
عــلــى الــســريــر الــعــلــوي فــي الــبــنــايــة املــجــاورة.
ال أعـــرف كيف نمت وال مــتــى. األغــلــب قبل أن 

ُيشقشق الصباح.
■ ■ ■

أقوم مرعوبًا، وأتوّجه ألخي ألشّد من أزره. كم 
نحن ضعفاء أمام غائلة مرٍض من هذا النوع. 
وكـــم نــحــن غــربــاء فــي هـــذه املــديــنــة! لــم يدخل 
جوفي قوت طوال الثالثني ساعة املاضية. هنا 
ال يقّدمون وجبات للمرافق، وفي نفس الوقت، 
املــطــرح للبحث عن  مــحــظــورة علينا مــغــادرة 
طعام. أسأل فيقال لي ال حانوت قريبًا. أشّد من 
أزر أخي الذي استسلم تمامًا للفاجعة، فاسودَّ 
أمــل دائمًا مهما قست  لــون وجهه. ثمة طاقة 
الدنيا. أقــول الُجملة وأعــرف مدى هشاشتها 

البالغية أمام واقع هرطوقي ال يعبأ بشيء.
الــثــانــي وأســـأل عابرة  أقــف على بــاب املشفى 
رّحب وتقول بعد 

ُ
طريق متحجبة عن حانوت. ت

شارعني من هنا، وبإمكانك مرافقتي فطريقي 
األربعني،  في  امــرأة  أمشي معها.  من طريقك. 
. فــالــحــّر ويــبــدو 

ً
، وتــلــهــث قــلــيــال

ً
سمينة قــلــيــال

أنها عائدة من سفر، جعالها على هذا النحو. 
نترك شارع النشاشيبي خلف ظهورنا ونحّود 
شرقًا وننزل درجـــات، وإذ بنا في شــارع عام 
أشعر  إسرائيلية.  حكومية«  »مؤسسات  كله 
بــالــخــوف، وبــخــاصــة بــعــد اجــتــيــازنــا إلشـــارة 
ضوئية يقف بجانبها شرطيا مرور. أقول لها: 
ودع مباشرة في السجن، ثم 

ُ
لو أمسكاني ســأ

ضاف 
ُ
رّحل فورًا لغزة، فتكون مصيبة أخرى ت

ُ
أ

ملصيبة تشخيص أخي. تقول: امش عاديًا وال 
تلتفت لهما، واقرأ .. وتذكر لي آيات معينة من 

القرآن وأسماء سور قصيرة.
- هل تحفظها؟ تسألني بشّك.

- طبعًا فأنا تخصص لغة عربية، ثم أصمت وال 
أنبس. فتقرأ هَي تلك اآليات، ونحن سائران في 
منحدر. أسألها عن املكان، وأعرف أنه »وادي 
الـــجـــوز«، والــحــانــوت املــقــصــود هــو »حــانــوت 
بعفوية  وتكلمني  الشرطيني،  نعبر  التنور«. 

عن حالها: أرملة بال سند، فقدت زوجها قبل 
ست سنوات، ولديها ستة من األوالد والبنات، 
أكبرهم ولد يدرس اآلن في الجامعة العبرية، 

وتخاف عليه من انتشار املخدرات.
- ليعينك الله، فحملك جد ثقيل.

، وكنت عائدة من زيارة 
ً
- أنا من نابلس أصال

ألمي بمناسبة رمضان.
ننحدر أكثر، وأحاول العودة، فتقول أنت مثل 

أخي فال تهتّم. لم أفهم...
فأوّدعها  الــدكــان،  واجهة  وأرى   ،

ً
قليال نمشي 

أنــا، وتــواصــل هي صعودها  أنحدر  ونفترق. 
نحو سفح الجبل القريب حيث بيتها.

امرأة طيبة ومسكينة، بها براءة جذبتني.
ع وأعود، وحني أمّر بالقرب منهم، أسرع 

ّ
أتبض

وفي يدي األكياس، غير آبه بهم. فأفضل طريقة 
للتعامل مع »حرس الحدود« هنا هي تجاهلهم 

وكأنهم غير موجودين.
ــوه بــعــض الـــوقـــت فـــأســـأل صــاحــب  ــ ــود وأتــ ــ أعـ
إلـــى املستشفى،  عــربــي، وأخـــيـــرًا أصـــل  مطعم 
ف، بينما 

َ
عت ولم أخ

ّ
شاعرًا بالظفر ألنني تبض

املرافقون اآلخرون محتاسون في تدبير لوازمهم.
يقول أخي إنها مغامرة أرجو أال تكررها!

باسم النبريص

فــي الــيــوم الــتــالــي، تــم عـــرض أخــي 
عــلــى الــطــبــيــب املــخــتــّص بــالــقــســم. 
فاجأنا الطبيب، بعد أن قام بفحصه 
 املــرض 

ّ
ســريــريــًا، فحصًا أولــيــًا، بــمــدى تــمــكــن

 الورم في الحالة الثالثة 
ّ
الخبيث منه. قال إن

من حاالته األربع. وإنه ليس أمامه سوى إجراء 
عملية منظار وتنظيف البروستاتا، مع أخذ 
عّينات للفحص املختبري، وبناء على النتيجة 
الهرموني  بالعالج  الحالة،  مع  التعامل  يتّم 
أخي  اإلشعاعي. خّيم علينا،  بالعالج  وربما 
وأنــــــا، جـــو مـــن الـــكـــآبـــة الـــخـــانـــقـــة، والــتــجــّهــم. 
ــو عـــرفـــة، جــاء  ــل أبــ ــ فــتــشــخــيــص الـــدكـــتـــور وائـ
معاكسًا تمامًا لتشخيصات األطباء في غزة. 
 املرض في مراحله األولى، 

ّ
فهم هناك قالوا إن

ويمكن السيطرة عليه بإزالة البروستاتا إزالة 
كاملة. قال أبو عرفة: ال فائدة عملية من إزالة 
املرحلة  فــي هــذه  إزالــتــهــا   

ّ
إن بــل  البروستاتا. 

املــتــقــدمــة مــن الــــورم لــهــا مــضــاعــفــات وخيمة، 
الحاجة  التبّول، وربما  التحكم في  مثل عدم 
الـــدائـــمـــة لــتــركــيــب كــيــس بــــول مــــدى الــحــيــاة. 
كانت مواجهة الحقيقة، بهذا الشكل العاري، 
 
ّ
قاسية على نفسّيتْينا. نمنا تلك الليلة، وكأن

 من الهواء. أخي على سرير 
َ
فط

ُ
األكسجني قد ش

املرض في قسم املسالك، بالطابق الثاني، وأنا 

عبد الكريم الطبال

ٌأشجار واقفة
َصاِعدة

كالسرِّ في الروْح
تنتظر الطيَر القادَم

من ماِء
عند الطير الغابْر

ربما
ى

َ
 يملُك ُموسيق

ْ
هَو من
خَرى

ُ
أ

ربما 
 بسماِء

ُ
هو من يومن

أخَرى
...ٌ

هي واقفة
كالشمس في الغيْب

ال تحني الروْح
ألجساِد عفنْت

اياُت
َّ
ْت لها الن نصَّ

َ
انق

وما عادْت تذكُر
 فوق الريْح.

ُ
كيف ترفرف

■ ■ ■

عن الثالثة األبرارْ
قيل عن الحالج:

 يديِه
ْ
عوا

َّ
قط

في بغداْد
....

قيل عن السهروردي:
أحرقوُه 
في حلْب

...
وقيل عنهْم:

تشردوا
في األرِض
في السماِء

ْ
خاسئني

....
وقيل عن ابن عربي:

 اللِه
ُ
محّبة

احتوتُه
احتواها

ما اختفْت عنُه
وعنها ما اختفى

حتى انمحى
حتى كان الوجوْد

....
وقيل عنهم:

إنهم في النوِر
ذهبوا

بقْوا
ْ
وكانوا خالدين

■ ■ ■

مدارج العاشقيْن
شجراٌت

تجلس قربي

مغامرة المشي في شوارع  القدس أقوم مرعوبًا، وأتوّجه 
ألخي ألشّد من أزره. كم 

نحن ضعفاء أمام غائلة 
مرٍض من هذا النوع، 

وكم نحن غرباء هنا. أشّد 
من أزر أخي الذي استسلم 

تمامًا للفاجعة. ثمة 
طاقة أمل دائمًا مهما 

قست الدنيا. أقول الُجملة 
وأعرف مدى هشاشتها 
أمام واقع ال يعبأ بشيء

يا عازُِف غيّْر أوتارَك حتى أتغيَّر

كأّن األكسجين قد ُشفَط من الهواء

أقول لها: لو أمسكاني 
سأُسجن ثم أُرّحل 

فورًا لغزة

ال أنبس، فتقرأ هَي 
تلك اآليات ونحن سائران 

في منحدر

أسمع هذا الكالم وأُحّس به، فأتزلزل. 
يعقوب،  مع  طويل  حديث  ومــن 
»إسرائيل«  الحقيقة:  نبع  إلــى  أصــل 
كلٌّ  بالمقدسيين،  تستفرد  الــدولــة، 
بكامل  استعماري  نظام  حدة.  على 
مسحوق،  فرد  أمام  وعتاده  عّدته 
عاجزون  هــم  معروفة.  والنتيجة 
فال  االســتــصــراخ،  من  قنطوا  وحتى 
بالسماع.  معنّي  جوارهم  من  أحد 
عراة  جبهة،  من  أكثر  على  يحاربون 
صدقهم  غير  ــيء،  ش كل  من  ــزًاّل  ع
الحارق مع أنفسهم ومع وطنهم.

غير صدقهم الحارق

2425
ثقافة

يوميات

فعالياتقصائد

- لن أكررها.
ن في شرفة الطابق الثاني. وبعد 

ّ
أذهب وأدخ

محاوالت مني، يقتنع أخي ويفطر.
 االســم 

ّ
يكلمني عــن وائـــل أبـــو عــرفــة. أقـــول إن

ليس غريبًا عــلــّي. وأتــذّكــر دار نشر أبــو عرفة 
في السبعينيات، واسَم صاحبها »جميل«. أشّك 
في املوضوع فأسأل أحد املمرضني إن كان وائل 

تتأمل في وجهي
املتغضِن

تخشع ُمثلي
تقرأ مثلي

ْ
في كتاِب العاشقني
اْر

ّ
يضحك منا العط

يرمي علينا الورْد
ثم يمشي

يتركنا نصعُد خلفْه

■ ■ ■

موسيَقى 
ال أسمُعها
تسمعني

تنقُر في الرأِس
ني

ُ
تخمش

ُت
َّ
وأنا ال أتلف

وأنا العاِري
ني

ُ
تشمل

 حول األصداْء
ُ
ُألهث

َيا عاِزف
غّيْر أوتارَك
ْر حتى أتغيَّ

)شاعر من املغرب(

شاعرًا فيجيب باإليجاب. أقول: إذًا هو ذاته من 
قرأت له مرارًا وال بد أنه قرأ لي.

فــي املــســاء، عــلــى بـــاب املــشــفــى، قــبــل أن يــغــادر 
بسيارته، أفتح معه املوضوع، وأعلمه باسمي، 
فيعرفني على التّو، ويذكر لي بعضًا من أسماء 
جيلي األدبي بغزة رغم فارق السن بيني وبينهم.
أفرح لهذه املصادفة الطيبة، وأتأمل فيها خيرًا.

في اليوم التالي يأتي وائل بنسخة من ديوانه 
ًا حقيقة لهذه اللفتة 

ّ
ويهديها لي. أشكره ممتن

الــطــيــبــة، وأعــــده بــإهــدائــه نسخة مــن ديــوانــي 
الجديد، الصادر في رام الله شتاَء العام الفائت.

يستبشر أخي خيرًا من هذه املعرفة. فالدكتور 
 في 

ً
ارة، ويبدو بخيال

ّ
م بالقط

ّ
وائل هنا، يتكل

كــلــمــاتــه. لــغــة دقــيــقــة مــحــددة صــارمــة صــرامــة 
العلم. ال كلمات على عواهنها، وال شيء أزيد 
ــه 

ّ
مــمــا يــجــب. أحـــتـــرم صــرامــتــه املــهــنــيــة ودقــت

العلمية وكفاءته.
■ ■ ■

واضـــح اســتــيــاء، بــل غــضــب املــقــدســيــني وعــدم 
إيــمــانــهــم بــجــدوى مــا تفعله ســلــطــة رام الــلــه، 
ــلـــمـــون.  ــا الــــعــــرب جــمــيــعــًا واملـــسـ ــ ــهـ ــ ومـــــن ورائـ

فاملدينة تــواجــه، هــذه األيـــام وهــذه السنوات، 
أخطر مخطط إسرائيلي لتطويقها وتهويدها. 
»إسرائيل« تشتغل ضمن إستراتيجية بعيدة 
املدى، ومتسارعة الخطى، خاصة بعد أوسلو، 
وباألخّص في السنوات األربع األخيرة، لنفي 
الطابع العربي عن املدينة، وإزالته من الوجود. 
إنــهــا تــريــد ابـــتـــالع املــديــنــة، وشــطــب َسمتها 
الـــتـــاريـــخـــي والـــحـــضـــاري بــكــل الـــســـبـــل. يــقــول 
املبدع،  املقدسي  املسرحي  الــدبــاغ،  إسماعيل 
نفعتها.  مما  أكثر  القدس  أضــّرت  السلطة   

ّ
إن

تحاصر  فهي  الثقافي،  الصعيد  على  وحتى 
وتــحــاربــهــم،  الحقيقيني  املــقــدســيــني  الــفــنــانــني 
البائسة.  املؤسسية  ثقافتها  بأزالمها وتجار 
ال حاجة هنا لذكر أسماء، فهي معروفة لكل 
ذبالة  على  عالة  تعيش  كالحة  أســمــاء  مهتّم. 

الثقافة في املدينة املحاصرة.
)شاعر فلسطيني مقيم في برشلونة، 
والنص حول تجربته في عام 2009(

من في الساحات والنصف  السادسة  عند  يُعَرض  األوروبــي،  الفيلم  مهرجان  فعاليات  ضمن 
 )2918( المترجم  بعّمان فيلم  الثقافي  الحسين  مركز  المقبل في  السبت  مساء 
للمخرج السلوفاكي مارتن زليك. العمل مأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب 

التشيكي بوهميل هاربال، تتناول احتالل بالده خالل الحرب العالمية الثانية.

األنفوشي  ثقافة  قصر  في  الخميس،  غٍد  مساء  من  السابعة  عند  ُتعَرض، 
باإلسكندرية مسرحية أوسكار للمخرج عبد اهلل عساكر. يتناول العمل، المأخوذ 
مصاب  طفل  قّصة  شميت،  إيمانويل  إريك  البلجيكي  الفرنسي  للكاتب  رواية  عن 
بالسرطان يعيش في عزلة داخل مستشفى، فتنصحه ممرّضته بكتابة رسائل إلى 

اهلل يعبّر فيها عما يشعر به.

السبت  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  الفلهارمونية،  قطر  أوركسترا  ُتقيم 
الموسيقي  بقيادة  حفًال  بالدوحة  للمؤتمرات  الوطني  المركز  في  المقبل، 
األلماني ديفيد نيمان. تؤّدي األوركسترا سيمفونيَتي »فالتافا« و»ساحرة الظهيرة« 
 -  1841( دفورجاك  وأنتونين   )1884  -  1824( سميتنا  بدريتش  التشيكيين  للمؤلَّفين 

1904(، و»افتتاحية وليم تل« لإليطالي جواكينو روسيني )1792 - 1868(. 

في  افتُتح  الذي   ،1919 بيروت  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الرابع  حتى 
الرابع من الشهر الجاري، ويضّم ُصورًا لمبنى السرايا الكبيرة والمحلّات التجارية في 
الفرنسي  المقتني  مجموعة  ضمن  و1931،   1909 عامي  بين  اللبنانية  العاصمة 

ألبرت كان، وهي الفترة التي شهدت والدة ما ُسّمي »دولة لبنان الكبير«.
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بالقرب من »حاجز قلنديا« )دومينيكا سارزيكا(

وقفة
نبيل قّديشمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

أستمتع وأنا أتابع 
مناظرات المترشحين 

للرئاسة التونسية

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــي مــــــجــــــمــــــوعــــــة قــــصــــصــــّيــــة  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ تـ
ينتظر  الـــذي  االنتخابي  واالســتــحــقــاق 
التونسية  والــديــمــقــراطــيــة  الــتــونــســيــني 
الناشئة. بالنسبة للمجموعة، هي عود 
على بدء، كنت قد بدأتها منذ ما يربو 
ــام. تــركــتــهــا وانــشــغــلــت بــروايــتــي  عــن عــ
»بياض العني« التي صدرت مؤخرًا عن 
ببيروت.  العربي«  االنتشار  »مؤسسة 
أعــــود فــي الــحــقــيــقــة إلـــى عــوالــم الــقــّصــة 
الــقــصــيــرة وســحــرهــا مــنــذ أن أصــــدرت 
مجموعتي األولى »العبث مع نيتشه« 

في 2014. 
أّما في ما يخّص االنتخابات الرئاسية 
تــونــســّي  أّي  ــة، فــمــثــلــي مــثــلــي  ــادمــ ــقــ الــ
 ومـــحـــتـــارًا 

ً
أجــــد نــفــســي مــرتــبــكــًا قـــلـــيـــال

فــي اخــتــيــار شخصّية الــرئــيــس الــقــادم. 
ب 

ّ
الترق مــن  أنفي وجــود شعور  ال  لكن 

املمتع وأنا أتابع مناظرات املترشحني 
كسابقة تحصل في الوطن العربي في 

تاريخه الحديث.

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

صـــدرت لــي هـــذا الــشــهــر روايــــة »بــيــاض 
العني«، وهي رابع عمل سردّي أصدرته 
فــي الـــروايـــة. وكــكــل عــمــل روائــــي جديد 
 طــريــقــه فـــي اتــجــاه 

ّ
يــــرى الـــنـــور لــيــشــق

القّراء ويصنع طريقه الخاّص به بعيدًا 
س الصعداء، 

ّ
عن الــروائــي، أنــا اآلن أتنف

اســتــراحــة مــحــارب صــغــيــرة ألعـــود إلــى 
االشــتــغــال عــلــى عــمــل جــديــد، فــالــروائــّي 
عــّداء ينبغي عليه املحافظة على لياقة 
تمّكنه مــن االســتــمــرار فــي الــركــض. أما 
ــة هــي اآلن بني  عملي الــقــادم فــهــو روايــ
يــــدي الـــنـــاشـــر، رّبـــمـــا تـــصـــدر مـــع بــدايــة 
الــســنــة الــجــديــدة بــعــنــوان »الـــركـــض في 

املنخفض«. 

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
أحــيــانــًا  بــحــاجــة  لــكــن  ال.  تــمــامــًا  راٍض 
أنني فعلت ما بوسعي فعله  أقول  ألن 
ني 

ّ
ى ال أكون قاسيًا مع نفسي. لكن

ّ
حت

ــًا  ــيـ ــم عــــن األفــــضــــل، روائـ ــ فــــي بـــحـــث دائــ
الــجــوائــز. ال تهمني  تــهــّمــنــي  طــبــعــًا. ال 
التتويجات. ال يهمني أن أكون »األكثر 
مبيعًا«. املهم بالنسبة لي أنني أتطّور 

بني عمل وآخر. 

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

اآلداب،  أدرس  أن  طبعًا  ســأخــتــار  كــنــت 
الــذي  العلمي  مــســاري  عــن  واستغنيت 
انتهجته. مع أن دراسة األدب ال تصنع 
ــنــي أشعر 

ّ
ــابــًا كــبــارًا بــالــضــرورة لــكــن

ّ
كــت

مـــــــّرة أخـــــــرى مـــــأخـــــوذًا بــــســــرده املــمــتــع 
وتـــداخـــل وتــشــابــك عـــواملـــه وشــخــوصــه. 

ها ملتعة كبيرة أن تقرأ ملوراكامي. 
ّ
إن

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
عــمــر خيرت  بــانــتــظــام ملوسيقى  أســمــع 
ة.  الذي يرافقني أثناء الكتابة أو القراء

ني بحاجة أحيانًا للتعّمق في بعض 
ّ
أن

املسائل اللغوّية والبالغّية. 

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

أن يختفي  هـــو  دائـــمـــًا  يــــراودنــــي  حــلــم 
الساسة من على وجه األرض. هو حلم 
ق يومًا 

ّ
ه إن تحق

ّ
غير قابل للتحقيق، لكن

ة املوعودة. وكما 
ّ
فستصبح األرض الجن

قــال جــون بــرنــارد شــو مخاطبًا العاّمة 
في مسرحّية »الدّوامة«: »أيها البسطاء، 
أتــعــتــقــدون أن الــســيــاســة ســتــتــغــيــّر؟ لن 

يتغّير سوى األشخاص«.

نبيل قّديش

قــاّص وروائــي من مواليد 1979 في 
تونس العاصمة. صدرت له مجموعة 
قصصية بعنوان »العبث مع نيتشه« 
»زهــــرة  ــة:  ــ ــروايـ ــ الـ فـــي  ولــــه   ،)2014(
عــّبــاد الــشــمــس«)2015(، و»شــارلــي« 

)2016( و»بياض العني« )2019(.

بطاقة

فاتح المدرّس، زيت على قماش، 1965

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملــاذا 
هي بالذات؟ 

ربــمــا أنــــور الـــســـادات أو رئــيــس أركــانــه 
ــؤااًل  ــ ســـعـــد الــــديــــن الـــشـــاذلـــي ألســــــأل سـ
بعينه: ملــاذا حني كــان الطريق مفتوحًا 
وسالكًا من العريش إلى تل أبيب عشّية 
الــــســــادس مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
دّبابة إسرائيلية  1973، ولم يكن هناك 
ــاذا لم  ــ واحـــــدة بــإمــكــانــهــا أن تــصــمــد، ملـ

تحّرر القدس؟ ملاذا؟

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

ــرار ألقــــــــرأ مــــقــــاطــــع مــن  ــمــ ــتــ ــاســ أعــــــــود بــ
للروائي  عراجينها«  في  »الدقلة  روايــة 
الــتــونــســي الــبــشــيــر خـــرّيـــف. هـــي رائــعــة 
روائّية خالدة في نظري وملهمة أيضًا. 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أقــرأ هــذه األّيــام روايــة الكاتب الياباني 
أجــدنــي   .»1Q84« مــوراكــامــي  هـــاروكـــي 

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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