
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6480 Tuesday 15/10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6480 الثالثاء 16 من صفر 1441 هـ 15 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

…d‡ «c « WL²Ž w  tłË

قصتان قصيرتان

سعدي 1911- 2004 شخصية العام لدورتها اخلامسة التي تقام فكر التونسي محمود ا نظمة جلائزة كتارا للرواية العربية في قطر األديب وا اختارت اللجنة ا
سعـدي في إطار تقلـيد تتبـعه اجلائزة منـذ دورتها الثـالثة بتـكر شخصـية عربيـة كل عام وسبقه في وقت الحق من شهر تشـرين األول اجلاري.ويأتي اختـيار ا

صري جنيب محفوظ والسوداني الطيب صالح والفلسطيني غسان كنفاني.  لهذا التكر ا
سعـدي سيكـرم من خالل معرض صور يـوثق ألهم محطـاته وكذلك ندوة تـتناول حـياته وأعماله األدبـية والفـكرية بـعنوان الكـتابة اخملـتلفة في وقالت اللـجنة في بيـان إن ا
شاركـة األديب التـونسي مـحمود طـرشونـة والباحث اجلـزائري عـبد احلق بلـعابـد.كما سـيصـدر كتاب ـرجعـيات وتفـاعل األجنـاس  سـعدي.. بـ تعدد ا أدب محمـود ا
سعدي وزارة ؤلفات.وتقلد ا يشمل أهم احملطات في حياته إلى جانب فيلم وثائقي يستعرض مسيرته التي أثرى خاللها احلياة الـثقافية التونسية والعربية بالعديد من ا
التربيـة القومـية في تونس من  1958إلى  1968ووزارة الشؤون الثـقافية من  1973إلى 1976. ومن أبرز مؤلـفاته حدّث أبـو هريرة قـال... ومولد الـنسيان والـسد.وحصل
تشرين دة من  13 إلى  16  على وسـام اجلمهـورية وجـائزة احلبـيب بورقـيبـة ووسام االستـحقـاق الثقـافي.وتقـام الدورة اخلـامسة من جـائزة كـتارا لـلرواية الـعربـية في ا

األول في دار األوبرا بالدوحة.

رسالة الدوحة
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االعـــتـــذار كــالـــعـــادة طــلـب مــنه
اخالء الدار لـلـسـبب نـفسه. ركل
وبـــصق عـــلــى مــنـــيـــر الـــبــاب 
وتـمـتم مع االرض بـقـوة وعنـاد 
نـفسه:كـيف يحـدث هذا  ! وتـأكد
ــوضـوع مــدبـر ــرة بـان ا هـذه ا
ولــــيس عــــفـــويــــا  فـــلــــيس من
ـعـقـول ان تـتـكـرر هـذه احلـالـة ا

صادفة . ثالث مرات با
قـرر الـغـاء مـوضـوع ـسـاء  في ا
السكن في دار لاليجار والتخلي
عـنه نـهـائيـا  وعـاد لـيـعيش في
بــيت ابــيه لـــيــتــخــلص من هــذا
الــــكـــابـــوس الـــذي ارق حـــيـــاته
وسلب اسـتقراره واحالمه  ولم
يسـتـطع ان يـزيح الـغـموض عن
هذا الطلسم ويقذف به الى عالم
الـنــسـيـان . بـعــد عـشـر سـنـوات
وفي لــيـــلــة خــريــفــيــة تـــقــريــبــا
وظهر عند موحشة  طرق الباب
ســـأله: هل الـــبــاب وجه حـــزين 
انت اسـتــاذ مـنــيـر? اجــاب: نـعم
قـال الوجه احلـزين :هـناك رجل
ــسـتــشـفى  راقــد في ا مـريض 
ويـريــد ان يــراك قــبل ان يــفـارق
احلــيـــاة .ثم دس في يـــده ورقــة
سـتشـفـى  وبعض تبـ مكـان ا
الـتفـاصيـل. تـأمل فـيـها االسـتاذ
وتــمـتم مع نـفــسه من يـكـون هـذ
ــريـض يــاتــرى? في الــصــبــاح ا
حــمل في يــده بـاقــة من الـورد 
وبـعـد ــسـتـشـفى  ثم اجته الى ا
البحث  دخل الى الردهة يبحث
عنه في الوجوه  فصاح احدهم
بـصوت مبـحوح: استـاذ!. التفت
وتــــقـــدم الى جــــهــــة الـــصــــوت 
خطوة بخطوات قلقا ومستفهما
واقتـرب من الـصوت خطـوتـان
ـــبــــحــــوح ثم نــــظــــر الى وجه ا
الــــرجـل . كــــان ذا وجه شــــاحب
تـعـلـوه االخـاديـد  وفم ذابل ذي
ـريض اسـنـان مـنـخـورة!   قال ا
لالسـتـاذ: تفـضل باجلـلوس.. ثم
ســــــأله :هـل تـــــعــــــرفـــــنـي  ? هل

تـتذكرني ? ردّ االسـتاذ بـتعجب:
ــــــريض: مـن تـــــكــــــون ? قـــــال ا
ســــأخــــبــــرك ولـــكـن ارجـــوك ان
تسـامـحني  ? قـال اسـامحك عن
مــاذا ?  ومـاذا فــعــلت انت بي ?
ـبحوح : ريض بـصوته ا قـال ا
هل تــتـذكــر قـبل عــشـر ســنـوات
تـقريبـا كنت كلـما تسـتأجر دارا
يــأتــيك صــاحب الــدار ويــطــلب
منك اخالء الـدار  لـقـد كـنت انا
! انــــتــــفض الـــذي يــــدبــــر ذلــك
االستـاذ وقال بـشيء من احلدة:
قــــال الــــصــــوت ــــاذا? ? و انت
ـبـحوح : كـنت انـا في حـيـنـها ا
طــالـبًـا مـعـك في االعـداديـة وقـد
كنت انت حينـها اكثر مني ذكاء
وتميزا  وكان اجلميـع يلوذون
وكـنت مـحـبـوب اجلمـيع بـودك 
حيـنهـا انا كـنت اشعـر باحلـقد
ـا دفـعـني ان ارتكب والغـيـرة 
هــذه احلـــمــاقـــات الطـــفىء نــار
احلـقـد الـتي اسـتـوطـنت روحي
ســـامـــحـــني ارجـــوك  ارجــوك 

 كـان مـنـيـر االكـثـر تـمـيـزا من
بـــ زمالئه اثـــنـــاء مـــرحـــلــة
الـدراسـة االعــداديـة  بل كـان
كــتـــلــة نــار وذكـــاء  تــتــوهج
فــيــســلب االلــبــاب  ويــدهش
االنظار  فصاحة وادبا . كان
مـحط اعـجـاب اجلمـيع  مـثل
نـقطـة دبقـة تـلوب مـن حولـها
الـفـراشات  حـقـا  انه اصبع
سـادســا. بــعــد ان تــخـرج في
الـكـلـيـة بـامـتـيـاز  تـعيـيـنه
مــدرســا لــلــغــة الــعـربــيــة في
ـــدارس االعــداديــة  احــدى ا
بــعــدهــا تــزوج من زمــيـلــة له
احــبــهــا اثــنــاء الــدراســة في
الكليـة  ثم رزق بطفل وقرر
بـــعـــدهـــا ان يــســـتـــأجــر دارا
لــيـــســـتـــقـــــل عن دار ابـــيه 
مــثـــله  مــثل اي رجـل يــحــلم
بـــحــــيـــاة هـــادئـــة عـــلى وجه
الـبـسـيـطـة . انـتـقل مـنـير الى
ــنــزل اجلـــديــد  وفي رأسه ا
ـــســــتــــقـــبل شــــتى االحـالم 
جــــمـــيـل . وبـــعــــد ان مـــكـــث
شـهرين تـقريبـا  حتى تـفاجأ
بزائر غـريب طرق الباب  ثم
الح وجه مــالك الــدار  وبــعـد
مـقـدمـــــة من االعـتـذار  طـلب
من االستـاذ منـير اخالء الدار
النه  بـيـعه لـشـخص آخـر .

تـفـاجـأ بـهـذا االمـر الـذي لم يـكن
في حـــســابـــاته  ومع هـــذا قــرر
الـبــحث عـلـى وجه الـســرعـة عن
دار بـديـلة فـهـو مـلـتـزم وال يحب
ــــســـــاعــــدة الـــــتـــــســــويـف . و
االصـدقاء استـطاع ان يجـد بيتا
ــــا مـــكـــنـه من ســـرعـــة بـــديال 
االنـتــقـال وانــهـاء الـقــلق .وبـعـد
مــــدة مـن مــــكــــوثه فـي الــــبــــيت
طـــرق الــــبـــاب  واذا اجلــــديــــد 
بــالـزائــر  مـالـك الـدار وبــعـد ان
قــدم االعــتــذار طـــلب مــنه اخالء
الدار لـلـسبب نـفـسه! أحس هذه
ــــكن ان ــــرة بــــأن احلــــدث ال ا
يكون مصادفة  والبد من وجود
شـــخص وراء ذلك  وان هـــنـــاك
شيئا ما في االفق ومع ذلك قرر
في الــيـوم نـفـسه ان يـجـد مـنـزال
ــــســــاعـــدة االخــــرين آخــــر  و
الذين ابدوا استـغرابهم للحدث
 وبـعــد جـهـد حـثـيث هـالك وجـد
ضـالـته  فـآثـر االنتـقـال بـسـرعة
ومواصلـة احالمه وانهاء االزمة
الـــتي ارهـــقــته وعـــكــرت صـــفــو
حـيـاته.وفـجــأة وبـعـد شـهـرين 
طـــــرق مـــــالك الـــــدار الـــــبـــــاب 
فأنكمش استاذ منير وراء ستار
وبــعــد ان تـــلــفت مـــن اخلـــوف 
حـول نفـسه  صرخ :من الـطارق
? الح وجـه مـــالك الـــدار! وبـــعـــد
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.انـتصب االستـاذ  وهو يـرتعد
من الــغــضب  ثـم قــذف بــبــاقـة
الـورد عـلى االرض وصـاح: اذن
ان اللعـنة عليك  انت وراء ذلك 
الــله لم يــخــلق  بــشـرا مـن هـذا
انت وبـــاء ـــلـــعــــون  الـــطــــ ا
الفرق بينك وبـ الشيطان.أخذ
ـنـهـار بـأقدام يـسـحب جـسـده ا
باحثـا منـهكة  خافض الـرأس 
في ذاكـرته عن هــذا الـوجه بـ
الوجـوه التي مرت عبـر السن
المح  اخذت ولكـن ا الـغـابـرة 
ثم تخـتـلط مع بـعضـها بـعـضا 
الح وجـه مـالـك الـدار االول  ثم
الـــثــــانـي والـــثــــالـث  واخـــذت
الـصـور تــفـقـد خــواصـهـا  فـلم
يعثـر على شيء سوى ظل وجه
المح مشوهة يـلوح ويختفي
في عــتـــمــة الــذاكـــرة ولم يــأبه
لـلـتــوسالت والـصــرخـات الـتي
ثم كانت تـتساقط خـلف ظهره 
ـسـتـشـفـى ولم يـره مـرة غـادر ا

اخـرى.
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مــــهـــمـــا تـــصــــاحلت مع اخـــوة
اجلفاء والسهاء

وتـراضـيت مع اشـقـاء احلـجود
والبعاد

بارك ومهما قاد قميصك ا
عيون ابيك االعمى الى الضياء
ومهـما اجـدت في ادارة خزائن

االرض زمن البالد
ومــــهــــمــــا امــــطــــرت
الــــســـمــــاء بــــفـــضل
الباري من رخاء

ومــــــهــــــمــــــا عــــــدلت
وانــــــصــــــفت بــــــحق

فقراء العباد
فــــــمــــــا افـــــادتـك قط

مصاحلة العدو
وال جــــلب االهل الى
احلضر من البدو

وال سـجود الـكواكب

االحد عشر
وال دعـــــوات الــــــشـــــمس وال

القمر
وال تــبــوؤك كــرسي الــعــزيــز

صر
فــأن (زلــيـخــا) لن تــكـون من

نصيبك في النهاية.
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بـلغتُ اخلامـسة والسـبع من
مــصــلــحـة هــذه احلــيــاة حـ
ــرآة أنــظـــر إلى نــفـــسي في  ا
أرتـعـب من شــكــلي; تــفـاصــيل
وجـهي تـغـطـيه الـتـجـاعـيـد من
كل جـانب شـعري لم يـعـد كـما
عـهــدته ..قــد امـتأل بــالــشـيب..
رآة أحيـانـا أقف محـدقـاً في  ا
ألبـــحـث عن بـــضع شـــعـــيــرات
ســود لـكي أؤمن بــأني مـا زلت
صــاحلًـا لــعــيش مــا تـبــقى من

أيام عمري . 
عــيــنــاي أصــبـحــتــا ذابــلــتـ

ظهـري الذي كـنت أحـمله ألقـفز
ــدرســـة قــبل به عــبـــر جـــدار ا
نـهـايـة الـدوام بات ال يـحـمـلني
بل راح يـنـثـني شـيـئـاً فـشـيـئاً.
يداي تـرجتـفان لـسـببٍ الأعرفه
وت ا بـسبب اخلوف من ا ر
ـــا هـــكـــذا هي مـــعـــانــاة أو ر

دوامة الشيخوخة.
 أنـا اآلن إنـسـان ال يـقـوى على
شيء ســوى األكل بـــصــعــوبــة
والـــنــوم بــنـــفَسٍ غــيـــر مــريح
أمــشي قــلــيال فــيــأخـذ الــتــعب
, واإلعـيـاء مـني مـأخـذاً عـمـيـقـاً
يُرهـقـني تـفـكـيـري في  صـعود
الساللم التي ال تتجاوز األربع
درجـــات. لـــقـــد تـــعــــبت من كل

شـيء فـــراشي هـــو الـــوحـــيــد
الــذي اصــبح رفــيــقي فـي هـذه
احملـــنــة ,أصـــبـــحت الـــوســادة
خـــزيـــنًـــا مـن أفـــكـــار وأحـــزان

ــاضي وصــور تــذكــرنـي بــا
والــغـطــاء أصـبح يــحـكي لي
حـكـاية لـيـجعـلنـي أغفـو على
الــوسـادة. جــمــيــعــهم بـدأوا
يـتـعاونـون لـيـجـعـلـوني أنام
ــوت مـثالً مــدة طـويــلـة  كـا
لــــكــــنـــنـي دائـــمــــاً أخــــذلـــهم
وأسـتيقـظ ألجدهم منـبهرين!
لـقـد مــلـوا مـني فــأصـبـحـوا
وت كي يـشكون يـصادقـون ا
إلـيه حـالي. وحــ أسـتـيـقظ
كل صــبــاح أشــعــر بــالــذنب;
اذا لم ترحلي? اسألُ نفـسي 
أرجــــــوكِ أرحــــــلي ألُخــــــلص
كــــــــرامــــــــتي مـن وســــــــادتي

وغطائي.
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كربالء

ارحمْ شبابكَ ياوطنْ
يانازفا طولَ الزمنْ

إني أراكَ تزفّهمْ 
! فلهم الرحيلُ  لكَ الكَفَنْ

ولِدوا  فلمْ يجدوا سوى
! وطناً أسيراً للمِحنْ  

وجدوا البطالةَ أمَّهم ْ
! وجدوا الضياعَ هو الوطنْ

وجدوا الفسادَ مُعظماً 
! يُحمى  يُبجلُ في العلَنْ

وجدوا طواغيتَ األنا 
! يحميهمُ حُكْمُ الوثَنْ

وجدوا السرابَ حليفَهمْ
! وجدوا صُراخاتِ الشَجنْ

وجدوا اللئامَ لهم العرا
! ْ قُ بجذرِه  حتى الفَ

وألنتَ في فلكِ الطغا

ْ ا تلدُ السُ ةِ كأ
جثموا عليكَ دفعْتَ في 

أتعابهمْ أغلى ثمنْ
ياحامال جرحَ احلسيـ 

! ن ع غليلُ (شمرِكَ) مااستكنْ
(حتّام) تبقى صابرا?

! والصبرُ ملّكَ ياوطنْ
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أساةْ . فتون با ياأيها ا
أبدعت في صناعة الطغاةْ .

.. يهتزّ سعفُ النخلِ
 يساقط التاريخ والغزاةْ .
تطفو على جبينك اجلثثْ .
ـكـتظ بـاحلـضـيض  ولـيـلك ا

والطَمَثْ .
غصّ به  الرواة .

وأفــتــرشــوا عــبــاءة الــذنـوب
واحلواةْ .

....
مــقــابــر تـــمــتــد في شــوارع

النواحْ .
رأيتها واجمةً 

وفي الـنـعيـب بومـة تـسـتـقبل
الصباحْ .

أبوابها مشرعة 
أشـجـارهـا مُـثـمـرة من كُـثرة

اجلراحْ .

كـم طائـرٍ  مـكـبَّل اجلـنَاِح ال
يسطيعُ أن يطيرْ .

كـم فــــارسٍ يـــــســـــتـــــنـــــفــــر
الضمير .

في ساحة التحريرْ ?.
نون . يجترح ا

في سوْرةِ الظنون .
....

ذبوحُ ياأيها ا
. حتــــــرّضُ الـــــــعـــــــواصفَ

السودَ 
طويّ  تصول واألسى ا

في كتيبة االهوال 
يــســتـفــيـق حــــــــ يــرجعُ

الصدى .
تـكـلّـمتْ دموعُك  في شـهـقة

البكاءْ .
في صرخةٍ خرساء .

هبّت لها السماءْ .

لتغتسل الصحراءَ بالدماءْ .
وتستعيد بالبالء كربالءْ .

....
 تستعذبُ العذابْ ? .

تــســتلّ من أرومــة الــثــعــالب
الذئابْ .

أما رأيت الشمس 
كيف تختفي 

قبيل موعدالغيابْ ? .
وتى من التراب . وتوقظ  ا

....
هنـاك لي اطاللة تسـمو معَكْ

.
تأتلق العزائم .

ح تقومُ تتبعَكْ .
فهل ينام الله أو ينسى 

لكي تظنّ يسمعكْ ?.
مــــتى تــــصــــون وجــــهـــــــك

اخلجولْ ? .
وتطرد اجلراد .

وحتصد الدغل الذي 
استباح صفوة العقولْ .

...
أحبُّ فيك كلّما جتولْ .

في خاطر اجملهولْ .
وأينـما صـوّبتُ عيني ال أرى

غير  احتجاج الريحِ 
في نوافذ الفصولْ ..
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بغداد


