الوجه«بعنوان 

ـا            ـر مؤلفاته ـدة لنش وتسعى الهیئة للتعاقد مع الفنانة رغ

 ! للصحف والمجالتةالشعریة الكاملة، كما صرحت الفنان

ـن         في الوقت الذي امت    ـاب ع نعت فیه الهیئة عن نشر كت

رمسیس عوض، مما   . الذي ترجمه د  » برتراند راسل «حیاة  

 ! لطبع الكتاب على نفقته الخاصة– المترجم –اضطره 

ـذیعین           ـق للم إن رئیس الهیئة مشغول بكتابات أهم وأعم

 . والمذیعات والصحفیین والصحفیات

 !فأین كتابات حسن سلیمان من رئیس الهیئة ومشاغله؟

ـذه           و ـدي ه إلى متى تستمر هذه الفوضى الثقافیة على أی

 !القیادات؟
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!!أنا ال أحب مصرأنا ال أحب مصر

: إذا سألت أي ممثلة مما تفعله، أجابتك بطریقة مصطنعة        

 !»لقد فعلت ذلك من أجل مصر«

والممثلون السطحیون  » مصر«فالممثالت المدعیات تحب    

وعبد الوهاب الحباك أعاد بعض أمواله من       » مصر«یحبون  

ریان استولى على أموال الناس     وال» من أجل مصر  « ج  الخار

ـذیعات   .  كما أكد محامیه العجوز    -» مصر«جل  من أ  أما الم

 !»مصر«فال ینمن اللیل من أجل 

أنا ال مع الیمین    «: ح بالتلیفزیون وهذا مطرب فاشل یصرِّ   

 . »وال مع الیسار، أنا مع مصر

ـ        لم تُ  ـا ابتُ ـا كم ـة    بتذل كلمة في حیاتن ـذه الكلم  ذلت ه

 . مصر. »المقدسة«

ـؤالء           ـغه ه ـتهالكي یمض ـعار اس وكأن مصر مجرد ش

اقون، أو كأنها الفتة یرفعونها لستر فضائحهم وسطحیتهم        األفّ

 .ولصوصیتهم

فإذا انتقد فنان عربي طریقة عزف إحدى الفرق الموسیقیة         

ـاءة           ـي باإلس فاجأتنا نقابة الموسیقیین ببیان یتهم الفنان العرب

 !»لسمعة مصر«
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ـاروق          وإذا ا  ـدة أو ف نتقد شاعر عربي زمیله فاروق جوی

ـوا            ـعراء واتهم شوشة، أو أي فاروق یكتب الشعر، ثار الش

ـ   !على مصر» التطاول«الشاعر العربي ب

ـین،            ـثالت والممثل ـؤالء المم ـي ه وإذا كانت مصر ه

ـان          والمذیعات والمذیعین، إذا كانت مصر هي الحباك والری

ـر     وغیرهما من اللصوص الذین یرفعون شع       –ار كلمة مص

 –وإذا كان هؤالء الشعراء والمطربون والعازفون هم مصر         

 ! ال أحب مصر– أیها السادة –فأنا 

عالنات تتغنى بحب مصر مع الصابون والسمنة       حتى واإل 

 !والبطاطین الساخنة

ـة         إن مص  ر لیست مجرد مفردة تلوكها األلسن، أو عالم

 . تجاریة نلصقها على البضائع والسلع الرخیصة

ـأل         لقد فُ  ـي تس زعت عندما شاهدت مذیعة التلیفزیون وه

ĻƜŝƈƈ�������şƈŕ» Ɗũŗ�Ɠž�ŔćũƏŧ�ƒŧŎƔ�����ř» ƔſŦƅŔ�ŔũƔƈŕ» ƄƅŔ�o��Ɖ» ŷ

 وإذا به یقول    ،التي یالقیها من الجمهور أثناء عمله     » البهدلة«

ćƈŬśŗƈ�ŕƎƅŕ���

 ! »كله یهون من أجل مصر«

 !! بقى ده كالم
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 ضاحكًا ضاحكًاييالمتنبالمتنب

ـه،     كان المتنبي طریفًا في توسالته، ر      ـداده بنفس غم اعت

 . وإیمانه العمیق بموهبته

ƅŌ¿ƂƔ�Ƈ��� ƇŕƊƗŔ�ƑĉŰ ƈŦŏ�Ś ţś�ŕĻſƁŔƏo���

���ƃƅŨ�ƇŻũƏô������ŢŗŰ Ɣ�ƉŌ�ŧƔũƔ�ƉŕƄ�ćƔƅŔƏŕ���» ćƈƄŕţ�ƏŌ����ŕ» ƈƈ�ŕ

 . اضطره لمدح األمراء والوالة والحكام

 :  لكافور مصريیقول المتنب

 ي ضیعة أو والیة إذا لم تعطن«

 . »فجودك یكسوني وشغلك یسلب

�ƔũƔ�Əƍ���������ƉƄƅƏ��řŸƔŲ �Ŗ ţŕŰ �ƏŌ�ŕćƔƅŔƏ�ƉƏƄƔ�ƉŌ�ŧ�ũƏžŕƄ�o

ـا   » مبدعة«لم یعطه ما یرید، فراح یتوسل بطریقٍة         یحاول فی

 . التوازن بین طموحاته وكبریائه

 :  لكافوريیقول المتنب

»�ŸžŕƊ�¿ƍƏƓŕƊƊƔŗ�Ŗ ŠţƅŔ�Ŷžũś�ƉŌ�����ĉƈŌ�ƒŨƅŔ�ƉƏŧƏŖ ŕŠţ�ƌƊƈ�Ś Ɔ�

ـة ـ  »ة وخطابسكوتي عنها دعو   وفي النفس حاجات وفیك فطان
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 في طلب الوالیة، ألنه     يولم یستجب كافور لطریقة المتنب    

ـل     . یعلم أن الفنان ال یصلح للحكم      فالفنان، یحب ویكره، یمی

 . أما السیاسة فال قلب لها وال مشاعر. ویغضب، یثور ویهدأ

ـب         يوهكذا تعذب المتنب   ـد، فانقل  ولم یحصل على ما یری

 !على كافور وعلى نفسه، وعلى مصر كلها

 :  في هجاء كافوريقول المتنبی

�ćƔžŕŦ�ū ſƊƅŔ�Ś ſŦŌ�Əƅ�ƑŲ ũƅŔ�ƃƔũŌŕ�

ćƔŲ Ŕũ�ƃƊŷ�ƛƏ�ƓŬſƊ�Ɖŷ�ŕƊŌ�ŕƈƏŕ�

ŉĈŕŠũ�ƓśŕƈŕŬśŗŔ�ƉŴśĽřųŗŻƏ��

ĈƃţŕŲ �ƛŏ�ŕƊŌ�ŕƈƏŕƔœŕŠũ�Ɖƈ�o�

ـه        يلقد كان المتنب    یضحك على كافور، ویسخر من أحالم

 . وأمانیه

����������» ĉţƅŔ�ŵŔŧŦ�ƑƆŷ�ũŧŕƁ�ƌƊŌ�ƉŴ�ƓśƅŔ�řƔŗũżƅŔ�ƌśſŬƆž�ŕƎƊŏ�ƇƄŕ

ـل         واحتوائهم، وظن أ   ـي یحص نه یستطیع إخفاء ما یرید لك

 . ره ومرامیهلیه، ولكن طبیعته كفنان فضحت أساریع

 . إنها فلسفته اللعینة التي أودت به فكان ما كان

 ؟ يلماذا المتنب. واآلن
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 ولماذا أكتب هذه الحكایة الطریفة؟ 

ـا أن          ـا  إذا تأملنا واقعنا الثقافي والفكري من حولنا لعلمن ن

ـذا             ـبب ه ـانین بس ـعراء والفن خسرنا الكثیر من النقاد والش

 . الطموح الوظیفي المدمر

����������ř» žŕƂŝƅŔ�ŘũŔŪƏ�Ɠ» ž�ŕćƔŧŕƔƁ�ŕćŗŰ Ɗƈ�ƓƆśŷŔ�ũƔŗƄ�ŧƁŕƊ�ŔŨƎž��

����şĉŗŧąƔƏ��ƇŕƄţƆƅ�ŢƔŧƈƅŔ�¿ƔƄƔ�šŔũƏ�ŁŦƅŔ����řŠƈŬƅŔ�Ś ƛŕƂƈƅŔƏ�Ŗ ų

ـالهم  «في وصف  ـرغ         »خص ـي، وتف ـد األدب ـر النق ، وهج

 . ةیلطموحاته الوظیف

 ، وجهه، وحنجرته  حول من مثقف إلى بهلوان یصبغ     لقد ت 

 . ومقاالته بكل ألوان الریاء والنفاق

 . والمحزن أنه لن ینال شیًئا

��Ŕ�Ś ŕƈ�ŧƂƅŗƊśƈƅƓ���ćƔƅŔƏ�ŢŗŰ Ɣ�ƇƅƏ���ćũƔƈŌ�ƏŌ�ŕ����ƌ» śŗƍƏƈ�ƉƄƅƏ��Ŕ

 . الكبیرة حفظت لنا أرفع تراث في الشعر العربي

Ů�ƌƊƈ�ƑƂŗƔ�ƉƅƏ�ŔćũƔŪƏ�ŢŗŰ Ɣ�ƉƆž�ƒŧŕƔƂƅŔ�ŧƁŕƊƅŔ�ŕƈŌŉƓ���

 )١١/١٢/١٩٩٦: األهالي(
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!!أنا والسجون وهواكأنا والسجون وهواك

���ćƔƏŕŬōƈ�ŕĻŝƔŧţ�ŔŨƍ�ū Ɣƅ��������Řŧ» ŷ�ŧ» Ÿŗ�ƃţŲ ś�Ž ƏŬ�ƃƊƗ��ŕ

 !سطور

������ũŠƔ�ŕƈ�¿Ƅ�ū ƔƅƏ�ŢƔŬž�Ƈƅŕŷ�ƉŠŬƅŕžƒ����ŕćƈśŕƁ�ƌƊƔŪŕƊŪ�Ɠž�

ـرین        ا، ثمة ما یبع   وحزینً ـدى عش ث على الضحك، وعلى م

ćƈŕŷ���ŕśƄƅŔƏ�ƓŠƏũŦ�ŨƊƈ�ŕ������ŶƔųśŬŌ�ƛƏ�ƓƊŧƏŔũś�ƉŠŬƅŔ�Ɖŷ�řŗ

بها، فاآلالم مستیقظة، والجروح ال تزال ممتلئة بالملح،        رتكاا

 :فمن أین تأتي االبتسامة؟ یقول دیستویفسكي

ـق      ال یحق لك أن تفرح حتى     « تمأل األرض بالدموع عم

ƇŧƁ�o���������ƉƔō» ž�ŘũŠţśƈ�řƔŰ ŷ�ŵƏƈŧƅŔ�Ś ƆŴƏ�ŕćƈŔŧƁŌ�ŕƎśƔƏũ�ŧƂƅ

 !الضحك الذي وعدتنا به؟

قصر من مقدمة    فكرنا بأن اللیل أ    أیام جئنا نزرع الطرقات   

 !بن خلدونا

ـد            ـرى، لق كم كان الیساریون مبتدئین هذا بالضبط ما ج

 !كانت األحالم شاهقة واإلمكانات مكتوفة، فما حیلتنا؟

ـع        ١٩٧٧كان ذلك في عام      ـة الراب ـي لیل ، وبالتحدید ف

وألقوا » جرني الخفراء من ساقي   «والعشرین من ینایر، حیث     
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اف ئنرهیب وسجن است  بي سنوات طویلة بین معتقل القلعة ال      

 . القاهرة، وبین لیمان أبو زعبل وسجن القناطر

سیاسیون ومحامون وصحفیون ولصوص وقتلة وهجامون      

 بشر عادیون   ،وقوادون وتجار مخدرات ونصابون ومحتالون    

ـداث            ألقت بهم الحیاة في تجارب هائلة ونادرة ومرت بهم أح

ـی          ـكو وج مس أكثر سیریالیة وعبثیة من أبطال بیكیت ویونس

ـوه          جویس، قدیسون خرجوا لتوهم من لوحات الجریكو ووج

 . طالعة من روایات دیستویفسكي ویوسف إدریس

ـرة          عندما التقیت بالزعیم الدیني شكري مصطفى ألول م

ـدیتان          في ردهات سجن القلعة، أذهلتني عیناه القویتان المتح

ƉŕśŸƈŔŧƅŔ���ćũŨţ�Ś ƊƄ��ćƈŬśŗƈ�ƉŕƄƏ�Ŕ��ƈŕ» ŬśŗŔ�ŕř�����ŕ» Ɗƅŧŕŗś�ř» ƂƆƂƈ�

ƔţśƅŔ�������ćƔŧŔũſƊŔ�ƉƔŬƏŗţƈƅŔ�ƉƔƔŷƏƔŮƅŔ�Ɖƈ�ƓƊƊŌ�Ž ũŸƔ�ƉŕƄƏ�řŕ��

ـیالً     . كانت لغته العربیة صحیحة وتراثیة     وبعد أن ارتحت قل

ـة            ـت قص ـام، وعرف لعینیه النافذتین علمت أنه شاعر ورس

���ŘŕƈŬƈƅŔ�ƌśŷŕƈŠ�ćƔƊƈŪŕ�o��ŘũŠƎƅŔƏ�ũƔſƄśƅŔ�o��ƓƆŰ ƗŔ�ŕƎƈŬŔƏ

ـب    » جماعة المسلمین « ـدم ویكت ـون ال  كان یرسم أشرعة بل

�����������Ƌŧœŕ» Ű Ɓ�ƉƔ» ŗ�Ɖ» ƈƏ��řƔžŕƂƅŔƏ�ƉŪƏƅŕŗ�ŕćƈŪśƆƈ�ŕŗćƔũŻ�ŔćũŸŮ

 : یقول فیها» أبتاه«الغامضة قصیدة بعنوان 
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 أبتاه أغرقني ظالم الكون وضلت خطوتي«

ـي ـ ـت غربت  أبتاه أظلمت الطریق وشاخ

ـيأ ـ  .»بتاه هذا الفجر مخنوق فما هي حیلت

رجل .  ممتلئ بالیقین حتى القتل    قصیدة غریبة على رجل   

ـطلح           یقر ـم مص أ في كتاب األمیر لمكیافیللي ویجتهد في عل

ـه     » التوسمات«الحدیث، ویكتب    ـى جماعت : وهي رسالته إل

ـیط          جملة من االستشهادات والبحث في مهجور الحدیث وخل

 . من االستنتاجات المدهشة واألحكام القاطعة

ـن    ینتمیان إلى  وأحسست أن شكري مصطفى وعالمه      الف

ـان       منتمائه ا واإلبداع والخیال أكثر من    ـاة، وك ـع الحی ا لواق

ćƔŸƔŗųƐũŠ�ŕƈ�ŔŨƍƏ��řƆŰ ƂƈƅŔ�Şũŧ�ŧŸŰ Ɣ�ƉŌ�ŕ���

����������Ž ŕƊœś» ŬƛŔ�ƉŠ» Ŭ�Ɠž�ŔćŧƏŠƏƈ�ƉƏƄŌ�ƉŌ�Ŝ ŔŧţƗŔ�ŉŕŮśƏ

وكانت لحظات مخیفة وأنا أسمع فتح المشنقة من        . وقت شنقه 

���������ŕĻƊƔŪţ�ŕćŗŲ ŕŻ�Ś ƊƄ��ƌƁŕžũ�Ɖƈ�řŸŗũŌ�Ŷƈ�ƑƅŧśƔƅ�ƌƔƈŧƁ�Ś ţś��

ـى       وبعد انتهاء عملیة اإلعدام فت     ـرعنا إل ـواب، وأس حوا األب

ـب،         ،غرفة اإلعدام  ـه الغری  وألقیت نظرة الوداع على وجه

 . وبكیته في زنزانتي زمنًا
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 بما وعدت به ابتسامات في      مضت سطور طویلة ولم أِف    

ـامین       ـیت ع لیمان أبى زعبل، وفي القسم السیاسي منه أمض

 . كاملین بین المجرمین والسیاسیین

ـت ال   وتعرفت على شباب متهم بالن     ـة  صب، وقض محكم

ا، یهوى ارتداء    محتاالً ظریًف  اًبسجنه سبع سنوات، كان وسیم    

ـرطة، ألن              ـدي الش ـي أی بدلة الضباط، وفي كل مرة یقع ف

 مقابل بضعة سجائر،    يوسیلته ال تتغیر، كان یغسل لي مالبس      

ـي           يوكان یرو   لي ما جرى في حیاته المثیرة وعن غبائه ف

ـر،     وفجأة أص عدم تجدید وسائل النصب،      ابته حالة من التطه

 . لب مني كتابة رسالة مني إلى الفنان نور الشریفوط

ـور              ـان ن ـدقه الفن ـد أن ص  فقد نشأت بینهما صداقة بع

�ĉŧŰ Ə�Ž ƔũŮƅŔ��ƂƊ�ƌƊŌ�ƀ�������ƉŌ�řƅŕŬũƅŔ�Ɠž�ƓƊƈ�Ŗ ƆųƏ��řųũŮ�Ŗ Ɣ

أكتب اعترافًا منه بأنه مجرد نصاب، وأنه حزین لذلك وكتبت          

بع، فكتبت رسالة أخرى    له الرسالة ولم یرد نور الشریف بالط      

 . وهكذا توالت الرسائل واالعترافات ونور الشریف ال یرد

ـن           والغریب أن صدیقي النصاب لم یعتذر ألیة ضحیة م

ضحایاه حتى بینه وبیني، والوحید الذي أراد أن یتعرى أمامه          

 . هو نور الشریف
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�ćŲ ƔŌ�Ž ƔũųƅŔƏ��������Ɖŕ» Ɗſƅŕŗ�ŕćƈƔţũ�ƉŕƄ�Ŗ ŕŰ ƊƅŔ�ƓƂƔŧŰ �ƉŌ�ŕ

����ƇƆž�Ž ƔũŮƅŔ�ũƏƊ�����������ƌ» Ÿƈ�ŕćƈƎ» Ů�ƉŕƄ�¿ŗ��ƌƔƆŷ�¿ŕśţƔ�ƏŌ�ƋŨŎƔ

��ŅŨŷ�ƒŨƅŔ�ũƈƗŔ������ČƑƆŷ�ŧũƈśƔ�ƉŕƄ�ŕƈ�ŔćũƔŝƄƏ��ĻƜƔƏų�ƌŗ���Ŷ» ƊśƈƔƏ�

ـدده           عن غسل مالبسي وإعداد المیاه الساخنة في الشتاء، فأه

ـود           بعدم كتابة الرسائل لنور الشریف وهنا ینتابه الفزع ویع

ƋŕƔƈƅŔ�ƉƔŦŬśƏ�ū ŗƜƈƅŔ�¿Ŭżƅ�ŔćũŻŕŰ��

ـي  ،»بالتأدیب« أمضیت صیفًا قائظًا     وفي سجن القناطر   ه

ـل           ـام داخ زنازین انفرادیة تم إعدادها للخارجین على النظ

ـكري            ـة ش ـي جماع السجن، وهناك التقیت بالرجل الثاني ف

ـاقة     مصطفى، محمد عبد السالم ال     محكوم علیه باألشغال الش

ـا           المؤب ـكري مم ـل ش دة، والمنشق على الجماعة بعد رحی

ĉũŷ���Ōũž��ũųŦƆƅ�ƌśŕƔţ�ű��Ś������ƉŕƄƈ�Ɠž�ƌŸŲ ś�ƉŌ�ƉŠŬƅŔ�ŘũŔŧŏ

 . آمن، وجاءت به لیعیش بین الشیوعیین

�ŕƂƈ�Ŗ ŕŮũƈ�ĉũŦś��������ŕƎƆŗƁƏ��ųƏƔŬŌ�řŸƈŕŠ�řƅŧƔŰ ƅŔ�řƔƆƄ�Ɠž�Ş

ـه           ـرج علی انضم للحزب الشیوعي األردني وسرعان ما خ

ـب         ـي  «وانضم لحزب التحریر اإلسالمي لمؤسسه الرهی تق

ـالح،  ، واشتغل فترة من حیاته في تجارة ال       »الدین نبهاني  س

كان في الثالثین وقت لقائي به، قلق النظرات، متعب الوجه،          
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ـداد              ـه وس ـواب رأی إال أنه كان على یقین ال یتزحزح بص

ـع            ا ـراعه م ـي ص ـى ف جتهاداته، عاصفة من التطرف حت

 . الجماعة، لم یخش على حیاته لحظة واحدة

ـداني   » الكامل«قرأت معه فصوالً من كتاب       للمبرد، وأه

ـیوعي        وأ يتفسیر الواحد  ـیلي الش هدیته مذكرات شاعر تش

 . »بابلونیرودا«العظیم 

ـي        يوروى لي كیف التق    ـطفى ف ألول مرة بشكري مص

ـن        ١٩٧١جامعة أسیوط عام     ، وكان شكري قد خرج لتوه م

السجن وذهب لیحصل على بكالوریوس الزراعة، كان محمد        

�������ŔƏ�řƔũŕŬƔƅŔ�Ś ŕƈŴƊƈƅŔ�¿Ƅ�Ɖƈ�ŕćŬœŕƔ�ƇƜŬƅŔ�ŧŗŷ���Ɖŕ» ƄƏ��řƔƊƔŧƅ

ƈ�ƒũƄŮćƈƏŪƎĻƊƔŪţ�ŕŕƓŗƔŲ ƎƅŔ�ũŕŮśŬƈƅŔ�Ŷƈ�ƌśƜŠŕŬƈ�ŧŸŗ����

ـان      ـي لیم ـام ف فعندما أرسل شكري توسماته للمرشد الع

ـم    » دعاة ال قضاة  «طره، رد علیه برسالة بعنوان       ـد توس لق

ع الذي یهلل للحاكم الكافر، إنما هو مجتمع        مشكري بأن المجت  

�����������ƛ�ƌ» Ɗōŗ�ŕćŸųŕƁ�ƇŕŸƅŔ�ŧŮũƈƅŔ�ŧũ�ŉŕŠƏ��ũſƄƅŔ�Ɖƈ�ŉƓŮ�ƑƆŷ�

ـأنه           یجوز تكفیر الناس ورجمهم بالباطل، كان شكري قلقًا ش

ـا    . في ذلك شأن محمد عبد السالم      واجتمع الرجالن وثالثهم
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 شكري، وهكذا اجتمع     الصغیر ماهر بكري ابن شقیقه     الشاب

ŅƅƏƏ��Ž ƔũŮƅŔ�Ŝ ƔŧţƆƅ�ŕĻƂŗų�řŝƜŝƅŔćũƔƈŌ�ƒũƄŮ�ƇƎƊƔŗ�Ɖƈ�ŔƏŔ���

ـر          ـى   الغریب أن شكري لم یكن في نیته إعالن الح ب عل

ـالى       «����ąƇąƍŕ#:المجتمع، بل كان مؤمنًا بقوله تع İžĄƏĿś�ĄƉƔËŨİƅŔ�ƉČŏË

������������ŕ» İƊŁƄ�ŔƏŁƅŕ» ĿƁ�ĆƇŁś» ŇƊŁƄ�ĄƇƔ» Ëž�ŔƏŁƅŕĿƁ�ƇĆƎËŬËŁſƊŇŌÉ�ƓËƈËƅŕĿŴ�řŁƄĿœËĿƜƈĄƅŇŔ

�����������ËĺŔ�űą ũĆŌÉ�ƉĆ» ƄŁśĿ�ƇĆ» ƅĿŌÉ�ŔƏƅŁŕ» ƁĿ�Ëű ĆũÉƗŔ�ƓËž�ƉĄƔËſŸĄŲĆ śĿŬĆƈą

ŕĄƎƔËž�ŔƏąũËŠŕĄƎŁśĿž�ĻřĄŸËŬŔĄƏ"

ـالن          فالهجرة كانت  ـل أو إع ـیس القت  هدف الجماعة ول

ـة           ـل الجماع ـیخ  «الحرب، لكن شاءت الظروف أن تقت الش

ـدة            » الذهبي ـع ع على غیر إرادة األمیر، فما كان له أن یخل

 . الحرب ویترك الجماعة

ـت           ـها، وخرج ـى نفس وفي السجن انقسمت الجماعة عل

ـرة             ـود م أصوات تنادي بأن شكري لم یمت وأنه سوف یع

��ƅ�ƐŧŰ śƏ��řƔƊŕŝ���������ŕćƔŗƊ�ƉƄƔ�Ƈƅ�ƒũƄŮ�Ɖōŗ�ƇƜŬƅŔ�ŧŗŷ�ŧƈţƈ�ƇƎ

ـل          ـ «بل داعیة، وحتى األنبیاء یتعرضون للموت والقت ا فریقً

 . »ا تقتلونكذبتم وفریًق
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�����������ŕćƈƆ» Ŭƈ�Ɖŕ» Ƅ��Ɠƅ�řŗŬƊƅŕŗ�ŕćŲ ƈŕŻ�ƇƜŬƅŔ�ŧŗŷ�ŧƈţƈ�ƉŕƄ

ćŰ Ɣũţ���������ƉŠŬƅŔ�ƉŕŗŲ Ɓ�ŪƏŕŠśś�ƌƈƜţŌ�ƉƄƅ��Ś ŔƏƆŰ ƅŔ�ƑƆŷ�ŕ

ویدرس األحوال  وهكذا راح یفكر في الهروب، ویرسم الخط        

ـه           بصمت وصبر، وأنا أراقبه في حالته الغریبة، حتى غادرت

 . بعد وداع دامع بیننا

ـوح         –ناف  ئوفي سجن االست   ـل مفت ـجن تراحی ـو س  وه

���Ś ŕƈŕƈţƅŔƏ�Ŗ ŔƏŗƗŔô�ĉũŸś�������Ɖŕ» Ƅ��ƒũŗŕŠƅŔ�ŭ ƔƏŕŮƅŔ�ƑƆŷ�Ś ž

���ŕĻƁũŕŦ�ŕćŰ ŦŮ�Ɠƅ�řŗŬƊƅŕŗ��������¿Ƅ�¿ƏŦŧ�Ɖŷ�¿ƏƗŔ�¿ƏœŬƈƅŔ�ƏƎž

ـجن   ـ : الممنوعات الس ـراص     األم ـدرات، واألق وال، والمخ

 . المخدرة بأنواعها، وكل شيء

ـن           وفي الصباح یدخل الجابري حامالً في مكان حساس م

ـه             ـل فی ـدني یحم جسده ما یسمى بالرفاس، وهو أنبوب مع

ـاس          األموال والمخدرات، وكان الجابري یضع أكثر من رف

ـدما           في هذا المكان الحساس ویمشي به مسافات طویلة، وعن

ن یهلل له الجمیع وینزل الرفاس تلو الرفاس لیبدأ         یدخل السج 

 !الغسیل وتوزیع الغنائم

����������ŔƏ» žũśţŔ�ƉƔŨ» ƅŔ�ƉƔƈŕŠƎƅŔ�ŧţŌ�ƑƆŷ�ŕćŲ ƔŌ�Ś žũŸś�ƃŕƊƍƏ

ـات        » التوتو«صناعة   وهي علبة من الصفیح تطلع منها لفاف
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����ćũŧŰ ƈ�ŢŗŰ Ɣƅ�Ś ƔŪƅŕŗ�ŒƆśƈƔƏ�řƔƊųƁ�ƅ�Ŕ�����Ŷ» Ɗƈś�Ŝ » Ɣţ��ŧƏƁƏƆ

ـود،      الئحة ـه      السجن استخدام أي مصادر للوق ـد اخترع  وق

Ś ŕƔƊƔŬƈŦƅŔ�Ɠž�ƉŠŬƅŔ�Ɠž�ŔćŧƏŠƏƈ�ƉŕƄ�ƓƊŕƈƅŌ�ū ƏŬŕŠ���

وعند استخدامه یقف أحد المساجین یراقب الشاویش، فإذا        

ـوى .. تاوى«: اقترب من الزنزانة صاح    ـب    .. ت ـذا لق وهك

 .بالتوتو

ـو         ـد للوق ـدر جدی د، إال أن  ورغم دخول السخانات كمص

 . مرة بمكانته في سجون مصر العااالتوتو ظل محتفظً

ـزة،        يأما صدیق   رفعت، وهو نشال محترف بمنطقة الجی

فكان یتحایل على حیاته في السجن والحصول على السجائر         

مقابل روایته للمساجین عن األفالم األجنبیة التي یحفظها عن         

����������Ɖƈ�ŉŔŧśŗŔ�ŕćƈƆƔž�ƒƏũƔƏ�ƉƔŠŕŬƈƅŔ�ƉƔŗ�ū ƆŠƔ�ƏƍƏ�Ŗ ƆƁ�ũƎŴ

ـد إ«حتى كلمة   » مة بمعامل أنیس عبید   طبعت الترج « إي » ن

 . ةالنهای

����������ŧƍŕ» ŮƈƅŔ�ű » Ÿŗ�Ɠž�ƉƏŸƈśŬƈƅŔ�ƌŸŠŔũƔ�ƉŕƄ�ŕƈ�ŔćũƔŝƄƏ

وصف القبالت واألحضان، وذات    الجنسیة خاصة، فیستفیض    

عتدى علیه أحد المستمعین ألنه یغشهم ویروي لهم نفس         مرة ا 
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الفیلم بعنوان آخر، ولم ینقذه سوى زمیل له عرض علیه أن           

 .  السجائریحمیه من المستمعین مقابل نصف دخله من

وهكذا راح رفعت یتحرك بین الزنازین وهو آمن ویروي         

ũœŕŠŬƅŔ�Ɖƈ�ŔćŧƔŪƈ�ƓƊŸƔ�ŕƈ�ƏƍƏ�ƉŔƏƊŷ�Ž ƅōŗ�ŧţŔƏƅŔ�ƇƆƔſƅŔ��

ـاب،      : عالم غریب وواضح   ـاب نص اللص لص، والنص

ـل              ـة بك ـي الحقیق والقاتل قاتل، ال أقنعة وال ماكیاج، بل ه

 .قسوتها وعریها

������ũſƊƈ�řŸƆƂƅŔ�ƉŠŬ�Ɠž�ƌśƔŲ Ɓ�¿ƈŕƄ�Ƈŕŷ�����Ƈ» Ɓũ�řƊŔŪƊŪ�Ɠž�Ŕćŧ

ـائي             ،٥ ـى إلق ـات عل  أذكر منه اللیلة األولى، فلم تمر لحظ

 . بأرض الزنزانة حتى غبت في نوم عمیق

ـد أن       وال أدري كم عدد ا     ـتغرقتها، وبع لساعات التي اس

ـ ییقظت تذكرت كلمات ناظم حكمت الحز     ستا ـاعر   –ة  ن  الش

������������Ɠ» ž�ŕ» ćƈŕŷ�ƉƔũ» Ůŷ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ƑŲ Ɓ�ƒŨƅŔ�ƓŷƏƔŮƅŔ�ƓƄũśƅŔ

 :  یقول ناظم–یا سجون ترك

 ن طبیعتنا تتغیر حسب مكان إقامتناإ«

 وهنا أحببت النوم

 یأتیني كصدیق
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 . »لم أر نفسي في الحلم سجینًا قط

ـة            ـات دون معرف ـذه الكلم والغریب أنني كنت أحفظ ه

ـت          . بمعناها ـى تعلم كنت أرددها دون فهم ودون وعي، حت

فرحت  فنقشتها بأظافري و   ٥معناها بین حوائط الزنزانة رقم      

 .  اإلبداعیةيباكتشافات

ـك           ویضم سجن القلعة أربعین زنزانة فقط، تحولت بعد ذل

��řƔſţśƈ�Ś ŔũŠţ�Ƒƅŏ����������¿» ŗ��ƉƏŠ» ŬƅŔ�řţƆŰ ƈƅ�ŕćŸŗŕś�ƉƄƔ�ƇƅƏ�

����������Ś ŕ» ƔƆƈŷ�ŶŮŗŌ�Ƈśś�ƌƔžƏ�řƅƏŧƅŔ�ƉƈŌ�Ŝ ţŕŗƈ�Ž ŔũŮƙ�ŕćŸŲ ŕŦ

 . التعذیب الجسدي

ـهو         ر ولم أتعذب باإلصابات التي اخترقت جسدي في الش

ـي     لت   عملیة واحدة ال ز    لكن.. األولى أذكر تفاصیلها هي الت

�ž�ƓƊśŸƁƏŌƓ��������ŕƈŧ» Ɗŷ�ŕ» Űć ũŕƁ�ŉŕś» ŮƅŔ�Ɖŕ» Ƅ��ũŕ» ƔƎƊƛŔ�ŘƏƍ

����������ƉŠ» ŬƅŔ�ř» ƍŧũ�Ɠž�ƉƔƊƔŸƅŔ�Ŗ ƏŰ Ÿƈ�ŕćƈŕƈś�ŕćƔũŕŷ�ƓƊƏŠũŦŌ

����������řŴţƅ�¿Ƅ�Ɠž�ŉŔŧśŷƛŔ�ũŴśƊŔ�ŔćŧŸśũƈ�ŕĻſƁŔƏ�ƓƊƏƄũśƏ��ŘũŧŕŗƅŔ

 ووقع األقدام من حولي یسرع حینًا ویبطئ أحیانًا، فجأة تجمد         

ـداع  يالزمن وأحسست أن األرض تمید من تحت       ـي أت  ى وأنن

ـه          دكعامو .  من الملح ما أن المس األرض حتى تناثرت ذرات

ـبض           لحظة لم أشعر فیها بشيء، تجمدت أطرافي وتوقف الن
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���������ŕ» ŷćƏũƈ�ƉŕƄ�ƐũŠ�ŕƈ�ƉƄƅƏ��ŧţŌ�ƓƊŬƈƆƔ�Ƈƅ��ŕćƈŕƈś����Ɠ» žƏ�

ـیس           ـاب رئ ـد الوه المحكمة رویت للمستشار مصطفى عب

ـي         المحكمة ما ج   رى، وهناك عرفت ألول مرة أن التعذیب ف

ـى            ـة، واكتف ـیس جنای ـة ول التشریع المصري مجرد جنح

 في تقریر الطبیب الشرعي     ةالمستشار باعتماد الجروح المثبت   

ـل            ولم یلتفت لعملیات سحق الروح والبدن التي تتم في معتق

 . القلعة

ـن       يلذلك قضت المحكمة بتعویض    ـه ع  خمسة آالف جنی

��ŕŰ ŏ�ŘũŮŷ�řŸŗũŌ���Ŭś�Ś Ų žũƏ��řƔƊŧŗ�řŗ����ŔćũŰ ƈ�Ś ƅŪ�ŕƈƏ��ŕƎƈƆ

ـارد          على أن ما رأیته     في شتاء ینایر كان هوالً، وال زلت أط

ـباط    –الضباط بالقضایا تلو القضایا حتى أن أحدهم          – الض

ـون     لذانحن لم نلمسك،    «: قال لي بالحرف الواحد    ـن آمن  نح

 . »أبریاء أمام القانون

ـا        ـاة   وقد سعدت برسالة ماجستیر قدمها وكیل ن دي القض

ـذین          یطلب فیها تعدیل التشریعات الخاصة بمعاقبة الضباط ال

ـة           یعتدون كل یوم على النزالء، ویطلب توقیع أقصى العقوب

 . على كل من یعبث بالجسد اإلنساني وحرمته
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���ŗ�Ś ŸųƁ�ŕćƈŕŷ�ƉƏũŮŷƔ������ƃƅŨ�ƇŻũ��ƓƊŠŬ�Ś ŔƏƊŬ�ƉƔŗƏ�ƓƊ

ـیس     ـجن ل ال تزال هناك فصول موجعة لم یحن أوانها، فالس

ـن     قضب ـة م انًا من الحدید، إنه حالة من العجز واإلهانة، حال

ـه وكأ       األلم الذي  ـنوات     ال یهدأ، ویظل اإلنسان یحمل ـه س ن

 . إضافیة لعمره الحزین

�����������Ɖ» ƈƏ�ƃƊƈ�ũŗƄŌ�řŗũŠś�Ɠž�ŵƏƁƏƅŔ�ƏƎž��ŕćƈƜƔŏ�ũŝƄƗŔ�ŕƈŌ

ـطفى     . واقعك ومن ثم جاءت المفارقة     لقد قلت للمستشار مص

 : عبد الوهاب بالحرف الواحد

ـدافع       يظننت في نفسي یا سید    «  أنني شاعر یستطیع أن ی

ـا      تعن قضیة شعب حتى جاءت اللحظة ال       ـتطع فیه ي لم أس

 . »الدفاع عن كرامة جسدي

 . وهنا فقط تكمن المأساة وال تنتهي

 ) ٢٢/١١/١٩٩٨: جریدة الجیل(
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 جتنابها األیام أن اومن عجب

įƈŞřƃŒ�ž ƒűŊ�ƙ�ƑƈŊƍ�ťœŬŧ�œŕ�

 بشار بن برد

تناثرة من شجرة المیالدتناثرة من شجرة المیالدĄƆĄƆشیب شیب ااشرشر

����Ƈŕŷ�ƌśƊƔ�Ƈƅ×Ô�����������ŧ» ŗŷ�ř» ƂţƜƈ�Ɖƈ�ŧŸŗ�ƌśƊŌ�Ƈƅ�ŕƊōž��ŕćƈŕƈś�

 ! واألطراف الموحشة، واللیالي النزقة،ربه التائه في الحانات

ـرح         هربه التائ  ال یزال عبد   ـي ش ـوظ ف  یعظ نجیب محف

ـا         «: محنتنا إذا خرجنا منها سالمین فهي الرحمة، وإذا خرجن

 . »!لمنها هالكین فهو العد

 !أي عدل یا شیخنا المطعون؟ أي عدل؟

 داتتردُّ

 !لم ینته العام

ـاكر            فأنا لم أفرغ من قراءة كتاب شیخنا الجلیل محمود ش

 . »نمط صعب ونمط مخیف«

عن » في خمرته، معصوب  «وكیف أفرغ منه وأنا معتقل      

 غیره؟ 
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ـاكر،     : كیف أستطیع العیش بین لحیتین     ـود ش لحیة لمحم

 !وأخرى لكارل ماركس؟

 صورة 

ŕćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�¿ŗƁ�

������ŕćƔŧ» śũƈ�¿» ŗŷŪ�ƓŗŌ�ƉŕƈƔƅ�řţŕŬ�Ɠž�ƑŬƔŷ�šƜŰ �Ś ƔŌũ

 . قمیصه الصیفي وحامالً تاریخ بالده من زنزانة إلى زنزانة

ـامرون         ـزاة ومغ هكسوس وبطالمة وأتراك وممالیك وغ

وقراصنة من كل لون وأرض، راح صالح عیسى یطاردهم         

ـذابح      في آبار التاریخ العمیقة، ویروي ما فعلوه ب        ـن م ـا م ن

 . ومجازر

ƑŬƔŷ�šƜŰ �Ŗ śƄ�ŕćƈŕŷ�ƉƔũŮŷ�¿ŗƁ���

 !» تصیبیلهون بالسكاكین وال یدرون أي قلٍب.. آه«

 . وأصیب القلب بطعنات اللهو والمطاردة

ـورات            ـات والث ـذه الخیب ـل ه خمسة شرایین حملت ك

 . والهزائم

ا نبش   نبش اإلنجلیز قلبه كم    – ویاللمفارقة   –وفي انجلترا   

 ! ظالمهمهو في تاریخ م
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 !روا إال على قباٍب وأجراس وأسبلة صدئةلم یعث

ـة            ـداءات مجروح ـورة ون لم یعثروا إال على أناشید مبت

 . وتواریخ مكذوبة، وأسماء شهداء لم یولدوا بعد

ألم تتعلم في الحزب الشیوعي أن      .. أیها المقریزي الساذج  

 !!القلب لیس مكانًا إلخفاء الحب؟

لوعةلوعة

��ŧŗŷ�¿ŔŪƔ�ƛ��œŕśƅŔ�ƌŗũ�������ƌ» śŕƈƆƄ�ŕ» ćƔſśƂƈ�Ś ƅŪ�ŕƈƏ��ŕćƈœŕƍ�ƌ��

 . »الحاضر ضوء خافت بین ظلمتین«

لقد عاش نجیب محفوظ في قلب الحاضر وضوئه، وعاش         

ـي     .. المتعصبون في ظلمة الماضي    فهل سكن الشیوعیون ف

 !ظلمة المستقبل؟

كاریكاتیركاریكاتیر

ـاطى إال           حجازي الرسام ال یحب شجرة المیالد، وال یتع

 . الحمص والحالوة السمسمیة

ـرار             ـي أس ـن یخف وفي عید المیالد تمنیت لو عرفت أی

ـالم     ! كیف یرسم الشعر األكرت   و! النساء ولماذا لم یسمح ك
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��� ŕćƈŕŷ�ƉƔŝƜŝ�¿ŗƁ�ƌƈŌ����������Řũƈ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ƉƔŝƜŝƅŔ�źƆŗ�ƌƊŌ�Ž ũŷŌ

ŔćŧţŔƏ�ŕćƈƏƔ�ƉŬƅŔ�ƋŨƍ�Ɖŷ�Ƌũƈŷ�šŪţŪśƔ�ƇƅƏ���

ـار             ـاأللوان واألحب ـه ب ـخ ثیاب وأعرف أنه ال یزال یلط

 .  الیومیةواألحداث

������������ũ» śžŧ�Ɖ» ŷ�ŔćŧƔŸŗ�ƋŉŕŬƊ�ƓſŦƔ�ƉƔŌ�ŔćŧŗŌ�Ž ũŷŌ�Ƈƅ�ƓƊƊƄƅƏ

 !الرسم، وغرفة الموسیقى؟

ŒĆťŕŊ�¾Ů ř�ƅƃ�¾őœŪŒĆťŕŊ�¾Ů ř�ƅƃ�¾őœŪ!!

ـن            في كل صباح یصعد محمد عودة إلى القلعة، ویسأل ع

ـن             ـدي وحس ـر وغان رسائل لم تصل من جمال عبد الناص

 . فتحي

ـي           وعندما ال یعثر على رسائله یلقى بالبیریه والكوفیة ف

 !جرى العیونم

 . وعند الظهر یتسكع بین الحسین والصلیبة

ـت          عودة نصف صوفي ونصف علماني، یقرأ في فهرس

 ! تونجي ویكتب الرسائل لماوتس،ابن الندیم

 في  ىوال یر » إدیف بیف «وفي المساء یستمع إلى أغنیات      

 ! ذلك خیانة لسید درویش
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ـا          یحب لوحات محمود سعید، ویكتب عن رمبرانت وجوب

 . وسیزان

 –بطل المقاومة الفیتنامیة    » جیاب«یعلق صورة للجنرال    

�����������ŉŕ» ƊŗŌ�Ɖƈ�ŉŕƎſŬƅŔ�ƌƆŸž�ŕƈ�ƑƆŷ�ƓŗŔũŷ�ŧƈţƗ�ŔćũŨśŸƈ�Ŗ śƄƔƏ

 !شعبه

ـي           وفي عید المیالد أقدم لعودة بیریه وكوفیه جدیدتین لك

�����������¿» Ű ś�Ɖƅ�¿œŕŬũ�ƑƆŷ�ŕćŠŕŠśţŔ�ƉƏƔŸƅŔ�ƐũŠƈ�Ɠž�ŕƈƎŗ�ƑƂƆƔ

ŔćŧŗŌ��

عزاء متأخرعزاء متأخر

ـیم     –نعم القصاص    عبد الم  –مصطفي طیبة     – أسعد حل

 .  وغیرهم، شهاب سعد–عبد المنعم شتلة 

ـاركین           ـام ت ـذا الع شیوعیون مهزومون منسیون ماتوا ه

 . أحالمهم وقیودهم وزنازینهم لمن یأتي بعدهم

أحبوا وطنًا لم یعرفهم، ورسموا خرائط لمستقبل لم یهدوه،         

ـت           ـره، انفتح وتمردوا على حاضر ملعون كلما حاولوا تغیی

 . بواب السجن والمعتقالت لتبتلعهمأ
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ŕƈ�����Ų Ō�ƇƎƅƏ��ŕćţũžƏ�Ŕũćƈŷ�ƉƔŰ ƁŕƊ�ŔƏśŉƓ����Ŷ» Ų ŌƏ�řŸƈŮ�

ـم             ـم ل باقة ورد على ضریحهم وال أرتدي ثوب الحداد، ألنه

 . یحبوا اللون األسود

العدد السادسالعدد السادس

 ومن ظلمة اللیل

 وأغالل الصمت 

 من رماد النسیان

 وارتداد الذاكرة

 سوف تبعث من جدید

» الفن والحریة«، مؤسس جماعة    نور كامل هذا ما جرى أل   

ـط       » التطور« مجلة   بحوصا التي أصدر منها سبعة أعداد فق

 . ١٩٤٠من ینایر إلى أغسطس 

ـائد،         سبعة أعداد حملت أصوات، وأفكار، ورسوم، وقص

 كامل التلمساني   – رمسیس یونان    –وترجمات جورج حنین    

ـموع         – فؤاد كامل    – ـن ش  عبد الحمید الحدیدي، وغیرهم م

 . التطور
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في » التطور«وبعد المالحقة والمطاردة، والسجن، غابت      

 ! وبقیت شعلتها خابیة،ظلمة الماضي

وجاء شاعر شاب، متمرد، دءوب، راح یبحث عن أعداد         

 . التطور، ویبعثها من جدید

 . وینجح في إیقاد جذوتها، وجمعها عدا العدد السادس

ـزائن وزارة الدا           ـي خ ـة،  ربما كان یرقد هذا العدد ف خلی

ـاعر      . وربما في مكتبة قدیمة    ـام  «المهم أن صدیقنا الش هش

 .  باقي األعداد في مجلد واحددرلم یعثر علیه فأص» قشطة

ـوطني            ـا ال ـن تاریخن ثروة ثمینة، وصفحات ال تبلى م

 . والثقافي

ـن             ـار الف ـى أنص إلى أنور كامل وإلى هشام قشطة وإل

�����ŕćŸƔƈŠ�ƇƎƔƅŏ��ũƏŰ ŸƅŔ�¿Ƅ�Ɠž�řƔũţƅŔƏ����ŧũƏ�řƁŕŗ����ŧ» Ɣŷ�Ɠž�

 . المیالد

بیكاسوبیكاسو

 !مهرج القرن ونحیبه

 !عبقري وخائن

 !شره ال یعرف الحب
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 !بالرذیلة» مفتون«وعاشق 

 . هو بابلو بیكاسو

» جیرنیكا«ي أمام لوحته الخالدة     عندما وقف السفیر األلمان   

 : رتعدت قدماه، وراح یسأل بیكاسوا

 . »هل أنت الذي فعلت هذا؟«

ćŧśţƈ�ƏŬŕƄƔŗ�Ŗ ŕŠŌŔ���Ō�¿ŗŚ Ɗ�o���

ـل              ـاس مث ـار الن ـدنیا، وأث لم یعرف القرن فنانًا شغل ال

 . بیكاسو

�����������Ƈŕ» ƁƏ��řŗŦŕ» Ű ƅŔ�ƌ» śŕƔţ�Ɖŷ�ŕćƈƆƔž�ŕƊŧƍŕŮ��ŘũƍŕƂƅŔ�ƓžƏ

ـى   » أنتوني هویكنز «بتمثیل دوره الممثل المهول      الحائز عل

 . »سیر«لقب 

ـه       دیعود هویكنز لیسحرنا من ج     ـد فیلم ـد بع ـمت  «ی ص

 . »الحمالن

�ąƈ�ŧƏŸƔćŧŬŠ��ƍŌƏ��Ŗ ũŻŌ�Ŕ������Ɠ» ž�Ś Ůŕŷ�řƔŰ ŦŮ�ƇŴŷŌƏ��Ƈ

 . زماننا

بیكاسو بألوانه، وهذیانه، وغرامه، جاء تعبیر هویكنز عنه        

ŧƅŕŦƅŔ�ƉſƅŔ�ƌƊŏ�ƏŬŕƄƔŗ�¿ŝƈ�ŕćƈŕƈś�ŔćŪŠŸƈ���
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 . إنه السحر المجرد

 . نه االعتذار عن شرور اإلنسان وآثامهإ

!!الخطأ واجبالخطأ واجب

 . لم ینته العام بعد

ـي   » دار بن بر  بشّ« في دیوان    فأنا ما زلت أقرأ    فهو یمنحن

ćƈœŔŧ���ƓœŕųŦƗ�řŸƊƂƈ�Ś Ŕũũŗƈ�ŕ��ũŕŮŗ�������ųƔƆŬƅŔ�ũƔũŲ ƅŔ�ƃƅŨ

 ! الجامع، هو الوحید الذي أشعر معه بفضیلة الخطأ

 : یقول بشار

 ومن عجب األیام «

 إن اجتنابها رشاد 

 »وأني ال أطیق التجنبا

 . »عدم الرشاد«یتم كیف یدفعني بشار إلى أرأ

 ریمة؟وكیف یحرضني على العصیان، والج

 فكیف نتجنب األیام؟

ـراد       ـدین، ف ـأ    ىوكیف نبقى معزولین، مبع ؟ إذن فالخط

ـاعر          مشروع، وعدم الرشاد واجب، والخطیئة حق، لیس للش

 . وحده ولكن لكل واحد فینا
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����» ŅŮŗ�Ɖ» ƄƅƏ��Ŷ» ƔƈŠƅŔ�ƀţ�Ɠž�ŕćŗƊŨƈ�ŕćƈœŔŧ�ƓƊŔũŌ�ŔŨƄƍƏ�ũŕ

 . حساس بالذنبصني من اإلخلّ

������ųƂž�ŒųŦś�ƉŌ�řƔƂƔƂţƅŔ�řŸśƈƅŔ�ŕƎƊŏ��ćƈƏŧ�ŒųŦś���ū ŕŬţŏ��ŕ

 .  أو شعور بجدوى االعتذار،باإلثم

ـريء،           .. هآ یا سید الخاطئین، لم یعد لنا مكان في عالم ب

ƇũŠƈƏ�ƉƏƊŠƈ�ƇƅŕŸƅŕž��ƇũŠƈƏ��ƉƏƊŠƈ�ŕćŲ ƔŌ�ŕƊŌƏ���

بروفیل شخصيبروفیل شخصي

 . لم ینته العام بعد

 . محمد ناجي» مقامات«فأنا مازلت أقرأ في 

�����ƈƔƆŬ�ƉŬţ�Ś ŕţƏƅ�ƇŕƈŌ�ŕĻſƁŔƏ�Ś ƅŪŕƈƏ����ƌƊŔƏƅōŗ�ŔćũƏƈżƈ�Ɖŕ

 !  وحرائقه،وأحزانه

 !مازلت أبحث عن أمي

 !مرأة تخطئ في اسميما زلت أعشق ا

ũćƏƔų�ƇŬũŌ�Ś ƅŪŕƈƉƔƊƔŸƅŔ�ōſųƈ�ƓƊŌ�ƇŻũ�ŘũŰ ŗƈ�Ŕ��

ـان               ـف فن ـم أن ـري، رغ ـن عم ما زلت في الثالثین م

 !الكاریكاتیر حجازي

 )٢٩/١/١٩٩٧: األهالي(
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 كیف تسمعونني؟ إنني أتكلم من بعید

  شارنیهری

!!اعترافات لیس هذا أوانهااعترافات لیس هذا أوانها

 !»إشكالیة«ال أحب كلمة 

ـل           ـات مث ـرأت كلم ـاب «ویمألني الشك كلما ق » الخط

 . »المصداقیة«و » اآللیات«و

كلمات كلها جدیدة ووافدة على مقاالتنا وتحلیالتنا، وأصبح        

الصحفیون والسیاسیون والمتحذلقون، حتى    : الجمیع یلوكونها 

 . إلعالم والثقافةصغار الموظفین في وزارتي ا

����ćũƈśŎƈ�ƏŌ�ŘƏŧƊ�Ś ũŲ ţ�ŔŨŐž�������Ž Ə» Ŭž��ř» ŮƁŕƊƈ�řƂƆţ�ƏŌ�Ŕ

 . وهي مفردة أكثر غرابة من سابقاتها» فعالیات«تسمع كلمة 

ـات           ـور كلم ویتزامن ظهور هذه الكلمات الغریبة مع ظه

ـه «أغرب على لسان الطبقات الجدیدة مثل        ـه  «و  » نحتای می

 .  بإشارة من الخنصرةمصحوب» كده«و» میه

Ə�������ŕćŗƄŔƏƈ�ƉƏƄƔ�ƉŌ�Ŗ ŠƔ�ũŸŮƅŔ�ƉƗ��řƔƈƏƔƅŔ�ŘŕƔţƆƅ�o��ŧ» Ƃž

 !جاءت قصائد الحداثة حافلة بالكلمات والمعاني العجیبة
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ـة   «فالشعراء یتحدثون عن     ـرأة الكونی ـال  «و  » الم اعتق

ـرقص و     » العنزة«و  » الفراغ ـكران   «التي ت ـو الس » رامب

ـواء      وغیرها من المعاني     الفاسدة والتراكیب التي تعكس الخ

ţųŬƅŔƏƛŔ�ƉŔƏƅŌ�¿ƄƏ�řƔĉŧŶƊŰ śƅŔƏ�ŉŕŷ���

ـاحة            ولم یقتصر األمر على الشعر وحده، بل امتد إلى س

ـى       لالرسم، وامتألت ال   ـة عل وحات باألجسام الغریبة والمعلق

ـألت   » التجرید«السطح واأللوان المتناثرة تحت شعار       فإذا س

لك بلهجة  الفنان المحدث عن معنى هذه الهذیان اللوني یقول         

ـال       صراعات اإل  إنها«: متكلفة نسان المعاصر تتفجر ألوانًا ب

 . »غایة وال ترتیب

ـمت ألن            فإذا كنت على معرفة ما بفن الرسم فسوف تص

 : وكان شیخ المعرة یقول» منطق مفحم«الجهل 

ćƔŮŕž�ū ŕƊƅŔ�Ɠž�¿ƎŠƅŔ�Ś ƔŌũ�ŕƈƅŕ�

 ن أني جاهُلت حتى ظُلتجاه   

�����ŴţƅŔ�ŉƓŬ�Ś ƊƄ�ŔŨŏƏô���ƓƆŝƈ�ô��ćŗŕśƄ�Ś ŌũƁƏ����» ţƗ�ŕćƔŧƂƊ�ŕ�ŧ

ـا           ـول م النقاد المعاصرین، فسوف تصاب باكتئاب مزمن له

ـرر      «فهناك  . تقرأ ـل المتك ـاریة للفع ـاك  » الداللة اإلش وهن

ـاء     اختزان ا « ـارات  ا«و. »للحظة المكثفة في حرف الح نفج
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���¿ƏƅŧƈƅŔ�ŢſŬ�ƑƆŷ�řżƆƅŔ�o��ŔćũƔŦŌƏ�����Ŗ ƔƄũśƅŔ�Ɠž�ƑƊŸƈƅŔ�ŕƔŕŴŮ

 . »المستتر

ـن        ـاحیة م ـر   باإلضافة إلى عشرات الرسوم اإلیض  دوائ

ـل   «و» التكرار«وأسهم وخطوط ماثلة لمعنى      ـاب الفع » غی

 !»انشطار حرف العلة«و

ـبعض         ـها ب ـول     –وألن األشیاء مرتبطة بعض ـا یق  كم

ـف          –الشیوعیون    فإن هذه الطریقة في التعبیر النقدي ال تختل

ŧƅ�ũƔŗŸśƅŔ�řƂƔũų�Ɖŷ�ŔćũƔŝƄƐƉƔƅƏœŬƈƅŔƏ�řƈƏƄţƅŔ����

ـاد    فما الفرق بین ما یقوله النقاد وما         یقوله أساتذة االقتص

ـة    ـي        . وخبراء الموازنة والخصخص ـدهم ف ـل أح ـم یق أل

إن اآلثار االحتكاریة لعملیات الخصخصة سوف      «: التلیفزیون

تنعدم عند دوران العجلة وارتفاع حرارة المنافسة وفق آلیات         

 !»جدیدة

ـها             ـز رأس ـة ته في الوقت الذي كانت فیه المذیعة التعس

ƅ�ƀƔƈŸƅŔ�ƇƎſƅŔ�Ɖŷ�ŔćũƔŗŸśũƔŗŦƅŔ�Ś ŕƈƆƄ��

ƏƊ���ũĉŮƈƅŔ�řżƅ�Ƒƅŏ�¿Ű��ŅƊŰ Ə�ŧŧŠƅŔ�ƉƔŷ�����ŧ» Ƃž��ƉƔƊŔƏ» ƂƅŔ�ŵŕ

ـوا          تأثروا بما أصاب الشعر والرسم والنقد واالقتصاد وراح
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ـى          ینحت ون لغة موازیة، ولعل قانون الصحافة خیر شاهد عل

 . هذا التجدید

ـالم  «،  »اءراالزد«لمات  انظر إلى ك   ـارة  «،  »تهدید الس إث

ـن    » « على الكراهیة  الحض«. »المشاعر المعادیة  ـل ع النق

ـحت        » الصحف األجنبیة  ـو ص وغیرها من اإلبداعات التي ل

 !ألصبح الصحفیون أمة من الخونة

السنهوري «ورحم اهللا زمانًا كان یسافر فیه الفقیه العالمة         

ـاء          » باشا ـذه النتق ـه تالمی إلى شواطئ البحر األحمر ومع

ـری       ـة التش ـيء اللغ عیة الكلمات المعبرة عن المعنى حتى تج

ـى أو            صافیة كالبحر، رائعة جمیلة، ال یشوبها فساد في المعن

 . غلظة في النطق

ـنهوري          فاللغة روح المعنى، ومن ثم جاءت نصوص الس

Ɓ�����ćŧŔƏƈ�ū ƔƅƏ�ƓſŰ ƈƅŔ�ũŸŮƅŔ�Ɖƈ�ŕćŸųŔ�����ŕƈƄ��řśƔƈ�řżƅƏ�ŘŧƈŕŠ�

 . یال الصحافة اغتجاء الحال في قانون

ـى أ   » فیتزجرالد«لقد كتب الشاعر العظیم      ـد  رسالة إل ح

 : أصدقائه یقول فیها

 !»وكیف نسامحهم وقد أهملوا في اللغة«
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ـة              ـتخدام كلم ـن اس أما أنا فلن أسامحهم حتى لو كفوا ع

 !»إشكالیة«

عترافات محاصرةعترافات محاصرةاا

ćţŲ ŔƏ�ƉƏƄŌ�ƉŌ�ŧŗ�ƛŕćţƔũŰ Ə�ŕŕćŲ ƔŌ�ŕÆœƔũŠƏ����

 . ال بد أن أكتب عن المرأة التي أحببتها

ـا         .. ولكن ـة مش ـى حقیق ـأتمن األوراق عل عرنا كیف ن

ƓƄŬſƔƏśŬƔŧ�ŕćƈœŔŧ�ƑŮŦƔ�ƉŕƄ�ŕƈƄ�ŕƊŬƔŬŕţŌƏ��

ـذي             ـزمن ال ـذا ال وكیف اعترف بعد هذا العمر، وبعد ه

 !هجرته

 . خفي، عناق بین عطشین فالحب إحساس غائر، وفرح

ـهى         ـقین، وأش الحب أطول رحلة احتضار في حیاة العاش

 .  في القلبةطعن

 .. الحب احتالل باآلخر ونفي فیه

ـف       الحب وحشة آمنة، وص    ـة األك ـزدحم، ولعثم مت م

 . والشفاه

تصدع بغیر انهیار، وشوشات هادرة، ونحیب عمر سكنته        

 . العاصفة
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 . فوضى اإلیقاع، ورفض الممكن، ورائحة اللوعة.. الحب

ـي          .. الحب ـال تردن أن أسقط من فوق مشابكك الذهبیة ف

 . أرض

ـاد    .. جدار ورغبة .. الحب ـو بالرم ـوة  .. نداء محش خط

 . ها الطریقتهجر

 ل أنا واضح وجريء؟ ه

ـالث    .. ال أظن  ـزب،    : فأنا خائف من ث ـة، والح الحكوم

 !وجمعیات حقوق اإلنسان

ييسالم على أصدقائسالم على أصدقائ

ـذ        ـا     لي صدیق ال یكف عن زجري وته ـلوكي كلم یب س

 !خطائيوما أكثر أ.. أخطأت

ـة          وهو صدیق عمري، ومعه أشعر باألمان الكامل، والثق

 . بالنفس، وحالوة الصحبة، ومعنى الصداقة

�����������Ŗ Ũ» ƄŌ�ŕ» ƊŌƏ�ŕćƈœŔŧ�ƀŧŕŰ �Əƍ��ƒƏŲ Əž�ŕƊŌƏ�ųŗŲ Ɗƈ�Əƍ

 . أحیانًا

 . وأنا منفعل وطائش.. هو حلیم وصبور

 . ورغم هذا جمعتنا صداقة العمر
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 .  وال یكتبهیعشق الشعر ویحفظه

 . ویقرأ بنهم وعمق بالغین

ـد    يیحدثك عن هیكل والمتنب    ـن عب ـذوق      واب ـه، ویت رب

  .الموسیقى الشرقیة والغربیة في آن

ـه         ا حدثك ع  إذ ـى عالم ـك إل  ن صالح عبد الصبور حمل

ŔćŧŗŌ�ƋŌũƂś�Ƈƅ�ƃƊōƄƏ���

ـیف             ـي أرش ـك ف وإذا حدثك عن فن السینما تشعر وكأن

 . عامر

ـع       ـل م ـب، ویتعام یجید اإلنجلیزیة ویقرأ بها أحدث الكت

ـرف          التراث العربي دون وسیط عاشق ألمهات الكتب، ویع

 . الفروق بین المحققین

براهیم اإلبیاري وعبد السالم    یحدثك عن محمود شاكر وإ    

ـا           هارون، ویحني رأسه أمام جهودهم في التحقیق، فلوالهم م

ـل           ـاني، ولظ ـا الجرح عرفنا األغاني لألصفهاني، وما قرأن

ـي دار          الجاحظ والمبرد وأبو علي القالي مخطوطات منسیة ف

 . الكتب

ـن       ،یحب إسماعیل یاسین    ویهوى تدخین الشیشة، ویتقن ف

 . هعروض الشعر وأوزان
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ـا           ـر عم ورغم أنه صحفي موهوب، وكاتب یجید التعبی

ـي            یحسه ویعرفه، إال أنه یتهیب الكتابة، وال یرى ضرورة ف

إال إذا كانت هناك إضافة، وألنه مثقف من عیار         » رتكابهاا«

����������ƐƏŬ�ũŧŰ Ɣ�ƇƆž��Ŗ ŕśƄƅŔƏ�ŘŉŔũƂƅŔ�ƉƔŗ�ŕćƈœŔŧ�ŧŧũśƈ�ƏƎž��¿ƔƂŝ

 . خاصةعلى نفقته ال» الجامعة المصریة«كتاب واحد عن 

ورغم هذه الصفات، إال أنه قادر على التعامل مع مختلف          

المستویات الثقافیة المتباینة، وهو مولع بالتحلیل والغوص في        

 . الشخصیات

 . أما سخریته فال حد لها

إنها الذعة، موجعة، دامیة، أما مع من یحبهم فهي سخریة          

 . مرحة، متسامحة، رفیعة وغیر جارحة

ـو        وكلما تحدث معي حرضت    ـت ل ـة، وتمنی ه على الكتاب

سجلت أفكاره المتدفقة وتأمالته الالمعة الذكیة، لكنه في حالة         

ففي رأیه إما أن تكتب الروایة كما كتبها هنري         . مقارنة دائمة 

 !ما فالر أو هرمان هسه أو نجیب محفوظ، وإمیلل

ـاص             ـوتك الخ وإذا كتبت الشعر ال بد أن یكون لدیك ص

 . ان الشاعر صالح عبد الصبوروهمومك الحقیقیة، مثلما ك
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وهي نظرة حقیقیة لمعنى الكتابة، وقدسیة یخلعها على هذا         

 . الرهیب» الفعل«

ـرام « الكاتب والصحفي بجریدة     يإنه صدیق  ـد  » األه أحم

 . عبد التواب

ـیس            كان في العقد الثاني من عمره عندما شارك في تأس

ـارك   ١٩٧٨عام  » األهالي«اإلصدار األول لجریدتنا      ، ثم ش

وعندما أحس بأن   . ١٩٨٢في تأسیس اإلصدار الثاني لها عام       

الصحافة سوف تصرفه عن القراءة، قدم استقالته، وكتب عنه         

���������ŕ» ćŷŧƏƈƏ�ŕćŗŷŔŧƈƏ�ŕćŗŻŕŮƈ�ĻƛŕƂƈ�ƑŬƔŷ�šƜŰ �ƉŕƊſƅŔ�Ŗ śŕƄƅŔ

�����������ƌ» Ű ũţ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ƌƆƂŷ�ƑƆŷ�ů Ɣũţ�Ŗ śŕƄŗ�ƀƔƆƔ�ŕćŷŔŧƏ��ƌƅ

 !على لقمة عیشه

ـن      وال أدري ما الذي دفعني إلى كت       ـطور ع ابة هذه الس

 صدیقي؟ 

ـي      .. ربما كان رحیل شهاب سعد     ـا ف رفیقنا الذي غادرن

����������ƓœŕƁŧŰ ōŗ�Ŝ ąŗŮśƅŔ�Ɖƈ�ŕćŷƏƊ�ƉŕƄ�ŕƈŗũ�ƏŌ��Ƌũƈŷ�Ɖƈ�ƉƔŸŗũƗŔ

 . األحیاء، إلحساسنا كجیل أننا دخلنا دائرة الموت

ـائش  يربما لهذه األسباب كتبت عن صدیق      ـي  ..  الع ألنن

�ŌŧŗƔŬ�ƒŨƅŔ�Ɖƈ�ŕćƈŕƈś�ŔŧƄōśƈ�Ś ŬƅƌŗţŕŰ �ŉŕŝũŗ�ŕƊƔž���
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 فسالم على أصدقائي

 . م علیكموسال

 )٣/٧/١٩٩٦: األهالي(
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ŇœƈĄŕŞ�œĆŶƒƆŞ�œƈřƄŶŞ�ŧƒƆĈŰ ƃŒ�Ŗƍſ�Ƈō��

 هاملت

ŶƃŒ�ĄŴƂŪřƃŒƍ�ƅƋƍƃŒƍ�ŔšƃŒ�ƇƆ�ƇŒƍƃŊŶƃŒ�ĄŴƂŪřƃŒƍ�ƅƋƍƃŒƍ�ŔšƃŒ�ƇƆ�ƇŒƍƃŊييطفطفاا

ـوت .س.ت«كان الشاعر الرجعي العظیم      ـرى أن   » إلی ی

 !»أقسى شهور السنة«شهر أبریل 

�����ƉƔƍŕŠ�šƜŰ �ƉŕƄ�ŕƈƊƔŗô���ŕƊũŷŕŮ����» ćŲ ƔŌ�ƇƔŴŸƅŔ�ƓƈŧƂśƅŔ�ŕ

، ورقة شجر ضعفانه    ةالدنیا من غیر الربیع میت    « یرى أن    –

 !»ومفتفته

وبین إلیوت وصالح جاهین كنت أنوي الكتابة عن الحب         

 . وما فعله بهما وبنا

 : كنت أنوي اإلصغاء إلى صوت إلیوت الخشن وهو یهتف

 ترفق أیها النهر«

 . »حتى أستطیع أن أكمل أغنیتي

غنیة إلیوت سوى نداء غامض للوحش واألرض       ولم تكن أ  

 . الخراب وأطیاف الماضي الجریح

 .. ىعاطفة مشنوقة، وكلمات متصدعة وارتعاشات ثكل

 فأین الحب؟ 



- ٢٤٨ -

 أما صالح جاهین فكان یرى أن الحب بهدلة؟ 

���ćŗŔŨŷ�Ŗ ţƅŕŗ�Ŗ ŨŸś�ŧƂž�ćƔŧŗŌ�ŕ�������ƛŏ�Ōŧ» Ǝś�ƇƆž�ƌţƏũ�Ś ƔƂŮƏ��ŕ

 . بعد أن تركته جثة

 الجروحأنا اللي ملیان ب«

 مقدرش أقول 

 مقدرش أبوح 

 والسهم یسكن صدري

 . »مقدرش أنزعه

ـن          وألنني مولود في شه    ـتش ع ـت أف ـد رح ر أبریل فق

لیوت في أعماقي وعن عذابات صالح جاهین التي        أحاسیس إ 

 . ویالها من مصادفة.. انتهت في أبریل

 أین الحب؟ : ویبقى السؤال

 : یقول صالح جاهین

 إحساس غریب «

 كأنه سجن 

 . »كأنه مخدع لحبیب
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ـا             ـجنًا، فم هذا شاعر یرى أن مخدع الحبیب قد صار س

 الذي یعنیه الحب إذن؟ وهل تكون الحریة أغلى من الحب؟ 

ـي،       وإذا كان الحب قد      ـاویف الماض دفع بإلیوت إلى تج

ąŗƏ����ŮƅŔ�¿Ÿž�ŧƂž��Ś ŔũŕŲ ţƅŔ�ŶƂ��ŉƓ������ƉƔƍŕ» Š�šƜ» Ű �Ŷƈ�ƌŬſƊ

ـى    الذي ارتد إلى الغد وقذفه بنفسه من شرفة الم         ـتقبل، حت س

 . تهشمت عظامه، وتناثرت قصائده التي لم تكتب

 في یوم من األیام«

 كتب قصیدةراح ا

 كتبها ح ا

 وإن ما كتبتهاش

 أنا حر 

 الطیر مهوش ملزوم 

 .»بالزقزقة

ƉƄƅƏ������������� Ŗ ũ» ƎƅŔ�Ɖ» ƈ�ŕćŷƏƊ�ŧŸƔ�Ŗ ţƅŔ�Ɖŷ�Ŝ ƔŧţƅŔ�ū ƔƅŌ

أكتب عن الخصخصة ربیع كل شيء      فأنا ال أرید أن     .. ربما

ـد أن          بتداء من ا ـوم، ال أری  اللوكندات وحتى مجمع األلومنی
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ـثمن   «أتحدث عن البیع، فأنا لست       ـر م ـفي  «أو  » خبی مص

 . »قضائي

ـن             ـاتج ع ـعاعي الن وال أرید أن أكتب عن التلوث اإلش

ـة            ـال إلدان ـت وال مج ـة وقع المفاعل اإلسرائیلي، فالكارث

 !إسرائیل، وإال اجتمعت قمة العالم في شرم الشیخ مرة ثانیة

ـاللحوم         وال أ  رید الكتابة عن مرض جنون البقر وعالقته ب

التي نأكلها فأنا أعرف أكثر مما یجب عن عملیات االستیراد          

 . التي تمت في بالدنا

ب بدالً من الكتابة عن     حولذلك قررت الكتابة عن جنون ال     

 . جنون البقر

ولكن كیف تكتب عن الحب وكل هذه الجرائم تجري بین          

 یدیك ومن خلفك؟ 

أحبك ثم تدعوها للعشاء في فندق مباع       : ول المرأة كیف تق 

لتأكل لحم البقر المستورد، فیصیبها الجنون بدالً من أن تجن          

 بك؟ 

ـرأة    ـك        : كیف تقول الم ـدثها دون أن یالحق ـك وتح أحب

ـن          داإلرهابیون و  ـئولین م ـض المس ـاء بع عاة الحسبة وأبن
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ـذیعات           ـال وم ـاع األعم ـدین ووزارة قط السماسرة والفاس

 !ن ومسلسالت ممدوح اللیثي؟التلیفزیو

 . سأواصل إذن حدیث الحب

ا لشئون قلبه، یهیم على      متفرغً كان قیس بن الملوح عاطالً    

 . وجهه ویكتب الشعر فیحفظه الناس

ـة    » قیس«ولم تكن هناك وزارة الداخلیة تمنع        ـن إقام م

 !سرادق إللقاء شعره وتتهمه بإثارة مشاعر الجماهیر

ـرك     ولم تكن هناك وزارة لقطاع       األعمال تبیع الخیام وتت

 . الناس في العراء

ŔćŧŗŌ���ŕćƔƆƈŦƈƏ�ĻƜƔƈŠ�ƇƅŕŸƅŔ�ƉŕƄ����

 : یقول قیس

 أقضي نهاري بالحدیث وبالمنى«

���ąƇƎƅŔƏ�ƓƊŸƈŠƔƏąŶ» » ƈŕŠ�¿ƔƆƅŕŗ��

ـدا  نهاري نهار الناس حتى إذا ب

���ŶąŠŕŲ ƈƅŔ�ƃƔƅŏ�ƓƊśŪƍ�Ê¿ƔƆƅŔ�Ɠƅo�

للیل لكي یحلم   ال یفعل شیًئا سوى انتظار ا     » عصای «شاعر

 : ویشعر
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 : ویلخص قیس حیاته قائالً

 فما أشرف األیفاع «

 إال صبابة 

ąŧŮƊŌ�ƛƏĄũŕŸŮƗŔ��

ŕćƔƏŔŧś�ƛŏo���

ـة            ـیس مدرس ـس ق ـة  «هكذا كانت الحال، لقد أس للبطال

 . وتبعها أنصاره ومریدوه» العاطفیة

ـه             ـرك قبیلت ـة ویت فهذا جمیل بن معمر یتفرغ لحب بثین

 : ینتحارب الغزاة والمعتد

.»وأي جهاد غیرهن أرید؟  یقولون جاهد یا جمیل بغزوٍة«

ـرى،           فالرجل یجاهد ولكن في اتجاه آخر، وعلى جبهة أخ

 : ویرى أن جهاده مقدس، ونذالته استشهاد

�ı¿ƄžřŷŕŮŗ�ƉƎƊƔŗ�Ŝ Ɣŧţ�����ŧƔƎŮ�ƉƍŧƊŷ�¿ƔśƁ�¿ƄƏo�

 . ل على درب قیسهكذا سار جمی

ام مع ابنة   حكایة عروة بن حز   » األمالي« صاحب   يویرو

�����������ƃ» ƆƎƈƅŔ�Ŗ ţƅŔ�Ɖƈ�ŕćƈŕŷ�ƉƔƊŕƈŝ�Ś ƁũżśŬŔ�ƓśƅŔ��ŉŔũſŷ�ƌƈŷ

ـال     وفي آخر أیامه قرر الرحیل إلى حی       ث تسكن عفراء، وق
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ـا          قصیدته وهو فو   ـة روى فیه ـیدة طویل ق ناقته، وهي قص

مأساته العاطفیة وتمنى فیها الموت لعله یلتقي بعفراء بعد أن          

 : فرقت الدنیا بینه وبینها

    الحشر إذ قیل إننيوإني ألهوى«

 »وعفراء یوم الحشر یلتقیان             

 : أما األسباب التي حالت دون زواجه من عفراء فهي

�řƁŕƊ�ƉƔƊŕƈŝ�Ɠƈŷ�ƓƊƆƈţąƔ���

ـاٍن          .»ومالي والرحمن غیر ثم

 :أما حالته العاطفیة فیصورها على هذا النحو

  دامي الهوىهوى ناقتي خلفي وقُ«

ـوإن          ـاــ  ني وإیاها لمختلف

ـااة علقـن قطكأ ـت بجناحه ـ    ـ

 »ي من شدة الخفقاندعلى كب         

���������ŔŨƎŗ�ŕćƈŕŷ�ƉƔƊŕƈŝ�ũŷŕŮƅŔ�ŭ ŕŷ�ŧƂƆž��řſƔŦƈƏ�řŷƏũƈ�řƅŕţ

ـرض             ـب أو بم ـي القل الخفقان الفاجع دون إصابة بجلطة ف

 السكر؟ 

 فهل كان یكذب؟ 
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ة المهم أن عروة بن حزام كان ینتمي لنفس مدرسة البطال         

 . والتسكع العاطفي حول خیام الحبیبة

ـل              ـاعر كام ـو الش ـة ه ـذه المدرس ولعل آخر أمراء ه

 .. الشناوي

ـات           ـى م . فقد ظل الرجل یسهر اللیل ویعشق بالنهار حت

����Ąŷ�ƒŨƅŔ�ŧƔţƏƅŔ�ũŷŕŮƅŔ�ƏƍƏĄũĄű������ř» Ű ŦŰ ŦƅŔ�ƀƏŬ�Ɠž�ƌŗƆƁ�

 : یقول الشاعر. العاطفیة

ـع      أشترى الحب بالعذاب« ـ  »أشتریه فمن یبی

قد كان كامل الشناوي سیئ الحظ، فلم تكن هناك في عصره           ل

������������ŧ» ţŌ�ƛƏ�ŕćƔƅƏƈ» Ů�ũ» Ű ŸƅŔ�ƉŕƄ�ŧƂž��¿ŕƈŷƗŔ�ŵŕųƂƅ�ŘũŔŪƏ

 . یجرؤ على البیع

 وأنا.. الوهم

ـر        ر ـي كبی .. یجیس دوبرییه كاتب ومفكر وروائي فرنس

�������ƈƗŔ�ũŔƏŝƅŔ�Ɖƈ�ŔćŧţŔƏ�¿ŠũƅŔ�ƉŕƄ�ƃƅŨ�¿ŗƁƏƔ����ŔƏ» Ɔƈţ�ƉƔŨƅŔ�ƉƔ

رفوا السجن في بولیفیا مع الثائر      السالح في صدر شبابهم وع    

��ŕſƔŠ�ƓŮś�ƓŗƏƄƅŔ���ũŗƏŧ�Ŗ śƄ�ŧƁƏ��ŔũƔ���Šś�Ɖŷ�ŕćŗŕśƄ�ƌƔ��Ɠž�ƌśŗũ

ـة د      ـوان      . السجن وترجمه إلى العربی ـس بعن ـهیل إدری س

 . »مذكرات بورجوازي صغیر«
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یه في أعماقه وأعاد اكتشاف ذاته وخلص       یغاص فیه دوبر  

ćŲ ƔŌ�ŘũƎŗƈƏ�řƆƍŨƈ�Ś ŕŰ ƜŦśŬŔ�Řŧŷ�Ƒƅŏŕ���

ـان       «: یهییقول دوبر  في العشرین من العمر یصبح اإلنس

ƇƍƏƅŔ�ŔŨƍ�¿ŔƏŪŗ�ƐƏƁŌ�ŢŗŰ Ɣ�ƉƔŸŗũƗŔ�ƓžƏ��ƇƍƏƅŕŗ�ŕćƔƏƁo���

ـن        وقد توقفت طویالً عن    ـة م د هذا المعنى، وأصبت بحال

ƛŔ�����������ŕ» ƈćƍŔƏ�ŧŸŗ�¿ŪŌ�ƇƅƏ�ƉƔŸŗũƗŔ�Ś żƆŗ�ŧƂž��ŵŧŰ śƅŔƏ�ƃŕŗśũ

وعرفت أن السر وراء ذلك یكمن في عدم مصارحتي لذاتي          

 .  یدور في أعماقيوإخفاء ما

ـر            ـاتي عب فأنا لم أكتب بالوضوح الكافي، ولم أعلن معان

 . الكتابة أو الرسم

ـتهم     یه قد نجح في تعریفه    یإذا كان دوبر  ف ـرین وإدان  اآلخ

ـ           ـه وأعماق ـه نفس ـإنني   هبنفس القدر الذي عرى وأدان ب   ف

 . ال أستطیع أن أفعل ذلك

ـد بكتا           ـك أح ـة  فنحن أبناء ثقافة عشائریة ولن یسمح ل ب

 . الحقیقة

ـم          یكتب دوبر  ـه ول ـه وأخطائ یه عن تجربة سجنه ورفاق

  .یعترض أحد
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وكلما فكرت في الكتابة عما جرى في السجون المصریة         

ـاق     طوال سنوات سجني واعتقالي ومحاكمت     ي وما فعله الرف

ـت   . رتعدت أعماقي وأصابني الرعب   بي وبأنفسهم، ا   فقد كان

راجعة النفس واألفكار   اء قاتلة، وم  طالتجربة أكبر منها، واألخ   

 . عمل یحتاج إلى شجاعة من نوع خاص

وألن تجاربنا لم تعد ملكًا لنا منذ أن حملنا األقالم وعرفنا           

طریق الكتابة، فال معنى لكتابتنا وأفكارنا دون مواجهة الذات         

 . واآلخرین

ـو             ـبور وه ـد الص ـالح عب لقد مات الشاعر العظیم ص

 : یتضرع

 أنا ال أقدر یا رباه «

 ن تدعوني أهل 

 سمه أدعو الشر با

 والطغیان وتزییف العقل

 ال .. ال

 أنا ال أقدر 

 . »یا رباه
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ـم          .. ومات صالح  بعد أن قال كل شيء، وكان یظن أنه ل

 .یقل شیًئا

ـاس    .. وهأنذا أحاول أن أبوح دون جدوى      فكیف تقول ألن

حلموا معك، وأدمتْ معاصمهم القیود مثلك، وطبقت الزنازین        

ـدك        الباردة على أ   ـى جس جسادهم وأرواحهم مثلما طبقت عل

 : وروحك، كیف تقول لهم بعد ذلك

 : كیف تقول لهم مثلما قال أمل دنقل

 ال تحلموا بالعالم السعید «

 فخلف كل قیصر یموت

 . »یصر جدیدق

عمر، وضاع  كیف أقول لهم إننا أسرفنا في الوهم فضاع ال        

 الطریق؟

 : هل أقول ما قاله تشیكوف

 !»ن أؤمن بأن الخیر سوف ینتصرأنا أذكى من أ«

ŕćŷƏŧŦƈƏ�ŕćƈƍŔƏ�¿ŴŌ�ƇŌ���

ŧũŌ�ŔćũŴśƊƈƏŧƉŪţ�Ɠž�Ś Ɔƈƍ�ƌƅŕƁ�ŕƈ���

�ćŸƔƈŠ�ŕƊśƆŸŠ�ũƔƈŲ ƅŔ�ŘƏƁ�ƉŏŉŕƊŗŠ�ŕo���
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ƅŌ�����řŗŕśƄƅŔ�ƇŧŸƅ�ŕćƔžŕƄ�ŕćŗŗŬ�ŔŨƍ�ū Ɣ��ƓƂƔŪƔžŕśƔƈ�šƏŲ Əŗ�����ƇŌ

تراني كتبت مجرد برقیة عزاء لقلبي الذي بلغ األربعین وال          

ŕćƈƍŔƏ�¿ŔŪƔ���

 ) ١٠/٤/١٩٩٦: هالياأل(
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ƇƍįƈŲƃŒ�ƉŧƒśĿř�œƆ�Į¾Ƃ�ĿŘƄĿſ�ƍƃ�

 قُلتموا مجنونلَ

صالح عبد الصبور

ŖĈťřŧĄƆ�ŘœŕœŕŮŖĈťřŧĄƆ�ŘœŕœŕŮ.... ورسوم ورسوم

على ظهر اللوحةعلى ظهر اللوحة

في ألمانیا، وبالتحدید في مدینة كاسیل، وقف فنان تشكیلي         

����������Ś ŕ» ŷŕƂƅŔ�ƐŧţŐŗ�řŲ ƏũŸƈƅŔ�ƌśŕţƏƅ�ųŬƏ�ŕćƈŕƈś�ŕćƔũŕŷ�Ŗ ŕŮ

ـذا      «: ماتوقد كتب على جسده هذه الكل      ال مكان في لوحة ه

 . »العالم القبیح لریشتي

ـا ان العاري هو ألم   نوالمكان الذي یقصده الف    ـیدة  .. انی س

 . قتصاد وأعلى متوسط دخل للفردالعالم وصاحبة أقوى ا

ـا، وراح          – باهللا   –فكیف   ـي بالدن  لو عاش هذا الفنان ف

 ! یتأمل لوحة الواقع من حوله؟

 !ط؟تُرى هل كان سیخلع مالبسه فق

ـة       : ذن لوحتنا لنتأمل إ  بین كعب یسرا العالي، وحكم محكم

 . النقض بتفریق نصر حامد أبو زید عن زوجته
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ـة            بین موت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها أثناء عملی

ـدون        ١٢الختان، وضیاع     ملیار جنیه من البنوك التجاریة ب

 . ضمانات

ـدري           بین موت أحمد بهاء الدین، وحیاة الشیخ یوسف الب

 . الحافلة بقضایا التفریق واالرتداد في عموم محاكم مصر

بین مقاالت عبد المنعم عمارة، وهروب النواب في مجلس         

 . الشعب من الخدمة العسكریة

بین ضیاع المستوردین لألغذیة واللحوم واألسمنت ومیاه       

ـل          الشرب، وبین ارتفاع نسبة المصابین بالكبد الوبائي والفش

 . الكلوي والسرطان

ـائح      لن األبراج وخیام ا   بی مشردین في الصعید، وبین نص

 . الشعراوي ونصائح صندوق النقد الدولي

ـتطیع            ـة تس أي ألوان سیمأل بها هذه الفجوات؟ وأیة ریش

 !مالمسة هذا الوجع؟

 . عطر، وأرصفة، وسیارات فارهة

 . لصوص تقطع الطرقات

 . ةآنیة مخضب
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 . ومیكروباس

المتهم بترك الخدمة أمام    أمام النیابة وقف جندي الحراسة      

 . البنك لیشتري بیتزا من المحل المجاور

 من أعطاك هذه النقود؟ : س

یهات نراجل كریم نزل من سیارته وأعطاني عشرة ج       : ج

ـك         وعند» لروح كُ «وقال لي    ـاب البن ـت ب ـت لقی ما رجع

 . مدشوش

ū��� ƌžũŸś�ƛ�¿Šũ�Ɖƈ�ŔćŧƏƂƊ�¿ŗƂśƏ�ƃśƈŧŦ�ƃũśś�Ž ƔƄƏ�

 . كنت جعان: ج

ƃũśƊƏřţƏƆƅŔ�¿ƈōś�¿Ű ŔƏƊƏ��ŕćƔũŕŷ�ƓƊŕƈƅƗŔ�ƉŕƊſƅŔ����

ـة، ا      جمعیات رج  ـاح  ال األعمال، مقاالت ثروت أباظ فتت

ـون   جون جدیدة من بینها سجن العقرب، أ      خمسة س  والد یبیع

ـاء          ،أعضاءهم ـة علم ـات جبه  وبنات یكتبن أجسادهن، بیان

ـي       ،المسلمین تطالب برءوس المثقفین    ـا ف  وفتاة تعاشر خاله

 !الحرام

 خمس جامعات خاصة، رئیس الجامعة یسرق رسالة        إنشاء

ـدور      جامعیة من ز   ـم   میله ویكتب اسمه علیها، ورغم ص  حك
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ـارس            محكمة تأدیبیة یدین رئیس الجامعة، إال أنه ال یزال یم

 . أستاذیته ویسرق رسائل زمالئه

ـزب         أبناء المسئولین، مصادرة عشرات الكتب، رئیس ح

ـاص    رهابیین فی اقعة اعتداء من اإل   یختلق و  فضحه سائقه الخ

 ! ومحامیه، سرقة منزل مسئول أمني كبیر

����������ƉƔŗ�ŕćƔũŕŷ�ƓƊŕƈƅƗŔ�ƉŕƊſƅŔ�¿ŔŪƔ�ƛƏ�ŕƊƅŕţ�ƋŨƍƏ�ŕƊśţƏƅ�ƋŨƍ

 . لوحاته

 نهایة التمرد

ـن      » لوموند«نشرت صحیفة    الفرنسیة بیانًا بتوقیع عدد م

ـع           ـا برف أكبر شعراء ومفكري وساسة فرنسا، یطالبون فیه

 .  العراقي عن الشعبالحصار

ـه            ـددوا فی وقد نشروا هذا البیان على نفقتهم الخاصة ون

ـى      » الجاهلة«بالسیاسة األمریكیة    ـا عل التي تفرض هیمنته

 !العالم

ـرح           ـیة، اقت وفي أعقاب هذه البیان في الصحیفة الفرنس

د ترجمة البیان   الكاتبان الكبیران محمد عودة ومحمد سید أحم      

ـدد       احوإعادة نشره في ص    ـار    فتنا، على أن یقوم ع ـن كب م

 . شعرائنا ومفكرینا وكتابنا بالتوقیع علیه
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ـا          ـات، وفوجئن ـعر االتجاه ورحنا نتحسس األمر ونستش

 . في التوقیع والنشر» التورط«بإعراض الكثیرین عن 

نا وكتابنا مرتبطون بالكتابة في صحف      فالكثیر من شعرائ  

ـالحهم          خلیجیة وسعودیة، وقد یؤثر وجود أسمائهم على مص

 . الخاصة

ـوارت         وبال ـحفنا وت طبع لم یترجم البیان ولم ینشر في ص

���ŕćţŲ ŕž�¿ŔŎŬƅŔ�ƑƂŗƏ�ŘũƄſƅŔ�������ƉƈƏ� ŕƊƔſƂŝƈƏ�ŕƊŗŕśƄƅ�ƐũŠ�ŔŨŕƈ

 !  التمرد وجعلهم مستسلمین هكذاةالذي أطفأ فیهم شعل

ـنوات        ! هل یخافون السجن؟   ـل س ـبهم أجم لقد قضى أغل

 . العمر بین الزنازین

 هل هي أموال النفط؟

ـرب    «ن غلیون في كتابه     لقد رصد الكاتب برها    ـد ح بع

كز بحثیة بأموال خلیجیة نجحت في       مرا ١٠٤وجود  » الخلیج

ـة     «حتواء خیرة الباحثین والمثقفین     ا ـرة القومی ـي الفك . »لنف

ـ  » مثواها األخیر  «يوتشییع جثمان األیدیولوجیا إل    أفكار «ل

 . »الغرب عن نهایة التاریخ وحریة السوق

ـى     لعل هذا هو السبب الذي دفع بمعظم        كتابنا ومثقفینا إل

 ولفالصحف والمراكز البحثیة مملوكة لد    . هذه الحالة الیائسة  
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Ŕ�����Ɨ�ŕćţƏƈ» Ŭƈ�ū ƔƅƏ��řƔŧƏŸŬƅŔƏ�şƔƆŦƅ������Ž » Ƃŝƈ�ƏŌ�Ŗ » śŕƄ�ƒ

 . الخوض في قضایا بعینها

ـي          .. مثالً ـة ف ـیة الدیمقراطی كیف یتناول كاتب ما قض

ـم            ـام الحك السعودیة وینشر في صحیفة سعودیة رأیه في نظ

 ائلي؟ الملكي الع

ـوق            ـن حق كیف یستقیم ذلك؟ وكیف یكتب كاتب آخر ع

ـاریر            اإلنسان في السعودیة أو الكویت، أو حتى یشیر إلى تق

 هذه الجمعیات في صحیفة خلیجیة أو سعودیة؟ 

ُك  إنها م  ـذه         حنة، لكن ال ـن ه ـاد ع تاب نجحوا في االبتع

 . »نهایة التاریخ«القضایا، وراحوا یكتبون عن 

ـدد       : ر أدونیس قال لي الشاعر الكبی    ـدار ع ـرر إص إنه ق

ـاریس     » مواقف«خاص من مجلته الثقافیة      التي تصدر في ب

ـن الكُ          ـاب  عن حقوق اإلنسان في العالم العربي، وطلب م ت

والمثقفین العرب المشاركة وكتابة شهاداتهم على ضیاع هذه        

ـوا «الحقوق في بالدهم، ورفض الجمیع المشاركة، و         » كتم

 . لسعودیةشهاداتهم في صحف الخلیج وا

ـر            ـیس تحری ـازن رئ وفي لندن تحدث الكاتب جهاد الخ

نحن نتحدى أن   «في أحد االجتماعات قائالً،     » الحیاة«جریدة  
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ـك    . »یكون هناك قلم له وزن وال یكتب في جریدتنا         ـال ذل ق

ـول            تبریر خسارة الجریدة المالیة، ومعه حق، لقد أراد أن یق

ُك  : ألصحاب الصحیفة السعودیین   ـین   تإن احتواء ال اب والمثقف

ـارة        وعلى هذا النحو     ـرر أي خس استئناسهم بهذه الكیفیة، یب

 .. مادیة

��ŕƎƊŏ��ŧũƈśƅŔ�řƔŕƎƊ�o��ŁƄ�ũŝƄŌ�ŧƊŷ�����ŕ» ćŸƅƏƏ�ŕĻſżŮ�ŕƊƔſƂŝƈƏ�ŕƊŗŕś

ـاب  بالحریة، بل قل إنها ثمن دفعته هذه الصحف لهؤالء الكُ          ت

 . كیة الجائرةلكي ینعموا بدیمقراطیتهم الكاذبة وعروشهم المل

 عبد الرازق في وجه الملك      ي وقف الشیخ عل   في الماضي 

ـه            ،فؤاد ـي وج  وتم فصله من القضاء، ووقف طه حسین ف

الجمود والتخلف وتم فصله من الجامعة، ووقف لویس عوض         

 . في صف الحریة وتم فصله واعتقاله

 هكذا كان آباؤنا فماذا جرى؟ 

***

اعتذار متأخر لصالح عبد الصبوراعتذار متأخر لصالح عبد الصبور

 : بیر صالح عبد الصبورموقفان أحفظهما للشاعر الك
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ـب « إثر تولیه رئاسة تحریر      ١٩٧٦األول في عام     » الكات

ـا             ـدروا بیانً ـعراء وأص فقد تطاول علیه عدد من شباب الش

������������Ś » ƁƏƅŔ�Ɠ» žƏ��ƇƜŷƙŔ�řƔƆƄ�Ɠž�ŕćŗƅŕų�¿ŔŪŌ�ƛ�Ś ƊƄƏ��ƋŧŲ

ـة          ـوت  «نفسه أتدرب على العمل الصحفي بجریدة الكلی ص

ـان    وذهبت إلى الشاعر الكبیر في      » الجامعة مكتبه حامالً بی

 . الشعراء، وطلبت منه تعلیقًا ألنشره في جریدتي

ـیانة «وهنا ابتسم صالح ابتسامة      ـي   » أس ـال ل ال  «:وق

 . »تعلیق

ـي       : قلت ـال ل ـك، فق ـم  إ.. ال: لكنهم یهاجمون موقف نه

ـرتهم       یشتمونني لكنهم ال یستطیعون إ     ـو أنك نكاري، أما أنا ل

ـي    نها معركة   م لهم قائمة، إ   كشعراء فلن تقو   غیر متكافئة ألنن

 . نكار الضعیف إيالطرف األقوى وال یجب على القو

ـه،          ـدوه بموقف وخرجت من مكتب الشاعر الكبیر وأنا مش

فالرجل كبیر فعالً، وال یلیق به مصارعة الصغار، وتذكرت         

 : يقول المتنب

   شویعريأفي كل یوم تحت ضبن

 ر یطاولیصف یقاویني قـضعی             
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�Ž ƁƏƈƅŔ�ŕƈŌ�ƅŔ�����Ƈŕŷ�ƉŕƄž�ƓƊŕŝÏ ×Õ×��ŠćũŕŦ�Ś ƊƄƏ����ƒƏ» śƅ�ŕ

من السجن، وذهبت إلى دار األدباء حیث كان الشاعر الكبیر          

ـالح     »عملیة السالم «یلقى محاضرة عن     ـد  ، وتحدث ص عب

ـت       الصبور عن وجهة نظره    ، في اتفاقیتي كامب دیفید، وكان

ـ        مثیرة، كان ال   ـى مص ـن   شاعر الكبیر ال یرى خوفًا عل ر م

ـ     ـان المغ    عملیة السالم، وكان ی ـت    لورى أن الیون ـة هزم ب

ـك           ـة تمل الرومان الغالبة ألن األولى تملك الحضارة والثانی

 . السالح

وغضبنا من الشاعر الكبیر وهاجمنا وجهة نظره، وكتبت        

، وانتقدت موقف الشاعر    »عودة الفارس القدیم  «مقاالً بعنوان   

ـارة      «: الكبیر، وعندما التقینا قال لي     ـى الحض أنا أراهن عل

راهن على األیدیولوجیا، فلماذا تشتمني وتفترض أنك       وأنت ت 

ـي       . »سوف تكسب الرهان؟   ـه ف ـراي  «ودعاني إلى مكتب س

وتحدثنا طویالً وأحببت حدیثه وعمق ثقافته وهزتني       » النصر

ـي          مشاعره الوطنیة، واعتذرت عن بعض األلفاظ الواردة ف

ـرون      «: مقالي، وهنا قال لي    الفاشیون وحدهم هم الذین یحتك

 . »، فهل أنت فاشي؟الصواب
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ولم أرد فقد كنت في هذه السنوات أحتكر الصواب والیقین          

ŕćŸƈ���

ـد  «: في ذكرى رحیل شاعرنا الكبیر أقول له      .. واآلن لق

ƉƔƂƔƅŔƏ�Ŗ ŔƏŰ ƅŔ�Ś ŧƂž���ŕćƔŮŕž�Ś ƅŪ�ƛƏo���

 ) ٢٥/٩/١٩٩٦ :األهالي(
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الناسالناس»»تزوجتمتزوجتم««متى متى 

ĆŧŒŧšŊ�ƅƌřœƌƆŊ�ƅƌřťƃƍ�ťſƍĆŧŒŧšŊ�ƅƌřœƌƆŊ�ƅƌřťƃƍ�ťſƍا؟ا؟!!

ـوم         وهي –صحوت من نومي      – عادة سیئة تتكرر كل ی

ـر             وفوجئت أن الیوم هو عید زواجي، وأنه قد تم مرور عش

 . سنوات على هذا الحادث الجلل

����������ŕ» ćŠƏŪ�Ś » Ůŷ�Ž ƔƄƏ��ƋŨƍ�řŗƏƂŸƅŔ�Ś ŔƏƊŬ�¿ƈōśŌ�Ś ţũƏ

ũŕŗŻ�ƌƅ�ƀŮƔ�ƛ�ŔćŧƈŕŰ��

وقررت أن أتمرد على ذلك وأسترد حریتي المسلوبة، كما         

ـزواج،    قررت رفع دعوى قضائیة على زوجتي، ف       ـرائم ال ج

 . مثل جرائم التعذیب، ال تسقط بالتقادم

ـي              ـا ه ـاجئ؟ وم ـرد المف لكن كیف أعبر عن هذا التم

 الوسیلة؟ 

ي صحفي ویجب أن یكون التعبیر من خالل     نقلت لنفسي إن  

ل في جریدة حزبیة ولن یسمح لي رئیس        لكنني أعم ! الصحافة

 التحریر أن أنشر بیانات ضد زوجتي على صفحات الجریدة،        

ـحفیین          خاصة أن زوجتي صحفیة وعضو مشتغل بنقابة الص

ـل             ـة قب مما یلزم معه الحصول على إذن خصومة من النقاب
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ـى              ـة عل ـومي الخاص النشر، كما أنه ال یلیق أن أفرض هم

ـة        : القراء من  ـمالیة الوطنی ـاء الرأس العمال والفالحین وأبن

ـو            ـا ه ـیهم؟ فم والجنود والمثقفین الذین نخاطبهم ونتوجه إل

 ؟ الحل

هنا قررت أن أصدر مجلة حائط في منزلي، وأعلقها على          

جدران بیتنا، وعلى الفور أحضرت األوراق واألقالم الملونة        

 . وشرعت في إعداد مجلة

��������¿ƜżśŬŔ�řƅƏŕţƈ�Ɖƈ�ƓśŠƏŪƅ�ŔćũŔŨƊŏ�Ś ƎŠƏ�řƔţŕśśžƛŔ�Ɠž

ـوال          –نقاط ضعفي    ـا ط ـت معرفته  وهي كثیرة والتي أتقن

�����ŕćŰ ƏŰ Ɗ�Ś ũŮƊƏ��řŗƏƂŸƅŔ�Ś ŔƏƊŬ������ƀƏ» Ƃţ�ƀŕ» ŝƔƈ�Ɖƈ�řƆƈŕƄ

ـي      ـرد ف اإلنسان، وكل المواد الدستوریة التي تؤكد حریة الف

 . العقیدة والرأي والتحزب والتجمهر والطالق

ـى األزواج          ـا عل  ،وفي مقال آخر، نددت بالتبعیة وآثاره

ـة            فعلى مدى عشر سنوات لم تستخدم زوجتي من أفعال اللغ

ـ        ـه   سوى فعل األمر، وأهملت استخدام الفعل الماض ي وزمیل

 . المضارع

ـ    » ال تفعل كذا  «و  » افعل كذا «فتقول   ـرة لفت  توذات م

ـارع،          نظرها بأدب إلى خطأ إهمال الفعلین الماضي والمض
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ـت ب            ـدة قال ـة واح ـة  أبدت امتناعها، وبعد أقل من دقیق لهج

.. »طیب شوف «فقالت  .. قلت هذا فعل أمر   » سمعا«: حاسمة

 . وهكذا توالت أفعال األمر وفشلت المحاولة

ـر     » تجارب مریرة «وتحت عنوان    كتبت عن العظماء عب

ـابروا           ـي وث التاریخ الذین عانوا من زوجاتهم، وصمدوا مثل

 . وصبروا

مبراطوریات العظمى  أما تحقیق العدد، فكان عن انهیار اإل      

مثل انجلترا واالتحاد السوفیتي وفیه تذكرة وعبرة لمن تعتبر         

 . من الزوجات

ـزوجتم    «: لعددوفي قلب المجلة وضعت حكمة ا      ـى ت مت

ćũŔũţŌ�ĺŔ�ƇƎƂƆŦ�ŧƁƏ�ū ŕƊƅŔŔo���

مت على وجهها ألنني    طوجاءت زوجتي وقرأت العدد ول    

ـي          شوهت الحائط األبیض بتعلیق المجلة علیه، وصرخت ف

 ماذا ترید إذن؟ . وجهي قائلة

ـا         : قلت إن زواجنا ضد اتفاقیة جنیف لحقوق اإلنسان، وأن

 . أطلب حق تقریر المصیر

 !تفضل روح في داهیةأ خالص: قالت
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ـرة          ـألة خطی وأعددت حقیبتي وشعرت زوجتي بأن المس

وهنا سألتني بصوت   . .وأنني عازم على تطبیق اتفاقیة جنیف     

 ؟ »نت حتروح فینأطیب «: مبحوح

ـزب       «: غیر مبحوح و يقلت بصوت  إما أن أنتحر أو أنضم لح

!»األمة

الصمتالصمت....أرجوكأرجوك

ـت ب  .. ١٩٧٨بي زعبل عام    أفي لیمان    ـي    التقی ـاب ف ش

 مصطفى،  يحوالي العشرین من العمر ضمن مجموعة شكر      

����������ƓƈƜ» ŬƙŔ�ř» ƔŷŔŧƅŔ�¿ŕƔśŻŔƏ�Ž ųŦŗ�ƃŔŨƊŊ�ŕćƈƎśƈ�ƉŕƄ�ƒŨƅŔ

 . الشیخ محمد الذهبي

ـات   وكان الشاب یدرس الطب البیطري في إح       دى الجامع

ثم أصبح  . »التكفیر والهجرة « وتم تجنیده في تنظیم      ،قلیمیةاإل

���Ɖƈ�ŔćŧţŔƏŔ�ƈąƅŔ�řŷƏƈŠƈƅƊŕƂś�����řŷŕƈŠƅŔ�ƑƆŷ�ƉƔŠũŕŦƅŔ�Ŗ Ɣŧōśƅ�Ř

 !وقتلهم

��������ũƄŮ�ƉƔŗ�ŕćƔƈŔŧ�ŕćŷŔũŰ �řŷŕƈŠƅŔ�Ś ŧƎŮ��ŘũśſƅŔ�ƃƆś�Ɠžƒ�

ـه،          مصطفى وحسن الهالوي واالعتداء على منزله وأهل بیت

 .  بهم في أبي زعبليوتم القبض على المجموعة وألق
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وأثناء وجود المجموعة مع بعضهم حدث نقاش بین الشاب         

 قد أحس أن ما حدث مع الهالوي ال         وبین أمیره وكان الشاب   

ـي       . یمت لصحیح الدین بصلة    ـال ف فما ذنب النساء واألطف

ـالفین           معركة فقهیة؟ ولماذا كل هذا العنف في مواجهة المخ

 والمختلفین؟ 

ـك  «وقال الشاب لألمیر إنه بحدیث الرسول      ـتفت قلب » اس

ـب               ـداء واهللا ال یح ـض اعت ـرى مح وأخبره قلبه بأن ما ج

 . المعتدین

 . ا أصدر األمیر فتواه بأن الشاب مرتد ویجب قتلهوهن

ـي            ـى زنزانت ولجأ الشاب إلى إدارة السجن فجاءت به إل

ـعة        ، وكنت أقیم بمفردي   لحمایته ـاب بض ـي الش  وعاش مع

 من  ئأسابیع ال یبرح الزنزانة من شدة الفزع، حاولت أن أهد         

ـرك       . روعه، وبقیت معه طوال الوقت     ـوف یت قال لي أنه س

ـن          الجماعة ألنه   لم یعد یعرف أین الصواب وأین الخطأ، فم

ـل              ـرد قت ـبیل اهللا مج غیر المعقول أن یكون الجهاد في س

 !المسلمین

إذ رأیت الفتنة   «: وقال لي إنه سوف یلتزم بالحدیث النبوي      

 . »مشتعلة، فاجعل سیفك من خشب
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�ƔŕƎƊ�ƓžƏř�ũśž������ŌƏ�ŕćŸƈŔŧ�ŕĻƁŕƊŷ�ƓƊƂƊŕŷ�ŕƊśŗţŰ �Ř��ŕćŗŕśƄ�ƓƊŔŧƍ

 . حمد بن حنبلعن حیاة اإلمام أ

ـزال            ـل ال ی عندما قرأت الكتاب أحسست أن اإلمام الجلی

 . یعیش بیننا، وال تزال همومه ممتدة إلى حاضرنا

ق وجرت دماء   ففي عصر الرجل اشتعل الخالف بین الفر      

 . على قلب ابن حنبل  عزیزةالمسلمین، غزیرة

ـوق أم   «كان جوهر الصراع حول ما إذا كان القرآن          مخل

 الفتاوى ودخل العامة والصبیة والدهماء ساحة       وكثرت »أزلي

ـن            ـى اب الفقه، وراحوا یقتلون من یخالفهم، وألقوا القبض عل

ـیاط           حنبل وهو في الثمانین من العمر، وراحوا یجلدونه بالس

وامتنع » مخلوق أم أزلي  «لكي یقول رأیه فیما إذا كان القرآن        

ـبط   الرجل عن إبداء رأیه أمام هؤالء الغوغائیین حتى ال          یه

���������ŉŕƈŧƅŔ�ŧƔŪśž�ƐũŦŌ�ŧŲ �řƁũž�ƋũƎŮś�ŕćţƜŬ�ƇƎţƊƈƔž�řƔŲ Ƃƅŕŗ

 . وتظل نیران الفتنة مشتعلة

ـه             ـرواة إن ـال ال ومات ابن حنبل تحت لهیب السیاط، وق

 . »قضى على الفتنة بصمته«

ما كوكم تمنیت لو أن العالم الشیخ محمد الغزالي یصمت          

ـاو        ـفح    ىفعل اإلمام ابن حنبل، فال یطلق الفت ـى ص ات  عل
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الصحف لتتحول إلى قنابل وجنازیر في أیدي العامة والصبیة         

 . والدهماء

هل المحقق أمام اعترافات بائع السمك المتهم باغتیال        لقد ذُ 

 واحدة للدكتور   فرج فودة عندما قرر ببساطة أنه لم یقرأ كلمة        

Şũž����Ɔś�ųƂž�ƌƊŌƏƂŽ��ĉƏţƏ�ƐƏśſƅŔ��������Ŗ » ƆƁ�Ɠ» ž�Ś ŕƂƆų�Ƒƅŏ�ŕƎƅ

 .  إیمانه شیًئارجل ال یعرفه وال یدري عن

����������ŕŮŕŗ�ƓŮŔũƂƊƅŔ�¿śŕƁ�ƉŬţ�ŧƔŠƈƅŔ�ŧŗŷ�Ŷƈ�Ŝ ŧţ�ŕƈƆŝƈ�ŕćƈŕƈś

ـه           ـافر «في األربعینیات حینما قرر أنه قتل النقراشي ألن » ك

ـن            وأن الذي أفتاه بذلك زعیم الجهاز الخاص أي الشیخ حس

 . البنا

ـال  ا عقب حادث اال   لكن الشیخ حسن البنا أصدر بیانً      غتی

ـل      »یسوا مسلمین لیسوا إخوانا ول  «بعنوان   ـه قت ، استنكر فی

ـا     النقراشي ووصف عبد المجید وزمالءه      بأنهم لیسوا إخوان

ـالً       وانهار عبد الم  » ولیسوا مسلمین  ـل رج جید وبكي ألنه قت

ćƈƆŬƈ����ŤũŰ Ɣ�šŔũƏ��Ŗ ƊŨ�ũƔżŗ�ŕ�Ɠž�������ŧ» ŷƏśƔƏ�Ƈŕ» ƎśƛŔ�ů ſƁ�

 . الشیخ حسن البنا

ـر أو           إ  نها السیاسة إذن، فاهللا لم یأمر بقتل أحد، لكن األمی

ـول ن أبي سفیان     هو الذي یأمر بذلك كان معاویة ب       اإلمام : یق
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ـاالً        ،نني أحكم بما أراد اهللا    إ«   فلو أراد اهللا أن یمنح أحدكم م

ـه     . » منعته الً ما منحته، ولو أراد أن یمنع عنه      ـا رد علی وهن

ـك       هذه لیس : واحد من المسلمین قائالً    ـل إرادت ت إرادة اهللا، ب

 . »بن آكلة الكبدأنت یا ا

ـتم         وقتل ـة یتم ـد أزِ  « الرجل في الحال، ومعاوی ـت  لق ف

 !»إنها إرادة اهللا.. ساعته

***

 ال تسألني «

 إن كان القرآن 

  يلزأم أ.. امخلوق

 بل سلني 

 طانلإن كان الس

ćŰ ƅŕ���ƓŗƊ�Ž Ű Ɗ�ƏŌo�

 أمل دنقل

***

 سرقة صیفیة 

�ŕćŲ ƔŌ�řƔƏśŮƏ�
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كثرت السرقات في عالم الكتب والرسائل الجامعیة بشكل        

 .  والفتمثیر

ـة       ٧٤وتنظر المحاكم اآلن     ـائل جامعی  قضیة سرقة رس

  .وكتب منشورة

 . فهناك كاتب صحفي أدانه القضاء مرتین بتهمة السرقة

�����» ćƈŠƊ�¿ŔŪƔ�ƛ�ƃƅŨ�ƇŻũƏ�������ƉƏ» ƔŪſƔƆśƅŔ�Ś ŕ» ŮŕŮ�Ƒ» Ɔŷ�ŕ�

Əƛ��ćŲ ƔŌ�¿ŔŪƔ������ũŔŧ» śƁŔƏ�ū ŕ» ƈţŗ�ƌśŕƁũ» ŬƏ�ƌųŕŮƊ�¿Ű ŔƏƔ�ŕ�

 !بالغین

ąƔƏŕŗŬŌ�Ƒƅŏ�ŘũƍŕŴƅŔ�ƋŨƍ�ƉƏƆƆţƈƅŔ�ŶŠũřƔƁƜŦƗŔ�ŕƎŗ���

ـه             ـي مقال ـا ف ـون یرده لكن الباحث العربي برهان غلی

 !التحلیلي عن أزمة الخلیج إلى أسباب نفطیة

 دول النفط وعددها    ا التي مولته  كز األبحاث افقد رصد مر  

Ï ÓÒřƔŗũŸƅŔ�řŗŦƊƅŔ�ŧŕŬžŐŗ�ŕćŸƔƈŠ�ŕƎƈƎśŔƏ�ŔćŪƄũƈ����

ـاوز      في البحث  فهي التي أغرقت الباحثین    ـي وتج  العلم

ũƔƔŕŸƈ���������ƈ» Ų ƈŗ�Ŝ » ţŕŗƅŔ�ƇŪśƆƔ�ƉŌ�ŕćƈƎƈ�ū ƔƆž��ƌŠƍŕƊƈƏ�Ƌ�ƉƏ

�����ćŧţŔƏ�ƉƏƄƔ�ƉŌ�ƇƎƈƅŔ�ƉƄƅ�Ŝ ţŗƅŔ������Ə» ƅ�řŰ ŕŦ�ƉƔŧƔſśŬƈƅŔ�Ɖƈ�Ŕ

ćƔũŕŬƔ�Ŝ ţŕŗƅŔ�ƉŕƄŕ���
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ـددات    ،وهكذا غابت الضوابط   ـت المح ـت   ، وانتف  وتفش

 . الظاهرة على هذا النحو الدرامي

ـعراء      كان شاعرنا العظیم عبد ا     لحمید الدیب یتهم كبار ش

 !أشعاره، ولم یكن أحد یصدقهعصره بسرقة 

 :  ویقولهوكان یبكي في قصائد

  بین النجوم أناس قد رفعتهموا

إلى السماء فسدوا باب أرزاقي              

 فاللصوص  ،اآلن یجب أن نصدق الدیب ونرد له االعتبار       

 !لیسوا وقفًا على مراكز النفط، لكنهم من قبل ذلك بكثیر

لى من السالحلى من السالحأغأغ

ـین        في ألمانیا ا   ـة األربع ـق الطبع ـاب ح شترى ناشر ش

 . لمؤلفات الشاعر الشیوعي برتولد بریخت

ـده             ـن وال ـد ورث ع والطریف أن الناشر الشاب كان ق

ćŸƊŰ ƈ��������Ś ŦƔũŗ�Ś ŕſƅŎƈ�ƉŌ�ƃũŧŌ�řƔŧŕŰ śƁŔ�řŗŬţŗƏ��šƜŬƆƅ�ŕ

ũ�ũŝƄŌŗšƜŬƅŔ�ŘũŕŠś�Ɖƈ�ŕćţ���

ŕćƔŷƏƔŮ�ū Ɣƅ�Ŗ ŕŮƅŔ�ũŮŕƊƅŔ�ƉŌ�ŕćŲ ƔŌ�Ž ƔũųƅŔƏ��
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محاكم الفرنسیة أغرب نزاع قضائي     وفي فرنسا شهدت ال   

ـزب           ـام الح بین الحكومة والحزب الشیوعي الفرنسي، فقد ق

ـویس      ئباحتكار جا  ـا    أزة الشاعر الشیوعي ل ـوان، ودع رج

 . المشاركین من جمیع أنحاء العالم على نفقته

وثارت الحكومة الفرنسیة وغضبت من هذا االحتكار، ألن        

ـك     لویس أرجوان لیس ملكًا للحزب الشیوعي       وحده، لكنه مل

ـیوعي   ـ ـزب الش ـ ـة الح ـ ـت الحكوم ـ ـا واتهم ـ ـا كله ـ لفرنس

 . على الروح القومیة الفرنسیة»باالعتداء«

ـائر           أما في كالیفورنیا فقد بیعت إحدى لوحات الرسام الث

 !جوبا بأربعین ملیون دوالر

 . كل هذا یحدث رغم انهیار األحزاب الشیوعیة

ـزب      فاإلبداع اإل  ـاء الح ـیوعي   نساني لیس رهنًا ببق   الش

 . أو اندحاره، وسیظل بریخت أغلى من السالح

 :ملحوظة

ـدا     هذا الكالم ال عالقة له بانتصار        ـي بلون الشیوعیین ف

ـا          ولیتوانیا، أ  ـن كتابن ـون م قول ذلك حتى یطمئن المفزوع

 . الیمینیین

 . انتهت الملحوظة
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الرایخ الرابعالرایخ الرابعأیام في حدائق أیام في حدائق 

 والتناقضات  في ألمانیا، لن تلمس سوى الصمت والخضرة      

 ! المنظمة

���������Ɖ» ƈ�ŵƏƊ�řœŕƈŬƈŦƏ�řƔƊƏƔŪſƔƆś�ŘŕƊƁ�ƉƏƊŕƈŝƏ�ŕŗćŪţ�ƉƏśŬ

 !البیرة

ـروح واألرض          ـى ال هنا العنف والجنس والنظام وفوض

 . طیفةالقمكسوة بالخضرة ك

ـى          % ٥٠هنا التأمینات الشاملة والضرائب التي تصل إل

 !من دخل العامل والفزع من فقدان الوظیفة

بحث المرأة عن رجل بمواصفات     في إعالنات الصحف، ت   

ـي             ـومین ف ـدة ی ـاع لم معینة في الطول والعرض واالرتف

 !األسبوع

ـذیع وأ       وفي التلیفزیو  ـد  ن تشهد أعنف مواجهة بین الم ح

ـجین   .. سجناء الجیش األحمر األلماني المحظور     ـول الس : یق

أنا لست سجینًا لكنني أسیر حرب وأطلب معاملتي على هذا          «

ـة       «: ویرد المذیع » األساس ـي مواجه لكنك تحمل السالح ف

ـتالل       «: فیقول السجین » الدولة؟ أنا في حرب مع قوات االح
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ـع دول            ولیس الدولة، فكیف تتحدث عن دولة محتلة من أرب

 . »أجنبیة؟

ـیس            ـب رئ ـا، كت في افتتاحیة إحدى أكبر صحف ألمانی

التحریر یقول إنه قرر التمرد على هذا النظام الصارم، فألقى          

ـم        بسیارته وراح یت   سكع في شوارع المدینة، ورأى الناس وه

ـون    في طریقهم إلى العمل یرتدون المالبس        ـة ویتمتع األنیق

 ! م ال یبتسمونبصحة جیدة لكنه

ـو            ـم فه ـن ث ـیس   –إنهم یعانون من االغتراب، وم  رئ

ـدق        یحذر حكومته    -التحریر من شبح كارل ماركس الذي ی

 !بواب ألمانیا بقوةعلى أ

ـراء   .. رة في آن واحد   دنه مجتمع الوفرة والُن   إ مجتمع الث

ـرایخ          والتعاسة الروحیة والوحدة التي تأكلك على حشائش ال

 !الرابع

فمنذ أن سقط الرایخ الثالث وألمانیا تعیش الحزن والتمرد         

 . المكتوم، لكنها لم تفقد قومیتها أو نزعتها النازیة

 مالیین  ٦فاألحزاب المتطرفة تدعو لقتل األجانب وعددهم       

 !یین تركي مال٥منهم 
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والنازیون الجدد ضد وحدة ألمانیا وضد االنضمام ألوروبا        

 !الموحدة وضد كل ما هو غیر ألماني

لقد منحت مصر العالم فن     : قال محدثي األلماني المتعصب   

ـ       ـیقى     المعمار والنحت، كما منحت ألمانیا الع ـن الموس الم ف

ـرد         لكن ا .. والفلسفة ـا مج نظر ماذا منحت فرنسا العالم؟ إنه

Əŧąƈ�řƔƄƔƅƏŝŕƄ�řƅřſƆŦś��

��ŧƏŬŌ�ũŕƎƊ�ŕƔ�����ąƈ�ŕŬƊũž���������ŔŨ» ƍ�ũ» ŴƊ�ř» ƎŠƏ�Ɖ» ƈ�řſƆŦś

 !تصوروا.. األلماني

ـة ال    » هایدلبرج«عندما وصلت إلى مدینة      كانت المعرك

ـتهم            ـة ت ـین، فالحكوم ـة والفالح تزال مشتعلة بین الحكوم

مما یشكل وفرة مربكة    اصیل  حالفالحین بالتوسع في إنتاج الم    

والفالحون یتهمون الحكومة بعدم القدرة     .. لمانيلالقتصاد األ 

 . على استیعاب اإلنتاج الزراعي

 .. وهكذا

معركة من نوع غریب وسوف ینتهي األمر بالتخلص من         

المحاصیل الزائدة إما بالحرق أو بإلقائها في المحیط حتى ال          

��řƔƅŕŸƅŔ�ũŕŸŬƗŔ�ũŝōśś����������Ś ƂƅŌ�ŕƈŧƊŷ�ŔŧƊƅƏƍ�Ɠž�Ŝ ŧţ�ŕƈƄ�ŕćƈŕƈś

ـن      ..  من الزبد في المحیط    مالیین األطنان  ـخر ف ـف س وكی
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ـاتیر          الكاریكاتیر من هذه الفضیحة حیث صور رسام الكاریك

في الزبد، في الوقت الذي بلغ فیه       » یغط«سمك المحیط وهو    

����Ɣŕƍ�Ɠž�ŧũſƅŔ�¿Ŧŧ�ųŬƏśƈƔ��ƓśÑÎ������Ś Ə» ƈƔƏ��ŕćƔƏƊ» Ŭ�ŔćũƛƏŧ�

 . غالبیة السكان من الجوع

 . إنه التناقض المنظم والمحكم كما أسلفنا

Ə�����������ƛ�ŕ» ƎƊŌ�ƛŏ�ŕƔƊŕƈƅŌ�řƈƔŪƍ�ƑƆŷ�ŕćƈŕŷ�ƉƔŬƈŦ�ũƏũƈ�ƇŻũ

 . تزال تدفع الثمن

ـع         ـتالل األرب : فقد دفعت مالیین الدوالرات لقوات االح

 . انجلترا وفرنسا وأمریكا وروسیا

ـدما           ـیج، وعن ـرب الخل ودفعت مالیین الدوالرات في ح

ـدة            ـات المتح ـح الوالی ـافي رب أذاعت الصحف الغربیة ص

ـیج  في حر  األمریكیة ـغ    -ب الخل ـار دوالر     ١٣ ویبل  – ملی

ـا    «انتفض المجتمع األلماني كله وتساءل       وماذا رحبت ألمانی

ـع            ـداع الجمی إذن؟ وإلى متى تستمر الوالیات المتحدة في خ

 . »والكذب على الجمیع والربح من الجمیع

ـة           ـة وحزین ـا مكتوم أسئلة تؤرق المجتمع األلماني لكنه

 . وغائرة

Ų �ŕƔƊŕƈƅŌ�ƑƂŗśŬ�¿ƍ�ƉƄƅ� ŘŧţƏƈƅŔ�ŕŗũƏŌƏ�ŕƄƔũƈƗ�ŕćŷũ�
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ـیة،     » ال«یقول الجمهوریون    فهم عصارة الروح البروس

فهم أحفاد نیتشه وشبنجلر وفاجنر     » ال«ویقول الجیش األحمر    

 . وكارل ماركس

ـوف         وتقطع الغابات والحدائق بأن حوائط الرایخ الرابع س

ـي           تنهض من جدید على جثث األجانب وقوات االحتالل وف

 !المتخلفة.. الیات المتحدة األمریكیة وفرنسامقدمتها الو

ب الذي ال یحتملب الذي ال یحتملالشعالشع

ـی      » التایمز«سخرت جریدة    ـرار رئ ـن ق س البریطانیة م

ـیلم     الرقابة المصري حمدي سرور لمنعه     ـة  « عرض ف قائم

 . »شندلر

ـق ال           ىفقد رأ  ـعب رقی ـري ش  الرقیب أن الشعب المص

ـوي  یحتمل مشاهدة مقتل أكثر من ثالثة أفراد فقط بینما ی          حت

 . الفیلم على مشاهد قتل جماعیة مما یجرح وجدان المصریین

أما السبب الثاني كما یرى الرقیب فهو احتواء الفیلم على         

 !مشاهد عاریة

ـوان           ـت عن وقد نشرت الجریدة انتقادها لقرار الرقیب تح

 ! »الشعب ال یحتمل«
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�����ƓŬŕƔŬƅŔ�Ŗ ŗŬƅŔ�ƉŌ�Ŗ ƔũżƅŔƏ�����ŕćƔžŕƄ�ƉŕƄ�ƇƆƔſƅŔ�ű ũŷ�ŶƊƈƅ

ćƈŕƈśƉƏŧ�ŕřŗœŕŦƅŔ�Ŗ ŕŗŬƗŔ�ƋŨƎŗ�¿ƆŸśƅŔ����

م صهیوني النزعة والتوجه والهدف والرسالة، إال أن        فالفیل

ـحكة         ـا  .. الرقیب ترك كل هذا وراح یمسك بأسباب مض فم

ـر      جدوى الحدیث عن العنف أو     ـدش «العرى في عص » ال

ـة  «والقنوات الخاصة، ما هي حكایة       ـي  » المشاعر الرقیق الت

 یتحدث عنها الرقیب؟ 

ـر         والطریف   أن الفیلم موجود في مصر، وشاهده عدد كبی

ـى            ـا عل من المثقفین، وهو مطروح اآلن في أسواق أوروب

ـیة،       يشریط فیدیو، لقد خش     الرقیب من ذكر األسباب السیاس

ـة              ـالح الرقاب ـر ص ـالحه ولغی ـر ص ـة لغی فجاءت النتیج

 . والدیمقراطیة

الحوارالحوار

ـري           ـان مص ـاء برلم عندما قرر الخدیوي إسماعیل إنش

ـا  «:  اإلنجلیزي لمه األوروبي، صاح به محدثه    االً لح استكم ی

ŕƊƔŧƊžŌ���ćƈƜƄ�Ōŧŗś�řƔųŔũƂƈƔŧƅŔŧŠŗ�ƓƎśƊśƏ�ŕo��

��ƈƔ�Ƈƅ�¿ŸſƅŕŗƏ�������Ɖŕ» ƈƅũŗƅŔ�Ŗ ƆƂƊŔƏ�ƉƔƈŕŷ�ƐƏŬ�ű��ćŧ» ŠŔ�o

ـى أ  » بحق وحقیق «وأصبحت الدیمقراطیة    ـدیوي   حت ن الخ
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ـهدت         ا ـز، وش ستعان بمعارضة البرلمان في مواجهة اإلنجلی

 . یاة البرلمانیة بمعناها العمیقمصر أرقى صور الح

شاعر اللوعة األنیقةشاعر اللوعة األنیقة

رحل مأمون الشناوي آخر الظرفاء، وأول شعراء األغنیة        

 . المطبوعین

ـرح    وقة سبیكة نادرة من الر    ـل وم ـة الظ الحساسیة وخف

 . الصورة الشعریة

العمق، إذا تحدث   كوكتیل من البساطة والعذوبة والرشاقة و     

ـه،        ذا كتب ال  أحسست بإیقاعه وإ   ـؤثرك ب ـه ی شعر ظننت أن

 . حدكوویناجیك 

ـد،     ـن بع والمعنى لدى مأمون له أكثر من وجه، وأكثر م

 . وأكثر من ظل

ـیم      » یه كنا هنا  من قد إ  «ففي أغنیة    ـأمون للنس ـم م یرس

ـمة   «والحبیب، وما بینهما صورة      ـك   بوالنس ـودیني علی » ت

 . »وتعطفك تاني علیا«

 م كالهما؟ النسیم أم الحبیب أ: فال تدري من یعطف من
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��ƉƏƈōƈƏ�����ćƈŕƈś�ũŬƄƊƔ�ƛ��ƌśŷƏƅ�Ɠž�ƀƔƊŌ�Ō�ŕ���ƛƏ��řŗƔŗţƅŔ�Ƈŕƈ

ـتتر           یبوح لها، إنه یشیر ویومئ ویتخفى وراء الحكمة، ویس

 . وراء الطبیعة من لهیب العاطفة

ـاد     ك«: یقول مأمون في رائعة أم كلثوم      ل نار تصبح رم

 . » نار الشوق یوم عن یوم تزیدمهما تقید إال

ـها        ویتألف مأمون في   ـي تحس  رسم الصورة الحركیة الت

ـا           ـیطة، لكنه وتشاهدها وتلمسها من خالل كلمات عادیة بس

 . تشكل صورة قویة المالمح والقسمات

ـك ال رد     «:ففي أغنیة نجاة یصف مأمون حاله      نادیت علی

ـدا            ـول الن ـن ط .. صوت وال صدى نادیت نادیت وتعبت م

 . »استناني

ـه    مشهد عاطفي متكامل األبعاد واألركان، ف      یه التودد وفی

 . الكبریاء

ąƔƏ��������Ž Ű Ə�ƑƆŷ�ŉŔũŸŮƅŔ�ũŧƁŌ�Ɖƈ�ƉƏƈōƈ�ũŗśŸ��Řũ» ƔţƅŔ�o

������������ƋŨ» ƍ�Ɠ» ž�ƌŸŗśƊ�ŕćŲ ƔŌ�ƉţƊƏ��řŗƔŗţƅŔ�ƇŕƈŌ�ŕćƈœŔŧ�ƃŗśũƈ�ƏƎž

 . ة من التفكك والتشوش واالنقسامبالحالة الغری

ني واللي غیرني فاتني في حال،      اللي حیر «: نیقول مأمو 

 . »بالنام وسهرني وال فاكرني وال مش ع ال
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ـ         ـي تفض ـن   يقدرة هائلة على اإلمساك بالتفاصیل وه  م

هكذا كان مأمون بسیطًا    . صورة إلى صورة ومن حال الحال     

ćũŝŎƈƏ��ŔĻŨžŕƊƏ�ŕćƔţƏƈ�ƏŌŔ���

ـوان        صادق الحس ب   دیع التكوین تحس أن الكلمات لدیه أل

 . وظالل ومساحات

 . عم مأمون، إلى اللقاء

تجرید أم تهریجتجرید أم تهریج

ـى     » زلود«رفضت شركة تأمین     ـأمین عل البریطانیة الت

ـات          ـهیر، واللوح مجموعة لوحات لفنان تشكیلي مصري ش

ـدن،           ـي لن موجودة ضمن مقتنیات ملیونیر مصري یعیش ف

 . واللوحات تنتمي لمدرسة التجرید

قال خبراء الشركة إن لوحات الفنان الشهیر والحائز على         

ـة  «جائزة الدولة التقدیریة، مجرد      ـذیان  » تكوینات زائغ وه

ني وغیاب كامل للرؤیة والمعنى والرسالة الفنیة، وال شك         لو

 . أن هذه فضیحة بكل المعاني

ـون            ـي التلیفزی ـاس ف ـى الن  ،فهذا الفنان الذي یظهر عل

ـدیني،          ویتحدث في شئون الفن وأزمات المرور والتطرف ال

 . هذا الفنان یعبث بنا وبمشاعرنا وأحاسیسنا
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ـریج ا«فلسنا ضد التجرید في الفن، لكننا ضد         ـا  » لته كم

فالتجرید قیمة وإیقاع، والفن غیر     «یقول الفنان حسن سلیمان     

�����������Ƈ» Ǝž�ƌ» ƊƄƅ��ƉƏƊŕ» ƂƆƅ�ŕćƔſƊ�ū Ɣƅ�ŧũƈśƅŔƏ��ƉŕƔŨƎƅŔƏ�ű ƏƈżƅŔ

ƌƔƆŷ�Əƍ�ŕƈƈ�ŕćŷŕŬśŔ�ũŝƄŌƏ�Ŗ ţũŌo���

وقد انتشرت في اآلونة األخیرة هذه األالعیب غیر الفنیة،         

ـة  وأصبحت المعارض ال تحتمل، لقد عشنا زمنًا كانت ال         لوح

ů ŕŰ ũƅŔ�Ś ŕƂƆų�Ɖƈ�ŔćũƔŝōś�ũŝƄŌ�ƌƔž���

ـة           ـزار لوح ففي أواخر األربعینیات رسم عبد الهادي الج

ـف      :»األطباق الفارغة «أو  » الجوع«  مجموعة من الناس تلت

 .ة أطباقها فارغة وألوانها شاحبةدحول مائ

على  وعلى الفور أصدرت قوات االحتالل األمر بالقبض      

 .اللوحة ورسامها

ـد        وتم تحریر مح   ـام ض ضر بالواقعة وإصدار قرار اته

���ƌƊƗ��ƇŕŬũƅŔ��řƊśſƅŔ�ũƔŝƔ�������ŕƎ» Ų Ÿŗ�Ś ŕ» ƂŗųƅŔ�Ŗ ĲƅŎƔƏ���ƀƏ» ž�

 . »بعض

ویروي الناقد الفنان صبحي الشاروني تفاصیل الواقعة في        

ـدخل    » عبد الهادي الجزار  «كتابه الفرید والوحید     ـف ت وكی

 . صدیقه الفنان محمود سعید إلنقاذه من السجن
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ـا      .. روفن آخ .. زمن آخر  وفنانون آخرون لم یعیشوا معن

زمن الحزب الوطني وحواراته القومیة، وال شعراء الحداثة،        

ولم یشاهدوا مذیعات التلیفزیونات ولم یقرأوا مقاالت رؤساء        

 . تحریر الصحف الحكومیة

ـزار            زمن آخر، وفن آخر، فاغفر لهم یا عبد الهادي الج

 !فإنهم ال یرسمون

 )١٣/٧/١٩٩٤: األهالي(
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ĆšœŽŪ�ŠŕŮقبقب Ŋ�ƇŊ�¾ĆšœŽŪ�ŠŕŮ Ŋ�ƇŊ�¾ĆƒűŒŧƀƆƒť�œĆƒűŒŧƀƆƒť�œ ا؟ ا؟

 !فال تجزع.. هذا حدیث عن الجنس

ـري          ـر نحن اآلن في صحبة الكاتب األمریكي هن .. میلل

ـر    .  القرن هعمق كاتب عرف  أجرأ وأشجع وأ   فالجنس عند میلل

ـم          ـذة واألل .. یعني الحب والرفض والتمرد والهدم، یعني الل

 . باختصار یعني الحیاة

ـروح        فه ،ومیللر یكتب عن حیاته    ـب وال ـوع القل و موج

 . والجسد

ـرف       یكتب لیوخزك ال لیثیرك، لی     ـم تع ـك فل ؤلمك ویقلق

�ćŗśŕƄ�ŕƄƔũƈŌ�ĉũŠ�ŕ����������Ɖ» ƈ�ũŦ» ŬƏ�ŕ» ƎƈƆŷ�ƀŪƈƏ�ŕƎŗŕƔŝ�Ɖƈ�ŕƍŧ

 . روحها ودستورها وتمثال حریتها، كما فعل میللر

یكتب میللر عن   » الصلب الوردي .. الوشیجة«وفي روایة   

ق یتحدث، ومن أي    حیاته وعن أمریكا، فال نعرف من أي عم       

 . جرح یئن ویصرخ

أنت لست في حاجة إلى ارتكاب جریمة لكي        «في أمریكا   

��ŕćƈũŠƈ�ƉƏƄś�ƉţƊž�ořƔŕſƄƅŔ�ƌƔž�ŕƈŗ�ū Ɣƅ�ƉƄƅƏ�ƉƏųţƊƈo���
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ـاتین           ـع فت ـیش م ـا  .. كذا یبدأ میللر رحلته، أنه یع مون

ویظن میللر أنه   .. وستاسیا، إحداهما رسامة واألخرى راقصة    

الفتاتین، لكنه ال یهتم بذلك، فهو یضاجع       ثمة عالقة شاذة بین     

 !إحداهما وهذا یكفي

ـوف  «ومیللر ثائر حقیقي ورافض لمجتمعه، یحلم بیوم         س

، فهو ال یرى    »یفرغ أمریكا من سكانها ویعیدها للهنود الحمر      

����ƐƏŬ�ŕƄƔũƈŌ�Ɠž�ƎƈŠ��ƉŕƄŬƅŔ�Ɖƈ�Řũ�o������ŕćŗŸ» Ů�ŔƏ» ŬƔƅ�ƇƎƊŏ

 فیه الناس   فالشعوب نتاج حضارة وأمریكا مجتمع لقیط یتالقى      

 . كغرباء تفترسهم الوحشة وتسلمهم الوحدة للجنون

ـه،           في لقائه بصدیقة المحامي یكشف میللر عن عمق ثقافت

ـف      ـي       فهو یتحدث عن دیستویفسكي وكی ـه ف ـد خالص  وج

 !ه حتى صار أكثر ألوهیةالمسیح، فراح یؤنس

ـدث         إنها المفارقة التي استبدت بدیستویفسكي، وعندما یتح

دث عن خصائص الشعوب    حبار شبنجلر یت  عن الفیلسوف الج  

وروحها المتأججة وحضارتها الشامخة التي ال تعرف أمریكا        

 . شیًئا عنها

ـا          إن میللر یصم المجمع األمریكي بالجهل والحیوانیة، فم

 !»والشعوب» «السكان«أبعد المسافة بین 
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ـؤاله           ومیللر یتعذب بالكتابة ویحاول أن یجد إجابة عن س

 ؟ »تبلماذا نك«: الدائم

ـط     تننا نكتب ألننا لم ن    إ أن . حدث بعد، فنحن موجودون فق

نكتب فهذا یعني أنك في قلب التناقض وبین ساحلي الصراع،          

أن نكتب فإن لدیك ما نقوله، ومن أجل ذلك یتسكع میللر بین            

بین العاهرات  .. ب الضائعة الحانات والوجوه المكدودة والقلو   

 . واللقطاء من كل لون وجنسوالشواذ

�ŌųŷƏ�������ƉƏƈŕ» ŬũƏ�ŉŔũŸ» Ů�ŕ» ƎƔž�ŕćŸƈśŠƈ�ŕƊ�����ŕ» ƊƏųŷŌ

����řƔũƄŬŷ�Ś ŕŲ ŔũŸśŬŔ�ƛ�řƔţũŬƈ�ŕćŲ Əũŷ���Ō��ŕćŸƈśŠƈ�ŕƊƏųŷ

نصافح فیه بودلیر ورامبو وفان جوخ، فأنا ال أرید أن أصبح           

Ɣŧ�ŕćţŕſŬƈŕćƔųŔũƂo���

ـرأة           ـل ام  ونعود للجنس، فالمرأة التي أحبها میللر هي ك

ـع    أعوزتها الحیاة ودفعت بها إلى شاطئ الر       ذیلة، فهذا مجتم

ـي             ـا الت ـة مون تجرد من الرحمة وآمن باالستغالل، فما حیل

 !تحاول أن تصنع تمثاالً وال تجد طبق الحساء الساخن؟

ـمات            ـل بص ما حیلة ستاسیا وهي تجاهد أن ترقص وك

 . أصابع الرجال الخشنة على جسدها المتعب
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ال المساحیق وال بدلة الرقص الرخیصة تستطیع أن تخفي         

 . ذلك

ũƆƆƔƈ�¿ƏƂƔ���Ɠž�ů ŻćŧŗŌ�ŧŸŰ ś�ƛƏ�ƀƈŸƅŔ�Ŕo���

إنها مهمة میللر المقدسة أن تغوص في الواقع حتى تصل          

 . إلى أبعد نقطة، حیث الدناءات والسفاالت والجرائم

نساني كما یعیشها میللر، فلیس هناك      إنها كارثة الوجود اإل   

ـیس            ما یخفیه، والكاتب الذي ال یعي حقیقة ذاته ومجتمعه، ل

ćŗśŕƄŔćŧŗŌ�Ŝ ŧţƔ�Ƈƅ�ƌƊƄƅ��ųƂž�ŧƏŠƏƈ�ƌƊŏ��ŕ��

�����������ř» ƈƆƄƅŔ�ƉƔŗ�řƎŠŔƏƈƅŔ�ƃƆś�Ɠž�ƉąƈƄś�ũƆƆƔƈ�ŧƊŷ�ŘŕŬōƈƅŔ�Ɖŏ

ـن          فهو ال یملك  والفعل،   ـرى م ـا یج  سوى فضح وتعریة م

 حوله، فهل هذا كاف؟

ـون    «: یقول شبنجلر عن رجاالت الكلمة     أولئك الذین یملك

ـائق  من العدل أكثر مما یملكون من القوة، ویملكون من الح          ق

ـر        »ر مما یملكون من الوقائع    أكث ـخریة میلل ـع س ، ومن تتب

!  الجارح، فما حیلته وهو یملك الحقیقة وال یملك القوة         وتهكمه

 جائع، ضائع، متسكع ال یرى في حیاته سوى دلیل          ،إنه مفلس 

 !اتهام على انحطاط المجتمع ووقائعیته
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ـت رأس       لمن أجل ذلك صلب ا     ـالج، وقطع ـیح والح مس

 . ا، وانتحر هیمنجواي وتینسي ویلیامزالحسین وجیفار

ن لماذا میللر؟ ن لماذا میللر؟ واآلواآل

ساد الكبیرة   الف ر یشبهنا، فهو وحید في مواجهة آلة      ألن میلل 

ـأة  نظمة، وهو شاهد على سحق الروح اإل    مال نسانیة تحت وط

وزنًا وال یصغى لصوت الحقیقة     مجتمع فاجر ال یقدم للعدالة      

 . عماقهفي أ

ـداول     لقد ظلت كتابات هنري میللر       ـي  ممنوعة من الت ف

ـم      بدعوى اإل  ١٩٦١أمریكا حتى عام     ـنس، ول غراق في الج

ـة             ـة ال حری ـة الحقیقی یكن األمر كذلك، فمیللر ینشد الحری

ـوات         السوق، واالحتكارات الضخمة، وینشد العدل ولیس أص

ŕćŲ Əžũƈ�ŔĻŨƏŗƊƈ�ũƆƆƔƈ�ŭ ŕŷ�ƃƅŨ�¿ŠŌ�Ɖƈ��ū ũŠƊƏƄƅŔ���

ـد           فومن الطری  ـب إال بع ـم یكت ـاوز    أن میللر ل أن تج

ـ          ـه الش خوخة، یاألربعین، فقد ظل متهیب الكتابة حتى أدركت

وظل یحتشد طوال السنوات لیكتب روائعه وهو على مشارف         

 . الخمسین

ـن   «ومن الغریب أن میللر یعترف في كتابه         رامبو وزم

řƆśƂƅŔ�o�ŔćũƔųŦ�ŕĻžŔũśŷŔ���������Ə» ƍƏ�ƏŗƈŔũ�ũŕŸŮŌ�ƑƆŷ�Ž ũŸś�ŧƂž
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ـ         ـة  في الخمسین من عمره، ألنه كان یشك ف ـذا   ي عبقری  ه

ة عشرة من عمره، وعندما قرأ      الصبي الذي لم یتجاوز السابع    

ـد            أشعاره أصابته صاعقة لم یبرأ منها إال بكتابة كتابه الفری

 . »رامبو وزمن القتلة«

ـي         «: یقول میللر  ـري ف لو قرأت أشعار هذا الصبي العبق

 . »!مطلع حیاتي، لما جرؤت على الكتابة طیلة عمري

  میللر؟ لماذا: مرة أخرى

ـو            ـذابها، فه إن میللر وكتاباته دروس في فن الكتابة وع

 مثل  يءیحسد هؤالء الكتاب الذین ال یتعذبون في كتاباتهم فتج        

ـي         ،»شوربة الخنزیر الباردة  « ـاب ف ـؤالء الكت  وما أكثر ه

 . بالدنا

ـه       عندما تسوء أ  «: یقول میللر  ـى أمام حوال المرء ال یبق

ـیر       سوى القتل أو االنتحار، وعندما ی      ـك یص ـن ذل عجز ع

ŕćŠũƎƈo�����ųŗŲ ƅŕŗ�ƌƆŸž�ŕƈ�ŔŨƍƏ�����������ƌ» ŬſƊ�Ɖ» ƈ�ũŦ» Ŭ�ŧ» Ƃƅ

���ćŧũƈśƈ�¿ŴƏ�ƌśŕƔţƏ�ƌŸƈśŠƈƏ�ćŧƔƊŷ�Ŕ��������Ɠ» ž�Ɛũ» Ɣ�ƛ�ŕ» ćŠũƎƈ�Ŕ

ـي     »آلة لذبح الروح  «االحتكارات الضخمة سوى     ، وال یجد ف

ـرى           حریة أمریكا سوى حریتها في استغالل الشعوب، وال ی

 . في تمثالها سوى كاریكاتیر من الرخام الفارغ
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ما بعد میللرما بعد میللر

ري میللر حتى قررت أن أكتب      ما إن فرغت من قراءة هن     

 !روایة

ـته،            ـیته ودهش ـه ووحش لقد كتب میللر عن حیاته وعذاب

وأمسك بتناقضات وجوده، فلماذا ال أفعل مثله، ورحت أحتشد         

ـاد         ـات  : وأجمع مادة الواقع، فكل ما حولي ینطق بالفس الكتاب

ـداثیین، آراء      الردیئة، الصحف القومیة، مقاالت    ـاد الح  النق

المذیعات على الشاشة الصغیرة، أفالم المقاوالت، تصریحات       

ـة      ،الوزراء، جرائم األطباء    مافیا المحامین، األناشید الوطنی

ـادة          عن مصر وتوشكى، وعروض المسرح القومي، كلها م

 . غنیة لصنع روایة جیدة

ـتطع          وبالفعل أعددت المادة ورحت أقرأ الصحف، فلم أس

اءة وأدركت أن القارئ سوف یتعذب معي، وأن الروایة         القر

ـن          ـادة م سوف تكون سخیفة وغیر ممتعة، وكلما أمسكت بم

 !مواد الروایة أصابني الغثیان فما بال القارئ المسكین

�ƓŬſƊƅ�Ś ƆƁ����������řƔƊżƅŔ�ŘŧŕƈƅŔ�ƋŨƍ�Ɖƈ�¿ŸŠśƆž�ŕćƔœŔƏũ�Ś Ŭƅ�Ś ƊŌ

����ŧŷŌ�¿ŸſƅŕŗƏ��ŔćŧƔŧŠ�ŕćƔţũŬƈ�ŕŗćƅŕƁŧ����řƔţũŬƈƅŔ�Ś ŕƔŰ ŦŮ�Ś�Ɖƈ

ُك تاب والنقاد والمذیعات وشعراء الحداثة وقررت أن أعریهم        ال
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ـبض            ـاني وأق في الفصل األول وأسخر منهم في الفصل الث

ـرطة         علیهم في  الفصل الثالث، سوف أحتجزهم في قسم الش

������������Ɖ» ƈ�Ŗ ŔŨ» ŠƅŔ�¿Ƅ» ŮƅŔ�ŔŨƎƅ�Ś ţũśŬŔƏ��ŔćŧŗŌ�ƇƎƊŷ�ŞũžŌ�ƉƅƏ

ـخر   الكتابة إال أني تنبهت للرقابة وأجهزتها، فلن تتركن        ي أس

على هذا النحو من المذیعات وجمیعهن أبناء مسئولین كبار،         

ـحف             ـفحات الص ـى ص ـرخون عل ـوف یص أما النقاد فس

ـن        . ویتهمونني باإلرهاب  ـل زم ـوف أجع ولجأت لحیلة فس

ـد           ـي بل المسرحیة في العصور الوسطي ومكان المسرحیة ف

ـودان،      اقنحن على خالف معه ولتكن العر       أو إیران أو الس

ـرض،        وهكذا تمر ا   ـكلة الع لمسرحیة من الرقابة، تبقى مش

ـدأ           فالمسارح مملوكة للدولة ومن ثم سوف ترفض الدولة مب

ŕćƔŗŕƁũ�ŘŪŕŠƈ�řƔţũŬƈƅŔ�Ś ƊŕƄ�Əƅ�Ƒśţ�řƔũŦŬƅŔ���

ـال          .. وهكذا أغلقت الملف ولم یبق سوى مشكلة هذا المق

 . فهل یمر على خیر

 . أتمنى ذلك
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جائزة یوسف إدریسجائزة یوسف إدریس

امعة األمریكیة جائزة االسم    الضجة المثارة حول منح الج    

ـت       ،الراحل الكبیر یوسف إدریس     إنما تدل على مدى التهاف

ـال           الذي بلغته حیاتنا الثقافیة، فبدالً من انتهاز الفرصة لالحتف

ـاب  بیوسف إدریس وأثره البالغ في حیاتنا راح حفنة من الكُ          ت

ـائزة     اد یتهمون الجامعة األمریكیة وأع    والنق ـة الج ضاء لجن

ـ وزوجة الك  هل هذا معقول؟» مبریالیةاإل«اتب الكبیر ب

ـة          للقد احتف  ـى محاكم ـام عل ت بریطانیا بمرور مائة ع

أوسكار وایلد، وأعادت طبع كل ما كتب بخط یده في طبعات           

ـم             ـو، ل ـزة رامب أنیقة، كلك فعلت فرنسا مع شاعرها المعج

ـم            یشكك أحد في بریطانیا كلها في جدارة أوسكار وایلد، ول

ـم           حد في ف  أیشتم   ـه ل ـن أن رنسا زوجة رامبو على الرغم م

 !یتزوج

ـي   اإل«والحكایة تتلخص في أن محترفي       ـداع اإلعالم » ب

ـن   «كانوا یریدون الجائزة ألنفسهم بدعوى       ـى م أن الحي أبق

 . »المیت
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ـؤثر       إال أنهم لم یعرفوا أن یوس      ـاق وم ف إدریس حي وب

ـین  «رغم ضجیج    ـة    » المبدعین اإلعالمی ـالهم الكامل وأعم

 . أموال دافعي الضرائبالمطبوعة ب

ـس باقة ورد على ضریح یوسف إ      ـة    . دری ـة خاص وتحی

لزوجته وأفراد أسرته، ولعنة آخر العام على هؤالء األدعیاء         

 . المتهافتین

 )٣١/١٢/١٩٩٧: األهالي(



- ٣٠١ -

نیجاتیف وثالث صور غائرةنیجاتیف وثالث صور غائرة

 .. هكذا أصبح المثقفون ظاهرة بحثیة

ـن   وتوالت الكتب واألبحاث والدراسات الخاصة لبحث       م

 والمجتمع والحیاة؟ وما    هو المثقف؟ وما هي عالقته بالسلطة     

  في الحاضر والمستقبل؟ هو تأثیره

ـین        يفمنذ أن كتب إریك بنتل     ـن المثقف ـهیر ع  كتابه الش

ـف       . والبحث ال ینقطع   ـري لمختل فالمثقفون هم األساس الفك

�����ąŰ �ƇƍƏ��řƔƊųƏƅŔƏ�řƔŷŕƈśŠƛŔƏ�řƔŬŕƔŬƅŔ�Ś ŔũŕƔśƅŔ��ŘŕżųƅŔ�ŵŕƊ

ـة       الذین یكت  بون خطب الزعماء وینظرون لالتجاهات المعادی

ـة            ـدفع حرك ـأدمغتهم ل لجموع الشعب، هم الذین یكدحون ب

ـون   . المجتمع إلى األمام   ـوار     ،هم الخونة والقدیس ـم الث  وه

ـون   .. وأعوان السلطات، وهم الضمیر واالرتداد     هم المخطئ

 . والمبررون لخطایاهم

�������Ŕ�ŧƔŎƔ�ŧƊƏŕŗ�ŔũŪŏ�¿ŝƈ�ŔćũƔŗƄ�ŔćũŷŕŮ�ŕƊƔŌũ�» Ůŕſƅ���ŧ» ŠƈƔƏ�řƔ

��ćũŷŕŮ�ŕƊƔƄŗƏ��ƓƊƔƅƏŬƏƈŔ��������Ŷ» žŧƏ�řƔ» ŮŕſƅŔ�Ŗ ũŕţ�ŕƄũƏƅ�¿ŝƈ�

 !حیاته ثمنًا لذلك



- ٣٠٢ -

�ũ�ŕƊƔŌũƏćƔœŔƏ����������Ƈŕ» ƊśƔž�Ŗ ũ» ţ�ŧƔŎƔ�ƃŗƊƔŕśŮ�ƉƏŠ�¿ŝƈ�ŔĻŨž�ŕ

ـي    ویلوث تاریخه األدبي كله حتى أن ا       تحاد الكتاب األمریك

 !»المقدس«یرفض أن یلف جثمانه في علم البالد 

ـاتون       على م  اوتقطعت قلوبنا حزًن   ثقف كبیر مثل فرانز ف

�����������ŕ» ćŗƔŗų�ũŔƏ» ŝƅŔ�ƀŧŕƊŦ�Ƒƅŏ�Ŗ ƍŨž��ũœŔŪŠƅŔ�ŘũƏŝŗ�ƉƈŊ�ƒŨƅŔ

����ŧƎŮƅŔ�ũŗŕƂƈ�Ɠž�ƉžŧƏ��ŕćŗũŕţƈƏŉŔ�������Ƒ» Ɔŷ�ŉŕ» Ɗŗ�ƉƔƔũ»œŔŪŠƅŔ�

 !وصیته

ـف «من أجل ذلك راح الباحثون یفحصون ظاهرة         » المثق

ویقیمون المؤتمرات العلمیة للتعرف على األساس االجتماعي       

 !لهذا الكائن الفریدوالمعرفي والتاریخي 

ـه د          . وكانت آخر تجلیات هذا االنشغال بحث طریف قدم

 المثقفون والسلطة   "االنتلجنسیا العربیة "على فهمي في مؤتمر     

 . ١٩٨٧في عمان عام 

ـر     فالمثق«البحث بعنوان    ـي مص ـة  ..  بالسماع ف محاول

ـماع  «فقد هال الباحث ظاهرة     . »للرصد ـي  » المثقف بالس الت

ـاءات       انتشرت في السنوات    األخیرة من خالل الندوات واللق

 !الفكریة، التي تعددت إلى حد یثیر القلق
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ـافي           فیبدو أن ثمة عالقة طردیة بین الخواء الفكري والثق

ـات         والسیاسي من جهة، وتزاید الندوات واألحادیث والجعجع

 !من جهة ثانیة

 في الحدیث   بأنه مسرفٌ » المثقف بالسماع «یصف الباحث   

یردد الشارد والوارد من المأثور دلیل ثقافة       متقعر، متحذلق،   

ـیولة       يءوعنوان حكمة، مقتحم، جر    ـه س  في مداخالته، لدی

ـد           ـاط ویعی لفظیة، متنطع، انتهازي، یمتلك القدرة على االلتق

 !الحدیث الشفوي بعد عمل المونتاج

 !هل تبرق المسألة؟.. اسمان» للمثقف«إذ كان .. ثم ماذا

!!رسالة مغلقةرسالة مغلقة....ة أولىة أولىصورصور

ـا     یظل بیننا الشوق مدنً   و ـل  .. ا تتسع وتخلو من أهله یظ

ـى            ـى ومعن ـاب المعن الحنین شجرة تطرح أسئلتها حول غی

أتذكر كیف حاولت ذات یوم رسم منزل ابن خلدون         .. الغیاب

řŬŔũŧƅŕŗ����řŗŨŸƅŔ�ƃśƆœŬŌ�ũƄŨśŌ������ ŕćƔƅŕƔũ» Ŭ�Ś » Ɔƈƍ�ƉŕƄ�¿ƍ

ـا أن             ـان علین هل یمكن رسم الحیرة باللون األزرق؟ هل ك

 ! كل شيء إال ذواتنانعشق

ćŰ ƁŕƊ�ƓƎŠƏ�Ś ŧŠƏž�ƓśŊũƈ�Ɠž�Ś ũŴƊŕ���ŕƊŌ�ŧŷŌ�Ƈƅ�ŕƊŌ��
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ـاة .. اللوحة: الجمیع ینتظر  ـوفن    .. الفرش ـیقى بیته موس

كتاب الموتى وجه إخناتون    ) أتذكره(النشر المحنط   .. الهادرة

 !وأنا.. فنجان القهوة الخزفي.. كما رسمته

 !ها تاریخیةنلك.. تعاویذي لیست ملحدة

ـي           يضكیف أم  ـر دون أن یران  بك اآلن من بوابة النص

 صحاب المتاجر؟  والشطار، والبصاصون وأ،الممالیك

 !كیف یا أمیري النائم؟ كیف؟

!!مرثیة للزهومرثیة للزهو....ة ثانیةة ثانیةصورصور

ـا        .. في الجامعة  كنا نتعالى على أبناء األغنیاء رغم فقرن

ـي            ـرة ف ـات كبی الشدید، ألننا متفوقون، وحصلنا على درج

ـوم         الثانویة العامة    ـاد والعل ـات االقتص ـدخول كلی تؤهلنا ل

وكان أبناء األغنیاء في الكلیات     .. السیاسیة واإلعالم وغیرها  

ـذا             ـون ه ـا، یقبل المجاورة، التي كنا نعتبرها أقل من كلیاتن

�������ŕćƔžŕƂŝƏ�ŕćƔƈƆŷ�ƇƎƊƈ�¿Ų žŌ�ŕƊƊŌ�ƑƆŷ�ŕƊƏƂžŔƏƔƏ�ƓƅŕŸśƅŔ���ŕƊ» ŮŷƏ�

 تحقق لنا    فلوال مكتب التنسیق لما    ،بهذا الزهو سنوات الجامعة   

 هم یملكون المال ونحن نملك      ،كنا نشعر بعدالة ما   . هذا الزهو 

ـر             ـیق آخ ـب التنس الحلم والتفوق، اآلن وبعد أن أصبح مكت

����������¿ŕ» ƈƅŔ�ƉƏƄƆƈƔ�ƉƔŨƅŔ�ƉƗ�ŔćŧŧƎƈ��ŕƊŸƈśŠƈ�Ɠž�řƅŔŧŸƅŔ�šƏũŰ



- ٣٠٥ -

ـاذا            نجحوا في االلتفاف من حوله وتسربوا إلى كلیات القمة م

بالمجد والتمیز  لهم اإلحساس    ىیفعل الفقراء إذن؟ وكیف یتسن    

���ƋŧţƏ�¿ŕƈƅŔ�ƇŔŧ�ŕƈ�������� Ə» ƍŪƅŔƏ�ƇƆţƅŔƏ�ŧŠƈƅŔ�ŉŔũŮ�ƑƆŷ�ŔćũŧŕƁ�

 كیف لهم ذلك وهم معدمون؟ 

ـزت ال     .. لقد فزع قلبي مرتین    ـدما اهت ـة  األولى عن عدال

 !يوالثانیة عندما فقدت زهو

به التاریخبه التاریخننقبل أن یتقبل أن یت....ة ثالثةة ثالثةصورصور

���ŘŧũŕųƈƅŔ�Ś ŔƏƊŬ�Ɠž�ƌśžũŷ�����ŕŬũƏ�ŔćũŷŕŮ�ƉŕƄ���Ɖ» ųƂƔ�ŕćƈ

 . في منطقة معزولة شمال مدینة السویس

ـم          یتحدث عن البحر والحب واألدب، ویكره السیاسة رغ

 !انشغاله بها في تلك الفترة

 جیبه، وتالها بشكل غریب      من وكلما التقینا أخرج قصائده   

ـا    –حتى أن مالمحه كانت تتغیر، وعینیه، أحس          أنهما انتقلت

ـتقبلیة  من مكانیهما، ثم یتحدث عن مشروعا    ـل  .. ته المس مث

 . فیلم سینمائي عن السویس كما یعرفها هو إخراج

ثم یأخذني إلى مرسمه النائي لكي أشاهد رسوماته الجمیلة         

���������ƋŨƍ�ŧŕųŰ Ɣ�ƓƄƅ�ŔćũƍŕŬ�¿Ŵ�Ž ƔƄƏ��ū ƈŮƅŔ�ŴŕƂƔśŬŔƏ��ũţŗƆƅ

ـه    . اللحظة الفریدة ویرسمها باأللوان الساخنة     أما آخر حبیبات



- ٣٠٦ -

ـه     فقد رسم لها لوحة سوف تقف بجوا       ر المونالیزا عندما ینتب

 !التاریخ لعبقریته

  وأشعاره ت سنوات أتردد علیه، وأحب أحادیثه     وهكذا عش 

 .  وأحالمهورسومه

ـي        مو.. وغبت سنوات  ـه ف رت ثالث حروب وعدت إلی

 . مرسمه البعید، وفي، إنه ال یزال في مكانه

���ćũŕţ�ŕĻƁŕƊŷ�ƓƂƔŧŰ �Ś ƂƊŕŷƏ������ƌŗƔŠ�Ɖƈ�ŞũŦŌ�ũƏſƅŔ�ƑƆŷƏ��Ŕ

ـه        قصائده، وراح    یتلوها بشكل غریب، ثم أطلعني على لوحت

��ƏũƏ��ũţŗƆƅ�ŘũƔŦƗŔ���������Ƒ» Ɔŷ�ű ŗ» ƂƔ�Ƒśţ�ŔćũƍŕŬ�¿Ŵ�Ž ƔƄ�Ɛ

ـد       شروق واال ة ال لحظ ستیقاظ، وجاءت لوحة آخر حبیباته وأك

ـوفر             ـف الل لي بلهجة قاطعة أنها سوف تأخذ مكانة في متح

ـر         بجوار لوحات سیزان ومافیه وفان جوخ، وأنه سوف ینتظ

 !ي حتى ینتبه التاریخفي هذا المرسم النائ

 )٢١/٨/١٩٩١: األهالي(
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!!!!أناأنا»»أتحبسأتحبس««أكتب و أكتب و 

ـراء           ـبس الق الحكومة ال تحبس الصحفیین فقط، لكنها تح

ŕćŲ ƔŌ��

ـذا   » ازدراء«وهذه لیست سخریة من الحكومة وال        بها فه

ـر             ـى نش ما جرى للقارئة آمال عبد الرحیم التي تجرأت عل

ـت  » أصدقاء«ضد أحد   » عقیدتي«رسالة في جریدة     العفاری

ـها         الذین یزعمون مصاحبة العفاریت، فقضت المحكمة بحبس

 !ستة أشهر

ـراء، وأن      فالمطلوب أن ی   صمت الصحفیون والكتاب والق

ما تقوله  یستمعوا فقط إلعالم الحكومة وكتاب الحكومة وكل        

ـال       فإذا كانت الحك  ! الحكومة ـت ف ومة تؤمن بوجود العفاری

ـي    » آمال«یصح آلمال عبد الرحیم أو أیة        أخرى أن تشكك ف

 !إلیمان وتجرح قداستهاهذا 

ة المعجز«بطبعنا، وقد حققنا    » فاریتع«ن  یفنحن المصری 

ـك     » نمر على النیل  «وأصبحنا  » االقتصادیة ـى ذل یشهد عل

 ! وقمرنا الصناعي المعلق في الفضاءيإعالمنا القو
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ي تعترف بالفساد وال تقاومه     هوالحكومة قویة بطبیعتها، ف   

 وال تستجیب للضغوط من      تخضع لسیطرة أحد   نها حرة وال  أل

 . أي نوع

ـدش        وكنا نظن أن المنافسة اإل     ـوات ال ـي قن ـة ف عالمی

ـور            ـي یتط المختلفة، سوف تشعل نار الغیرة في إعالمنا ك

وینفتح، لكن ما حدث غیر ذلك، فقد رفض اإلعالم المصري          

ـرات         المنافسة وتحولت المذیعات إلى معلقات سیاسیات ومبش

نامج واحد  رأفق السید وزیر اإلعالم فال یوجد ب      بعظمة وسعة   

ـة، إال       اعن البیئة أو اآلثار أو       ـرور أو البورص رتباكات الم

ـر             ـید وزی ـة الس ـن عبقری وتحدثت المذیعة مع ضیوفها ع

 . اإلعالم

ـن           ونحن ال ننازع السید وزیر اإلعالم في تلیفزیونه، فم

 ال  نصمت حتى قب و احكم في قنواته ما ظلم، لكننا نشاهد ونر       

�ŕćŲ ƔŌ�ƉƔŧƍŕŮƈƅŔ�ū ŗţŗ�řƈƏƄţƅŔ�ŕƊœŠŕſś���ƛŔ�ƉŨŏ�Ŗ ŠƔ��ŧŕ» Ÿśŗ

ـة          ةعن أی   قضایا جادة، وأن نكتب فقط عن إنجازات الحكوم

ومعجزاتها ولو تأملت الصحافة اآلن لوجدتها صورة متطورة        

ـة          باللون واإلبهار والسطحیة حتى ال یخضع أصحابها لطائل

 . القانون
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ـن     فلو أردت أن تعرف ما یجرى في أن        ـثالً، فل دونیسیا م

تجد شیًئا في التلیفزیون أو الصحافة أو أیة وسیلة لإلعالم في           

ـة،          بالدنا، ولن تجد سوى اإلعالنات الملونة والبرامج التافه

 .  خارجنا ال یهمنا وال یعنینايوكأن ما یجر

�ƈćŪŕŷ�Ś ƊƄƏŕ��Ō�ƉŌ���������Ɠ» ž�Ɛũ» Š�ŕƈŷ�őũŕƂƅŔ�ƒŪƔŪŷ�ƃŝŧţ

ـوم  » اسییندونأ« الجزر الحزینة المسماة    هذه وعدت لكتاب نع

ـنة    « مفخرة القرن وضمیره     –تسومسكي   خمسمائة وواحد س

ـف       » والغزو مستمر  روى فیه جذور المأساة اإلندونیسیة وكی

����» ƅŔƏ�Ŗ ũżƅŔ�ŢŠƊ�ƓŬ��ƒŊ��ƌƔŏ�o���ŔćũƏŧ�řƔƄƔũƈƗŔ�řžŕţŰ ƅŔƏ

ƇŕŸƅŔ�ƒŌũƅŔ�¿ƔƆŲ ś�Ɠž�ŕĻŝƔŗŦ�ŔćũƔũŮ���

�ćƈŪŕŷ�Ś ƊƄŕ����������» ƊƊƄƅ��ũ» ŝƄŌƏ�ƌƆƄ�ŔŨƍ�Ɖŷ�ƃŝŧţŌ�ƉŌ�ƑƆŷ��Ɠ

ŕćŲ ƔŌ�ŕĻƊƔŪţƏ�ĻƜƈƈ�ĻƜƔƂŝ�Ŝ ƔŧţƅŔ�ƓśōƔ�ƉŌ�Ś ƔŮŦ���

ـدمت    ! ا یقودنا بشكل غیر مباشر إلى السجن      بمور ـد ق لق

ـرامج   ،برامج التلیفزیون العربیة اإلخباریة منها والدرامیة       ب

�����ũƏũƈ�řŗŬŕƊƈŗ�řŮƍŧƈ�řƔƂœŕŝƏÓÎ�ćƈŕŷ�ŕ������¿ƔœŔũ» Ŭŏ�ŘōŮƊ�ƑƆŷ

ـي       ولم تهتز قنواتنا اإلعال    ـا  میة لذلك، بل استمرت ف خطته

ƙŔ��řƔƈƜŷ�řŗũŕŲ ƅŔ�o�����Řŧŕƈƅ�ŔĻŨŕśŬŌƏ�ŕćƔœŕƈƊƔŬ�ŕćŠũŦƈ�ŕƊŧƍŕŮƏ

ـائرة  «اإلخراج بمعهد السینما یتحدث عن رؤیته        » للدمعة الح
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ـة    .. في عیون وزیر اإلعالم أثناء انطالق القمر       ـا لحظ إنه

ـى          تاریخیة حدثنا عنها المخرج وأستاذ اإلخراج طویالً، وتمن

�����ƇƜŷƙŔ�ũƔŪƏ�Ɖŷ�ŕćƈƆƔž�ŧŷŌ�Əƅ�����ĻƄ» Ŭƈƈ�řƔœŕŲ ſƅŔ�ƌśũśŬ�Ɠž��ŕ

 !بمنظار كبیر وهو یتابع انطالق القمر في فضاء اهللا الواسع

ـر           ـام العص ـرن واقتح لحظة مزدحمة بالمجد وعبور الق

 . تجسدت في الدمعة الواقفة في عین وزیر اإلعالم

ومن آیات اإلعالم المصري أن یتحدث سمیر صبري مع         

جب على المرأة أن     علیهم العظات والعبر وما ی     يضیوفه ویلق 

 . تفعله عندما یصمت الزوج

ـر            وكیف تشعل النار في أعصابه حتى یحس بها إلى آخ

 !هذه الموضوعات الجادة والعمیقة

ـار             ـن االنبه ـف ع أما المذیعة سهیر شلبي فهي ال تتوق

ـي           وإطالق الدهشة تلو الدهشة عن شواطئنا الجمیلة التي ه

 . أجمل ألف مرة من شواطئ أوروبا

 الذین  نمضى قافلة اإلعالم وتنبح أقالم المعارضی     وهكذا ت 

ـالم             ـر اإلع ـترة وزی ـرون بس ال یعجبهم العجب وال ینبه

 . الفضائیة
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ئعةئعةأجیال ضاأجیال ضا

ـار           يطلبت من  ـن كب ـاخر ع  مجلة عربیة كتابة مقال س

سالیبهم في توصیل    وكیف یتناولون القضایا، وما هي أ      الكتاب

 . أفكارهم للقراء

ـو         بكالم آخر المطلوب تقلید    ـى نح ـار عل ـؤالء الكب  ه

ـعوبة          كاریكاتوري ال یجرحهم وال یثیر غضبهم، ورغم ص

حساسیتها، إال أن النتائج جاءت مدهشة، فلو تابعت        والمحاولة  

ـن       بكامل زهیري لوجدته یكتب و     ـم ع ـكل دائ ـث  «ش المثل

ـق     » الذهبي ـب      هفي الفن التشكیلي، وعن عش ـذي ال ینض  ال

ـدیل  « یحیي حقي    لفرنسا والهند، وكیف التقى ببطل روایة      قن

ـة           » أم هاشم  ـده الجالی ـل وح ـان یمث في باریس، وكیف ك

ـة        المصریة في الهند، ثم یعود إلى موضوعه األثیر عن حری

ـوان            ـاب بعن ـن كت ـة  «الصحافة وكیف راح یبحث ع حری

ـرن          » المطابع ـر الق ـوطني أواخ ـزب ال أصدره شباب الح

ـن          ـر الف ـن دوائ الماضي، وهكذا لم یخرج كامل زهیري ع

ƔƄŮśƅŔ���������ř» Ɣũţ�ŔćũƔŦŌƏ��ũƏƊƅŔ�řƈŰ ŕŷ�Ŗ ƆƁ�Ɠž�Ś ƜţũƅŔƏ�ƓƆ

الصحافة، وختمت فقرتي عن كامل زهیري بعبارات فرنسیة        
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�����������Ś ŕ» ƈƜŷ�Ɖ» ƈ�Ś Ŕũ» Ůŷ�Ś ŸŲ ƏƏ�ƌśƛŕƂƈ�Ɖƈ�ŕćƔžũţ�ŕƎśƆƂƊ

ŕćŸŗų�ƒŧƊŷ�Ɖƈ�Ŗ ŠŸśƅŔ���

ـغول      ـعبي       أما لطفي الخولي فهو مش ـه الش ـاء تحالف  ببن

:  الشعب والدولي لكوبنهاجن، وتساءلت بصفتي من أبناء هذا      

���ƜĻƔƄƏś�ƋŕƊţƊƈ�ŕƂĻţ�¿ƍ�ćƔƈŬũ��������ƏŌ�ƉŠŕƎƊŗƏƄ�Ɠž�ŕƊŷ�Ŗ ƏƊƔ�ƓƄ�ŕ

řƔŌ������ſųƅ�ƇśƎƔ�Ƈƅ�ƌśŧŕŸƄƏ��řƔƅŕƈŮ�řƈŰ ŕŷ�Ɠ�����Ŕćũ» ƔŝƄ�ƓƅƏ» ŦƅŔ�

ـتوطنته    بالقاعدین على رصیف األحداث واستمر في       بناء مس

ـوكیالت      ى لدعاو بكونبهاجن غیر آبه    المشككین في صحة الت

 ! من أمثالي

» التي لیست من عندي   «ادات  وختمت الفقرة ببعض االجته   

عتصامي بالرصیف ضد كل إغراءات     بل من عنده وأعلنت ا    

ŗƏƄćŲ ƔŌ�řƔƅƏŧƅŔƏ�řƔŗŸŮƅŔ�ƉŠŕƎƊŕ���

أما الكاتب الساخر محمود السعدني فسوف یتذكر الراحلین        

من أصدقائه من أبطال فریق الكرة الشراب بالجیزة ویذرف         

��������Ŕ�Ɠ» ž�ƇƎśŔũŕŰ śƊŔ�ƉƔŗ�ƉũŕƂƔƏ�ƇƎƔƆŷ�ŔćƏƊţ�ŵƏƈŧƅŔ��ƉƔŧŕ» Ɣƈƅ

العامة وشوارع الجیزة وبین خیبة ووكسة فرقنا القومیة اآلن         

 .على الصعیدین المحلي والدولي
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ـرة   » تعظیم سالم « وختمت كالمي بضرب     لمحافظ البحی

ـع   بلظ الجیزة وینفرس وتأكل الغیرة ق     لكي یغتاظ محاف   ه فیرف

ـب         ـنجح نقی ـزاع وی دعوى قضائیة وتتدخل النقابة لفض الن

ـف     الصحفیین مكرم    ـت  . محمد أحمد في احتواء الموق ووقف

����������ƇƍŧƔƆƂś�Ɖŷ�Ś ŪŠŷƏ�ŕƊśũƄſƈƏ�ŕƊŗŕśƄ�ƇƜƁŌ�ű Ÿŗ�ƇŕƈŌ�Ŕćũœŕţ

�����ŧƔƆƂśƅŔ�ƑƆŷ�řƔŰ ŸśŬƈƏ�řŗŸŰ �Ś ŕŗŕśƄ�ƓƎž������Ɠž�ŔćŧŗŌ�ŢŠƊŌ�ƇƆž

ـا            ـي محاك  ةتقلید الكاتب الكبیر مرسي عطا اهللا، ولم أفلح ف

���Ɗ�ŕƔũƄŪ�ũƔŗƄƅŔ�Ŗ śŕƄƅŔŗ��������Ŗ » śŕƄƅŔ�ŧ» ƔƆƂś�Ɠž�ŕćƈŕƈś�Ś ƆŮžƏ��¿Ɣ

ـة           ا ـة فأی لكبیر جالل دویدار، أما الكاتب الكبیر ثروت أباظ

��������ŕ» ćƈśţ�ƉŠ» ŬƆƅ�ƓƊŧƏƂśŬ�ųƂž�ƌƈŬŔ�řŗŕśƄƅ�řƅƏŕţƈ�����ŔŨ» ƄƍƏ

ـا           قررت االكتفاء بهؤالء الكتاب وأضفت إلیهم فقرة أقلد فیه

ـة           الكاتب الكبیر محمد عودة یطالب فیها بأهمیة دراسة تجرب

ـد       ـا    الهند الدیمقراطیة وتجربة الصین الشعبیة، وی  –عو فیه

 ! للكفاح المسلح–كعادته 

ـر        : وقلت في بدایة المقال    ـاب أم ـار الكت إن مشاغبة كب

ـان            ـي، وك ـع حتم ـال واق مطلوب وحیوي وصراع األجی

ـه         «: همینجواي یقول  إن جده كان یسخر من جیل أبیه ویتهم

ـو         .. بالضیاع ـیاع ه وجاء والد همینجواي لیتهم ولده بالض
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ـائعة      یبدو  «: ویقول هیمنجواي . »اآلخر ـال ض أن كل األجی

ـیاع        . »على نحو ما   وقلت في ختام مقالي إنهم یتهموننا بالض

ŕŲć ƔŌ�ŵŕƔŲ ƅŕŗ�ƇƎƈƎśƊ�ƉţƊƏ����ŔŨƄƍƏ�ƉƔŰ ƅŕŦ�ƑƂŗƊo���

ـلوب            الطریف أن المجلة لم تنشر المقال ألنني لم أقلد أس

ـ        ـى   يرئیس تحریرها فهو من النوع الصعب والمستعص  عل

 !التقلید

 ) ١٧/٦/١٩٩٨: األهالي(
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 ال المسدس الختلط الناي في النايلو

 محمود درویش

!!ویل للمثقفینویل للمثقفین

ـوارع          ١٩٩٠في عام    ـي ش ـالة ف  بلغ عدد الكالب الض

 تناقص  ١٩٩٥ ألف كلب وفي عام      ٣٠٠ مالیین و    ٥القاهرة  

 !العدد إلى نصف ملیون كلب فقط

ـراح             ـب ف ـو طال األمر الذي أثار انتباه الباحث محمد أب

 ! مذهلةیتقصى األسباب فجاءت النتائج

ـوا « ملیون كلب؟ وكیف     ٤,٥أین ذهب أكثر     ـن  » اختف م

 شوارع العاصمة؟ 

ـبحنا   » نشل«هل تعرضت القاهرة إلى عملیة       بحیث أص

 نعیش وسط نصف ملیون كلب فقط؟ 

ـر            ـي محاض ـث ف هذه األسئلة حملها الباحث وراح یبح

 . جابة الصاعقةالتموین والسیاحة حتى عثر على اإلالشرطة و

 !یین وسبعمائة ألف كلب أیها السادة مال٤لقد أكلنا 
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ـات            ـة وعرب ـاب والكفت ـالت الكب فقد قام أصحاب مح

ـى         المأكوالت السیارة باصطیاد الكالب وتقدیمها للجمهور عل

 !أنها كباب وكفتة وطرب وشیش طاووق

ـر    ١٥وعثر الباحث على     ـام ألكب ـل ع  قضیة تموینیة ك

 !محالت الكباب والكفتة في العاصمة

رات الداخلیة والتموین والصحة والسیاحة     والمفجع أن وزا  

ـى           تلقت نتائج البحث بإعراض هائل، وتواطأت فیما بینها عل

ـاس           ،أن تستمر المحالت والعربات في تقدیم لحم الكالب للن

�������ćŷũŕŮ�ƉŌ�Ƒśţ�Ś ŕŗũŸƅŔƏ�Ś ƜţƈƅŔ�ů ƔŦŔũś�Ś ŧŔŪ�¿ŗ���Ɠ» ž�ŕ

ـ  ٢٥أحد األحیاء الراقیة به أكثر من        ـییش      عرب ـدم الش ة تق

اخ الكفتة، والطریف أن المنطقة خلت       وأسی طاووق والطرب 

ćƈŕƈś���������ŘũƏŕ» ŠƈƅŔ�řƔŗŸŮƅŔ�řƂųƊƈƅŔ�ƃƅŨƄƏ�řƅŕŲ ƅŔ�Ŗ ƜƄƅŔ�Ɖƈ�ŕ

 ! للحي الراقي

ـذه             ـروري به ـد م ومنذ عرفت بهذا البحث وأنا أتلكأ عن

المحالت والعربات وأروح أتفرس وجوه الرواد وهم یلتهمون        

هم الطازجة واكتشفت أن وجوههم مسحوبة، وأنوف     » الكالب«

��ŬœŔũž�ŧŸśũśž�řţųƆſƈƓ��ćŗũŕƍ�ũžŌƏ������ƉŌ�řžŕŦƈ�ŕ��ƓƊ» Ų ŸƔ�o

 . أحدهم
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ـویالً  وبقیت على هذا الحال وقتً     ـث ال     .. ا ط ـائج البح فنت

ƓƊƁũŕſś��������» ćŗƆƄ�Ś ŧŠƏ�ŕƈƆƄƏ��ƓƊŧũŕųś�řśſƄƅŔ�Ś ŕŗũŷƏ����Ɠ» ž�ŕ

 شیعته بنظرات حانیة واعتبرت لقائي    الشارع رثیت لحاله، و   

 والعربات ال   به آخر لقاء، فسوف یصطاده أصحاب المحالت      

 !محالة

ĻƂƔŧŰ �Ś ƔƂśƅŔ�ŕƈƆƄƏćŗŕŗƄ�¿ƄŌ�Ƒśƈ�ƌśƅōŬ�ŕ� ƌśſƄƏ�ŕ�

ـه وإذا      فإذا أجابني بأنه فعل ذلك أمس تفر       ـي وجه ست ف

ŏ�řŗţŬƅŕŗćŗũŕƍ�ũžōž�ƌƎŠƏ�Ɖƈ�¿ųś�ŕƍŕƔŕ��

وهكذا أصبحت أعیش في كابوس ال یرحل، وكلما شممت         

 . رائحة الكباب تحسست معدتي

ـعر     أما أحاسیسي فقد طرأت علیها       تغیرات كبیرة فبت أش

ولم یعد یلفت نظري في الشوارع      » یوحشني«بصوت الكلب   

 ! سوى الكالب

ـارع             ـا الش فهذا الشارع ال یوجد به سوى كلب واحد، أم

 !أصحاب المحالت من الكالب األلیفة» رفهج«اآلخر فقد 

ـط       ـب فق فماذا نفعل؟ وكیف نعیش وسط نصف ملیون كل

ـرب      ة بإحالتها إلى أسیاخ من ال     دمهد ـة والط ـاب والكفت كب

 !!والشیش طاووق
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 الضائعة الضائعة الفرص الفرصشاعرشاعر....حجازيحجازي

هدأت العاصفة، وانفصلت القنوات التلیفزیونیة السبع عن       

���ćŉŔŧž�¿ƏŠŸƅŔ�Ś ţŗŨƏ��ŕƎŲ Ÿŗ�ćũƄŮƏ�������ū Ɣœũ» ƅŔ�ŘŕŠƊ�ƑƆŷ�ĺ�Ŕ

ـر     : مبارك، وأصبح من حقنا أن نسأل      هل كان الشاعر الكبی

ـي  » المثقفینكلمة  «ا في   أحمد عبد المعطي حجازي موفقً     الت

 ألقاها في لقاء الرئیس على الهواء مباشرة؟

ـاع  فقد أ .. ا في كلمته   موفقً يیكن حجاز لم  . .ال: أقول ض

ـوجعهم؟          على المثقفین فرصة مناقشة الرئیس فیما یقلقهم وی

 ورب قائل وهل هذا وقته؟

فالمثقفون هم القادرون وحدهم على االرتقاء      .. نعم: أقول

 .  وطرح األسئلةبلغة الحوار والتخاطب

ـاب             ـیة اإلره ـتح قض ـى ف ـادرون عل وهم وحدهم الق

 . قراطیة ومستقبل البالد، والتشریعات الفاسدةموالدی

ـوا          لقد فعل الصحفیون ذلك في عید اإلعالمیین، وعارض

الرئیس معارضة واضحة ورفضوا تعدیالت قانون العقوبات       

 . االمسماة بقانون الصحافة وكانوا شجعانً

ـة        وكان أجدر بش   اعرنا الكبیر أن یفتح الحوار حول سیاس

ـبالد،    الحكومیة المتربصة بالدیمقر  » العناد« اطیة ومستقبل ال
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�ũţ�ƉŕƄƏćŗ�ŗ�ŕ���ŷ�ũƔŝƔ�ƉŌ�ŕƊũŷŕŮƑƆ�����řžŕţŰ ƅŔ�řƔŲ Ɓ�ū ƔœũƅŔ�ô�

ـن       –وهو العضو البارز بنقابة الصحفیین       ـا م  وما یحیق به

 كذلك قضیة التسلط اإلعالمي، وحجب الرأي اآلخر        –أخطار  

فتح الباب لإلرهاب واإلرهابیین حتى وصلوا إلى أكثر        الذي ی 

 . أجهزة الدولة حساسیة وفي مقدمتها التلیفزیونیة

 قفین بدالً عر الكبیر أن یعلو بكلمة المث     الشا كان یجب على  

 . »العمودیة النیئة«من هذه الخطبة 

ـع             ـون م لقد كان هذا أوانه ووقته، فإذا لم یتحدث المثقف

ففیم .. ة والدیمقراطیة مستقبل الوطن   رئیس الدولة عن الحری   

 یتحدثون؟

وإذا لم یعارض المثقفون الفساد واستغالل النفوذ وتزویر        

ـارض    .. تعمیق القهر واالنتخابات وتزییف الوعي     إذا لم یع

 ففیم یعارضون؟ وعلى أي شيء یعترضون؟ .. المثقفون ذلك

ćƏſŷ��Ů�ŕƔ�Ŕŕ�����ćũƔŗŸś�ƃśƈƆƄ�ƉƄś�ƇƆž�ũƔŗƄƅŔ�ŕƊũŷ��ƉƔſƂŝƈƅŔ�Ɖŷ�Ŕ�

 . وهمومهم

ليليابن رشد اإلیطاابن رشد اإلیطا

احتفلت السفارة اإلیطالیة في القاهرة بصدور أول ترجمة        

 . للفیلسوف العربي ابن رشد» فصل المقال«إیطالیة لكتاب 
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ـارض     وفیه یدافع ابن رشد عن العقل والفلسفة ویزیل التع

ـ       والقیاس » االستدالل العقلي «بینهما وبین الشرع، وینادي ب

 . ج العقلیة في مواجهة التغییب واالنحطاطوغیرها من المناه

واألخذ بأسباب  » صناعة المعرفة «بن رشد عن    ویتحدث ا 

فمن ال یعرف الصنعة ال یعرف      «.. العلم كطریق لمعرفة اهللا   

 . »المصنوع، ومن ال یعرف المصنوع ال یعرف الصانع

ألن الحق ال یضاد    «فالعلم أساس الیقین مهما كانت نتائجه       

 . »الحق

ـل      » فصل المقال « یفتح   وهكذا ـن تأوی أبواب المعرفة م

ـي          ـیر الحرف وتصویب وحدب على االجتهاد ویرفض التفس

ویسخر ابن رشد من فقیه ساذج یطلب من        .. صوالمباشر للن 

ـاس   «مریض باإلسهال أن یشرب العسل ألن        » فیه شفاء للن

ـر         ـول األخی  :وعندما یزید اإلسهال یشكو المریض للفقیه فیق

 !»صدق بطنكصدق اهللا وال ت«

ـیئة ل          ـیرات المس ـنص  ویحمل ابن رشد على هذه التفس ل

ذا شرق قوم بالماء فال یعني أن       فإ«القرآني، ویدافع عن العلم     

فالشرق أمر عارض، والحاجة إلى الماء      » الماء سبب للموت  

 . ضرورة حیاتیة
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ـل       وبهذا المنهاج الواضح ی    دافع ابن رشد عن العلم والعق

 .  وبین الشرعوأثبت عدم التعارض بینهما

ـت  . والطریف أن الذي أنفق على ترجمة هذا الكتاب        لیس

ـناعیة    .. الدولة اإلیطالیة، وال دار نشر كبرى      بل مؤسسة ص

ـخمة      » انكةكفنم«تدعي   ـادیة الض التابعة للمجموعة االقتص

 . »يإر«المعروفة 

ـابن        : ورب سائل  ـخمة ب وما عالقة هذه المؤسسات الض

ـاء       رشد؟ إنه اإلدراك السلیم ألهم     ـي بن یة الثقافة ودورها ف

ـا          المجتمع، كما أنه إدراك لدور الرأسمالیة الوطني وحمایته

 . من الجهل والتخلف

ـا            ـي بالدن وكم تمنینا لو أدركت جمعیة رجال األعمال ف

ـث           ـة والبح حقیقة دورها في المجتمع وقامت بتشجیع الثقاف

ـى       و من تصدیع رؤ   العلمي بدالً  ـاء عل ـعارات القض سنا بش

ـى    » الشمولیة«لعام، وتغییر التشریعات    القطاع ا  ـعي إل والس

ـن        .. التهرب من الضرائب   ـبة م ـى نس والحصول على أعل

 . اإلعفاءات الضریبة
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ـمالیین          إنه الدور المنوط بهؤالء الرأسمالیین لو كانوا رأس

ĻƂţŕ����ćŗƅŕŻ�ƇƎƊƄƅ������Ś ŔŉŕƊŝś» ŬƛŔ�ű » Ÿŗ�Ŷ» ƈƏ��ŕ����Řũ» ŬŕƈŬ�

ćŲ ƔŌ�ŉƜƎŠƏ�ƉƏƔƆƔſųƏŕ���

ـة       «:ورب سائل آخر یقول    ولكن الدولة تملك الهیئة العام

 . »للكتاب، وهي أكبر دار نشر في البالد وهذا دورها

ـرو          ونقول إن رئیس الهیئة مشغول بإصدارات السید عم

ـاخرة            ـة وف اللیثي نجل السید ممدوح اللیثي في طبعات أنیق

ـة   » #!"!%«والسید عمرو مسئول بتلیفزیون      ورئیس الهیئ

ـه   » ضلكمما رأیكم دام ف   «یعد برنامج    ... في التلیفزیون نفس

ـغولة     .. نت تطبع لي وأنا أذیع لك     أوهكذا   كما أن الهیئة مش

ćŲ ƔŌ�������¿ŕƈŷƗŔ�Ś ũŧŰ ŌƏ��Ś ŕŸƔŨƈƅŔ�Ɖƈ�Ś ŕŷŧŗƈƅŔ�Ś ŔũŔŧŰ Őŗ�ŕ

 . »جیالن حمزة«الكاملة للمذیعة 

����ćũƔŦŌ�ŘŧŻũ�řƊŕƊſƅŔ�Ś ţũŰ �ŧƁƏ�����Ɖō» ŗ�Ś ƜŠƈƅŔƏ�Ž ţŰ Ɔƅ�Ŕ

ة، وهي  رئیس الهیئة عرض علیها إصدار مجموعتها الشعری      

 !ال تزال في طور التفكیر

ـال        ... هذا حالنا  ـة رج وحال هیئة كتابنا ورئیسها وجمعی

 . أعمالنا
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ـركات            ـة ش ـالیون ومجموع أما ابن رشد فله اهللا واإلیط

 !االقتصادیة» يإر«

لجددلجددأعداء درویش اأعداء درویش ا

الشاعر العربي الكبیر محمود درویش یجید اللغة العبریة        

ـة    یةویعرف الكثیر عن الثقافة الیهود     ـالت عمیق وتربطه ص

 . لیین وساسة ومثقفینیسرائإبشعراء 

ـ     ـرى، وال     » الحوار«وهو مؤمن ب مع الحضارات األخ

ـلو؟       –ذن   إ –یسعى لنفي اآلخر، فلماذا      ـاق أوس ـض اتف  رف

ولماذا قدم استقالته من قیادة منظمة التحریر؟ ومن هو العدو          

 الذي یرفضه محمود درویش؟ 

 : یقول شاعرنا الكبیر

 غریب فیا 

 علق سالحك فوق نخلتا 

 ألزرع حنطتي في حقل كنعان المقدس

 خذ نبیذًا من جراري 

 خذ صفحة من سفر آلهتي

 وقسطًا من طعامي
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 يوخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعو

  في عید كرمتهاةت كنعانیاخذ صلو

ŧũƏŠƗŔ�Ɖƈ�ŔćũŠţ�ŨŦƏ�

 وارفع فوقه برج الحمام

 لتكون منا إن أردت

 وجار حنطتنا 

ƏćţƔũŌ�ƃũśŔ�ŕ�

 تحت نخلتها وال تسرق منامي

 ثم قتلت .. أأتیت

 ثم ورثت 

 كي یزداد هذا البحر 

�ŕćţƆƈ�

ـدم           ـفافة لع هكذا یرسم محمود درویش صورة فریدة وش

ـرث           يااللتقاء ونف  ـم ی   التقاطع مع العدو، فالذي أتى لیقتل ث

ـو     يیفهم الغناء الرعو   ال یعرف أسرار الحنطة وال     ـى ل  حت

 . أكل من طعامناشرب نبیذنا و

ŕćţƏŲ Ə�ƏŧŸƅŔ�ŘũƏŰ �ŧŔŧŪśƏ���
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 في كوخنا 

 یستریح العدو 

 من البندقیة 

  يیتركها فوق كرسي جد

 ویأكل من خبزنا مثلما یفعل الضیف

 ویحنو على فرو قطتنا

ŕćƈœŔŧ�ŕƊƅ�¿ƏƂƔƏ�

 ال تلوموا الضحیة 

 : نسأله

 من هي؟ 

 : فیقول

 . دم ال یجففه اللیل

 المذهلة أن یثبت لنا استحالة      لقد أراد درویش في قصیدته    

ـز  لتعایش مع العدو، فالشعر في داخله یعني العدل، ولو ا         ا هت

ـا إن األرض ال         . العدل انتفى الشعر   أراد درویش أن یقول لن

ـیفین وال       . تتسع لغیر الفلسطینیین   فجراب السیف ال یتسع لس

 :  عدوه على البعديیملك درویش سوى أن یناد
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 لي بیتنا یا غریب مسلم 

 فناجیل قهوتنا 

 تزال على حالها  ال

 هل تشم أصابعنا فوقها؟ 

ـدت           ـا تباع ـة مهم إذن لدرویش البیت واألرض والحنط

 : فلسطین فهو یوقن

 . لوال المسدس الختلط الناي في الناي

 )٩/٨/١٩٩٥: األهالي(
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اد ودیمقراطیة رجب القاضياد ودیمقراطیة رجب القاضيإرادة االعتقإرادة االعتق

ـب  یقف ر » ثرثرة فوق النیل  «في روایة نجیب محفوظ      ج

ـق            ـي طری القاضي بسیارته بعد أن دهس إحدى الفالحات ف

ـل  : العودة من معبد رمسیس، ویسأل أصدقاءه في السیارة        ه

نهرب أم نسلم أنفسنا؟ وتأتي نتیجة االستفتاء تسعین في المائة          

 . من األصوات مع الهروب

�����������ŕ» ćƈŕƈś�ŕ» ćƔųŔũƂƈƔŧ�ƓŲ ŕƂƅŔ�Ŗ Šũ�ƉŕƄ�¿ƄŮƅŔ�Ŝ Ɣţ�Ɖƈž

 !لكنه في حقیقة األمر قاتل

�řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ�ŔŨƄƍƏ�����������ŕ» ćƔųŔũƂƈƔŧ�ĻƜƄ» Ů�ŭ Ɣ» ŸƊ�ƉţƊ» ž

ŕćţƔţŰ������������ř» Ų ũŕŸƈ�Ž ţ» Ű Ə�ř» Ų ũŕŸƈ�Ŗ ŔŪ» ţŌ�ƃŕ» Ɗƍ

 !وبرلمانیون معارضون، لكن حقیقة األمر لیست كذلك

�����ŕćƔƆŸž�ƌŗ�šƏƈŬƈƅŔ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�ũƔŨŕţƈƅŕž����ũŗƄŌ�Ś ŔũƏŴţƈƅŔƏ�

 . لمباحبكثیر من ا

ـة           فنحن في صحف المعارضة ال نستطیع أن نمس رئاس

 یة أو وزارة الدفاع أو أبناء المسئولین الذین یعملون        الجمهور

Ō�¿ŕƈŷƗŔ�¿ŕŠũ�Ƒśţ�ƏŌ�ū ƊŪŗƅŔ�ƓžćũƔŦŔ��
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ـرح           ـدي بط وقبل خمس سنوات طالب الكاتب أمین هوی

ـع،           ـتفض الجمی ـان، وان میزانیة وزارة الدفاع على البرلم

ـي            ـدخول ف ـن ال وهاجت الدنیا، وحذر رئیس الجمهوریة م

 . »األمن القومي«مناطق 

ـو          فال   ـة ول أحد یستطیع أن یتعرض لهذه المؤسسة المهم

ـت            ـا كان ـدخولها مهم بالسؤال، فهي منطقة غیر مسموح ب

 . األسباب

ـالم           وقبل عامین طالبت في هذا المكالن السید وزیر اإلع

 ولم یهتز وزیر اإلعالم، فهذه      – هو وأبناؤه    –بإعالن ثروته   

 !أمور غیر قابلة للمناقشة أو حتى السؤال عنها

ـدة     وعند ـتور «ما حاولت جری ـد     » الدس ـاوز الح أن تتج

ـدد،           ـال الج المسموح به في المعارضة بتناول رجال األعم

ـن    » الشعب«وقبل ذلك تعرضت جریدة      ورئیس تحریرها الب

ـور       ـى    . وزیر الداخلیة وتم حبسه على الف ـة عل فالدیمقراطی

ـددها            ـي یح الطریقة المصریة هي أن تلعب في المساحة الت

لن رئیس الجمهوریة أن قضایا الفساد التي       النظام، وعندما یع  

ـة            ـة الحكوم تم فتحها ومعاقبة أصحابها، إنما تم ذلك بمعرف

ـك            ـة ال تمل ـحافة المعارض ـحیح، فص وموافقتها، وهذا ص
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المعلومات الكافیة عن الفساد وحجمه ورموزه، وحریة تداول        

ـدیم         المعلومات لیس معموالً   ـت تق  بها في بالدنا، وإذا حاول

ƏŌ�Ś ŔŧƊśŬƈĻƛƏœŬƈ�ƉƔŧś�ƀœŕŝƏ�ćũƔŗƄ�ŢŠƊś�ƉƆž�Ŕ��

ـات         فالمعلومات موجودة في الهیئات الرقابیة، وهذه الهیئ

ـة،            ـة أو معلوم تحت السیطرة التامة، وإذا تسربت منها ورق

ـت   ! معلومة مغایرة  فمن السهل الرد علیها بورقة أو      ولو فعل

 !ذلك لتعرضت للسجن واإلغالق والتشرد في الشوارع

ة ال نملك سوى أن نعارض بعض       وفي صحف المعارض  

ـاز    تصغار المسئولین عن بعض المخالفات ال      ي یوردها الجه

وال مانع  ! المركزي للمحاسبات، ولن یسمح لك أحد بغیر ذلك       

ـض            من معارضة محافظ القاهرة أو الجیزة، أو من نشر بع

أخبار عن فساد المحلیات، وحتى هذه المؤسسات نجحت في         

 .  المعارضةالسیطرة من جانبها على صحف

ـر       ـن غی ـات، وم فالمحافظون والوزراء یملكون اإلعالن

ـازات           ـن إنج المعقول أن تنشر صحف المعارضة إعالنًا ع

 وزیر ما ثم تنتقد قراراته في صفحة أخرى؟ 

�����������Ƒ» Ɔŷ�ŕ» ćŰ ũţ�ƃƅŨ�¿Ÿſś�ƉŌ�Ž ţŰ ƅŔ�ű Ÿŗ�Ś ƅƏŕţ�ŧƁƏ

ـى           احترام القارئ، وفشلت المحالة وانفض القراء ولم یعد یبق
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ـبعض         أمام صحف المع   ـا ل ـل انتقاداته ارضة إال أن تواص

 . المسئولین في المساحة المسموح بها

 نظام شاعر وصحیفة ومنطق وخطاب، فإذا تحدثت        لولك

فاإلنسان هو  » ظاهرة عالمیة «عن الفساد قالوا لك إن الفساد       

ـن    اإلنسان والشر موجود منذ بدء الخلیقة، وإذا         ـدثت ع تح

حدثت وإذا ت »  عالمیة ظاهرة«رهاب  اإلرهاب قالوا لك إن اإل    

ـال حب        ـان   عن أبناء المسئولین أو رجال األعم ـوك بالق ن وس

 !والدیمقراطیة

ـلیمة         إنها دیمقراطیة رجب القاضي الصحیحة الشكل والس

 . من حیث الدقة والشفافیة

���������ŕƈŧ» Ɗŷ�ŕćŸœŔũ�ƉƏŬƊƏŠ�ƉƏŧƊƔƅ�ƓƄƔũƈƗŔ�ū ƔœũƅŔ�ƉŕƄ�ŧƂƅ

¿ŕƁ���ŸćƔƈŠ�ƇƎƆśƁ�Ƒƅŏ�ƐŧŌ�ƏƅƏ�řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ�ƇƍƏƈƆŷŕo���

ŕćƈŕƈś�ƓŲ ŕƂƅŔ�Ŗ Šũ�¿ŝƈ�ŕćŸœŔũ�ƉƏŬƊƏŠ�ƉŕƄ�ƇŸƊ���

اإلبر الصینیةاإلبر الصینیة

ـن            ـدة م قالت لي الطبیبة الصینیة الشابة إنها لیست متأك

 . نتائج اإلبر الصینیة بالنسبة للعصب البصري، لكنها ستحاول
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ـي           ـرة ف وبالفعل قامت الطبیبة بزرع أكثر من عشرین إب

����ŕƈćŕƈś�Ś ƈƆŬśŬŔƏ��ƓƎŠƏƏ�ƓƊƔŷƏ�ƓŬŌũ����Ś » ƊŕƄƏ��ŕƎśƅƏŕţƈƅ�

ـة            ـاني بالطاق ـن إیم تجربة مثیرة بحق، وعندما سألتني ع

إذا كانت  : كان كارل ماركس یقول   : الروحیة قلت لها ضاحكًا   

ـفها            ـي نص ـة ه الفلسفة المادیة هي نصف الفلسفة، فالمثالی

ـارة          اآلخر، فأنا من المؤمنین باإلرادة اإلنسانیة وقدرتها الجب

 . على تجاوز المحن

ـه،             يلفأنا أم  ـا أكتب ـت ال أرى م ـب، وإذا كتب  وال أكت

ـض             ـت بع ـو تحرك والطریف أنني ال أخطئ الكتابة حتى ل

 . النقاط وتزحزحت بعض الحروف

وها أنا ذا مستسلم ألكثر من ثالثین إبرة صینیة في شتى           

ـب           ـى تخاط أنحاء جسمي ترشقها الطبیبة الشابة بمهارة حت

ـل  :  الطبیبة وفي إحدى الجلسات سألتني   . المراكز العصبیة  ه

ـدر    : تعتقد في الطب الصیني؟ قلت     تهم أعتقد في الصینیین وق

ة الشابة إلجابتي وانصرفت أفكر     على البناء، ولم ترتح الطبیب    

������������ū ƈƔ» Š�Ƈŕ» ƔƆƔƏ�Ŗ ŕ» śƄ�Ś ũƄŨśž��ŕćƈŕƈś�ũŕŷ�ŕƊŌƏ�Ɠśƅŕţ�Ɠž

ـت    ،وفیه یتحدث عن قوة االعتقاد    . »إرادة االعتقاد «  فإذا آمن

ـاد،      بشيء فسوف یتحقق بدرجة تعتمد      على قدرتك في االعتق
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����ŸƔ�ƛ�ƉƔŨƅŔ�ƉŌ�ƐũƔƏƂś��������» ćŬōŗ�ū ŕ» ƊƅŔ�ũŝƄŌ�Ƈƍ�ŉƓŮ�Ɠž�ƉƏŧŕ�

ũŕţśƊƛŔ�Ƒƅŏ�ƉƏƎśƊƔ�ŕƈ�ŔćũƔŝƄƏ�ŕćƈŎŕŮśƏ���

ـه         إن قوة الح   ـي روح ـم ه  یاة هي خارج أعضاء الجس

 . الغریبة الغامضة

ـل  «وقبل خمس سنوات صدر كتاب في أمریكا بعنوان          ه

ـع       فی يترو» یبرأ اإلنسان من السرطان؟    ـتها م ه كاتبته قص

السرطان، فقد أخبرها األطباء بأنها في المرحلة األخیرة من         

المرض ونصحوها باختیار أحد الشواطئ لكي تستمتع بحیاتها        

ـهور             قبل الموت، وأكدوا لها أنها لن تعیش أكثر من سبعة ش

ـررت          ـاء وق ورفضت الكاتبة كاترتین دینس نصیحة األطب

فكرة وشبح ماثلین أمامها،    مقاومة المرض واستبعاد الموت ك    

ـا            وبالفعل نجحت كاترین في تجاوز المحنة كل ما فعلته أنه

ـو    تستمتع بالحیاة وتقرأ الشعر وترس     راحت ـات وتله م اللوح

ـذي             ـو ال ـى النح على الشواطئ، وآمنت بأنها لن تموت عل

 . رسمه األطباء لها

ـ      إن طاق «: تقول كاترین  ـة ال تتجل  إال  ىة اإلنسان الحقیقی

ـعر       ،، وهو ما فعلته   »ها عند الشدائد  باختبار ـت تش ـد كان  فق

. بالحیاة تدب في أوصالها عندما ترفض الموت وتأبى الرحیل        
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ل جسد یستطیع أن یحمل     ك«: لقد آمنت بكلمة المسیح الجمیلة    

 .»!!من یحملها؟..  إال الروح المكسورةجراحه

 . إنها القدرة على االحتمال ومقاومة الفناء

 : یقولوكان الشاعر العربي 

 هي النفس ما حملتها تتحمل 

 وللدهر أیام تجور وتعدل

 وال عار إن زالت عن المرء نعمة

 ولكن كل العار أال تجمل 

 !وها أنا أقاوم الموت والعمى والدیمقراطیة

هذا األستاذ الجامعيهذا األستاذ الجامعي

الشهر الماضي أن   » الهالل«فزعت عندما قرأت في عدد      

 قام بتغطیة أحد التماثیل     أستاذًا للنحت في كلیة الفنون الجمیلة     

 !في ساحة الكلیة بدعوى أن الجسد العاري حرام

ـى         ولو قرأ أ   ستاذ النحت فتوى اإلمام محمد عبده التي عل

 .  لما فعل فعلته،أساسها افتتحت كلیة الفنون الجملیة أبوابها

�����������Ž » ƁƏƈŗ�¿» ƎŠƅŔ�ŕ» ƎƊƄƅ��ŕćƈŔũţ�ƇŌ�ĻƛƜţ�Ś ŬƔƅ�řƔŲ Ƃƅŕž

 . الدین



- ٣٣٤ -

ـور       ولو اتجه أستاذ النحت      ـاب دكت إلى المكتبة وقرأ كت

ـالم    «ثروت عكاشة    ـي اإلس ـد     » التصویر ف ـه الرائ أو بحث

 . لما قام بتغطیة التمثال» التصویر بین الحظر واإلباحة«

ـتاذ    ریب أن مجلس الكلیة لم یتخذ أي إج       والغ راء ضد أس

ـذعورون           ـائفون وم ـالجمیع خ النحت، وهي محنة ثالثة، ف

ŗ�¿ƎŠƅŔ�Ś ƏŰ Ə�šŧŕžƏ�¿ƔƂŝ�ŤŕƊƈƅŔƏĻƜŠƆŠƈ�ŕćƔƅŕŷ�Ś ŕ���

��Ŕ�ƉŌ�ŨƊƈ���ćũŔũƁ�řƔƆƄƅŔ�ū ƆŠƈ�ŨŦś�����ƒũŕŸƅŔ�ŧŬŠƅŔ�ƇŬũ�ŶƊƈŗ�Ŕ

 . واألمور تنتقل من سیئ إلى أسوأ

������������ƏŌ�ƋŔũ» Ɣ�ƉŌ�ƉƏŧ�ŔćŧŬŠ�ƇŬũƔ�ƉŌ�ƉƏƊſƅŔ�řƔƆƄ�ŨƔƈƆśƅ�Ž ƔƄž

 . یتعرف على تضاریسه، أو بلغة العلم أن یقوم بتشریحه

 فماذا لو أغلقت كلیة الطب المشرحة؟

 ذ من التعامل مع الجثث؟ ومنعت التالمی

وقد علمت أن أستاذ النحت یحرض تالمیذه على الخروج         

ـرام، وال أدري            من الكلیة بدعوى أن الفنون الجمیلة كلها ح

 لماذا ال یقدم هذا األستاذ استقالته بدالً من تحریض تالمیذه؟ 

����������Ś ƁƏƅŔ�Ɠž�Ś ţƊƅŔ�ū Ɣũŧś�Ɖŷ�ŕćŗśŔũ�ƑŲ ŕƂśƔ�ƉŌ�¿Ɯţ�¿ƍƏ

  بعمله؟ الذي یرفض فیه القیام
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ـف            ـذا الموق ـیح ه إن كلیة الفنون الجمیلة مطالبة بتوض

ـذا           الغریب، وكذلك مجلس الكلیة الذي وافق على استمرار ه

ـون           ـى الفن األستاذ في هجومه الجاهل وتحریضه السافر عل

 . وإنا المنتظرون.. الجمیلة

قالوا في الحبقالوا في الحب

نهایة القرن الرابع   «لو قرأت كتاب األلماني الفذ آدم میتز        

 ! لعرفت أن الحب عند العرب حالة عضویة» الهجري

ŉŔũſŷ�ŕćŗųŕŦƈ�ƇŔŪţ�Ɖŗ�ŘƏũŷ�ũŷŕŮƅŔ�¿ƏƂƔ�ĻƜŝƈ���

 وإني لتعروني لذكراك رعدة

 لها تحت جلدي والعظام دبیب

ـعریرة أو            ـى أو القش ـا الحم حالة مروعة وغریبة، إنه

ـاثر       ) ها ما شئت  سمِّ(الرعشة   ـزق وتتن المهم أن الشاعر یتم

 !أعضاؤه ومفاصله

 : أما قیس بن الملوح فیقول

  من شدة الخفقانى كبديعل  علقت بجناحها كأن قطاة

���ćŷŪž�ũŝƄŌ�řƅŕţ�Ɠƍŕ��������Ɠ» ž�¿» ƈţƔ�ũŷŕŮƅŕž��ŔćũųŦ�ŧŮŌƏ�

 . جهازه الهضمي أوركسترا كامالً
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�ŪśƔƈ�¿ŉŕŬśƔƏ������������ ŧ» ţƅŔ�ŔŨ» ƍ�Ƒ» ƅŏ�ŕćƔŬŕƁ�Ŗ ţƅŔ�ƉŕƄ�¿ƍ

ـة     يءنعم، فتراثنا العاطفي مل   : ونجیب ـربات الموجع  بالض

ƛƕŔƏ������������ŕ» ƈ�ŧŠƔ�Ƈƅ�ƓƁƏŮ�ŧƈţŌ�¿ŝƈ�ŔćũŷŕŮ�ƉŌ�Ƒśţ�řţũŗƈƅŔ�Ƈ

 : یقوله عن الحب غیر قوله

 فه ال صفاته صوووعندي الهوى م

 إذا سألوني ما الهوى قلتُ مابیا

إنها حالة مستعصیة على الشرح والوصف والتعبیر، حالة        

ال یعرفها میتز وغیره من الباحثین والدارسین، فالحب عندنا         

. شة والجنون والتصدع واالنهیار الكامل    حومرادف للموت وال  

 . نحن ال نحب ولكننا نغرق ونذوب وتتقطع أحشاؤنا

 : محمود درویش یقول

 إن ثالثة أشیاء ال تنتهي

 أنت والحب والموت 

 أن تقتلیني وأن توقفیني عن الموت 

 . هذا هو الحب

إنها حالة من االحتضار الدائم واستبداد الرغبة، حالة من         

 !ال سبیل إلى ارتوائه إال بالحب أو الموتالعطش الذي 
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ـن            ـیس ب ـواهري أن ق ویرى الشاعر الراحل مهدي الج

ـعر             الملوح لو نال لیلي لما تفجر بالشعر على هذا النحو، فش

����������Ŗ » ţƅŕž��ŕćţƔţŰ �ƃƅŨ�ƉŕƄ�ŕƈŗũ��ƌƊƈ�ƌƊŕƈũţƅ�ũƔƏŰ ś�ū ƔƁ

ųŕŮ�Ɯŗ�ŕćƈœŕƍ�¿Ŵś�ƉŌƏ�ŕÆœƔŮ�¿ŕƊś�ƛŌ�ƏƍƑ���

������» Ű �ƌ» žũŷ�ŕƈƄ�Ŗ ţƅŔ�ũŕŰ śŦŕŗƏ�����ŔćũŦŕ» Ŭ�ƉƔƍŕ» Š�šƜ

 . »بهدلة«

 ! وهذا ما جرى له ولنا

 )٢٥/٣/١٩٩٨: األهالي(
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مشاویر في صحائف الشعر والحبمشاویر في صحائف الشعر والحب

!!والغش والرقابةوالغش والرقابة

 المثیرة والصارخة، ولم أنتش     ١٩٩٤لم أهتز ألحداث عام     

بانتصار الشیوعیین في بلغاریا والمجر وألمانیا الشرقیة سابقًا        

��Ə��ŕćŲ ƔŌ�ŕćƔƅŕţo����ųƅ�ƉŪţŌ�ƇƅƏ�����» ƈ�ƏŌ��ŴƏſţƈ�Ŗ ƔŠƊ�ƉŸ�Ś Ə

ـادیة      جبرا إبراهیم جبرا ولم أشارك       في البحث عن الفنانة ش

 . من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السینمائي أثناء اختفائها

 اللحوم الفاسدة، لم أتأثر بكل      يولم أطالب بإعدام مستورد   

الغش « حقًا هو صدور قانون      يهذه األحداث، إال أن ما هزن     

 . »التجاري

�ƈ�ū ƔƅƏ���������ŕćŠŕŠŧ�ƏŌ��ŘŧŬŕž�ũƔŻ�ŕćƈƏţƅ�¿ƄōƊŬ�ŕƊƊŌ�ƃƅŨ�ƑƊŸ

�����������ƀ» ŗųƊƔ�Ž ƏŬ�ƌƊƗ�ƉƄƅƏ��ŔćŧŗŌ��Ś ŔƏƊŬ�ŨƊƈ�ƌśƔţƜŰ �ƌśƊś�Ƈƅ

ـا             ـواقنا وتلیفزیونن ـي أس ـة ف على سلع أخرى باتت متداول

 . عاتنا وصحفنااذإو

ـا         فالتصریحات التي تنشرها الصحف لكبار المسئولین إنم

ـاة     والفتاوى التي ! هي بضاعة فاسدة ومغشوشة    ـا دع  یطلقه
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ـة    » سلع«لحادنا ووجوب قتلنا هي     اإلرهاب بإ  ـدة وعدیم فاس

 !الصالحیة

ـملهم         والمطربون الطلقاء على شاشة التلیفزیون سوف یش

 . قانون الغش التجاري

ـى    أما شعراء الحداثة فقد نص القانون في مادته الثالثة عل

ـب    !! ىعلیهم في مكان موزون ومقف    » التحفظ« ـو مطل وه

�Ƅ�ƓƈƏƁƏ�ƓŗŸŮ�Ŕ�ƌ» śƔŗƆś�Ɠž�řƈƏƄţƅŔ�Ś Ɔųŕƈ�ŕƈ�ŔũćƔŝ��ŕ» ƈćŔũśţ

 . لرغبات الناس واحتیاجاتهم

ـا            ـاب الزوای ـن كت وینص القانون على حمایة القراء م

ـحف     (الصحفیة في الصحف القومیة      لم یتعرض القانون للص

 ). الحزبیة حتى كتابة هذه السطور ونغلق القوس

ـض             ـذي یف ولعل أهم ما ورد بالقانون هو ذلك النص ال

» غش«عالقة بین الحاكم والمحكوم إذا ما شاب هذه العالقة          ال

 . »إذعان«أو 

ـول    –قة بیني وبین زوجتي     وهكذا أصبحت العال    وبعد ط

ـول         محط أ  –استقرار   ـد ط ـرعین، بع نظار التشریع والمش

 !تجاهل
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ـا            –أما عالقتي بالحزب الوطني فسوف تحكم المحكمة لن

 من غش واضح    نطوت علیه ا بانتهائها، لما    –من أول جلسة    

 . وعدم رضا من جانبنا طوال السنوات الفائتة

ولم ینس القانون عالقة التلیفزیون بالمواطنین وما فعله بنا         

ـرع أن         »ولد عمالقًا «منذ أن    ـمیر المش ، فقد استقر في ض

ـا    وإع راما وفنون ومنوعات  المادة اإلعالمیة من د    النات كله

ـیظ    ىداألمر الذي أ  » مغشوشة« ـة    بالمشرع إلى تغل  العقوب

ـاب      ـذیعات      والقبض على كت ـذیعین والم ـالت والم المسلس

سهم أمام التلیفزیون لیشاهدوا ما اقترفت أیدیهم من برامج      وحب

ومسلسالت، ال زلنا في انتظار المزید من التشریعات المبهجة        

 . وكل تشریع وأنتم فرحون

 وأنا.. الرقابة

 ي عل للفنان» متصدقیش«في أوائل الثمانینیات كتبت أغنیة      

  .الحجار

 الحجار الجمیل وبین    يوكان هذا أول لقاء بین صوت عل      

�ƓśŕƈƆƄ�ŕćŲ ƔŌ�řƆƔƈŠƅŔo��
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ـیقى،           ـد الموس وكان الفنان عماد الشاروني هو الذي أع

وقمت بكتابة األغنیة على الجملة اللحنیة فجاءت تجربة جدیدة         

ŔćũƔŝƄ�ŕƎŗ�ŕƊţũž���

ـالن        ـا واإلع ـن   وذهبنا باألغنیة إلى الرقابة إلجازته  ع

 . الشریط الذي یحمل اسمها على شاشة التلیفزیون

إال .. وفرحنا بأن لجنة الرقابة تضم الشاعر فاروق شوشة       

 !أن قرار الجنة جاء صاعقًا

 : فقد اعترضت اللجنة على كلمات األغنیة، تقول الكلمات

 متصدقیش

 البحر لو قال سامحتك 

 متصدقیش 

 البحر لو قال بحبك 

 متصدقیش 

 یر الندى إن الدموع غ

 متصدقیش 

 إن النشید غیر الصدى 

 متصدقیش
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 إن السحاب أصل المطر

ـة      «: قالت الرقابة بالحرف الواحد    إن هذا البیت من األغنی

ـبنا       » قدرة اهللا «فیه اعتراض على     ـدینا وأص ـي أی وأسقط ف

ـن        .. بالرعب ـرب والملح فهذا تكفیر واضح للشاعر والمط

 . والمنتج

ـي     يتهم فیها عل  ولم تكن المرة األولى التي ی      ـار ف  الحج

 . دینه

فعندما قدم رباعیات صالح جاهین الخالدة اعترضت نفس        

 : الرقابة على رباعیة تقول

¿ƏƁōŗ�ŕćŬŗŷ�

 وأقرأ في سورة عبس

ـى           ـاهین وعل ـالح ج وقامت الدنیا، واتهمت الرقابة ص

ـ   )!هكذا(» الكفر«الحجار وسید مكاوي ب

ـ          ـات وك ـى الرباعی ذلك ومرت سنون، وأقبل الناس عل

 . رغم معاداة التلیفزیون لهما» متصدقیش«
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ـا  «ومنذ فترة كنت أستمع إلى برنامج فاروق شوشة          لغتن

ـوح         » الجمیلة ـة «وإذا به ینشد قصیدة قیس بن المل » المؤنس

 : ویقول فیها

  یممت نحوها بوجهي ،أراني إذا صلیت

 وإن كان المصلى ورائیا 

 أصلي فال أدري إذا ما ذكرتها 

 ثنتین صلیتُا

 الضحى أم ثمانیا 

ـاروق     » بالشعر«وأخذتني العزة    وقررت كتابة رسالة لف

ـعار           شوشة أتهمه فیها بالتعنت مع أشعاري والتساهل مع أش

 . »ابن الملوح«

ـدد             فأنا لم أصل لحبیبتي كما فعل قیس، ولم أخطئ في ع

 !ركعاتي وسجداتي

 فاروق  ىوقررت رفع دعوى قضائیة على التلیفزیون وعل      

ـائالً » ءالعقال«أن نبهني أحد أصدقائي     شوشة، لوال    ـو  : ق ل

ـة    » قیس«فعلت ذلك فسوف یتم منع إذاعة قصیدة         ـرة ثانی م
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ـاروق            ـلوا ف ـا فص وسوف تنتبه الرقابة لهذه األبیات، وربم

 !شوشة من عمله

ـاغط؟            ـاخ الض وخفت مرة ثانیة فماذا أفعل في هذا المن

ـة            ـي كتاب وكیف تتعامل مع هذا الكابوس؟ وترددت طویالً ف

ـة ال            ـوظفي الرقاب هذه التفاصیل حتى أخبرني صدیقي أن م

ـر  م الصحف الحزبیة وفرحت بذلك، وكتبت       نیقرأ و   ىا ج

 : وتذكرت رباعیة صالح جاهین الممنوعة

 فیه ناس تقول 

 الهزل یطلع جد 

 وناس تقول الجد 

 !یطلع عبس

شاعر في السجن شاعر في السجن 

 رئیس وزراء مصر    – وقف صدقي باشا     ١٩٤٦في عام   

للشاعر » إصرار«ي ساحة البرلمان ممسكًا بقصیدة       ف –أنذاك  

كمال عبد الحلیم لیعلن على النواب ویحذرهم من هذا الخطر          

 !یات القصیدةبالقادم، وراح یتلو علیهم أ
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وفي مطلع الخمسینیات شرع كمال عبد الحلیم في الدعوة         

�����������Ƒ» śţ�ũƄŨƊ�¿ŪƊ�ƇƅƏ��ƋŧŔƏũ�Ɖƈ�ŔćŧœŔũ�ŢŗŰ ŌƏ�ŧƔŧŠƅŔ�ũŸŮƆƅ

 : ثائرة مثلاآلن أغنیاته ال

ąƈ�ƓœŕƈŬž�ƓœŕƈŬ�ŵŧřƁũţ�

ąƈ�ƓƍŕƔƈž�ƓƍŕƔƈ�ŵŧřƁũż�

�����������ƋŨ» ƍ�Ɖƈ�ŔćŧţŔƏ�ƇƔƆţƅŔ�ŧŗŷ�¿ŕƈƄ�ƉŕƄ�ũŸŮƅŔ�Ŗ ƊŕŠ�ƑƅŏƏ

ـة            ـات مطالب ـي األربعینی ـت ف الكتیبة المناضلة التي خرج

 . باالستقالل واالشتراكیة

دار الغد  «ولم یتوقف كمال عبد الحلیم عن العطاء، فأنشأ         

ـي      وراح یطبع الكت  » للنشر ب والمجالت والدواوین وغرق ف

�������������ř» ŷŕŗųƅŔ�Ś ŕŗŕ» Ű ŷ�ƒŧ» ƔŌ�Ɠ» ž�ŔćũƔŦŌ�ŶƁƏ�ƌƊƄƅ��ƉƏƔŧƅŔ

śŬŔƏŰ���������Ƈ» Żũ�ŧƔŰ ũ�ƉƏŧŗ�Ś ŕƄƔŮ�ƌśŗŕśƄƅ�ƌƊŠŬŗ�ŕćƈƄţ�ŔƏũŧ

ـد            ـاعر الرائ أنه قام بتسدیدها، وبالفعل ألقى القبض على الش

ـه       وقاموا بإیداعه لیما   ـم تخطی  ن وادي النطرون البارد، رغ

 !السبعین من عمره

ƉƕŔƏ�������ćƈƛŊ�ƇƔƆţƅŔ�ŧŗŷ�¿ŕƈƄ�ƓƊŕŸƔ�����Ƌŧ» ŬŠ�Ɠ» ž�řţũŗƈ�ŕ�

ـرار     ..  ویتعذب في زنزانته الوطنیة    ،الواهن فهل نطمع في ق

 إنساني من وزیر الداخلیة بنقله إلى المستشفى؟ 
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ـال           إن الضمیر الثقافي سوف یتعذب طویالً لو أصاب كم

ـ        عبد الحلیم مكروه     ـل أح د في هذه السن الحرجة، ولن یتحم

 . لفاجعة لرمز من رموز ثقافتنا المعاصرةهذه النهایة ا

هناك فرقهناك فرق

ـان            ـدیقي الفن عندما فقدت بصري قبل عامین قال لي ص

�ƒŪŕŠţ�o���ŔćũƔŝƄ�ũŬŦŌ�Ɖƅ�ƓƊƊŏ��������Ɠž�ƋŔũŌ�ƉŌ�ƉƄƈƔ�ƒŨƅŔ�ŕƈž

فها .. شوارع وتلیفزیون هذه المدینة؟ وبالفعل لم أحزن طویالً       

ین تماثیل  فأ..  تماثیل كبار فنانینا   ،هي میادین العاصمة خالیة   

ـرس و     » عبد القادر رزق  « ـا   «ومحمد هج ـن العج » تيحس

 ! وغیرهم من الكبار

 وأین حدائقنا وبنایاتنا التي تشتهي العین أن تراها؟ 

ـال           حتى الباب الحدید لحدیقة الحیوان، وكان آیة في الجم

ـواس         ،والتشكیل ـة ألم  تمت تغطیته بلوحات اإلعالنات الفج

 !!الحالقة

ع فقد فقدوا الحس باأللوان وتناسقها،      أما الناس في الشوار   

ـع          وأصبحت مالبسهم تثیر الضحك بألوانها ونشازها، مما دف

ـ    يكاتبنا الفنان كامل زهیر    ـین    « للدعوة ل ـة الع » محو أمی
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ـة           ـات الجمیل فالقاعات الفنیة خالیة من الجمهور، ومن اللوح

ŕćŲ ƔŌ��

ـري وأ        وهك ـبحت  ذا عزبت نفسي إلى أن تحسن بص ص

ـار  «أدركها، وهنا قال لي صدیقي الفنان       أشاهد األشیاء و   عم

ƓŸƔũŮƅŔ�oŕćŗŷŔŧƈ���Ś ţśž�Ś ƊŌ���Ž ũƂś�řŠŕţ�ƒŧo���

������������Ś » ţśž�ƉŌ�ŕ» ƈž��řƂƔƂţƅŔ�ŧŰ ƂƔ�¿ŗ�ŕćŗŷŔŧƈ�ũŕƈŷ�ƉƄƔ�ƇƅƏ

ـن            عیني وشاهدت میاه النیل حتى أصابني الغم لما یحمله م

 . قذارة

ـام             هل هذا هو النیل الذي أقسم به المصریون ذات یوم أم

 . »لم یعتد على النیل«دما كان الشاهد یقسم أنه المحاكم عن

أما مساجدنا األثریة وما أصابها، فقد أصابني بالحنین إلى         

 !العمى مرة ثانیة

ـت  «: وعندما شكوت لعمار ما شاهدته قال لي ضاحكًا        أن

 !»عرفت بقى الفرق. .زرتنا وشفت عالمنا، أدیك فتحت

 )٤/١/١٩٩٥: األهالي(
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!!بونبونصباح الخیر أیها الكذاصباح الخیر أیها الكذا

ـوا          أخطأ الصحفیون في معالجة قضیة مارینا، ولم ینجح

 !في اختیار المفاضلة بین الصفقة والضمیر

ـفحات           ـرات الص ـت أن عش وأخطأت الصحافة حین ظن

 . الملونة مدفوعة األجر قادرة على إقناع الناس وإلهامهم

 . فالناس لیسوا أقل ذكاء من الصحافة والصحفیین

����ƔţŰ �Ɠž�Ŗ śƄƔ�ŕćŗśŕƄ�ŔƏũƏŰ ś������Ɠ» ž�ƓŬƔœũƅŔ�Ŗ ŗŬƅŔ�ƉŌ�řſ

، فلو ارتفع   »انخفاض أسعار دخول القریة   «قضیة مارینا هو    

ƌŗţƊ�Ŗ ŕŮƅŔ�ƑŲ Ɓ�ŕƈƅ�ŕćƎƔƊŠ�ƉƔŝƜŝ�Ƒƅŏ�¿ƏŦŧƅŔ�ƇŬũ��

ـین            وبعد أن روى لنا الكاتب قصة مارینا وكیف عاشت ب

����������Ŕćũųŕ» Ŧž��ŕ» ćƈƆţ�ƒƏŔũ» ſƄƅŔ�ĺŔ�Ŗ » Ŭţ�ū ŧƊƎƈƅŔ�ŢƊŔƏŠ��

 !، حتى أصبحت حقیقة ال خیاالًفاحتماالً

ـل            ـات رج ـرفض إعالن كان یجب على الصحافة أن ت

ـى            األعمال قبل إجالء الحقیقة، وكان یجب علیها أن تنحاز إل

ـوا أن           ـذین ظن العدل ومحاصرة الخارجین على القانون، وال

فقد انحازت الصحافة   . ثرواتهم سوف تعصمهم من المساءلة    

 . إلى تحالف الثروة والنفوذ على حساب الحقیقة والضمیر
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رجل األعمال نفسه لم ینجح في االختبار، فراح یدلي         حتى  

ـه           ـدم نفس ـر، ویق بالتصریحات في الصفحات مدفوعة األج

 . والعمل الصالحى كنموذج للتقو

لو لم یستخدم سالح اإلعالنات، وترك الصحافة دون تأثیر         

ـاحات            منه لما حدث ما حدث، لقد اشترى رجل األعمال مس

 وشارك  ،ات الحكایات هائلة في بعض الصحف ومألها بعشر     

ـدت       – لألسف   –في كتابتها     بعض أقالم اشتهرت بنفاقها وفق

 . مصداقیتها

������������Ɖ» ƈ�ŕ» ćŷƏƊ�ŕ» ƊŧƜŗ�Ɠž�ƉƏƊŕƂƅŔ�ƑƆŷ�ŞƏũŦƅŔ�ŢŗŰ Ō�ŧƁƏ

 الوجاهة واالجتماعیة؟ 

ـاس           ـك الن وكلما تركت سیارتك في عرض الطریق خاف

 . وتهیبوك وظنوا أنك من أصحاب النفوذ

ـارك     وكلما نجحت في كسر الحواجز      وتحایلت على الجم

 . والضرائب والقواعد المنظمة، فأنت من أصحاب النفوذ

ـرائح            ـات والش ـلوكیات الفئ ـن س وفي دراسة حدیثة ع

ـن     % ٧٠االجتماعیة الجدیدة، تبین أن      منهم خلت منازلهم م

ـظ           ـرة لحف ـات كبی الكتاب واألسطوانة واللوحة، فقط ثالج

 !األطعمة والمشروبات
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���ţŕƔŬƅŔ�ƐũƂƅŔ�Ɛŧţŏ�ƓžƏ�������Ƒ» Ɔŷ�ĻƜ» ųƈ�ŕćƎƔƅŕŮ�Ś ŧƍŕŮ�řƔ

 )إیركوندشن(البلكونة وتركیب   ) تقفیل( ـالبحر، قام صاحبه ب   

 !!أي واهللا

یین الدنیایین الدنیاوال مالوال مال

قضت محكمة كندیة بتغریم أحد رجال األعمال ألنه حاول         

 !تقبیل إحدى بائعات الهوى في فمها

ـة،       واستندت المحكمة إ   ـان الحدیث لى مواثیق حقوق اإلنس

 !عالقة بین بائعات الهوى والجمهورالتي نظمت ال

ـي             فلیس معنى أنك دفعت أمواالً أن تفعل بها ما تشاء، فه

ن قبلة الفم تعبیر عن      حقها أن تعطیك فمها أو ترفض، أل       من

 . الحب، كما أكدت المواثیق الحدیثة

ـم            ـال، رغ ـل األعم ـریم رج وبذلك قضت المحكمة بتغ

 مقابل الجنس   اعتراف الفتاة بأنها تقاضت خمسة آالف دوالر      

 !ولیس الحب

ـي          وقبل سنوات أعلنت الممثلة العالمیة الیزابیث تایلور ف

ـالي            ـرع م مؤتمر كبیر، أنها ستمنح شفتیها لصاحب أكبر تب

ـت      سرائیل، وفاز في العرض رجل    إل ـزي وتح  أعمال إنجلی
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ضواء منحت تایلور شفتیها في أطول قبلة أمام        العدسات واأل 

 ! كلهاالجمهور والكامیرات والدنیا 

ـایلور،           وعاد الرجل إلى بالده وأقام دعوى قضائیة على ت

 . ألنها كذبت علیه وعلى الجمهور

ـ     ـاترة       » قبلة ساخنة «لقد وعدت ب ـت ف لكن قبلتها له كان

 . وباردة على حد قوله

نجلیزي مجنون  األعمال اإل إن رجل   : وقال محامي تایلور  

 . حقًا

���������ƅŔ�ƒũś» ŮƔ�¿ŕ» ƈƅŔ�ƉŌ�ƉŴƏ��Ŗ ţƅŕŗ�Ŗ ƅŕųąƔ�ƌƊŏ���Ɖŏ��Ŗ » ţ

ـه            تایلور ممثلة قدیرة منحته شفتیها ولم تقل إنها سوف تمنح

 . مشاعرها وأحاسیسها

ـنح     – كما یقول محامي تایلور      –إن مالیین الدنیا     ـم تم  ل

 . رجل األعمال اإلنجلیزي أو أي رجل قبلة ساخنة وحقیقیة

ـرت         وهكذا خسر رجل األعمال اإلنجلیزي قضیته وانتص

ـا         ،ةالمشاعر اإلنسانیة الصادق   ـن مهم ـال ثم  وأكدت أنها ب

 . عظمت الثروات
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تسللتسللقبل القبل ال

ـوم           في قصة قصیرة لمكسیم جوركي عن عامل مطبعة یق

ـذب           ـر، یتع بجمع مقاالت رئیس تحریر مجلة موالیة للقیص

عامل المطبعة، ویضیق بهذا النفاق ویتمنى لو كتب هو مقاالً          

 . یشرح فیه عذاب الناس وآالمهم

ـر   ،ل المطبعة كمیة كبیرة   وفي لیلة باردة جرع عام      الخم

ـر،            وكتب مقاله الذي كان یحلم به ووقعه باسم رئیس التحری

ـد            ـي ی وبالفعل ینشر المقال ویهرب عامل المطبعة ویسقط ف

 !رئیس التحریر

ـر            ـن، وأن عم ومغزى القصة أن الكتابة الحقیقیة لها ثم

 . النفاق قصیر

وثة لبوقبل ثالث سنوات أصیب مذیع تلیفزیوني في كینیا         

ـ     ـم الجمه ـن أن   أثناء قراءة النشر وراح یكل ـرة ع ور مباش

 !ها علیهم قبل لحظات كلها كاذبةاألخبار التي قرأ

ـام           ـمیر ین فالحقیقة مهما خبت وتوارت، ال تموت، والض

 . بعض الوقت لكنه یتعذب طویالً لو طال هذا النوم

ـه           ـا نكتب ونحن في الصحافة تتعذب ضمائرنا طویالً مم

ـورات،       وننشره بعد أن     ـرت المحظ ـاذیر، وكث تعددت المح
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ـن         وتشابكت المصالح، وتعقدت العالقات، فهناك عشرات م

ـد أن             ـة وال ب أوامر حظر النشر التي تصدرها النیابة العام

 . نتمثل لهذه األوامر، فالنیابة صاحبة الوالیة على المجتمع

ـة،   وكذلك األمر في باقي المؤسسات الحزبیة        غیر الحزبی

ـورة،       فهناك موازین و   ـاطق محظ ـات ومن حسابات وتوازن

ـة         ـر واإلباح  ،وأخرى ممنوعة، ونحن متأرجحون بین الحظ

ـب             وأخشى أن یأتي یوم نتسلل فیه إلى المطبعة ونكتب ما كت

ـي             ـا الكین ـل زمیلن عامل المطبعة الروسي، أو نجن كما فع

 !التعس

ضجیج القطاراتضجیج القطارات

ـد      » أخبار األدب «دهشني ما نشرته    أ ـكة الحدی ـن الس ع

ـال         ورئیس   ـتاذ جم ـان األس مجلس إدارتها وإنجازاته، وك

ـي             ـار ف ـع بالقط الغیطاني قد مهد لهذا اإلعجاب وذلك الول

ـس            ـرئیس مجل ـید ب یومیات سابقة باألخبار، حیث راح یش

�����������Ŕćũŧŕ» Ɓ�ŧŸƔ�Ƈƅ�ƌƊŌ�Ƒśţ��ƌƆƈŷ�Ɠž�ƌƔƊŕſśƏ�ƌśŕſŰ �ŧŸƔƏ�ŕƎśũŔŧŏ

 !على النوم إال إذا سمع صوت القطار

ـ     ومن حق الغیطاني أن یعجب       ـن حق  هبرئیس الهیئة، وم

���������Ś ŔũŕųƂƅŔ�ƉƔŗ�ƇƈƗŔ�ƌŗ�ƓƍŕŗƔ�ƉŌ�ŕćŲ ƔŌŏ�����Ŕćŧŧ» ŷ�ũŧŰ Ɣ�ƉŌ�ŕƈ
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�����������ŕ» ćƈƜƁŌ�ƌƅ�ŧƊŠƔƏ�ƓŗũŸƅŔ�Ŗ ŧƗŔ�Ɠž�ũŕųƂƅŔ�řƔƈƍŌ�Ɖŷ�ŕćŰ ŕŦ

شتى في مختلف مجاالت األدب، فهذا افتعال ال یلیق بجریدة          

 . متخصصة

نعم، هناك جوانب طریفة في عالقة األدیب بالقطار، لكن         

 هذا الملحق الخاص هو مادة إعالنیة خالصة ولم         المؤسف أن 

ـا          یدرجلتزم ال ت ة وال رئیس التحریر بالتنویه عن ذلك، وهو م

 . یعد خرقًا لمواثیق الشرف الصحفیة المتعارف علیها

ـا          لقد شهدت الساحة الصحفیة في السنوات األخیرة خلطً

ـل     فجا بین اإل   ـدة، مث ـمیات جدی ـت مس عالن والتحریر تح

ـجیلي  «بدالً من   » تخصصةالصفحات الم « ـا  » إعالن تس كم

ُك      ،ینص القانون  تاب  وبالطبع دخل مجال اإلعالن صحفیون و

 تخفوا وراء التسمیات الجدیدة، 

 .منأى عن القانونبوظنوا أنهم یخدعون القراء وأنهم 

وقبل عشر سنوات أثیرت معركة في فرنسا قمت أنا بنشر          

ـا   » الصحفیون«تفاصیلها في مجلة     ـب   وقت أن تواله  الكات

ـار «صالح عیسى، فقد قرر المالك الجدید لصحیفة         » لوفیج

ـم           الفرنسیة أن یكتب مقاالً بجریدته المشتراة وهو ملیونیر ل

 . یجرب الكتابة قط، إال أنه صاحب الجریدة
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ـاحب           ـارت ص وهنا تصدى له الكاتب الفرنسي روالن ب

ـي           ـحفیین ف الزاویة الممیزة بالجریدة، ولجأ إلى نقابات الص

 : ا وانقسم الرأي العام الصحفي إلى فریقینفرنس

ـي            ـدة وف ـاحب الجری األول یعترض على أن یكتب ص

فالكتابة .. مقدمتهم بارت، والثاني یؤكد حق المالك في التعبیر       

حق للجمیع، إال أن الفریق األول یرى أن األمر لیس كذلك،           

 !قد تكون حقًا للجمیع ولكنها لیست حرفة الجمیع

ـن        » إعالن«إن كلمة    ـل م التي تسبق الموضوع، ال تقل

 !أهمیته، لكن هذا حق القارئ ورفع الكلمة تضلیل للقارئ

ـبق             ـة أن تس ـي الكتاب وقد اقترح الفریق المؤید للمالك ف

 !»مقال صاحب المجلة«كلماته 

ـق             ـك أن الفری إال أن الفریق الثاني رفض، وال یعني ذل

ـة  الثاني ضد حق التعبیر، لكنه یحترم حق القارئ في ال       معرف

 . دون تضلیل، حتى لو تعلق األمر بصاحب الجریدة

ـا   » أخبار األدب «كان یمكن أن تكتب جریدة       على ملحقه

ـة   «أو  » عالن تسجیلي إ«كلمة   ـفحات متخصص ـن  » ص لك

ـن            ضجیج القطارات حال دون هذا التنویه، لذا لزم التنویه م

 !جانبنا
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ـة ورد ـة وردباق باق

ـ     احتفل الفنانون والمثقفون والكُ    ـي بالدن ـاب ف ـد   ت ا بالعی

ـاحب أرق           ـلیمان، ص السبعین لمیالد الفنان الكبیر حسن س

��ƉŔƏƅƗŔƏ�ųƏųŦƅŔ�Ŗ ŨŷŌƏ��������ŕćƈŕŷ�ƉƔŬƈŦ�Ɖƈ�ũŝƄŌ�Ɛŧƈ�ƑƆŷ

ـرة             ـة المعب ـات الجمیل ـلیمان آالف اللوح ـن س أعطى حس

 . والحزینة

رسم الفالح في الحقل، ورسم حیاة الناس والبسطاء ورسم         

ـان   ح«الورود الشاحبة واألشجار الغریبة وكتب       ـة الفن » ری

ـه       » كیف نقرأ لوحة  «وعلمنا   ـدع فی وأرتاد الفن الشعبي وأب

�����������ř»œƔƍ�Ɖŷ�řƔƊŕŝƅŔ�ƌśŸŗų�Ɠž�ŕćŗƔũƁ�ũŧŰ Ɣ�Ž ƏŬ�ŔćŪƔƈśƈ�ŕćŗŕśƄ

 . قصور الثقافة بهذه المناسبة، وحسنًا فعلت الهیئة

ـى   حسن على اللوحة والكتابة، بل ا     لم یقتصر نشاط     متد إل

����ćũŦŕž�ŕćŗŕśƄ�ũŧŰ ŌƏ��řƈŠũśƅŔƏ�ũŕƈŸƈƅŔ�����ũŸ» ŮƅŔ�ƑƂƔŬƏƈ�Ɖŷ�Ŕ

ولألسف صدر الكتاب   » ذلك الجانب اآلخر  «الباطنیة بعنوان   

 !في سوریا ولیس في مصر

�������ŕćŲ žŔũƏ�Řũŕś�ŕćŗŲ ŕŻ�ƌśƆţũ�ƉŬţ�¿Ű ŔƏƔƏ����Ɛũ» ŦŌ�Řũŕś

رسم ویكتب ویستمع إلى الموسیقى      ی هما زال حسن في مرسم    

 !ویعترض على القبح والركاكة والرداءة والرذالة
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ـة       كنت أتمنى أن تسارع      ـا هیئ هیئة الكتاب أسوة بزمیلته

 . قصور الثقافة، بإعادة كتب حسن لیمان

ـن            ـرات حس ـراءة محاض وكنت أتمنى لو أتیح للقارئ ق

����������ŕƈƊƔŬƅŔ�ŧƎŸƈ�Ɠž�ŕƍŕŲ Ɓ�ŕćƈŕŷ�ũŮŷ�řŸŗũŌ�Ɛŧƈ�ƑƆŷ�ƉŕƈƔƆŬ

��ƅ�ŔćũŲ ŕţƈƏ�ŔĻŨŕśŬŌ�Ŕ�Řŧŕƈ����ƓƍƏ�Əƍ�ŕƎŷŧśŗ��Ə» ƄśƔ��ũŧ» ƄƅŔ�Ɖ�o

ـوبین   وهي المادة التي استفاد منها عشرات المخر       جین الموه

ـدر   - خیري بشارة    –عاطف الطیب   : مثل ـان  علي ب .. خ

 . وغیرهم

ـة ورد        .. وفي عید میالده السبعین    ال نملك إال أن نقدم باق

ـق           طبیعیة لیست في جمال وروده وأزهاره، لكنها تحمل عب

 . ورحیق محبتنا

 . كل سنة وأنت طیب أیها المعلم الفنان

 )٦/٩/١٩٩٨: األهالي(
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::لداخلیةلداخلیة وزیر ا وزیر اييسیدسید

!!!!خوفيخوفيوومع خالص امتناني مع خالص امتناني 

ـة   ةهي أغلى وأغنى وأشهر مذیع    » وبرا ونفري أ«  زنجی

فهي جذابة،  . عرفتها الوالیات المتحدة األمریكیة في تاریخها     

لبقة، تثیر العقل والخیال بأسئلتها الذكیة، وطریقتها في إدارة         

 . الحوار

ـیاء     » ونفري«وفي برنامجها الشهیر سألت      ـي األش ما ه

 سة التي یمكن أن یمتن لها المرء في حیاته؟ الخم

وتسابق الناس في إجاباتهم فجاءت جمیعها صادقة، بسیطة        

ŘũƔŝƈƏ��ŕćŲ ƔŌ����ƒũƏŧŗ�ƓŬſƊ�Ś ƅōŬƏ�������ŉŕƔ» ŮƗŔ�Ɠƍ�ŕƈ�Ɛũś

ـر    ـه   : الخمسة التي یمكن االمتنان لها؟ بسؤال آخ ـن أوج لم

 – في المقام األول     –امتناني وشكري العمیق؟ ورأیتني ممتنًا      

 . د وزیر الداخلیةللسی

ـة           فقد أحال سیادته ستة من زمالئي الصحفیین إلى محكم

ـى            ـحفیون إل الجنایات، وهو أمر طبیعي، فإذا لم یذهب الص

 ! الجنایات، فإلى أین یذهبون إذن؟ةمحكم
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ـة؟ إن             ـیر أو الغردق ـرا أو الكونس هل یذهبون إلى األوب

ـی           ـوا ب ن محكمة الجنایات هي مثواهم الطبیعي، وإذا لم یمثل

ـة           یدیها فمن الذي یستحق المثول أمامها؟ هل المرأة الحدیدی

����ćƏƎƅ�řƔŗƏũƏƗŔ�ƇŰ ŔƏŸƅŔ�Ƙƈś�ƓśƅŔŔ�����ũŷŕŮƅŔ�ƇŌ� ŕƊƅŔƏƈōŗ�ŕćŗŸƅƏ�

الغنائي الدكتور عبد الحمید حسن ومشغوالته الذهبیة وتنقالته        

ـم            اآلمنة بین سبع عشرة شقة في أفخم مناطق العاصمة؟ نع

ـه     ما عداهم آ  وم الصحفیون وحدهم هم المجرمون    ـي بیت ن ف

 . وشقته وقریته السیاحیة

����Ōũ�ŧƂž�ƓƊŕŝƅŔ�ƉŕƊśƈƛŔ�ŕƈŌ�����ũƏśƄŧ» ƅŕŗ�ŔćũƔŧŠ�ƌśƔ��ŧ» ƈţƒ�

ـاء         » السید ـالن األطب نقیب األطباء على امتناعه ورفضه إع

ـاءلتهم           الذین أجرموا في حق الناس، وامتنعت النقابة عن مس

ي فالنقابة والنقیب یؤمنون بأن الخطأ حق بل واجب، وإیه یعن         

مرأة أثناء  في بطن ا  » سرنجة«طبیب سبع عشرة    » نسى«لو  

ـب        –الوالدة؟ فالموت حق على الناس       ـرى النقی ـا ی  – كم

 !!واألصوات االنتخابیة خیر وأبقى

ƛŔ���������ƉŕƄ�ƓƆŦŔŧ�Ɠž�ŔćũœŕŻ�ŕĻƂƔƈŷ�ƌśŬŬţŌ�ƒŨƅŔ�Ŝ ƅŕŝƅŔ�ƉŕƊśƈ

ـة   » حب الرمان األسموزي  «للشاعر الغنائي    صاحب األغنی

ـرف    ، "بیبتي جوه القلب  توشكى ح  "ذائعة الصیت  فلواله لما ع
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ـي    » توشكى «البسطاء من أمثالي أین تقع     ولرحنا نضرب ف

ـكى؟            جنوب الوادي بغیر علم وال هدى حتى نعرف أین توش

ـة     : فاألغنیة لها وظائف عدة    وظیفة تاریخیة وأخرى جغرافی

 . وهكذا یكون الفن الموجه

ـرا       اتيمتنانا يباق رات  رأیتها غیر صالحة للنشر، فهناك ق

ـة          حظر أصدرها السید النائب العام، وهناك محذورات عائلی

ـاقي       وحزبیة تمنعن  ـي   إ. ي من البوح بما یدور في أعم ال أنن

لتذیعها على  » أوبرا ونفري «قررت أن أكتبها وأرسلها للسیدة      

ـن           الناس بجوار تمثال الحریة مع خالص امتناني وخوفي م

 . السید وزیر الداخلیة

سر التصدعسر التصدع

ـل           في استفتا  ـة قب ـات العلمی ـدى الهیئ ء فاجع أجرته إح

ـة        % ٢٦سنوات، تبین أن     ـة األمریكی ـالب الجامع ـن ط م

 . بالقاهرة ال یعرفون ترتیب ألوان العلم المصري

 تبین أن   – أجرته الهیئة نفسها     –وفي استطالع أقل فجیعة     

ـریة ال         % ٣٠ من طالب السنة النهائیة بكلیات الحقوق المص

 ر المصري؟ یعرفون عدد مواد الدستو
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» مأساة التعلیم «و  » أزمة االنتماء «وتوالت التفسیرات عن    

وغیرها من التأویالت الجاهزة، فال أحد یرید مواجهة الواقع،         

وكان . وال أحد یفكر في حقیقة التصدع الذي أصاب مجتمعنا        

ـي  » من ال یعرف سارتر ال یعرف فرنسا      «: دیجول یقول  وف

ـري    الشهر الماضي رحل المحقق والكاتب       ـث المص والباح

ـق    » محمود شاكر «الكبیر   ـاز   «الذي حق ـل اإلعج و » دالئ

وهو » يالمتنب«للجرجاني، وصاحب كتاب    » أسرار البالغة «

ـاب   الكتاب العمدة في فهم شاعر العربیة الكبیر، وص        احب كت

�����ŘŧƔŰ Ɓ�ƀƔƂţś�Ɠž�ũŧŕƊ�ōś�ćũŮ�ųŗŔo�������Ɠ» ž�Ŗ ŕśƄ�¿ƏŌ�ũŗśŸƔƏ

 . لذوق الرفیعینموسیقى الشعر على هذا النحو من الفهم وا

وعلم المعاني والمنهج الدقیق    » النبر والنغم «كتاب یتناول   

 . في فهم الشعر ومعناه

������Ɠ» ž�ŉŕ» ŗŠƊ�ŨƔƈƜśƏ�ŔũćƔžƏ�ŕćƈƆŷ�ŕĻƄũŕś�ũƄŕŮ�ŧƏƈţƈ�Ś ŕƈ

نا شتى أرجاء الوطن العربي، وعندما فارق الحیاة اكتشفنا أن         

 الشخصیة كثیرة، ولم تسجل له اإلذاعة       لم نعرفه، فال صوره   

Ō���ŔćŧţŔƏ�ŕĻŝƔŧţ�ƉƏƔŪſƔƆśƅŔ�Ə����������ƉŌ�ƉƏŧ�ũƄŕ» Ů�ŕ» ƊũŧŕŻ�ŔŨƄƍƏ

 . نعرفه أو نسمع صوته
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ـل           وإذا كنا نخطئ في ترتیب ألوان العلم المصري، ویرح

ـن            أعالمنا على قارعة الوطن دون تعریف أو تنویه، فمن أی

 !ومن المسئول؟! یأتي االنتماء؟

اإلبداع باألمر العسكرياإلبداع باألمر العسكري

ـالم ور   – مثلي   –لو تابعت    ـرب       أف ـعار ح ـات وأش وای

ـذب         أكتوبر، ألحسست بعمق الخواء واصطناع البطوالت وك

ـذه           ! المشاعر ـون به ـؤالء المؤلف فال تدري من أین أتى ه

�řſƔŦŬƅŔ�Ś ŕƔŕƄţƅŔ�����Ŗ śƄ�ŧƂƅ�ƒŔƏŠƊƔƈƍ�o���ƌ» śŸœŔũ��» ćŷŔŧƏ�ŕ

عن الحرب وفظاعتها، وعاشت صفحات خالدة في       » للسالح

العودة إلى  «ائع  فیلمها الر » جین فوندا «تاریخ األدب، وقدمت    

ـذه       » الوطن  فكرهنا الحرب وأحببنا الفیتنامیین، وإذا تأملت ه

ـغیرة           ـیل ص األعمال العظیمة لوجدت أنها تقوم على تفاص

ـاس    وصادقة عاشها المحاربون وسطرها األدب العظیم بإحس

 . وصدق

ـان        ـرك العن ـغیرة ونت أما نحن فال نؤمن بالتفاصیل الص

ان الذي یعرف كل صغیرة في      لخیالنا الباهت عن القائد اإلنس    

ـة        .  الجنود هحیاة أبنائ  ولو كنت سیئ الحظ مثلي وقرأت روای
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ـاء     » داب أكتوبر آ«واحدة من سلسلة     ـت األدب واألدب لكره

 . والمحاربین والدنیا كلها

 أن زمیله على    – المصادفة   ض بمح –فهذا جندي یكتشف    

ـت            ـرب جمع المدفع هو خصمه اللدود في الحارة، لكن الح

ـارغ          ، فامتزجت دماؤهما  بینهما ـو الف ـذا اللغ ـر ه  إلى آخ

ـس       واألحاسیس النیئة، وكان     ـف إدری ـل یوس األدیب الراح

��ŤũŰ Ɣ�Ŕ���ŔćŧƔŠƈ�ŕœÆƔŮ�ŕƊƅ�ŔƏƄũś�����Ŗ ŧƗŕŗ�ƋƏŝƏƆś�ƛƏ�o�Ŗ ŧƗŕž

�Ŝ ƔƏƆś�oćũŝŎƈƏ�ŕĻſŮŕƄƏ�ŕĻƁŧŕŰ �ƉƄƔ�Ƈƅ�ŔŨŏŔ��

ـن          ویروى الكاتب المسرحي نعمان عاشور كیف هرب م

 أراد السادات أن یرسلها إلى الجبهة بعد        األدباء التي » كتیبة«

����������ƀ» ƔƆƔ�ŕ» ćŗŧŌ�ŔƏŗśƄƔƏ�ƉƔŗũŕţƈƅŔ�ųŬƏ�ŔƏŮƔŸƔƅ�Ŗ ũţƅŔ�ŉŕƎśƊŔ

 . بالحرب المجیدة

ـي         «: یقول نعمان  ـاء ف كنت أظن أن لقاء السادات باألدب

 مجرد دردشة عن الحرب،     ١٩٧٤القناطر الخیریة في صیف     

ـاء       –فكلنا   ـادا    – معشر الحاضرین من األدب ـا الس ت  یعرفن

ـر     –وعمل كثیر منا معه في صحیفة الجمهوریة          إال أن األم

���������ćũŔũƁ�Ž œŕŰ ƅŔ�ƇƏƔƅŔ�ŔŨƍ�Ɠž�Ś ŔŧŕŬƅŔ�ũŧŰ Ō�ŧƂž��ŕĻſƆśŦƈ�ƉŕƄ�Ŕ
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ـونة           بإرسالنا إلى الجبهة لكي نعیش بین الجنود ونعرف خش

ŕƎśŴƆŻƏ�ŉŔũţŰ ƅŔ�ŕćƔŸƁŔƏ�ŕćŗŧŌ�Ŗ śƄƊ�Ƈŝ�ƉƈƏ����

ـواقعي ال      «: ویستطرد نعمان  وقررت الهروب، فاألدب ال

ـرار            یعني أن نعیش بین الجنود، واألدب العظیم ال یكتب بق

ـي         » عسكري ـة  «هذا ما سجله الراحل نعمان عاشور ف جول

ũƄſƅŔo���¿ŔŎŬƅŔ�ƑƂŗƔƏ���������Ž » ƄƊ�ƑśƈƏ� ŕćƈƔŴŷ�ŕćŗŧŌ�Ŗ śƄƊ�Ƒśƈ

 عن هذا السخف الذي تمطرنا به أجهزة اإلعالم كل عام؟ 

 متى؟ 

ŒĆƍŽŵŒĆƍŽŵ....أیها السادةأیها السادة

ـي «ى صفحات جریدة    أعلن الفنان سعید صالح عل     » العرب

أن نجومیته قد تأخرت بسبب معارضته للنظام السیاسي، وأنه         

 . طوال هذه السنوات كان یبحث عن مسرح جاد

ـلح       ـه «وهذا كالم ال یص ـة     » إفی ـرحیة هزلی ـي مس   ،ف

وال یجب أن نأخذه مأخذ الجد، فالفنان سعید صالح نجم كبیر           

ـل    ولم تتأخر نجومیته وال حاجة، وكلنا یعرف ما        ذا كان یفع

ـاد             في السنوات التي یقصدها، فلم یكن یبحث عن مسرح ج

ـن         ..  غیر جاد  وأ ـائل ل فلماذا الدخول في قضایا كبرى ومس

 . تضیف للفنان النجم بل تنال منه
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***

المخرج المسرحي انتصار عبد الفتاح قال بالحرف الواحد        

إنه یسعى في   «: في التلیفزیون المصري للمذیعة نانو حمدي     

وإعادة » تفكیك الصمت «إلى  » ٢ترنیمة  «رحیته الجدیدة   مس

 . صیاغته من جدید

��Ŕ�Ɖŷ�ŔćŧƔŸŗƏ����Ś ŕ» ƈƆƄƅŔ�ƋŨƎŗ�řŸƔŨƈƅŔ�ũŕƔƎƊ�����Ɠ» śƅŔ�Řũ» ƔŗƄƅŔ��

ـیس    يءال أن العرض مل    إلى شيء، إ   يال تفض   بالصخب ول

 . صامتًا أو مفككًا كما یدعي المخرج المؤلف

ـل  ألیس من األفضل لهؤالء المخرجین أن یتركوا لنا ال         عم

 . ة التي ال معنى لهاببدون هذه الكلمات الغری

***

تمنیت لو لم یحذف المخرج سید سعید المشاهد التي حذفها          

فالفیلم تحفة فنیة وطول الفیلم لم      . »القبطان«من فیلمه البدیع    

����������Řũŕ» ŬŦ�ř» žƏŨţƈƅŔ�Ś ŕųƂƆƅŔƏ��¿ƆƈƅŔ�ƏŌ�ũŠŲ Ɔƅ�ŔćũƔŝƈ�ƉƄƔ

 . حقیقیة

ـل  ستحقونها، فهي لل  أما الوردة التي أهدیها إلى من ی       ممث

ـتج          الجبار أ  ـع المن حمد توفیق، تحیة لمخرج الفیلم، وقلبي م
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ـدة          الشجاع، وأملي في جمهور یستجیب لهذه الحساسیة الجدی

 . في السینما المصریة
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  الصحف الیومیة والحولیات ینساه التاریخ هما تنشر

 صالح عبد الصبور

!!قدسة وأكاذیب مشروعةقدسة وأكاذیب مشروعةخطاء مخطاء مأأ

 ره الصحف؟ هل تصدقها؟  فیما تنشهل تثق

 !أما أنا فال أثق فیها، وال أصدق ما تنشره من أخبار

ـف       ـبخ «لیس ألنني أعرف كی ـف    » تط ـحیفة، وكی الص

ـان         » توضب« ـبور ك أكاذیبها، ولیس ألن صالح عبد الص

 !»ما تنشره الصحف الیومیة والحولیات ینساه التاریخ«: یقول

 لكن السبب   لیس لهذه األسباب فقدت ثقتي بالصحافة،     ... ال

ـبطها       » مالنظا«األساسي هو    ـحافة، ویض ـم الص الذي یحك

 . وجههاوی

�����������ƑƆŷ�Ŗ śƄƊ��ƋũŮƊƊ�ŕƈ�ƑƆŷ�ŔćŧţŔƏ�ĻƜƔƅŧ�ƃƆƈƊ�ƛ�ƉţƊ��Ƈţƅ

 !دون وثائق أو مستندات» بطننا

ـة     –نشرت الصحف القومیة    .. مثالً  – ولیست المعارض

ـمه        والعن ضبط مصنع شیك    ـا اس ـي بنه ـة  «ته ف الروض

ـت        وأعلن وز » الشریفة ـي أثب یر الصحة أن التحلیل المعمل

ـن         . عوجود مواد مخدرة، ومنشطة، وسامة، وتم إغالق المص
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یشك في وجود   « بأنه   وصرح وزیر الصناعة لجمیع الصحف    

ـن إذن        » مؤامرة خارجیة  ـال، فم ـا األطف فالشیكوالته یأكله

ـدرة            ـیكوالته مخ ـا ش صاحب المصلحة في أن یأكل أطفالن

  .»!وأخرى منشطة وثالثة سامة؟

ـیر             ـو مص ـا ه من صاحب المصنع؟ ال أحد یعرف، وم

 تحقیقات النیابة؟

ـن     هلتحقیق هذ » معارضة«ولو ذهبت صحیفة     ـائع ل  الوق

 الصحة  يكل ما سوف تجده هو تصریحات وزیر      .. تجد شیًئا 

 . أما القضیة فال أثر لها.. والصناعة

ŕćŲ ƔŌ��������������Ɠ» ž�ƒŕ» ŮƅŔ�Ɖ» ƈ�ŵƏ» Ɗ�ųŗŲ �Ž ţŰ ƅŔ�Ś ũŮƊ

ـد  «لیة من   األسواق یحتوي على نسبة عا     ـا  » برادة الحدی كم

�����ŪƏƅ�ŶŗŕśƅŔ�¿ƈŸƈƅŔ�ũƔũƂś�Ž ţŰ ƅŔ�Ś ũŮƊŔ����Ŕćŧ» ƄŎƈ�řţŰ ƅŔ�Řũ

 اسم الشاي   – بالطبع   –وجود هذه النسبة، ولم تنشر الصحف       

 . وال اسم منتجه

ـى          واغتاظ أ  ـائیة عل ـوى قض ـع دع حد المواطنین ورف

المسئولین بوزارة الصحة والتموین، ألن من حقه معرفة اسم         

 . جهالشاي واسم منت
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ونصت في حكمها   » المعرفة«وحكمت المحكمة بحقه في     

 . اسم الشاي ومنتجه» إعالن«بضرورة 

ـم   آلن ترفض وزارتا الصحة والتموین إ     وحتى ا  عالن اس

الشاي واسم صاحبه، والمواطن یحمل حكم المحكمة القضائي        

 !وال یجد من ینفذه

ـت         والطریف أن الصحف نشرت الحكم القضائي ورفض

 !ي طبقًا لنص الحكمنشر اسم الشا

ـاي           ـم الش ـرف اس وهكذا تستمر المأساة، فالصحف تع

ـذین         ومنتجه، وكذلك وزارتا التموین والصحة، والوحیدون ال

 !ال یعرفون هم الذین یشربون الشاي

���������ŧ» ŗŷ�ƀŗŕŬƅŔ�ŴžŕţƈƆƅ�ŔćũƏŰ �Ž ţŰ ƅŔ�Ś ũŮƊ�ƇŔƏŷŌ�¿ŗƁƏ

ـة       ،الحمید حسن في قفص االتهام      بعد أن اتهمته النیابة العام

 شقة دون وجه حق، وتم ضبط مجموعة        ٢٥ول على   بالحص

منزله قدرت بآالف الجنیهات،    في  » المشغوالت الذهبیة «من  

ـابق    » حظر النشر « قررت النیابة    وفجأة وخرج المحافظ الس

ـف           ـة ویؤل من السجن وراح یمارس حیاته العامة والخاص

وهكذا اختفت أوراق القضیة،    ! األغاني للمطربین والمطربات  
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ـقق             وال أحد یع   ـیر الش ـو مص ـا ه ـرى؟ وم ـاذا ج رف م

 والمشغوالت الذهبیة؟ 

����������ƀŗ» ŬƗŔ�ƓƄŔũś» ŮƛŔ�ƓŷŧƈƅŔ�řƔŲ Ɓ�Ɠž�Ŝ ŧţ�ŕƈƆŝƈ�ŕćƈŕƈś

ـات            ـین الجنیه عبد القادر أحمد علي، الذي حصل على مالی

ـیة     باریس، وقبله توفیق عبد الحي، وب      وفر بها إلى   ـده قض ع

 . سعد محمد أحمد وزیر القوى العاملة األسبق وولده

 . ، وسرقة أموال الناسقضایا فساد واستغالل نفوذكلها 

ـئولون     » لغة«والغریب أن هناك     خاصة یتحدث بها المس

ـالهم،           في هذا الصدد قوانین ال نعرفها تحكم تصرفاتهم وأفع

ـن              ـد م ـرف أح ـى أال یع فالجمیع یعرف لكنهم متفقون عل

 ! المواطنین

ـالي «ومنذ عشر سنوات أثرت في جریدة        ـیة  » األه قض

ونشرت نصف االتفاقیة الخاصة    »  العربي الدولي  المصرف«

 .لهذا البنك حتى ال یخضع لرقابة البنك المركزي، ووصفه د         

ـك  «إسماعیل صبري عبد اهللا وزیر التخطیط األسبق بأنه          بن

ـطفى  . وثارت الدنیا ورد علینا د    » المهربین والمتهربین  مص

مجلس إدارة البنك في جمیع الصحف، ورد علیه         خلیل رئیس 
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ـع   ي الذي فاجأنا في رده بوجود قانو      إسماعیل صبر . د ن یمن

 !الوزراء السابقین من إفشاء جلسات مجلس الوزراء

ـوزراء؟            ـس ال وال نعرف حتى اآلن ماذا جرى في مجل

ـر            ـرف غی وكیف مرت هذه االتفاقیة؟ ولماذا ظل هذا المص

 خاضع لرقابة البنك المركزي؟ وما عالقته بالتهریب؟ 

 !وال إجابة علیهاكلها أسئلة مفتوحة، 

ـیة         ـن قض ـوم    «لقد نشرت الصحف ع ـتوردي اللح مس

فهل حدث  .. وتراشق الوزراء بالتصریحات الناریة   » الفاسدة

����ćŧŗŌ� ŉƓŮ�ƒŌ�ƉƔŧũƏśŬƈƅŔ�ŉƛŎƎƅ�������ƇƎƅ�ƉƔŌ�ƉƈƏ� Ƈƍ�Ɖƈ�ŕƈŌ�Ŕ

هذه السطوة وهذا النفوذ؟ فلن تجیبك الصحافة ولن یسأل عنك          

 !أحد

ـ        ـا     وها هي قضیة اآلثار أو فضیحة اآلث ـرى، كم ار الكب

أسمتها الصحف؟ هل تعرف من هم هؤالء المهربون الستة؟         

 هل عرفت كیف تم نقل اآلثار وتهریبها؟ 

ـذه             ـول ه ـة ح هل عرفت ماذا جرى في تحقیقات النیاب

 الكارثة؟ 

لن تلقى إجابة شافیة رغم ما تنشره الصحف كل یوم وما           

 ! یكتبه الصحفیون والمعلقون واألثریون
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��ś�Ž ţŰ ƅŔ�¿ŴśŬƏ��������ũŕ» ŗƄƅ�Ś ŕţƔũ» Ű śƏ�Ŕćũŕ» ŗŦŌ�ũ» ŮƊ

 ! المسئولین حتى تعثر على فضیحة أخرى

والغریب أنك لو جلست إلى أي صحفي سیقول لك أسماء          

ـیس    -مهربي اآلثار، لكنه ال یستطیع أن ینشر ذلك         فاألمر ل

ـحف            ـي ص سهالً في الصحف القومیة، وإذا حاول نشرها ف

ـع ا           ـاریر  المعارضة فلن یجد دلیالً على ما یقول ألن جمی لتق

ـت           ـیة، لیس ـة بالقض وتحقیقات النیابة وكل األوراق المتعلق

ـره            متوفرة ولیست في حوزة أحد من الصحفیین كل ما تنش

ـر             ـون الكثی ـار یعرف ـئولین كب ـوال المس الصحف هو أق

ع على عدم   وهناك اتفاق عام بین الجمی    .. ویصرحون بالقلیل 

القارئ المهم أن   .. خالل بموازین اللعبة  خرق القواعد، أو اإل   

ـ          ـرج بش ـو     يءال یعرف شیًئا في النهایة، وال یخ ـذا ه ، ه

 . »النظام«المقصود بمعنى 

ـاذا ال              ـحافة؟ ولم ـق بالص ـاذا ال أث هل عرفت اآلن لم

 أصدقها؟ 

ـیدته            ـي قص وكأن الشاعر أمل دنقل كان یقرأ مصیرنا ف

 : الذهبیة

 إن الیمین لفي خسر
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 أما الیسار ففي العسر

ـون      إال الذین یعیشون یحشون با     ـتراة العی ـحف المش لص

 . فیعیشون

 !وهذا ما جرى

ف الماضيف الماضيحدث في الصیحدث في الصی

ـنوات      «قالت لي طبیبتي األلمانیة      ـر س سوف تعیش عش

 !»فقط

 . »هایدل برج«كان ذلك في الصیف الماضي في مستشفي 

أنت اآلن على مشارف األربعین، وباقي من       : قلت لنفسي 

 الزمن عشر سنوات فما الذي یمكن أن نفعله؟ 

 !ت أحصى أحالمي فلم أجد منها شیًئاورح

����������Ś ũŧ» Ű ŌƏ��ƏŗƈŔũ�¿ŝƈ�ŔćũƔŗƄ�ŔćũŷŕŮ�ƉƏƄŌ�ƉŌ�ƇƆţŌ�Ś ƊƄ

 !دیوانًا ولم یحدث شيء

�����������ƉŕƈƔƆ» Ŭ�ƉŬţ�ƏŌ�ŕŗƏŠ�¿ŝƈ�ŕćƈŕŬũ�ƉƏƄŌ�ƉŌ�ƇƆţŌ�Ś ƊƄƏ

ـم            ـواني ول وحامد ندا، ورسمت عدة لوحات وطبعتها في دی

 !یحدث شيء
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������ŕćƔſţŰ �¿ƈŷŌ�ŕƊŌƏ�ŕćƈŕŷ�ũŮŷ�řŬƈŦ�ŨƊƈƏ����Ɣ�ƇƅƏ��Ŝ ŧ» ţ

ŕćŲ ƔŌ�ŉƓŮ���

�����������ŕćƔ» ŬŕƔŬ�ƉƏ» ƄŌ�ƉŌ�Ś » ƅƏŕţ�ũƈŸƅŔ�Ɖƈ�Ś ŕƔƊƔũŮŸƅŔ�ƓžƏ

 !فعرفت السجن وفقدت حریتي ثالث سنوات

واآلن باق من العمر عشر سنوات، وهي ال تكفي إلعداد          

 فما الحل؟ . كتاب واحد

ـوان      عدت ألوراقي فوجدت مخ    ـاب بعن أوراق «طوط كت

ـددتها      » الشخص اآلخر  ـاالت أع  ویضم مجموعة صور ومق

 . للنشر ولم تصدر حتى اآلن

ـة            ـي محاول أما الشخص اآلخر فهو أنا، وأما األوراق فه

ـن            ـحافة وف ـعر والص للتعرف على ذاتي الضائعة بین الش

 . الرسم

وهكذا رحت أعید قراءة ما كتبت حتى أصدره في كتاب،          

ـوان         لكن ما لفت نظري ه     ـیتها بعن ـا ونس ـیدة كتبته و قص

 !»مرأةا«

 هذه السنوات القلیلة

 م تعد كافیةل
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 إال لكتابة قصیدة واحدة

 في عینیك

 فلماذا ال تنتظرین قلیالً

 تابةكحتى أتمكن من ال

����������Ɠƍ�Ɖƈ�Ž ũŷŌ�ƛƏ��ŔćũƏŝƊƈ�ŔćũŸŮ�Ŗ śƄŌ�ƛ�ƓƊƊŌ�Ŗ ƔũżƅŔƏ

ـتبعاد           تلك المرأة التي أحاول الكتابة عن عینیها، وقررت اس

ـاعري           ـیدة لش القصیدة من األوراق ووضعت بدالً منها قص

 : یقول فیها» ختبری«المفضل 

 أجلست النساء

 على ركبتي 

 : وقلت لهن

 . أمامكن رجل ال یمكن االعتماد علیه

أكاذیب مشروعةأكاذیب مشروعة

من بین الهوایات التي أخفیتها عن زوجتي، قراءة مجالت         

 . الموضة
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ـاء             ـن األزی ـات ع فأنا أشتري كل ما یصدر من مطبوع

ـى ال           وتسریحات الشعر، وبعد قراءتها أتركها في مكتبي حت

 . تقع في أیدي زوجتي

ـي   » المحرمة«وهكذا ظللت أمارس هذه القراءة       سنوات ف

 !سریة تامة، حتى جاء یوم ال ینفع فیه رد وال دفاع

ـت            ـود، وكان ـي تق كنت أجلس بجوارها في سیارتها وه

 .  وتلقى بتعلیماتها وتوجیهاتها– كالعادة –متوترة 

ـيء وال      .. فأنا من وجهة نظرها     رجل خائب ال یصلح لش

 . »الصرمحة«یجید سوى السهر و 

�����ƊśŗţŌ�ŕƎƊƗ�ŴţƅŔ�řœƔŬ�Ɠƍ�ƇƄžƓ����ŔćũƔŝƄƏ��ŕćŠƏŪ�ƓƊśũŕśŦŔƏ�

 . م األسود الذي تزوجتني فیهوما تلعن هذا الی

������ƔŧŕţŌ�ƉƔŗ�Ɖƈ�ŕćƔŧŕŷ�ŕĻŝƔŧţ�ŔŨƍ�ƉŕƄŝ����ƌŸƈ» ŬŌ��řƔţŕŗŰ ƅŔ�ŕƎ

 . وأنا صامت كالدهر

ـتانً    : وفجأة صاحت زوجتي   ـدي فس  اانظر هذه المرأة ترت

 . ضة في الستینیاتكان مو

ـدث          ـت أتح ونظرت ووجدته بالفعل موضة قدیمة، ورح

ـیرة           ـام القص ـدر واألكم بطالقة عن الموضة وفتحات الص

ـزام      یوالطویلة، وعالقة ذلك بتسر    حة الشعر ولون الحذاء وح
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ـن   ـ ـاتي ع ـ ـت معلوم ـ ـر، واستعرض ـ ـیفون«الخص ـ » الش

ـا،          واستخداماته، وفجأة لكمتني زوجتي لكمة أفقت على إثره

ـذه             : توصاح ـل ه ـك ك ـت ل ومن هي هذه السیدة التي قال

 المعلومات؟ 

ـات ال     :  االتهام وأضافت  وانتبهت من هول   ـذه معلوم ه

یمكن لرجل تحصیلها إال بمعرفة امرأة، وأنت طوال سنوات         

 فمن أین لك    ،زواجنا التعس لم تتحدث معي قط عن الموضة       

 بهذه المعلومات؟ 

ـف   ورحت أدافع عن نفسي ورویت لها عن هوایت        ي وكی

 . أخفیتها عنها

فالذي یخفى هوایة كل هذه الفترة یخفى أشیاء        .. ولم تقتنع 

 !أخرى

��ƒŧƔ�Ɠž�ųƂŬŌƏ�����������Ɠ» śŠƏŪ�ŵŕƊƁƙ�ŕćƔžŕƄ�ƀŧŰ ƅŔ�ŧŸƔ�ƇƆž

فلجأت إلى الكذب، فما أكثر أكاذیبي على زوجتي، وما أجمل          

 !الكذب على الزوجات

أول شرارةأول شرارة

 !»يأنت صدیق«: هكذا قال السادات لمناحیم بیجین
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��œŕŷ�Ś ŔŧŕŬƅŔ�ƉŕƄ������ƙŔ�¿œŕŬƏ�¿ƄƏ��ŧƔſƔŧ�Ŗ ƈŕƄ�Ɖƈ�Ŕćŧ��ƇƜ» ŷ

ـاحیم      » السالم«تعزف لحن    ـورة من المتمیز، وأصبحت ص

 . سالم» داعیة«بیجین في صحفنا وتلیفزیوننا 

حتى جاء صباح   » هصدیق«واطمأن السادات على صورة     

 . سقطت فیه الرتوش والظالل واأللوان واألوركسترا كله

�ŧ�ƉŕƄ���ŮƅŔ�ŧƏƈţƈ��������ƌ» ŗ�ŔŨŏƏ��Ŗ ŕ» śƄƅŔ�řœƔƎƅ�ŕćŬƔœũ�ƓųƔƊ

ـوان            ـین بعن ـاحیم بیج یصدر أول ترجمة عربیة لكتاب من

أنا أحارب إذن أنا    «وعلى الغالف شعاره المفضل     » المتمرد«

 . »موجود

ـة          وتخاطف الناس الكتاب، فالجمیع یرید أن یعرف حقیق

 ىالجدید، فإذا بمناجیم بیجین مجرد محترف، ترب      » الصدیق«

 !أي مبدأ من أي نوع  یؤمن بالسالم أو ال،في عصابة

ـب          . وسارع د  ـد أن غض ـتقالته بع ـدیم اس الشنیطي بتق

ـنیطي أن       إالسادات، وغضبت أجهزة     ـس الش عالمه، لقد أح

رى، وكان ال بد من فضحها، فقال       كب» تزییف«هناك عملیة   

ƌƔŌũ����������ř» ŗŕŝƈŗ�ƉŕƄƏ��ŕćƔƊųƏ�ŕĻſƁƏƈ�ŉŕŠž��ũŮŕŗƈƏ�ƓƆƈŷ�¿ƄŮŗ�

ـرج       أول شرارة في نیران مق     ـالمه، وخ ـادات وس اومة الس

 . »المركز العربي للبحث والنشر«الرجل وأسس 
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سبوع الماضي، وأوجعني فراقه،    لقد رحل الشنیطي في األ    

ـدة ودور      – حتى آخر لحظة     –فقد كان     یحلم بإصدارات جدی

 . نشر جدیدة ومطابع جدیدة، وهي أحالم ال تعرف الموت

ـاب    وكم تمنیت لو أعادت      ،فسالم على الشنیطي   هیئة الكت

�ŧƔţƏƅŔ�ƌŗŕśƄ�ũŮƊ�ŕƔŗƔƅ�řƔŲ Ɓ�oćŉŕžƏƋŧƜŗƅƏ�řœƔƎƆƅ�ƌƈŧƁ�ŕƈƅ����


