
َتقُطر من أجسامنا  التي  املياِه  ليس ســوى 
ــِفـــراق. الـــِدَيـــم عــنــدي أنـــا يا  حــن يــعــِصــُرنــا الـ
حبيبتي. في ِجلدة رأسي من الداخل سماٌء 
 

ُ
َغــمــامــهــا. وحـــتـــى األرض ــون  ــ أكـ ــاول أن  ــ أحــ

لــك. اآلن  ُحــّجــة ألكتب  التي تحملني مــجــّرد 
َينقعني املطر.

2- الَشْرح
أقرأ املتنبي في املترو. أضعه على موبايلي 
ألفـــعـــل. فـــي الـــصـــبـــاح آكــــل تــفــاحــة خــضــراء 
وُأسِرع إلى النادي. أعوم ساعة وربما أرقد 
في الشمس ثم أستحم. الوقت صيف وعلي 
أن أذهب مبكرًا. الفترة املخّصصة لألعضاء 
التاسعة فقط، بعد  الكبار من السابعة إلى 
بــن. طول  ذلك تمتلئ املياه باألطفال وامُلــَدرِّ
ــي اآلن مستمتع 

ّ
لــكــن لــيــلــي  عــمــري شــخــص 

باالستيقاظ واستنشاق الهواء. 
 قبل أن أفّكر في 

ً
ت خمسًا وعشرين سنة

ّ
دخن

ف. اآلن َأتّم ثالثة وأربعن وعندي ولد 
ّ
التوق

وبنت. بسببهما رجعُت أترّدد على النادي. 

ملا بدأُت أضع علبة سجاير في جيبي كنت 
ال ُأطــيــق فــكــرة مــكــان ال ُيــفــَتــح لغير أعضاء 
ولسنَن  منفّرة.  العائلية  األجــواء  متعالن. 
ظللُت أحس أّن الذي يذهب إلى النادي هو 
الــذي أكــره أن أكونه. طبعًا  الطالب املجتهد 
ـــل جــلــســة املــقــهــى )اإلفــرنــجــي 

ّ
ــُت أفـــض ــ مـــا زلـ

بالذات( لكن لوال النادي أين كنُت ألعوم أو 
آخذ العيال اآلن. 

املحاوالت الرياضية بدأت خالل أسابيع من 
إقــالعــي عــن الــتــدخــن. كــنــُت أمــضــيــُت أربعة 
أشــهــر ُأقـــِنـــع نــفــســي أن الــحــيــاة مــمــكــنــة بال 
دخــــان. االلــتــهــاب الــرئــوي أهلكني وأســعــار 
السجاير في ارتفاع. أكثر من طبيب قال إّن 
الوقت حان والعواقب وخيمة. في السنتن 
األخــيــرتــن أيــضــًا زاد وزنــــي بــدرجــة الفــتــة. 
ورغـــــم أنــــي أتـــحـــاشـــى االعــــتــــراف بــحــجــمــي، 
ــن لن أستطيع أن أنّظم 

ّ
أعرف أني طاملا أدخ

طــعــامــي أو أغـــّيـــر إيـــقـــاع حـــركـــتـــي. أشــتــغــل 
ــــوق وألــتــقــي بــالــنــاس والــســيــجــارة في  وأسـ
فمي. آكل وأنام وأصحو بإيعاز منها. ألهث 
إذا طلعُت السّلم. وطول الوقت أقرأ وأدخن. 
الواّلعة  مع  السرير  على  متواصلة  ساعات 

والطّفاية وكتاب. 
أوقاتًا يبدو لي أني لم أفعل أي شيء آخر بن 
 عشرة والسابعة والثالثن. سافرُت 

َ
السابعة

وتــعــلــّمــت واشــتــغــلــت وتــصــعــلــكــت. أصــــدرُت 
ــُت فــــي احـــتـــجـــاجـــات اُتـــهـــمـــُت  ــ ــاركـ ــ كــتــبــًا وشـ
بــعــدهــا بــأنــي إســالمــوفــوبــيــك وبــــرجــــوازي. 
وعِملُت  أطفااًل  وأنجبُت  في عالقات  دخلُت 
انــهــيــاراٍت عصبية. كل هــذا والسيجارة في 

فمي. 
ـــف 

ّ
ــتـــي ُتـــشـــِعـــرنـــي أن الـــتـــوق ــراءة هــــي الـ ــ ــقـ ــ الـ

مستحيل. عندي رعــب من أْن يكون اإلبــداع 
ــي غــيــر مــمــكــن بـــال ســجــايــر. لــهــذا كــان  ــ األدبـ
ضــروريــًا أن أمـــّر بــرحــلــة تــــداٍو ذاتـــي مدتها 
ــفــُت مباشرة. 

ّ
أربــعــة أشــهــر. فــي الــبــدايــة تــوق

أتــعــّرف على نفسي وكانت معاناة. بعد  لم 
ثالثة أيام رجعت. 

اآلن أعــتــرف أن الــتــدخــن فــي الــبــيــت ساهم 
جري لها جراحة 

ُ
في تأّزم بنتي قسمت. سن

الــلــحــمــيــة بــعــد عـــــام. عــمــلــُت لــنــفــســي مــكــان 
تـــدخـــن فـــي الــبــلــكــونــة ألكـــــون بــعــيــدًا عنها 
وأخيها الصغير مراد. ألول مرة في حياتي 
الـــدخـــان غــيــر ضــــروري.  واجــهــت حقيقة أن 

يوسف رخا

ليت الَغمام الذي ِعندي صواعقه 
يزيلهن إلى َمن عنده الِدَيم 

 أن الِديمة 
َ

 وأربعون عامًا حتى أعرف
ٌ
أربعة

هــي املــطــر الــحــنــون، ذلــك الـــذي حــن َيــنــزل ال 
ف 

ّ
ه متوق

َ
ُتصاحبه أصواٌت ُمفزعة، وأن مجيئ

َمــّرة أن ُتكّدريه،  الَغمام. َجّربي  أمــِزَجــِة  على 
رأيــِت غير  الحياة، ولــو  ُتذّكريه بمتاعِب  أن 
ــواِل الــســمــاء اتــُفــلــي على وجــهــي. معقوٌل  أهــ
كل هذه السنن وأنا ُأكاِبر؟ الصواعق التي 
َبَحًا ُمعتِذرًا يزَحف على أمل أن 

َ
ُتحيلني ش

َتــمــّصــه األرض، الــتــي تــجــعــل املـــيـــاَه إيــهــامــًا 
 تعذيبًا بالكهرباء، وحَده 

َ
بالغرق والجفاف

ُيــرِســل الــِدَيــَم  ــَعــهــا كما 
ْ
َمــن الــغــمــام يستطيع 

 
ٌ
أربعة باحتوائي.   

ً
وفــرحــانــة  

ً
وشهّية غــيــداَء 

ة 
ّ

وأربعون عامًا حتى أراهــا ُكــراٍت من الِفض
ــراٍب عــلــى هيئة طــائــرة أو  ــ تــتــراقــص فــي أسـ
الشوق  أن  فأعِرف  للقائي.  ِحصان، تتجّسم 

ه
ُّ
ي أقل

ّ
وبي ما يذود الِشعَر عن

ب 
ّ
ل
ُ
ولكّن قلبي يا ابنة القوم ق

ليس  ري 
ْ
ق

َ
الف أن يكون عمودي  حيث يجب 

ســــوى قـــائـــم مـــعـــدنـــّي يــســتــقــبــل اإلشـــــــارات، 
جسمي يتهالك من حوله. ولقد ظننُت على 
فٌر السلكّي. حتى 

َ
ق فــإذا هي  ِرفــاقــًا  الطريق 

األيام التي عّولُت على إنصافها لم تكن إال 
ح. 

ّ
جاج على أكتاف غيالن تترن

ُ
 ز

َ
صناديق

ِك أن تتأكدي بنفسك. 
ُ
يمكن

ـــبـــاعـــي َيــفــقــدون 
ّ
ــغــــاوون الـــراغـــبـــون فـــي ات الــ

 
ُ

الرمل رات نعاٍل عمالقة، 
ْ
ف

َ
رؤوَسهم على ش

في عيونهم. 
َرب فرحًا فقط 

َ
وأنــِت لسِت كمن حِسبوا الط

فأخطأوا الِشعر في األغنيات. 
ــلــــى قــلــبــي  ــــالن عــ ــيـ ــ ــاُت غـ ــ ــــضـ ــْبـ ــ الــــخــــطــــوب قـ
ــْت لـــتـــوهـــا مــن  ــ ــرجـ ــ ــَكــــة خـ ــَمــ ــَســ املـــنـــتـــفـــِض كــ
األعماق، لوال اإلشارات السارحة في ظهري 
نهِنه 

ُ
ــضــحــك وت

َ
ــه الــتــي ت

ُ
ــْت نــبــضــات ــَرَسـ خـ

َ
أل

ور. 
ُ

 مهما تجاهلها الُحض
ً
صارخة

أبعَد  ترتقي ساللَم  أمامي،  تتلّوى  الطريق 
وأعـــلـــى مـــن عــــزم األمـــــــواج الـــعـــاتـــيـــة. وعــلــى 
 بــالــكــهــربــاء. 

ً
 مـــمـــســـوســـة

ّ
الــســمــكــة أن تـــظـــل

اسمعي. 
 عــظــامــي وتــكــون 

ُ
ذات يــــوم حـــن تــنــســحــق

ــلــِت الــبــقــّيــة، ســيــالقــيــِك الــقــائــُم املــعــدنــّي 
ّ
تــحــل

مــنــتــِصــبــًا َيــنــفــض عـــن صــالبــتــه الـــصـــدأ في 
األعاصير. 

طربي لغنائه. 
َ
حاِولي أن ت

وما أنا 
وحدي قلُت

المجهود  على  يشّجع  أيضًا  كذلك  وكونها  تمامًا.  القضية  هذه  خارج  كتابتي 
المبذول. أهرب من زمني الشعري، من شروطه الُمضِحكة. أهرب حتى من طموحي. 

اإلنسان  أليس هكذا يكون  االهتمام.  لكنها تستحق  ال تشبهني  أبحث عن كتابة 
شاعرًا بحق؟

اسمعي. ذات 
يوم حين تنسحُق 
عظامي وتكون 

تحلّلِت البقيّة، 
سيالقيِك القائُم 

المعدنّي منتِصبًا 
يَنفض عن صالبته 

الصدأ في األعاصير. 
حاِولي أن َتطربي 

لغنائه

الطريق تتلّوى أمامي، ترتقي ساللَم أبعَد وأعلى من عزم األمواج العاتية

أقرأ المتنبي واقفًا مع اهتزاز 
المترو وال أشعر بالُدوار

ال أفّكر في نفسي 
وأنا أضيع في دهاليز 

اللغة العالية

هناك شيء أّخاذ في 
اللسان المضبوط 

المصقول على قديمه

)دار  الثالثة«  األلفيّة  ُمتنبّي  َقلْبي:  »ولَِكّن 
الذي  الجديد  رخا  يوسف  كتاب  التنوير( 
يصفه بـ »ِشعر/سرد« حيث يمكن تفسير 
بمماهاة  الكلمتين  بين  المائلة  الشحطة 
عمل  ــنــثــر.  وال الشعر  بين  مــقــصــودة 
حركة  يشبه  فإنه  مفاجئ  هو  ما  بقدر 
والريبورتاج  السرد  بين  السابقة  صاحبه 
وغيرها من األشكال. الكتاب الذي وضع 
رسومه وليد طاهر يُحتفى، به بقراءاٍت 
طلعت  بميدان  اليوناني«  »النادي  في 
حرب في القاهرة، غدًا السبت بدايًة من 

الخامسة مساء. 

قراءات في »النادي اليوناني«

2425
ثقافة

ممدوح عزام

راته عنوان »جيل الشجاعة 
ّ
باستثناء نجاة قصاب حسن، الذي وضع ملذك

»، وكـــان ُيــشــيــر إلـــى جــيــل مــا قــبــل 1945، فـــإنَّ معظم الــســيــاســّيــن الــذيــن 
التي  النهائية  الحصيلة  أنَّ  رأيهم  التالية، كان  املرحلة  راتهم عن 

ّ
كتبوا مذك

عــنــوان  كـــان  الــهــزيــمــة. هــكــذا  السياسية هــي  تــجــاربــهــم  مــن  استخلصوها 
الــهــزيــمــة«، وكـــان عــنــواُن كتاب  الــتــي كتبها بشير العظمة »جــيــل  ــرات 

ّ
املــذك

 املدان«، بينما َعنون هاني الفكيكي كتابه 
َ

منصور سلطان األطرش »الجيل
ــاء الــذيــن يمكن اعتبارهم  بـــ »أوكــــار الــهــزيــمــة«. وبــوجــه عـــام، فــإن جيل اآلبـ
مؤّسسن لدول االستقالل، لم يظهر من بينهم سوى عدد ضئيل للغاية، 
الحقيقية،  هويته  املــاضــي، ووصــف  نقد  على  الشجاعة  لديهم  كانت  مّمن 

بينما رفض الباقون جميعًا وضع أنفسهم في قوس أي محكمة.
وال ُيعرف حتى اليوم ما هو الجيل، أي ما املّدة الزمنية التي يمكن أن تكون 
أم  هــي عشر ســنــوات  هــل  بالجيل،  البشر  مــن  لــوصــف مجموعة  صالحة 
عشرون أم ثالثون؟ وبحساب عمر كل من منصور األطرش وبشير العظمة 
 منهما ينتمي إلــى تيار سياسي مختلف عن اآلخــر - نستطيع أن 

ٌّ
- وكــل

نخّمن الجيل الذي يقصدانه، والطريف أن يجتمع السياسيان على وصف 
الجيل ذاته.

ــّوة والــبــنــّوة أن يــكــون مــنــاســبــًا لــتــرســيــم الـــحـــدود بن  ــ ويــمــكــن ملــقــيــاس األبـ
األجيال، وهي وسيلة تعطي نتائج طّيبة )من ناحية املعنى فقط( في املجال 
د واالعتراض   جيل جديد من األبناء قْدرًا من التمرُّ

ُّ
االجتماعي، إذ ُيظهر كل

ــاء، غــيــر أنــه  ــة الــعــالــم وفـــي مــواجــهــة املــشــكــالت، مــضــاّدة لــرؤيــة اآلبــ فــي رؤيـ
غالبًا  سم 

ّ
تت العربية  السياسية  الحياة  كانت  إذ  السياسة،  في  جــدوى  بال 

 قواهم على تدجن )هذه 
ّ

بسيطرة شبه مطلقة لجيل اآلباء الذين عملوا بكل
ولم يسمحوا  بعدهم،  التي جــاءت من  األجيال  ولينًا(  لطافة  املفردات  أكثر 
ة، أو يكّونوا أّي تنظيمات 

ّ
لجيل األبناء بأن تكون لهم آراء سياسية مستقل

سياسية ذات طبيعة مختلفة عن األحزاب التي حكموا البالد بواسطتها، بل 
إنَّ جميع األحزاب التي كانت داخل السلطة )وخارج السلطة أيضًا( عملت 
رة منها في تنظيمات شبابية تعمل وفق اآللية ذاتها. َسخ مكرَّ

ُ
على إنشاء ن

ــراتــهــم، 
ّ
ال نــعــرف بــعــُد مـــاذا يمكن أن يكتب الــســيــاســّيــون الــعــرب فــي مــذك

العربي، وال تظهر أيضًا فيما  الظهور في زمنها  فالحقائق ال تجرؤ على 
رات إلى أّن ما يقوله، أو ما سيقوله ال 

ّ
 في حال اطمأّن صاحب املذك

ّ
بعد إال

يخضع للمحاسبة والعقاب من ِقبل أي جهة نافذة في الوسط السياسي. 
وبهذا املعنى فإنَّ السياسي العربي مرغم على الكتمان، إّما ألنه مشارك في 

صناعة الهزيمة، أو ألنه ال يجرؤ على قول الحقيقة عن أسبابها.
كانت الذريعة الكبرى لديهم هي أنَّ املصاعب الخارجية منعتهم من إتمام 
مهامهم في بناء الدولة أو الوطن، غير أنَّ املآالت التي وصلنا إليها أثبتت أنَّ 
املسؤولية الكبرى تقع على عاتق هذا الجيل الذي استلم السلطة عنوة تحت 

ق بتغيير الحياة.
ّ
شعارات كبيرة تتعل

ربما كان املثل العربي مطابقًا ألحوال العرب اليوم، فقد أكل اآلباء الحصرم 
ه وتركوا أبناءهم يضرسون.

َّ
كل

)روائي من سورية(

أكلوا الحصرم

نصوص

فعاليات

وبدأت َأُعد السجاير التي ُأشعلها وأنا آخذ 
وأعطي مع نفسي. أهدهُدها. أقول لها على 
راحــتــك. أفّهمها أن املــوضــوع مــجــرد سلوك 
ميكانيكي مدفوع بقناعة زائفة. ال متعة وال 
فائدة. وكل يوم أصّدق أكثر قلياًل أن األشياء 
ممكنة بدونه.  ذات يوم في البلكونة أطفأُت 
سيجارتي األخــيــرة. كنت أعــرف أن هــذا هو 
الـــيـــوم مـــع أنــــي لـــم أســـّجـــل الـــتـــاريـــخ. األكــيــد 
أنه ليس قبل عيد ميالدي األربعن بكثير. 
معاناة  لكنها  بعدها  أشهر  بضعة  عانيت 
مــحــتــمــلــة. أكــثــر مـــا يــســاعــد عــلــى احتمالها 

ن. 
ّ

انبهاري بكوني شخصًا ال يدخ
ألول مرة أنتبه إلى لياقتي وحالة أسناني 
وبــشــرتــي فــضــاًل عــن صحة رئــتــي. بعد عام 
غــّيــرت طــريــقــتــي فــي األكــــل حــتــى بـــدأ وزنــي 
وجهي.  في  الجلد  شوائب   

ّ
تِخف ينخفض. 

أقــل عصبّية وتــوتــرًا بــدرجــة ملحوظة،  بــُت 
بالذات بعد أن فقدُت أول عشرة كيلوغرامات. 
الحظُت وقتها أّن رحلة التداوي كانت طقس 
 وأنها إنجاز. كانت ركبتي 

ٍ
تحّول نصف واع

تــوجــعــنــي مـــن مـــحـــاوالت الـــجـــري والـــتـــأّمـــل. 
اتفقُت مع الشخص الــذي يــدّرب قسمت في 

ه
َّ
عر كل

ِّ
وما أنا وحدي قلُت ذا الش

ولكْن لِشعري فيَك من نفسه ِشعر 
 

 مــســتــعــمــرات الــرمــل شــيٌء 
َ
ــهـــاوى. وْســــط وتـ

ــــٌب فــي 
َ
ـــق. الـــشـــمـــس ِمــــثــــق ــِطـ ــ

ْ
ــق ــطــ ــ بـــجـــيـــبـــي ُي

 
ً
 وقفُت أتقّصى. لم تكن خاصّية

ْ
الدماغ لكن

خريطة  وال  مــنــدّســًا  َحــصــًى  وال  للمحمول 
ــه عربي 

ُّ
ــصــيــُح منذ األبـــد بــكــالم كــل

َ
ناطقة ت

في جيبي هي  الطقطقة  مفهوم.  غير  ه 
ُّ
وكل

صوت شاعر ُيدمدم. 
ما كنُت أقيم على الجمر له، يقول. والحقًا: 
ــــدي.* دهـــٌر سيمّر  أنـــا الــغــابــة فــي غــابــة وحـ
 أم 

ٌ
ــِرف معنى املـــا هــل هــي نــافــيــة وأنـــا ال أعــ

أيضًا،  كلمة  الغابة   
ّ
أن أستوعب  موصولة. 

 لي 
ّ
ليست فقط تضاريس. أنا في الرمل لكن

ها أشجاٌر َمَردة. 
ُّ
ِظل

ُ
ات ت

ّ
ناِور عبر ِمدق

ُ
عمرًا أ

لم أسمع بالشاعر وال اسِمِه األكادّي فكيف 
ه؟ وحــن أواري يدي 

َ
جــيــز

ُ
َب أل

َ
عرفُت أنــه َكت

قِبض على فٍم. 
َ
في جيبي ال َيصِدُمني أنها ت

فٌم صحيٌح فاغٌر، ال وجٌه وال رأٌس وال حتى 
َبحّي. فٌم َوحَده بلسان وشفتن 

َ
شاخٌص ش

ه ُينشد 
ّ
تن تنِبسان، صاحبه مات لكن

َ
ِضل

َ
خ

شيئًا. ما كنت أعيش ألسَمَعه. 

¶ عبارتا »ما كنت أقيم على الجمر له« و»أنا الغابة 
ــارئ الــكــتــاب«،  ــدي« مــن قــصــيــدة »قــ فــي غــابــة وحــ
مفتتح مجموعة »حامل الفانوس في ليل الذئاب« 

لسركون بولص.
يوسف...

ألول  فشيئًا،  وشيئًا  الــنــادي  سباحة  حمام 
مرة في حياتي، تعّلمت العوم. 

وبــيــنــمــا أنــــا ُمـــحـــَبـــط فـــي الــشــعــر املــعــاصــر 
وضعُت شرح ديوان املتنبي على موبايلي. 
هــكــذا فـــي الــطــريــق مـــن الـــنـــادي إلـــى محطة 
البحوث آكــل كــوز ذرة مشويًا ثم أركــب إلى 
املترو ليست  الشبكة في  محطة اإلســعــاف. 
ب فيسبوك. لسنواٍت 

ّ
عظيمة. من زمان أتجن

َرفي 
َ
كان هو املنتدى واملقّر، وملا عّبرت عن ق

مــمــا يـــحـــدث بــعــد الـــثـــورة حــصــلــت لـــي فيه 
مشاكل. 

حتى أيام الثورة لم تكن حياتي االجتماعية 
صاخبة لكْن بشكل أو آخر كان عندي حياة. 
بــعــد املــشــاكــل الـــتـــي حــصــلــت فـــي فــيــســبــوك 
ــَرفــي الشديد مما يحدث ومــن أصحابي 

َ
وق

لحدوثه  يهّللون  أو  َيــَدعــونــه يحدث  الــذيــن 
لم يعد إال اثنان أو ثالثة من القريبن جدًا 
جنب أمي وُأسرتي. ورغم أن عندي موقعًا 
أستضيف فيه أعمال ناس من أنحاء العالم 
لــلــمــوقــع من  أرّوج  تــويــتــر  عــلــى  وحـــســـابـــًا 
املوبايل  استعمال  عن  تمامًا  كففُت  خالله، 
في التواصل االجتماعي. ال أريد ال تواصاًل 

تـــكـــون هــنــاك  أن  يــكــفــي  اجـــتـــمـــاعـــيـــات.  وال 
ِســبــاحــة وِشــعــر عــبــاســي.  فــي الــطــريــق إلــى 
النادي أتذّكر أني ال أكتب. ال أشعر بالحزن 
أو الذنب، فقط بخيبة أمل فاترة. أعرف أني 
ال أكــتــب ألنــي مللت األجـــواء واالحــتــمــاالت. 
ر 

ّ
جــّربــت كــل شــيء باللغتن وال شــيء يبش

بمساحة أوسع أو أصدق. الرائج سيء جدًا 
والناس تعمل بهلوانات. 

لــيــســت املــســألــة إحــبــاطــًا شخصيًا بــقــدر ما 
ــأم مـــن حــــدود املــمــكــن. اإلحـــســـاس أن  هـــي سـ
كـــل شــــيء فـــي الــدنــيــا ضـــد الــشــعــر. بـــالـــذات 
وأنت هنا اآلن لكن أينما كنت. الدنيا تضع 
ــدأت أحـــس أن  ــر. بــ أولــويــاتــهــا فـــي مــكــان آخــ
خيانة الشعر ليست بالضرورة في التوقف 
عن كتابته. ربما األســوأ هو التصميم على 
أعــرف  معنى.  لذلك  يكون  ال  عندما  الكتابة 
ــاًل أو عـــاجـــاًل ســـأعـــود أكـــتـــب. لكن  ــ أنـــنـــي آجـ

أعرف أيضًا أني مللُت. 

إطاللة

غوته« لوال اإلشارات السارحة في ظـهري »معهد  في  المقبل،  الخميس  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  ُتعرض، 
بالقاهرة، مسرحية المقام من تأليف أحمد مرسي وإخراج محمد رجب الخطيب. 
تتحّكم  نائية  قرية  في  تدور  أحداثًا  يتناول  وجوه«،  »فرقة  تنتجه  الذي  العرض، 

الخرافات في أهلها الذين انقطعوا عن اإلنجاب ألكثر من خمسة عشر عامًا.

على خشبة »قاعة الفن الرابع« في تونس العاصمة، يُقام بدايًة من الخامسة من 
مساء يوم الثالثاء المقبل؛ األول من حزيران/ يونيو، العرض األّول لمسرحية 18 أكتوبر 
من إخراج عبد الواحد مبروك عن نص لـ بوكثير دومة. يشارك في أداء شخصيات 

العمل كلٌّ من: بلقيس جوادي، ومحمد قعلول، وعبد العزيز قزي.

برنامج  المقبل،  اإلثنين  القطرية،  العاصمة  في  لألفالم«  الدوحة  »مؤسسة  ُتطلق 
بنيا.  ريتشارد  السينما  دراسات  أستاذ  تقديم  من  افتراضيًا،  الكالسيكيات  مشاهدة 
يضّم البرنامج ثالث محاضرات ترّكز على السياق البصري واالقتصادي والتكنولوجي 
الشك«  من  »ظالل  هي:  هتشكوك؛  ألفريد  لـ  أفالم  لثالثة  والسياسي  واالجتماعي  

)1943(، و»النافذة الخلفية«، )1954( و»مريضة نفسيًا« )1960(.

تنّظم »جمعية المرسم الجوال« في عّمان، حاليًا، معرضًا افتراضيًا بعنوان فلسطين 
حكاية ولون على منصاتها اإللكترونية، ويضّم أعماًال لحوالي تسعين فنانًا عربيًا؛ 
من بينهم تمام األكحل من فلسطين، وسامي قليبي من تونس، وسعيد العلوي 

من ًعمان، ومنذ شرابي من سورية، ومحمد خير دبياجة من األردن.
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تصويب

باسم النبريص

سرقة وطن، في حادث سطو 
مسلح، إرث مؤلم لجميعنا.

ــواء بــعــد 73 عــامــا، أو بعد  سـ
سبعة قرون.

نعاني من وفاة األمل الواقعي. 
نحملها  جــثــثــنــا  مـــن  نــعــانــي 

أحياًء على الكواهل.
مـــن تــســلــط الــكــتــب والــعــلــمــاء 
ــدد، وهـــــم ال يــغــمــرونــنــا  ــ ــجـ ــ الـ
بالضوء، وال يساعدون على 
الالحق  التحول  في  الصعود 

لألراضي الفلسطينية.
ــة الــــــعــــــرب فــي  ــنــ ــايــ ــهــ مــــــن صــ

الخليج املقفر.
من شلل رباعي األطراف.

عــدّونــا أجــبــرنــا على الــدخــول 
في الفراغ الهندسي. 

ونــحــن ســاهــمــنــا بــمــزيــد منه، 
تاريخي  في سياق  مــا،  نوعًا 

ما.
ــم بـــمـــنـــحـــدر مـــهـــيـــب فــي  ــلــ أحــ

العالم الثاني. 
على بعد كيلومترين فقط من 

الحدود مع فرنسا.
هناك قد نغدو الجئن جددًا، 
بنا  يــرحــب  أن  ُيــســتــبــعــد  وال 

جيراننا.
أحلم بنظرة من أعلى الجرف، 
أو من البحر في رحلة صيفية 
بـــالـــقـــارب، تــكــفــي الســتــنــتــاج 
أن اســم املــكــان ليس لــه أصل 

ودود على وجه التحديد.
تـــرابـــهـــا  ــّوث  ــ ــلـ ــ يـ بــــــــالدًا  ــا  ــ يـ آه 
ــا ذا أعــــانــــي مــن  ــ ــ أن املــــحــــتــــل! 

نفايات الغرانيت.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

في حادث 
سطو مسلح

يوسف 
رخا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ميدان طلعت حرب 
)سليمان باشا سابقًا( 
أواخر القرن التاسع عشر


