
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6404 Wednesday 17/7/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6404 االربعاء 14 من ذي القعدة 1440 هـ 17 من تموز (يوليو) 2019م

b¹Ëe « nÝu¹ 5 Š

الشرقاط

U¼bŠË UN

افتتحت مصر متحف ومركز إبداع جنيب مـحفوظ في تكية أبو الدهب بحي اجلمالـية بالقاهرة والذي يضم مجموعة كـبيرة من مؤلفات ومقتنيات األديب الراحل
من أبرزها قالدة النيل التي حصل عليها عام .1988

تحف لسنوات ألسباب تتعلق بتهيئته وإعداده وتمويله قبل أن يفتتح رسميا يوم األحد بعد مرور  13عاما على وفاة محفوظ. وتأجل افتتاح ا
تحف من طابق األول يضم قاعات للندوات ومكتبة سمعية-بصرية ومكتبة عامة ومكتبة نقدية بها أهم األبحاث والدراسات عن أعمال محفوظ. يتألف ا

قاعة ـتعـلـقاته الـشخـصـية مع بـعض األوراق بـخط يده و“ وفي الطـابق الـثاني تـوجـد قاعـة لألوسـمة والـشـهادات الـتي نـالهـا األديب الـراحل خالل حيـاته وقـاعة أخـرى 
ترجمة وقاعة للسينما. ة إضافة لألعمال ا ؤلفات “التي تضم جميع أعماله بطبعاتها احلديثة والقد ا

تحف قالدة نوبل التي حصل عليها محفوظ عام  1988والتي احتفظت بها أسرته. ويظل محفوظ الكاتب العربي الوحيد الفائز بهذه اجلائزة في فرع األدب. وال يضم ا
نـزل الذي ولـد فيه األديب ـتحف جـاء نظـرا لقـربهـا من ا وقال وزيـر اآلثار خـالد الـعنـاني إن اختـيار تـكيـة أبو الـدهب القـريبـة من اجلامع األزهـر وحي الغـورية إلقـامة ا

الراحل بحي اجلمالية ووجودها في قلب القاهرة التاريخية التي استوحى منها معظم شخصياته وأماكن رواياته.
فكرين والشخصيات العامة وسفراء عرب وأجانب في مصر إضافة إلى أم كلثوم ابنة محفوظ. حضر االفتتاح عدد من الكتاب وا

رسالة القاهرة
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كـتــبت هــذه الـكــلــمـات خالل احملــنــة  الـتي
وصل احلبيبة ... تعرضتْ لها مدينة ا

أميــرة أنــتِ في عينَيـكِ مُنْشَغَلــي
ُثُلِ يا دارةَ احلُسْنِ واألشواقِ وا

مــا لــي أرى وَتـري أغراكِ في طَرَبٍ
والعــودُ فـي فَمِهِ حُزْني على طَلَلِ

مواجعــي منكِ في األعماقِ طاعنــة
جُرْحي عميق وباتَ القلبُ في وَهَلِ

نحُنـي وجــدي عليكِ مــدى األيامِ 
هــذا الهيــامَ فــال صــحــو لِمُنْثَمِـلِ

كمْ كانَ لــي مِنْ ليــالٍ فيــكِ أعشقُهـا
وتُهْتُ في الوصلِ والتهيامِ يا سُؤُلي

ضاعَ اخلالصُ ومـا فـي األفقِ بارقــة

يا (موصلَ) احلُب والتحنانِ والقُبَلِ
يا (موصلي) يا حديثَ الروحِ يا وَجَعي

عــداكِ شَرُّ العِــدا والصُفْــــرِ والعِلَلِ (1)
يــا كــلَّ بيبونــةٍ كالشمــسِ أرســمُهــا

في القلبِ يـا نينــوى األفراح والغَزَلِ (2)
سُــقياْ جـــمالِكِ فوقَ األرضِ تَسْكُبُهـــا

مواســــماً مِنْ ربيــــعٍ أخضــــرٍ هَطِلِ
سُقْيا عبيرِكِ في روحــي تَفــوحُ هــوىً

مُكابــِراً وســؤاالً ماطــــرَ األمَــــــلِ
عيداً وحَلْوى وصــدراً دافئــاً وفمــاً

مازِلْتِ  والطفلُ يهــوى العيدَ لَمْ يَزَلِ
شوقـــاً علــى ثغــرِكِ البسّــامِ أنقُشُهــا

عَزْفــاً أنــــارَ عُتامــاتٍ علــى سُبُلــــي

فَكَمْ بنفســجِ حَقْلٍ كنــتِ فوقَ دَمــي
وجنمةً كنــتِ فــي حِلّـي ومُرْتَحَلــي

سيهطلُ الوردُ فــي كل الرُّبــى فَرِحــاً
مــا أنْ نظرْتِ إلــى غيــمٍ وعَنْ جَذَلِ

لَهْفـي عليــكِ شِغافُ القلــبِ تعزِفُــهُ
أُوّاهُ منــكِ ومِنْ قلبــي ومِنْ ثَمَلــي

إنّي ألعــــرِفُ أحالمــــي التـي قُبِرَتْ :
عنــدَ الســواحلِ فاقَتْ كُرْبَتــي حِيَلي

مراكبــي أبحــرَتْ في ألــفِ عاصفــةٍ
ويلــي عليكِ وويلِ الويلِ يا وَجَلــي

مــا للبواكــي علـى اخلدَّينِ تندُبُنــي?
أمُــتُّ فــي كَمَدٍ يبقــى بــال أمَــــلِ?

هاكُمْ فــؤاداً لــو انَّ الصــخــرَ مَعــدِنُهُ
لصــاحَ مِنْ وَجَعٍ وانَهدَّ فــي عَجَلِ
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(1): الـصفر قصـدت بها العـقارب الصفـراء كناية

عن احلقد.
(2): الــبــيــبــون هــو زهــور االقــحــوان مـن الــزهـور
الــطـبـيــعـيـة الـتـي تـنـبت فـي مـوسم الـربــيع بـشـكل
ـوصل واريافـهـا حـتى اصبـحت سـمة واسع في ا
ـنطـقـة علـمـا ان لهـذة الـزهرة الـعـديد من سمـات ا

من االستخدامات الطبية ..
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ترجم  الشعر االشوري ا

والنفط للشعب وليس للحرامية
ؤمرات القومية وحيكت ا
قادها عبد السالم عارف

وأخواته العفلقية
ــة الــثــامن من شــبــاط وكــانـت جــر

الفاشية
وسـالت الـدمـاء كالـسـيل في شوارع

بغداد 
وهـكذا تأمـر عبـد السالم عمـيل عبد
الناصر السقاط احلكم الوطني

كما كنا نسميه
ولكن قاسم بعد استسالمه

سلم رقبته للقتلة
واستشهد قادة الثورة..

واليوم في ذكراها

من پاريس طار نسر تموز 
كاالشرعة 

وعبر احلدود والبحار كاألمواج 
الثائرة

وأضــاء وجه الـقـاهـرة بــالـقـنـاديل
لونة ا

وكانت الثورة حملمد جنيب
وانــتـــفض عـــلـــيــهـــا جـــمــال عـــبــد

الناصر

تطرفة ا بقبضته القومية
وكانت احلرب الثالثية 
وسالت الدماء احلمراء 

ولكن االحتاد السوفييتي العظيم 
وقف بجانب مصر الثورة

إليـــقــاف عـــدوانـــهـم الـــغـــادر ضــد
اجلمهورية

وثم طار النسر التموزي 
نحو بغداد الف ليلة وليلة

وأيـــقـظ شــــهـــرزاد مـن غـــفــــوتــــهـــا
الطـــويلة 

فهاج الشعب العراقي مع الثورة
وحــقـــقت أهــدافـــهـــا الــســـيــاســـيــة

والثقافية 
واالقــــتــــصــــاديــــة والــــعــــمــــرانــــيـــة
والــزراعــيــة وكــانـت مــيالد مــديــنــة

الثورة وشقيقاتها
لكية  وحتول العراق من ا

واعترفت بها  الى اجلمهورية
كــافــة الــدول االجــنــبــيــة  مــا عــدا

بريطانية!
وكان الزعيم عبد الكر قاسم
وقيادة الثورة يصرحون دوما
بان الثورة لكل الشعب العراقي

جد االعمال التي بقت
ذاكرة في ضمير كل العراقي

كوشماً للذاكرة
ونـــلـــعـن يـــوم األســـود الـــذي ســـلم

اخلونة من العربان والكورد
مفتاح العراق لألحتالل االمريكي

في عام 2003
وما زالت دماء العراقي

زاد  كالنفط األسود تباع في ا
العلني

والـشــعب اجلــائع يــصــرخ كل يـوم
اجلمعة بدال من الصالة

(بأسم الدين پاگونا احلرامية)
والنسر العراقي بانتظار

االنتفاضة?
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قصتان قصيرتان

الطعام الثالث ثم يتوجه للنوم.
ـــزدحم من أشــغـــاله أصــابه ذلك اجلــو ا
بـكـثـيــر من الـتـعب أتـذكــر قـمـصـانه وقـد
أسـودت أكـمـامهـا وتـلطـخت أخـرى بـبقع
ــرق والـزيت فـي اخلـامـســة عـشـرة من ا
عمري وكنت اسـتعد المتـحانات الدراسة

أتذكر مـرأى يدها احلنونـة تمتد داخل
الـــدوالب اخلــشــبـي تــقــلب فـي ثــنــايــا
قـمـصـان والـدي فـتـرتـد الـكف نـاصـعـة
الـبياض مـصحـوبة بـشهقـة فقـد انبثق
أمــامـــهــا فـــجــأة خـــصالتي الـــســوداء
ـــذعــورتــ مـــخــافــة وبــريق عـــيــني ا
اكــتــشـــاف مــلــجــئي اخلــفي تــضــحك

أمي:-
- ما لذي تفعليه هنا يا عفريته.

لم أجــد الــشــجــاعـة ألخــبــرهــا بــسـري
الـــصــغـــيــر لــكـن قــوقـــعــتي أصـــابــهــا
التـصدع فـعلى مائـدة العـشاء حتدثت
أمي عن حادثة الصـباح كان ذلك سبباً
في ضــحـك أبي وأســئـــلــة شـــقــيـــقــاي

الفضولية.
لـكـنـهم لم يكـتـشفـوا الـلـغز فال يـتـعلق
األمـر بلـعـبة الـتخـفي كـما ذهب ظـنهم
ـا بــعـشـقي لــقـمـصـان أبـي مـتـعـة وإ
تـقليـده بارتـدائها واسـتنـشاق عبـيرها
ـشـبع من قـنانـي عطـوره مـوديالتـها ا
ـرتـبـطـة بـذهـني اخملـتـلـفـة وألـوانـهـا ا

حطات حياته.
الـيـوم وأنا في اخلـمـسة والـعـشرون ال
ــطـــالــعــة ــتـــعــة  أزال أمـــارس ذات ا
ــعـــكــوســـة  في ألـــبــومي قــمـــصــانـه ا
الــعــائــلي إحــســاسي بــاأللــوان لــيس
مـتـمـاثالً بـالـضـرورة لـلـنـظـرة الـعـامـة
فــاألسـود أســتـشــعـره بــعـمق جتــربـته
وعـلـمه في احلـيـاة واألبـيض يـذكـرني

بشعره الذي تكـلل بالشيب وهو ال يزال
دون اخلمسـ القمصـان اخملططة هي
تــقــلــبــات عــائــلــتي من االجــتــمــاع إلى

تفرقنا بضربات القدر.
بـعـيـني الـبنـيـتـ أقلب تـاريخ عـائـلتي
هـذه الـصورة الـفـوتوغـرافـية "الـفـورية"
ـثـال جتـمعه "بـأمي" تـبدو عـلى سـبيل ا
وكأنهـا بداية ارتبـاطهما يـظهر قميص
والدي الـضيق بـ "ياقـة" ضخـمة وألوان
صـارخــة ثـمـة ابـتــسـامـة بـريــئـة تـعـلـو
وجـهه احلـنـطي بـشـارب حـلـيق وشـعر

عالي "وسوالف" طويلة.
في حـــفـــلــة والدة الـــتـــوأم األول كل من
شـقـيـقي الـولـدين قـبل قـدومي بـأربـعـة
أعوام  يظهر والدي وابتسامة عريضة
على وجهه بـقميص "أزرق  –نيلي" في

تلك الفترة حصل على وظيفته.

ـدينـة األثـرية بـابل صـورة جمـاعـية بـا
أبي وأمي في الــوسط عــلـى اجلــانــبـ
يقف شقـيقاي أمـا أنا فيحـملني والدي
ـثنـيـة كـنت عـلى عـلـى ذراعه الـيـمنـى ا
نحو الثـانية من العمـر والدي بقميص
المح أكـثر أبـيض بربـطة عـنق يـبدو 
سـكونـاً أطلق شـاربه األسـود لعـله كان

يتدرج في سلك الوظيفة.
جنـلس نـحن اخلـمـسـة في مطـعم راقي
نتـوزع بشكل دائـري حول مائـدة طعام
يـرتـدي والـدي بـدلـة رسـمـيـة بـلـون بني

غــامق وربـطــة عـنق مــشـكــلـة بــخـطـوط
عـرضـيـة بـنـيـة وبـيـضـاء يـظهـر بـشـكل
جـلي الـتــعب عـلى وجه والـدتـي لـعـلـهـا

رض. أولى أشارات ا
اجملـمــوعـة الــتـالــيــة تـظــهـر بــقـمــصـان
سـوداء ومالمح مـتـعــبـة حـزيـنـة كـانت
أمي قــد رحـــلت عــنــا ذات يــوم شــتــوي
ــنـزل كـئــيب ولي خــمــسـة أعــوام في ا
الــذي أفـتــقـد حـنــانـهــا صـارت "عــمـتي"
رهقة ما تزورنا بكثرة وتوزع مهامها ا
ب الـتزاماتهـا الزوجيـة واحتيـاجاتنا
لكن ذلك لم يجدِ نـفعاً سمعـتها تتحدث
مع والدي في صالة الـضيوف بأن عليه

أن يتزوج.
تـجردة من الـرحمة أتذكـر مرأى يـدها ا
تسحبني من مـخبئي في خزانة والدي
قــبـل يــومـــ ســحـــبت أذني شـــقـــيــقي
ونـطحت رأسـيـهمـا معـاً لم تـعد خـزانة
ــفــضل بل قــمـــصــان والــدي مــكــانـي ا
صــرت أخـتــبئ حتت سـريــره خـوفـاً من
ؤذية على رأسي صفعـاتها ولـكماتهـا ا

وظهري.
أسـتـمـر األمـر حـتى شـهـر عـنـدمـا جتـرأ
أحـد شــقـيــقـاي وأخـبــر أبي بـجــلـسـات
الــتـعــذيب الـيــومـيــة تـلــمس تــقـرحـات
جـــســدي واخلــطــوط الــزرقــاء بــعــيــون
دامــعــة وعال صــراخـهــمــا مــعــاً كـانت
ـنـزلي بـعـد كـلـمـته األخـيـرة: "لن تـبقِ 

اليوم".
كــان عــلـى والــدي حتــمل مــســؤولــيــات
إضــافــيــة الــنـــهــوض مــبــكــراً وإعــداد
الـفــطــور  في الــثــامـنــة يــتــركـنــا عــنـد
ـــدرســة وفـي نــهـــايـــة الـــيـــوم جنــده ا
ينتظرنا أمام البوابة يطبخ لنا الغداء
يـساعـدنا في حتـضيـر واجبـاتنـا وعند
الـتاسـعة يـقوم بـإعداد الـعشـاء ما بـعد
الـعاشـرة يقوم بـتنـظيف أوانـي وجبات

ـتـوسـطة أصـيب والـدي بـأزمة قـلـبـية ا
ـصفرة وعيـناه وهمـا تنظران مالمحه ا
نــحــونــا بــرعب ال تــزال مــاثــلـة أمــامي

وتوفي بعد أسبوع.
الشيء الوحيد الذي أصررت على أخذه
مــعي إلـى بــيـت عــمـــتي حـــيث ذهــبـــنــا

لــلـعــيش كـانت قــمـصــان والـدي ومــنـذ
الوهلة األولى لرحيله أخذت أستنشقها

بعمق وأغسلها بدموعي.
ـوتى ـتـخـوفـة من بـقـايـا ا لـكن عـمـتي ا
قـامت بــحـرقــهـا في غــفـلـة مــني وبـذلك
اقـتـطـعت مـني بـقايـاه األخـيـرة وحـدها

الصور ومـقتطـفات مشـاهد ال تمحى
ـا كانت تـمثـله "قمـصانه" تـذكراني 
من مــعــاني ال يــدرك ســرهــا غــيــري
وكـــــذلك مـــــا دأبت عــــلـــــيه أبـــــنــــتي
الـصغـيـرة وهي تمـارس ذات الـلعـبة

مع قمصان والدها.
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ال (الله) وانقطعت عنا اخبار ا
الف النـاس طـلـعتـه البـهـيـة السـمـحـة حيـنـمـا كان يـطل عـلـيهـم في محـلـتـنا كل
صباح ليأخذ صغارهم الى الكتاب الـبعيد الذي كان يديره اخوه االكبر الضخم
زاج – ـتعـكـر ا .. ا اجلـثة.. االحـمـر الـوجه وذو العـيـنـ الزرقـاوين الـغـامقـتـ
ال الـشاب كـان اصغـر اخوة ال كـمال ا غالـبا  –لـسبب او بـدون سبب واسـمه ا
ال الكـبير فـيمـا كان يـبدو لكـنه كان اكـثر مـنه دماثـة ولطفـا وبسـاطة وطـيبة.. ا
كان يزور دربونتـنا الضيقة يـوميا وهو الشاب االنيق مـنور الوجه.. ذو اللحية
احملددة بأناقة الفتة ليقرع االبواب اخلـشبية نصف الدائرية الغاطسة في عمق
زينـة برؤوس مسـامير دائـرة ضخمـة تقادم عـليهـا العهـد فاحتل عـتبة الـدار وا
وجـوهـهـا الـصـدأ لـيـصـبح لـونـهـا وسـطـا بـ االسـود ولـون الـقـهـوة. وبـحدود
الـساعـة الـتاسـعـة من كل صبـاح كـانت طرقـاته الـرتـيبـة علـى االبواب الـعـتيـقة
تـآكلة ايـذانا بتهـيئة االطفـال ب السـادسة والعاشـرة من العمر لـلمال الشاب ا
ليأخذهم في صف طـويل واحد منظم يقف واحـدهم خلف زميله االخر في نسق
شي خلفهم مستقيم ليس طويال ليسيـروا بهدوء وصمت على الرصيف وهو 
بكـل حنـو وعطف ال يـخـلو احـيانـا من تـنبـيه بـسيط وبـصوت مـنـخفض حـنون
(ديـر بــالك يــا ولـد.. امــشي عــدل ابـني) اذا خــرج احــد االطـفــال من الــنـسق او
ـال االنـيق االشـقـر طـويل الـقـامـة بـاسم ـسـيـر لـقـد كـان ا انــحـراف مـنه خـارج ا
الـوجه غالـبـا ما يـرتدي دشـداشـة قهـوائيـة اظـنهـا كانت حـريـرية نـظيـفـة انيـقة

ـوصـل الى الـريـاض او بـلــون عـبـاءته شــديـدة الــنـظـافــة يـؤدي دور الــبـاص ا
دارس في الوقت احلاضر لكنه كان باصا ادميا يستعمل القدم بدل اطارات ا
ر السيـارات.. وفي الطريق كـان اجلميع يفـسحون او يوسـعون له اجملال كي 
ـوحلة في كـثيـر من االحيان والسـيما هـو وتالميذه بـيسـر وسهولـة من االزقة ا
ارة يلقون عـليه التحيـة اللطيفـة كلما صادفوه او ايام الشـتاء وكثيرا مـا كان ا
مر بقربهم ولم نسمع يوما انه وبخ تـلميذا او عنفه الي سبب كان بل كان مثاال
ـوجه وكان االطـفـال يحـبونه ـربي النـاجح او الـعم احلنـون ا للـمعـلم االب او ا
جدا.. ويتعاملون معه ببنوة تؤطرهـا الطاعة التلقائية احلانية وعلى ح غرة
ال عـلى اهل مـحـلـتنـا الصـطـحـاب االوالد الى الـكـتـاب حـيث كان لم يـعـد يـطل ا
يـجلس اخوه االكـبر في عـرينه بجـامع كنعـان الذي كـان يؤم مصـليه احلاج مال
جمـعـة (ابـو صالح) عالم الـدين الـوديع الـطيب حـيث كـان االطـفال يـنـفذون الى
ـاذا بـالـلـون االحـمـر اجلـامع من خالل بـاب صـغـيـرة جـانـبــيـة مـطـلـيـة ال ادري 
الـقـاني الـى بـاحة الـقـسـم اخملـصص بـاجلـامع لـتـعـلـيم الـصـغـار الـقـراءة قراءة
قـصار السـور القرآنـية ومن ثم (جـزء عَمّ) و(جزء تـبارك) و(جزء قـد سمع) وكان
ستمر على الرغم من كونه ال كمال الكبـير لتعكر مزاجه ا الضبط شديدا عند ا
ـعرفـة بعـلوم الـدين والـلغـة العـربيـة. مرة انسـانـا طيـبا شـديد الـتقـوى واسع ا
ال (الله) عـلى حـ غـفــلـة ولم يـعـد يـزور احملـلـة اخـتـفى اخـرى اقـول اخــتـفى ا
الـشاب الـثالثـيني الـودود ذو الوجه الـصبـوح السـمح الذي لم نـكن نعـرف على
وجه الضـبط اسمه احلقـيقي وان كنت ارجـح شخصـيا ان يكون اسـمه (احمد).
اخـتـفى نهـائـيـا ولم نـعـد نـسـمع عـنه شـيـئـا كمـا اخـتـفت عن مـسـامـعـنـا عـبارة
الترحيب احلميمـة التي كان اهل محلتنا يسـتقبلونه بها كلما رأوه اهال مالتي

وهي عبارة كانت فيما يظهر تسعده كثيرا فيرد عليهم بتحنان ملحوظ
اهال ولدي.. سالم عليكم

ال كمال) ومرت سنـون وسنون فأنقـطعت عنا اخـباره سمعنـا عن موت اخيه (ا
سـريع الغـضب شـديد االنـفـعـال نقي الـسـريرة امـا هـو فقـد غـاب اسمـا وجـسدا
واخبـارا عن ذاكرة ابـناء مـحلـتنـا الشـعبـية الـتي احبـته والتي قـضى ردحا من

الزمن فيها يخدم صغارها.  


