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اشراف : رانيا ضيفأدب

أغسطس ٢٠٢١م 

لســت ســعيًدا مبا يكفي ألكتب اليوم، فكرت قليــًا يف األمــر ورغم 
كل شــيء دفعني شــعور غريــب للكتابــة عن نفســي الثانية التي تشــعر 
تقريًبــا بالســعادة، رمبــا ألنهــا تعبــت مــن كونهــا حزينــة ورمبــا ســئمت 
التجاعيــد التــي بــدأت يف احتــال مامحهــا وخافت من الشــيخوخة 
التي حاصرتهــا كجيش مغتصــب ومن احليــاة التــي تركت لهــا الكثير 
من النــدوب الغائــرة والكثير مــن الذكريــات التــي تتوحش حينمــا أمر 
أمامهــا، احليــاة التــي وهبهــا اهلل لــي ألعيشــها فعاشــتني حتــى أخــر 

قطرة مــن نــور وتركتنــي علــى مشــارف النهــار بــا ظل.
أهــرب كثيــًرا إلــى مكانــي الســري الــذي ســرعان مــا ينمــو بصمتي 
ويتحــول من كونــه فراًغا بســيًطا إلــى يــٍد كبيرٍة متتــد لــي وتربت على 
كتفي وجتبر كسور خاطري ويصدر منه صوت خفيض يشبه صوتي 
يقول: ابِْك، أفرغ احلفر التي تغلي داخلك، دع قلبك املســكني ينبض، 
ليس هنا غرباء، فقط أنا وأنت، أشــعر بالسوء الشــديد وأقول بحزن 

عميق حســبتك أنا.
أعــود ولســت مبتهًجــا وال ضجــًرا، أســند ظهــري إلى جــدار صنعه 
ظلــي يف ركن الغرفــة التي بنيتها مــن لبنات أفــكاري، تتســابق األفكار 
يف محيط رأسي بنشاط بالٍغ كاألسماك يف مواسم الهجرة والتزاوج، 

أهــرب إلى املجهــول وأتســاءل: إلى متى ســيظل العالــم هكذا؟
ملــاذا ال متطر الســماء خبــًزا حتــى يشــبع الفقــراء ومتتلــئ جيوبهم 
باالبتســامات، ملــاذا ال تتحــول الفضائل إلــى مــواد دراســية أو عصائر 
معلبة أو وجبات سريعة أو كبسوالت يأخذنها احلوامل لينجنب أطفااًل 
با خطيئة ويتحول العالم تدريجًيا إلى رقعة كبيرة من البياض، أتذكر 
أن األم كانت وطًنا ذات يوم واألب ســماءً واألخ جــدارًا واألخت خيمة، 
اآلن ضاق الوطن بأبنائه وبخلت الســماء بإضاءة النهار ووقع اجلدار 
وتفكّكَت اخليمة، أمســينا غربــاء يف منازلنــا، ال جتمعنــا طاولة طعام 
وال سهرة أمام التلفاز وال أحاديث كصباح اخلير - كيف حالك - هل 
حتتاج شــيئًا ما، امتلكنا قطًعا حديدية نالت من عقولنــا وحولتنا إلى 

ــا ووحدة. أكثر الكائنات اكتئابً
ــة  ــدأ يف ذكــر أشــياء جميل عندمــا أقــول ملــاذا ال يعــود املاضــي وأب
افتقدتهــا، أقــع متهًمــا بالرجعيــة والغبــاء، أيعقــل أن تكــون رغبتــي يف 
امتاك مســاحة مــن ِحْجــر أمي متلًقــا، ملــاذا علــيَّ أن أناضــل ألوضح 
ــي وأخــرج عــن ســياق  ــي لغت ســوء فهمهــم، أحــاول جاهــًدا أال تخونن
النص املعتاد وأنا أحدثهم، لكنني ســئمت من ممارســة الكبريــاء رغم 
حاجتــي وهشاشــتي، ســئمت مــن كونــي وحيــًدا أراوغ االنكســار الذي 
ينمو داخلي رغم وجودهم، ســئمت مــن كوني بشــرًيا يف عالم حتكمه 
الروبوتات والعوالم الزرقاء واخلضراء والصفراء وغيرها من املنصات 

التــي تلــوث األدمغة.
حاولت مرارًا جتنب حقيقة أن الواقع يف غاية التعاسة، لكنني أبًدا 
لم أجد دواءً يجعلني أتغلب على غواية االلتحاف بالسعادة رغم حزني.

اإلحــســاس بـــأن الــنــهــايــة بــتــقــرب   والــعــالــم البـــد أن ينتهي
ــة   كـــل حــاجــة بتتمحي ــ ــم ــ ــرب مــهــمــا كــانــت دائ ــ وإن احلـ
ــئ قــوي  ــل شـ ــان كـ ــ ــح الـــبـــصـــر     مــهــمــا ك ــوا يف ملـ ــهـ زى الـ
ببجي يوم ويتكسر     زى واحد طول عمره عاش مستني احلب
ــه كــدبــة بــأنــه مــوجــود ــ زي احلـــــــــرب      زي الـــســـام وديـ
ــهــا رســالــة ــواك شـــئ بــيــكــون مـــفـــقـــود    وكــأن مــهــمــا كـــان جــ
ــه  ــت ــداي ــان     مــكــنــتــش دي ب ــ ــ ــزم ــ ــ ــان ل ــكـ ــنــا مـــن مـ بــتــوصــل
ــه ــت ــاً احلــبــكــة الـــصـــح     بيحبكها الــشــاعــر يف رواي ــان أحــي
ــدأ     لــكــن مــصــدق  ــ ــ ــب ــ ــ ــارف فـــني امل ــ ــ ــم وال ع ــاهـ ــت فـ ــ النـ
ــة ــاجــ ــي احلــ ــنـ ــتـ ــسـ ــرك مـ ــ ــمـ ــ ــت طــــــــول عـ ــشــ ــ ــو ع ــ ــ إن ل
ــد ــعــي ــان تـــــــــروح ب ــ ــشـ ــ ــد عـ ــ ــري ــ ــب ــ ــة ت ــ ــاجـ ــ ــا يف تـ ــ ــه ــ ــن ــ أك
ــة    زي انـــــهـــــاردة  ــ ــ ــذاج ــ ــســ ــ ــ ــل ب ــامـ ــعـ ــتـ ــتـ يف األخــــــــر بـ
امـــــــــــبـــــــــــارح زي  بـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــرة       زي 
ــاف الـــتـــفـــاصـــيـــل ــ ــ ــت ــ ــ ــع اخ ــ ــ ــرر م ــ ــك ــ ــت ــ ــم م ــ ــالـ ــ ــه عـ ــ ــأنـ ــ كـ
الدنيا مدتش كل الغنا  لواحد بيموت كل الليل من التفكير 
ــا بــكــام ضحية ومتصبر بــالــغــنــا    زي احلـــرب بتنتهي داميـ
ــوف الــصــبــيــة ــشـ ــان يـ ــشـ ــازة عـ ــإجــ ــ ــار اجلـــنـــدي ل ــظـ ــتـ وإنـ

كانت حلوة لكن نقصهم تفصيلة زيادة  كان ملعون اللي يشوف الفيلم 
يف وقـــــت إعـــــــــــادة    زي مــرجــحــيــة راكــــــب ومــبــســوط
لكن يف ثانية ممكن تخسرك   أوقــات أكتر حاجة بتفرحنا 
ــت عنيك ــك      زي احلـــــرب يف ســـــواد حتـ ــ ــع ــ ــوق ــ ــل ت ســه
وشــــــكــــــل ضــــــحــــــكــــــتــــــك     األتــــــــنــــــــني مـــخـــتـــلـــفـــني
ــخــبــي      الــصــعــب مهما كـــان مــره ــت لــكــن متشابيهني يف امل
ــب الــــــزايــــــدة ــ ــل ــ ــق ــ ــز يــــــــعــــــــدي     وإن دقــــــــة ال ــ ــايـ ــ جـ
ــا تــــــــــــهــــــــــــدي     وتـــــعـــــيـــــش كــــاملــــعــــتــــاد  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـ
ــول     بيجيلك ثانية تشوفه وكــأنــه بيتعاد ــ املشهد كــان طـ
ــم مـــجـــهـــول  ــ ــالـ ــ ــال مـــــن عـ ــ ــيـ ــ وكــــأنــــهــــا رســـــالـــــة أو خـ
 احلــرب مــش مــني يقتل مــني  أحياناً احلــرب بتكون اصلها
! أدمــــــــــــــــــــــــــــــــني  الـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــي  جــــــــــــــــــــــــــوا   

أركض وراء أشياء ال أستطيع أن أراها أو أن أعرف 
اســمها، أخبرنــي صديــق ذات نهــار أن األشــياء التــي 
نركــض خلفهــا وال نراهــا غالًبا مــا تتحــول يف حلظة 
إلــى فخــاخ وقد تبهرنــا فنحتضنهــا كمفاجــأة، لكنني 
كنــت مؤمًنــا ومازلت بــأن األشــياء اخلفية هــي أجمل 
مــا قــد يحــدث لنــا علــى اإلطــاق يف احليــاة العابرة، 
احليــاة نفســها غامضــة، الغــد غامــض، األشــخاص 
ــئ،  ــة، املوان ــم، الشــوارع، األرصف ــرون، خطواته العاب

احلــدود، قلبهــا والشــعور.
هذا األخير الذي ال يتوقف عن حتريك العالم ليل 
نهار، يتمدد داخل اجلســد بأريحيــة وضجيج وقلبها 
النائــم كحمامــة وديعــة ال يكــف أبــًدا عــن مطاردتــي 
بصفائه الامحدود، تختبئ خلف ستائر القلق الرمادية، 
لكنها ســرعان ما تنســل إلى الفضاء األبيــض الكبير 
فتنتشــر كخرز المــع وتشــع األلــوان وتظهــر يف حلتها 
كقمر لبس غالــة رقيقة تنتثر عليها النجــوم، أراها، 
ألوح لهــا فيتســاقط جلــد القلــق وتأتي بيد متخشــبة 
وتتحــدث بحــروف بــاردة، لكنــه ســرعان مــا تتدافــع 
األشــياء، األصابــع، األحــام، الكلمــات، النجــوم، كل 
شــيء يســرع نحونا، تتســاقط األســئلة من اإلطارات 

ويتبــدد اخلوف مــن الفقــد وانتهــاء املواعيد.
أقول: افتقدتِك  
تقول: افتقدتَك

أكره املقدمــات املثلجة، أكــره أن يــدور كل منا حول 
اآلخــر حتى تندلــع شــرارة احلــوار، أكــره نفســي التي 
تسمح لها باالبتعاد كل مرٍة وأكره الغياب، أكره أنفاسنا 
التي تتسارع قرب بوابات اللقاء وأشعر باألسف على 
أوقاتنــا التــي تضيــع، مــاذا لــو ظلــت حاضــرة لتجمــع 
بيننا خصوصيــة متفــردة ولــو لليلــة واحــدة، كيف لي 
أن أرصــد مامحهــا التــي أكلهــا الغيــاب وبــال بعدها 
على ذاكرتي، أعلم أنها ستأتي وتنادي ناطقة اسمي 
بأصابعها الناعمة وترد عليها أصابعي اخلشــنة نعم 
يا قمري لكننــي أخاف مــن الفقد املتكــرر، أخــاف أن 
أقــول: أحبِك فتقــول: أحبــَك وتغيــب بعدها فتتــراءى 
لي كل الصور القدمية، صورة أبي، جدتي، أصدقائي 
الذين أضاء وا ظلمة الثرى مبكًرا، طفولتي البائســة 
وأبكــي، أخــاف أن أبكــي فيتبلــل قمــح روحــي وينبــت 
دونها فيأكله املارة من العصافير والغربان وفزاعات 
احلقــول، اعتــدت أن أحبهــا وتغيــب، أحبهــا وتغيــب، 
أحبها وتغيب، اآلن أقف على عتبة باب الغياب وأنادي 
بصبر الصائمني جميعهــم وألعن عيون الظــام التي 

تنظر لــي مــن الثقوب.

عالم حتكمه الربوتات

أحبها وتغيب

وكأنها رسالة أو شيء مجرد

استمد كتاباتى من الواقع .. وقليل من دور النشر تؤدى رسالتها
د- محمد فؤاد منصور فى حوار خاص »للقاهرية«

يُنسى

)يف حْضرةِ احلاج َحَسن(
بقلم: احمد النحاس

بقلم: احمد النحاس

بقلم: 
احمد 

النحاس

بقلم/ حسن محمد 

باتــت ليلتهــا خائفــة مــن الغــد القــادم نحوهــا، الغــد الــذي 
انتظرته طويًا ليكتب اسمها يف قائمة الشاعرات، الغد الذي 
ســيأتي لهــا بالكثير مــن املعجبــني والقــراء واملثقفني، رســمت 
من ســقف غرفتها ســماءً زرقــاء مألتهــا بالنجــوم، علقت بكل 
جنمة حلًما مصورًا، واحدة حتمــل آالف املتابعني على مواقع 
التواصل االجتماعي، وواحدة حتمل قصائدها  وصورها على 
صفحــات اجلرائــد واملجــات، وواحــدة حتمــل نفــاذ طبعتهــا 
العاشــرة من املكتبات، وأخرى حتمــل لقــاءات تلفزيونية على 
العديــد مــن القنــوات املحليــة والفضائيــة، توســعت أحامهــا 
وتخياتها حتى توقف عقلها عن التفكير وغرق يف بئر النوم 
العميق املظلم، نســيت أن ســماء أحامها ناقصة القمــر، وأن 

القمــر ال يجب أن ُينســى.
اســتيقظت على دقات التاســعة صباًحا كعادتها متكاســلة، 
أطفأت صــوت التنبيه املزعــج، وعــادت كما كانــت متمتمة ما 
أجمل السرير وما أحلى النوم، قاطعت متتماتها نغمة رسائل 
هاتفهــا املحمــول، تفقــدت الرســالة بعينني ناعســتني اتســعتا 
بعدمــا قــرأت »اســتيقظي هــذا هــو الغــد الــذي تنتظريــن، ال 

وقت للكســل بعــد اآلن، لم أنــَس هديتــِك«. 
املرســل مجهول لكنها تعرف جيًدا من يكون، هو الشخص 

الوحيد الذي ال َينسى وال ُينسى.
يف هــذا احلني ســقطت على رأســها الســماء التي رســمتها 
وتبعثرت معهــا النجــوم عالقــة معهــا أحامهــا وتطلعاتهــا، لم 
يشــغل تفكيرهــا ســوى الشــلل احلســي الــذي قــد ينتابهــا يف 
وجــوده، كيف تقــوى علــى املواجهــة وهي أضعــف ما تكــون يف 

حضرته، هو من كان يزرع بها اإلحساس ويجني ثمره ليقدمه 
لها على هيئة قصيدة، هو من كان يرتب لها الكلمات ويحبُك 
لها القوايف، هو مــن كان يختار لها العناوين املناســبة ألبياتها 
الشــعرية، هو مــن علمهــا كيف تكتــب احلــرف وكيــف تنطقه، 
هــو وحــده مــن كان يجيــد قراءتهــا وقــراءة ما تكتبــه، هــو اآلن 

مســتمع وهي ال تقــوى التصنــع أمامه.
دق جــرس الهاتــف، مكاملــة مــن صديقتهــا املقربــة، مــا زلِت 
نائمة أيتهــا الكســولة، هيا اســتيقظي الوقت مير إنهــا الثانية 
عشــر، لم يبق ســوى أربع ســاعات علــى موعد حفلتــك، اليوم 
يومــك املنتظــر وكلنــا ننتظــر، أريــدِك ملكــة، أتوقــع الكثير من 

احلضــور، تأنقــي وال تتأخري.
أجابت بحس حزين لن أتأخر، إلى اللقاء. 

همت إلى املطبخ، أعدت كوبًا من القهوة وتناولت مســرعة 
بضع بسكوتات، ومن ثم أخذت حماًما ساخًنا وخرجت لتقف 
يف حيرة من أمرها أمام خزانة مابسها، أيهم ستختار، أي لون 
ســترتدي، تذكرت أنه دوًمــا ما كان يصفها باجلمــال، تذكرت 
أيًضا قوله: »اجلمال ال يحتاج مبالغة، كل شــيء بسيط يكون 
عليِك أجمل« وبينما هي ترددها يف صمت انتقت ما سترتديه.

عجًبــا حتــى يف هــذه لــم تكــن هــي مــن اختــارت بــل هــو مــن 
قــام باالختيــار، قضــت الكثيــر مــن الوقــت أمــام املــرآة ، بينما 
هــي متشــط شــعرها رن يف رأســها صــوت له يقــول: »شــعرِك 
ــى  ــة«، مــررت يدهــا عل ــي وقلبــي عذوب شــال يصــب يف عين
خدها فســمعته يقول: »البد وأن خــدك هذا قطعة من القمر 
ســقطت على األرض بينما كنــِت صغيرة حســبتي أنها قطعة 

حلوى أكلتيها فشع النور يف وجهك«، وبينما هي تضع القليل 
من احلمرة على شــفاهها التــي ال حتتاج حمــرة على حمرتها 
ســمعته يقــول:   »شــفتاِك مائــدة شــهية ال يشــبع اجلائــع مــن 
أكلها وال يرتوي الظمآن منها ولو شرب الكثير«، وبينما تضع 
القليــل مــن الكحــل رأتــه داخــل عينيهــا يقــول: »عينــاك إبحار 

إلــى املنتهــى وإيجــاز لــكل جميل«. 
انتهــت من تزيــني نفســها وقامــت لتلقــي نظــرة أخيــرة على 
مظهرهــا يف املــرآة، رشــت القليــل مــن العطــر وأخــذت نفًســا 
عميًقا استنشــقت فيه نفســها، إذا بصوت يعم املــكان »القمر 

اآلن بــدر وال شــيء أخــر يف الســماء«.
تفقــدت املــكان، ال أحــد ســواها، ال عــني تراهــا وال أحــد 
يراقبها، تعلم جيًدا أنها من ضيعته بحماقاتهــا، تذكرت حني 
قــال لهــا: ال يوجــد قــوة علــى األرض متنعنــي منــِك وتبعدنــي 
عنِك، تصرفاتك وحدها قــادرة على ذلك، متتمت بينها وبني 
نفســها رمبــا أنــا متوتــرة قليــًا، رمبــا أنــا خائفــة، لــن أتراجــع 
اآلن، كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام، ولســان حالهــا يحكــي 

عكــس مــا تزعــم.
التقطت حقيبتها وهاتفها وغادرت شقتها، استقلت سيارة 
أجــرة، أخبــرت الســائق باملــكان املحدد للحفــل وراحــت تنظر 
مــن نافــذة الســيارة لتــرى العابريــن كٌل مســرعٌ يف طريقــه، ال 
أحد يتوقف إال إذا وصل ملا يريد، تذكرت قوله »على الطريق 
اجتاهاٌت مختلفة تؤدي روادها يف النهايِة للقاٍء قد ُحسم أمره 
من جانب القدر«، وتذكــرت أيًضا حني قــال: »من النوافذ بث 
مباشــر ألشــياء تبدو ســاكنة بعــني احلاضــر لكنهــا يف األصل 

ســريعة جًدا بعني الواقع »، أقرت يف نفســها أنــه لم يترك لها 
شــيئًا إال وأخبرهــا عنــه، أدركت أنــه كان يعــرف عن كل شــيء 

، أيقنت أنهــا اآلن بدونه ال شــيء.
وقفت الســيارة أمــام املــكان املحــدد، دفعــت للســائق أجرته 
وقصدت باب القاعة، استقبلها بعض من أصدقائها وصديقاتها 
مرددين على مسامعها من اإلطراء ما يكفي إلشباع غرورها.
اهتز الهاتــف يف يدها، تفقدتــه إذا برســالة تقــول: »اذهبي 

إلــى املكتبة ســتجدين هديتــِك على طاولــة القــراءة«.
اعتذرت من صديقاتها وقصــدت الركن املخصص للقراءة 
باملكتبة، وجدت على الطاولة باقة ورد وصندوق صغير مغلف 
بعناية مكتوب عليه افتحيه اآلن، فتحت الصندوق فإذا بساعة 
راقية وورقة مكتوب عليها »علمت جيًدا أنِك ستنسني ساعتِك، 

ارتدي هذه الساعة اآلن«
نظرت إلى معصمهــا لتتأكد أنها حًقا قد نســيت ســاعتها، 
أخرجت الســاعة مــن صندوقهــا وطوقت بهــا يدهــا، كأنه هو 
الــذي أمســك يدهــا كطفلــة ليعبــر بهــا إلــى مــا تريــد أو ممــا 
تخشــى العبــور منــه وحدهــا، وضعــت الصنــدوق الصغيــر يف 

حقيبتها وحملــت الــورد وكأنــه تســاقط منهــا وردة وردة.
بــدأت خطواتهــا تتثاقــل، حــني شــعرت بوجــوده يف القاعــة، 
هذه القاعة التي ســتفتح فيها بعد دقائق الســتار عن ديوانها 

الشــعري األول حتت عنوان » ُينســى«.
هل أتى ليقول لها بأنها ال ُتنســى، أو يذكرها كي ال َتنســى، 
جاء ليفضح كذبتها، ليضعها يف مواجهة مع نفسها مرة أخرى؟
كانت تقول له دائًمــا: »لو افترقنا، ولن نفترق، ســأجعل من 

اسمك عنواًنا لديواني الشعري األول«، رمبا جاء اليوم ليذكرها 
بهذا الوعد الذي أخلت به مثلما أخلت بوعودها الكثيرة له.

هو ذكي جــًدا، رأتــه فأجابها بنظــرة على كل ســؤال إلــى أن 
قال دون أن يقول أي موهبة تلك التي متتلكني دوني، أي شعر 
هــذا الــذي ســتلقينه إن لــم يكن لــي، لــو لــم أكن لــكان ِشــعرِك 
ســرابًا، وقوافيِك مضجــرة، وإلقــاؤِك مخبــل ثقيل، وملــا كانت 
هــذه اجلماهير هنــا اآلن بانتظــارِك، وملــا كنُت أســرقِك منهم 

ببعض نظــرات.
لم جتبه ألنها تعلم أال فضل لها يف هذه املوهبة إال يف أنها 

أحبته فأثمر حبها ِشعًرا فيه.
أو كما قالت لها صديقتها يوًما رمبا أردت أن تكوني شاعرة 

كي يحبِك أصبحت شاعرة ألجله، أو صرت شاعرة به.
تأكدت من أناقتها، نظرت إلى ساعتها، صعدت إلى املنصة 
مرحبــة باحلضــور وعندمــا انتهــى التصفيق الشــديد لهــا، لم 

جتد له أي أثــر، ترك لها عطــره والســاعة ورحل.

رغم حاجتــه املاّســة إلى الراحــة، وقف حائــرا جتاه 
رغبة عقله الكسول لتأجيل الزيارة للغد، وبني ِاشتهاء 
قلبه اللحوح الظمآن إلى جلسة ورفقة روحانية تعوضه 
عن ما فقده خــال يومه اجلامعي امللول. دفعه شــيء 
ثالث على إتباع ما شــَبّ عليه منذ صغره، والعودة من 
حيرته إلى لوم نفســه يتســاءل: كيف يضنيه الهــُمّ عن 
مبتغاه؟ سكّت عقله، وهزأبه على مدى سذاجته. كان 
اخلوف ثالثهما ُمحرًِكا ملا يروم. لكن متى عرفه؟ وقتما 
َكُبــر وأدرك املجهــول وما يخبئه ِمــن؛ املــوت.. الفقد.. 
احلنــني.. احلســرة.. الوحشــة. حًقــا إنــه يهــاب شــبح 
املجهول بقدر ما يحن إلى مشــاعر الطفولــة وبراءتها 
دون تكديــر العقــل صفوه بنفســه. نعــم، اخلــوف يقتل 

ــا، وهل لنا العيــش دونه؟! احلَيّ حًيّ
ثاب من جوف أفكاره إلى برِّ الرشاد. فشرع قاصدا 
البيت، يذرع الشــوارع واألزقة مبشــيته املســرعة التي 
تعكس نفاد صبره. الشــوُق ُترجمان احلب، والطبيعةُ 
حّيــةٌ تنســاُق خلــف ُســلْطة مشــاعر املحبــني؛ فبينمــا 
األشــجار الباســقة على امتداد الطريق تقطر شــوًقا، 
ــا وإعجابًا،  ً كانــت العصافيــُر ترفــرُف وحتــُفّ بــه ترُنّ

وتتناجى بينهــم باملــودة واأللفة كما الُعّشــاق. 
وصل وظــل واقًفا خلف البــاب، يرنو لصــوت ترتيل 
الشــيخ محمد رفعت االٓتــي من إذاعــة القــرآن الكرمي 

ــًدا. التي لم تغلــق أب
هــو مقبــل علــى مــدد روحانــي؛ بــه ســتنزاح أحمــال 
ثقــال من كاهلــه، متيقــن أنه ســيخرج ليس كمــا دخل؛ 
شــأنه شــأن حــال املســلم قبــل الصــاة وبعدهــا. هــّم 
بالنقــر الهــادئ علــى البــاب، مثلمــا تعــود ثاثــا. الباب 
موصد باملزالج كعادته، اإّل ودخل. لكنهما نائمان كما 
حسب. حيث يف الظهيرة تباشر القيلولة ِهّمتها على 

األجفــان. عــاد يقــرع البــاب فترامــى لــه منــاٍد يقول: 

-يا أبو علي، ُقم شوف مني بيخبط.
جاءه صوت يســأل: من الطارق؟، فرّد: »أنا يا جدو 
«، فبادر السائل اخُلطى وفتح، فأردف الطارُق قائا:

-السام عليكم.
تهللــت أســارير الوجهــني عــن فرحــة اللُقــى وشــوق 
الغيــاب. فامســك حســن األصغــر يــد األكبــر فقّبلهــا، 
يــه إلى  وتعانقــا؛ فاهتــدت بهمــا الــُرّوُح من غياِهــب الِتّ
مستقرها. وعليه التفت املحُبّ يسارًا صوب محبوبته 

فرًِحــا محّدًثــا إليها بجملته املنشــودة املعهــودة:
-ُقمي يا حاجة حبيبك جه.

دلف االٔصغر من الباب إلى مجلسها، ثم طبع ُقّبلةً 
على يدها، سائا :

-إزيك يا تيتا. 
بعطف وُحُنٍوّ ربتت على يده، باسمة قائلة:

-إزيك إنت يا خويا. 
ــع  ــس أمامهمــا يتاب ــه. فجل ــى أريكت ــر إل رجــع األكب
عن َكَثٍب مشــهد األلفــة اجلــاري بني احلفيــد وجدته. 
فضحك وشــاركهما احلديث معلًقا خبيًرا مبا ميتلك 

مــن أســاليب الظرافــة وروح املداعبــة.
هّم الواقف باجللوس؛ فتنّحى االٔكبر ليفسح مكانا 
بجانبه، فرجع االٔصغر وجلس. انشــغل احلاج عنهما 
يستعّد؛ حيث آخذ يعتلي على رأسه قلنسوته البيضاء 
بحنكة يضبــط موضعهــا، مــع غلــق آخــر زرار جلبابه. 

فباشــر الصغير بالتكلّم، لكن سبقه الكبير قائا :
ــُب  ــٌبۖ  أُِجي ــى َقرِي ــى َفِإِنّ ــاِدى َعِنّ ــاََلَك ِعَب -»َوِإذَا َس
اِع ِإذَا َدَعاِنۖ  َفلَْيْســَتِجيُبوا ِلــى َوْلُيْوِمُنوا ِبى  َدْعــَوَة الــَدّ

ــْم َيْرُشــُدوَن«. َلَعلَُّه
ليس غريًبا مِلَا ســمعه حيث أنه دائًما كان يرددها؛ 
حتيةً منه وقت اللقاء وســاًما حلظة الــوداع أو جوابًا 
علــى كل شــكوى ُتطــرح أو أى هــٍمّ ال ُينــزح. حــني يبــدأٔ 

احلديــث؛ ينبــع اجلــواُب مــن نبــض قلبــه اخلاشــع إلى 
قلوبنــا املتعبــة اخلافقــة، فترنــو القلــوب قبــل العيــون، 
وتصغى اجلوارح قبل االٓذان. فتنزل الّسكينة متبوعة 
بالطمأنينــة مع صوتــه الرخيــم األجــش يكررهــا مرة، 
فالثانية آخذين موضع االٕنصات. فما تلبث أن تتحول 
حالة االستماع إلى املشــاركة حتى يردد اجلليس معه 
با ملل وال كلل للمرة العاشرة. ومع كل حنٍي يختم اآلية 
الكرمية منتِحًبا عند قول اهلل تعالى: لعلّهم َيرُشُدون. 
تظاهر رفيقــه باجلهل فضــًا عن املعرفــة، بيد أنه 
يعلم تفســير اآلية، ملَا ســمعها منه مئات وألوف. لكنه 
يتتّوق دوما إلى سماع كلماته؛ فما أحاها موقًعا على 
قلبه وأحسنها تأثيرا بنفسه!، وعليه بفضول هو أقرب 

للمكر منه إلى البراءة، آخذ يســأله:
-إيه تفسير اآلية يا حاج؟

-ال وسيط بني اهلل وعبده؛ حتى مع رسوله احلبيب. 
ســبحانه هو أقرب إلينا من حبل الوريد. يــا بني، فا 

تســأل عبًدا بل ربًّا.
-وكيف نزلت؟

صمت بُْرَهة، ثم قال:
-نزلت حينما سأل أعرابى محمد صلى اهلل عليه 
وســلم، فقــال يــا رســول اهلل: أقريــب ربنــا فنناجيــه أم 

بعيــد فنناديه.. 
-وما شروط قبول الدعاء؟

-»أجيب دعوة الداع إذا دعان «، »وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم«. فعل الشرط أن تدعوه وجوابه إن شاء 

اهلل االستجابة .
-لكني دعوت اهلل بأشياء كثيرة ولم ُيستجب لها!

-يستجاب الٔحدكم ما لم ُيعجل...
-وما سبب التسُرّع؟

-ضعف اليقــني وقلة الصبــر. عليــك أن تدعــو اهلل 
بيقــني وتعلــم أن ســؤالك وحاجتــك إليه ومنــه فقط.

-وما مصير الدعاوي التي لم ُتستجب؟
-»مــا مــن عبــد مؤمــن يدعــو اهلل بدعــوة فتذهــب، 
حتى تعجل لــه يف الدنيــا أو تدخــر لــه يف اآلخــرة ، إذا 

لــم يعجــل أو يقنــط...«
-وكيف أكون موِقًنا ال قانًطا؟

-قــال فليســتجيبوا لــي؛ أي يتقربــوا منــي بالطاعــة 
فيمــا أمرتهــم بــه ونهيتهــم عنــه. وليؤمنــوا بــي .. فــإن 

ــَب؛ حــّل اليقــني... ســكن االمٕيــاُن القل
-وكم يبلغ اليقني من االمٕيان؟

-»الصبر نصف االمٕيان، واليقني االمٕيان كله.«
-نسأل اهلل...

-ولعلّهم يرشدون.
-وهل سنهتدي إلى ُسُبل الرشاد؟

-لعلّنا، نرجو اهلل تعالى!
شبع وارتوى، ومتّنى من أعماق قلبه دوام النعمة عليه 

حيث رفقة دائمة مع جده احلبيب. حمد وشكر؛ ليزيد 
اهلل الشاكرين، ويطيل العمر به سنني وسنني. فصمت 
ــا، صمتــا ظاهريا ال تتحــرك به شــفتاه، وال  احلاج ملًيّ
تنبس. فعّم الهدوء، اإل من ابتهال النقشبندي ومحمد 
عمــران يف مــدح الرســول. أّمــا داخلــه فــكان غارًقا يف 
واٍدّ آخر؛ حيث يطوف قلبه بالتوحيد، ولســانه رطيب 
بالذكــر احلكيــم. ومع وقــع ارتطــام احلبة تلــو األخرى 
بالتســبيح؛ خرجت النفــس من غمــوض الصمــت إلى 

فصيح البيان، فقال:
-»َفاذُْكُروِني أَذُْكْرُكْم َواْشكُُروا ِلي َواَل َتكُْفُروِن... ِإَنّ 
اَة َتْنَهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َوامْلُْنكـَـرِ َوَلِذْكــُر اهللَِّ أَْكَبُر  الَصّ

ــا َتْصَنُعوَن«. َواهللَُّ َيْعلَُم َم
كان صمته ذكًرا.. وحديثه ليس إال عن اهلل ورسوله.. 
وإن خرج عنهما، فيكون نصيب الكام من ذكر األحباب 
الكــرام؛ منهــم الراحلــون، الغائبــون واحلاضــرون. يف 
جلســته لــم نعــرف الِغيبــة.. الّنميمــة.. الِغبطــة. لكــن 
عرفنــا معانــي احلــب.. العطــف.. اإليثــار.. اخليــر.. 
الدفء.. الَورَع.. الُزهد.. والرفقة احَلُسنة يف حضرة 

احلاج َحَســن..

 أديب أريــب متفرد، موســوعة 
علمية وثقافية، ذو رؤية فلسفية 
حياتية خاصة ونظرة عميقة متفرسة 
ترصد مشكات املجتمع وتقدمها 
بأســلوب أدبي ســاخر ماتــع. من 
مواليد اإلسكندرية وحصل على 
ماجســتير طــب املناطــق احلــارة 
وصحتهــا وجــاب الكثير مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة وعمل بها 
.كان نزيــا لقصــور الثقافــة وتتلمــذ على أيــدي نخبة مــن قامات 
الفكر واألدب؛ مثــل جنيب محفوظ، يوســف الســباعي، ومحمود 
تيمــور، ومحمــد عبــد احلليــم عبــد اهلل، وكانــت لــه مراســات 

ومناقشــات مع ثروت أباظة 
لــه مجموعــة قصصيــة بعنــوان »همســات املقعــد اخلشــبي«  
ومت نشــر مجموعــة حتــت عنــوان »قفــص طماطــم« وروايــة »أيــام 

ــن  ــة« مــن جزأي جزائري
ــت« ومجموعــة  ــوان »الضــرب يف املي ــة بعن ومجموعــة قصصي
قصصيــة حتــت اســم »كورونــا كورونــا« لــه العديــد مــن املقــاالت 

ــة . ــدة األهــرام املصري بجري
-حضرتــك كنــت يف زيــارة ســريعة ملصــر بعــد انقطــاع ســنوات 
ــي عــن انطباعــك  ــة، حدثن ــات املتحــدة األمريكي ــم عــدت للوالي ث

بعــد الزيــارة .
رصــدت تغيــر املجتمــع وتراجعــه، وغيــاب النظــام والقانــون، 
واختفــاء اجلمــال وســيادة القبــح يف الفــن ويف التعامــات، وغلبة 
القيــم االســتهاكية، ومحاولــة التربــح بــأي شــكل ومــن أي بــاب .

ما رأي حضرتك يف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا 
ــاحة األدبية يف مصر بشكل عام؟  العام وما رأيكم يف الس

تزامــن وقت املعــرض مــع اســتعدادي للســفر مــن جديــد، فكان 
الوقت ضاغطا ولم أكن متحمًســا من األساس حلضوره ألسباب 
كثيــرة منها أننــي ال ميكننــي حمــل الكثير مــن الكتب معــي، ومنها 
أننــي أعتمــد حاليــا علــى القــراءة عبــر شاشــة الكمبيوتــر بصيغــة 

. PDF
تسألينني عن تقييمي حلركة النشر واحلالة االٕبداعية عموماً  
.. أخشــى أن يكــون رأيي يف هــذا األمر محبطــاً فأنا أقرأوأســمع 
عن طوفان من الكتب املنشورة ألسماء غير معروفة حتى يصعب 
الفــرز واالنتقــاء منهــا، وأجــد أن كثيــراً مــن الكّتــاب صغــار الســن 
ينشــرون عدًدا من الكتــب أكبر مــن خبراتهــم احلياتية ممــا يعني 
أن هــذه الكتابــات لــم تأخــذ الوقــت الــكايف للنضــج،  ومــن ثــم ال 
ترقــى لتشــكيل حالــة إبداعيــة مثمــرة يعكســها هــذا الكــم الهائــل 

مــن الكتب املنشــورة . 
ن كل ما يهم هذا النوع من الكّتاب هو وضع أســمائهم  الغالب أ
على منشــورات وكتــب ال يلتفــت إليهــا أحــد، إمــا لتفاهــة املحتوى 

أو لركاكة األســلوب واللغة . 

املســألة حتولــت إلــى عمليــة جتاريــة  مببــدأٔ » ادفــع ننشــر« أي 
ي أحــد وهــو بــدوره ينشــر  أن الناشــر التاجــر يهمــه أن يدفــع لــه أ
أي كام مــادام ذلــك يرضــي الكاتــب وميــأ جيوبــه هــو، وقــد 
استشــرى هــذا الوضــع يف غيــاب الناشــر الواعــي املثقــف الــذي 
ينتقــي مــا ينشــره بحيــث يكتشــف املبدعــني ويدفــع إلــى الســاحة 
ــة  األدبيــة أســماء ســيكون لهــا شــأن يف املســتقبل . وباســتثناء قل
قليلة مــن دور النشــر املحترمة التي ترى يف النشــر رســالة ال تقل 
عــن رســالة املبــدع فــإن املوضــوع حتــول إلــى طباعــة » وخــاص« 

ــوى . ــام باملحت دون اهتم
كيــف أثــرت الغربــة علــى الدكتــور محمــد ســواء علــى 

ــي ؟ ــخصي أو األدب ــتوى الش املس
على املستوى الشخصي كان الغياب عن مشاكل الناس وحركة 
املجتمــع وهمــا الــزاد األساســي ألي كاتــب جعلنــي أندهــش جــدا 
ــذي أعرفه،لقــد  ــه عــن املجتمــع ال ــذي رأيت الختــاف املجتمــع ال
انقلب كل شــيء وأصبحت أشــعر بالغربــة وأنا داخــل وطني الذي 
أعشــقه. أما على املســتوى األدبي فهو ميلــي للكتابــة ذات الطابع 
اإلنســاني العــام وليــس عــن الواقــع الــذي حتــول إليــه املجتمــع 

وصــرت غريبــا عنــه .
ملــاذا اختــار الدكتــور محمــد اجلزائــر حتديــدا ليكتــب 

روايتــه أيــام جزائريــة ؟ حدثنــا أكثــر عــن الروايــة .
ألننــي عشــت يف اجلزائــر أهــم ســبع ســنوات يف حياتــي وحيــاة 
اجلزائــر .. لقد كنــت أحد الشــباب املصريــني الذين ســاعدوا يف 
إعــادة اجلزائــر إلــى محيطهــا العربــي .. كانــت تلــك الفتــرة هــي 
فتــرة مــا بعــد حتريــر اجلزائــر وحتولها إلــى بلــد عربي إســامي، 
فاعتبــرت نفســي شــاهدا علــى فتــرة مهمــة مــن تاريــخ اجلزائــر، 
وكان البد أن أنقل جتربتي كشــاب مصري يرصــد حتوالت كبرى 

يف بلــد شــقيق مــن خــال مــا يتعــرض لــه مــن أحــداث .
ــري  ــع املص ــكالت املجتم ــن مش ــدة م ــب ع ــت جوان تناول
بأسلوب ســاخر وســرد ســلس ماتع فلماذا اعتمدت أسلوب 

الســخرية ؟ 
أنا ال أتعمد الكتابة بأســلوب ســاخر ولكن الســخرية تنشأ من 
مخالفــة ما هــو كائــن ملــا ينبغــي أن يكــون يف الواقــع الذي نعيشــه 
ولذلك عندما نحكي عــن الواقع يبدو أن األمر مثير للســخرية .

استخدمت الرومانسية والواقعية والسخرية  والرمزية 
يف مجموعة القصص املنتقاة حتت مسمى »كورونا كورونا 
ــية يف مجموعة »همسات املقعد  »  بينما غلبت الرومانس
ــد  ــه د. محم ــذي يفضل ــي ال ــون  األدب ــا الل ــبي« فم اخلش

منصور ؟
*أنــا أســتمد كتاباتــي مــن الواقــع بشــكل عــام وال أميــل بشــكل 

عــام للكتابــة العجائبيــة أو الرمزيــة ..
والرمزية عندي واضحة وضوح الشمس بحيث ال يتوه القارئ 
أو يضــرب أخماســا يف أســداس ليكتشــف رمزيــة مــا أكتــب .. 

وبشــكل عام أميــل للواقعيــة الرومانســية. 
كتاباتــك الناقــدة بأســلوب ســاخر أو الواقعيــة تســلط 
الضوء على املشكالت التي يضج بها املجتمع تبدو مهموما 

بالوطن وثائرا عليــه يف نفس الوقت مــا تعليقكم ؟

هذا أمر طبيعي كوني 
أحد الذين عاشوا أحام 
الوطن الكبرى التى رفعتنا 
إلى السماء ثم ألقتنا من 
هناك لنصطدم باألرض 

با رحمة ..
لذلك أدركت أن دغدغة 
ــاس بإغراقهــم  آمــال الن
يف األحــام هــو نــوع مــن 

النصــب والضحك علــى الذقون، لذلك أســخر من هــذه األحام 
وأنتقدها، ألننــي ال أريد أن تنشــأ أجيال تتعــاط اخلرافة وتغرق 

يف األحــام كما حدث مــع جيلنا .
-ما رأي الدكتور محمد يف الكتابة النسوية واستهجان 
املجتمع ملــا تســرده الكاتبــة مــن واقع حياتــي تعانــي منه 

املرأة ؟ وهل جنحــت يف تبني مشــاكل املرأة ؟
أعتقــد أن الكتابــة النســوية قــد تراجعــت تراجعــا مخجــا يف 
ــى أفكارهــا  ــود املفروضــة عل ــرة القي ــي نتيجــة كث ــا احلال عصرن
ــة بقيــود الواقــع والتقاليــد واألصــول  ومشــاعرها .. املــرأة مكبل
فهــي ليســت حــرة أبــدا يف التعبيــر عمــا حتســه، ولعــل نظــرة إلى 
شــكل املرأة يف األربعينات واخلمســينات والســتينات وشكلها يف 
األلفيــة الثالثــة يشــرح لــك مــا أقصــد بتراجــع الكتابــة النســوية، 

لقــد ســارت املــرأة أشــواًطا  طويلــة إلــى اخللــف .
تتلمــذت علــى يــد قامــات يف األدب والثقافــة والذيــن كان لهــم 

تأثيــرا فعــاال علــى كتاباتــك 
هل ترى مبدعي اليوم يجدون هذا الدعم والنصح ؟

أعتقــد أن إيقــاع احليــاة الســريع، وضغــوط احليــاة املاديــة، 
وتغير أدوات اإلبداع بدخول وســائل االتصال احلديثة، وســطوة 
األدوات اإلليكترونيــة كل ذلــك قــد غيــر مفهــوم التلمــذة ذاتــه ..

لقد صارت الهوة واسعة بني األجيال، وأصبح األستاذ بحاجة 
ألن يتعلم من تاميذه .

ترجمــت قصــة طــالق باملراســلة والتــي كانــت جتربــة 
ثريــة جــدا فمــا رأيكــم يف األدب املترجــم ؟

ليس كل األدب املترجم جيدا يف نقل أفكار الكاتب كما أرادها، 
قليلة هي األعمال املترجمة التي استطاعت نقل العمل اإلبداعي 
نصــا وروحــا، لذلــك أرى أن يعيــد املترجــم صياغــة النــص إلــى 
اللغة التــي يترجم إليهــا وأال يركز فقط على نقــل املعنى اللفظي 

وإال فقد النص روحــه، ألن لكل لغة روحهــا التي حتركها .
ما الرواية التي متنى الدكتور محمد لو  كان كتبها ؟ 

كل رواية قرأتها واستمتعت بقراءتها متنيت لو كنت أنا كاتبها .
كيف ترى موقعك بني الُكّتاب املعاصرين؟

أنا ال أعتبر نفسي كاتبا باألساس، أنا أحد هواة الكتابة، فأنا 
مقــل جــدا وال أكتــب إال إذا أحلــت علــىَّ فكــرة معينــة، وحتــى يف 
هذه احلالة ال أستعجلها وال أسارع بإفراغها على الورق، ولذلك 
كثيــرة هي الكتابــات التي توقفــت عــن إكمالها ألن إحلــاح الفكرة 
لم يجبرني على ذلــك .. كنت هاوًيا وســأظل كذلك بــإذن اهلل . 

يف نهايــة حوارنــا نشــكر حضرتــك ونتمنــى لــك مزيــدا مــن 
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