
اأعيد موؤخراً افتتاح متحف خم�س�ص لليو تول�ستوي يف 
قرية يف ال�سي�سان حيث ق�سى فيه �سنواته املوؤثرة ككاتب 
يف خم�سينيات القرن التا�سع ع�سر و حذر من خطر رحلة 
رو�سيا لرتوي�ص هذه املنطقة العنيدة يف �سمال القفقا�ص.

يقع املتحف يف "�ستاروغالدوف�سكايا" وهي م�ستوطنة 
قوزاقية �سابقة ا�ستخدمت كقاعدة ع�سكرية خالل 

احلمالت القي�سرية ، وقد بقي �ساملًا لأكرث من حربني 
حديثتني – بدءاً من 1994 حتى 1999- اندلعتا يف هذه 

اجلمهورية الرو�سية و دمرت املنطقة ب�سكل كبري.

وق���د مت افتت���اح املتح���ف يف 10 كان���ون الأول 2009 يف 
بناية جديدة مب�شاعدة رم�شان اأ.قادروف رئي�س ال�شي�شان 

الق���وي حلي���ف الكرملني الذي يفتخ���ر بامل�شاريع التي توؤكد 
نهو�س هذه اجلمهورية من اخلراب، وفالدميري تول�شتوي 
حفيد تول�شتوي الأكرب ومدير عزبة "يا�شنايا بوليانا" التي 

ميتلكها تول�شتوي يف منطقة "تول" قرب مو�شكو.
  وق���ال مدير املتحف �شالفي���دي زاغيبوف ب���اأن مبلغًا قدره 
3.4 ملي���ون دولر ق���د خ�ش�س لإعادة بن���اء املتحف قد جاء 
من موؤ�ش�شة قادروف ال�شخ�شية. ويف اليوم نف�شه اأعيد يف 
ال�شي�ش���ان بناء متحف اآخر خم�ش����س مليخائيل لريمنتوف 
ال�شاع���ر الرو�ش���ي ال���ذي عا����س يف الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر 

واملعروف بو�شفه للقفقا�س.
  وق���د ب���داأ م�ش���روع متح���ف تول�شت���وي ح���ني طل���ب حفيد 
تول�شتوي امل�شاعدة من الرئي�س ال�شي�شاين. وخطط لإعادة 
البيت املدر�ش���ة يف بداية القرن الع�شرين حيث كان املتحف 

مقامًا فيها قد مت تو�شيعها وكانت النتيجة بناية جديدة.
 وق���ال ال�شي���د تول�شتوي يف مقابل���ة بالتلف���ون:" اأعده من 

واجبي امل�شاهمة". 
واأ�ش���اف اأن متحف يا�شنيا بوليانا �ش���وف يعمل على خلق 

معر�س دائم للموؤ�ش�شة املج���ددة يف "�شتاروغالدوفو�شكا" 
لت�ش���م ن�شخًا ذات نوعية ممتازة م���ن وثائق الأر�شيف التي 

تتعلق باأعمال تول�شتوي وحياته.
ويهدف املتحف اأي�شًا اإىل ت�شوير حياة ال�شي�شان يف الزمن 

الذي �شكن اأثناءه تول�شتوي فيها.
وكان تول�شتوي يحظى باإعجاب كبري يف ال�شي�شان حتى اأن 
هناك قرية �شمي���ت "تول�شتوي-يورت". وقد زار فالدميري 
تول�شتوي لأول م���رة "�شتاروغالدوفو�شكا" يف عام 2000 

وهي تبعد 50 مياًل من غروزين العا�شمة ال�شي�شانية.
وق���ال:" زرت املتحف يف تلك اللحظة وق���د اأده�شني متامًا. 
اإن���ه املتح���ف الوحي���د يف منطق���ة ال�شي�شان ال���ذي مل يغلق 

وعمل خالل احلرب كلها. 
والن�ش���ب املق���ام لتول�شت���وي يف ال�شاح���ة املخ�ش�ش���ة لهذا 
املتحف مل يتعر�س للتدم���ري. وقد وقف الوقت كله. بالطبع 
هذا يتعار����س كليًا مع ما راأيته يف ذلك الوقت يف العا�شمة 
غروزين حيث مت حتطي���م املتحف الوطني وتعر�س للنهب 

وال�شلب".

وكان عل���ى فالدم���ري اأن ياأت���ي ل���ريى امل���كان حي���ث ق�ش���ى 
تول�شت���وي ما يقارب ث���الث �شن���وات يف خم�شينيات القرن 
التا�ش���ع ع�شر وهو يعي�س بني الق���وزاق الذين كانوا حينئذ 
يف حال���ة نزاع مع ال�شي�شان وكت���ب هناك رواية "الطفولة" 

وهو العمل الذي جلب له ال�شهرة. 
وجتربت���ه هن���اك ت�شرب���ت واأنتج���ت ق�ش�ش���ًا اأخ���رى مث���ل 
باملكان  م���راد" مع ح�س  "احلاج  "الق���وزاق" و"الغارة" و 
وفهم القوزاقي���ني الذين اأعيد الهتمام بهم بعد اأن اأ�شبحت 
رو�شي���ا متورطة جدًا هن���اك باأعمال العنف م���رة اأخرى يف 

ت�شعينيات القرن الع�شرين.
يف ق�شة "احلاج م���راد" كتب تول�شتوي عن جماعة �شريرة 
متت���از بالق�ش���وة وو�شف حن���ق ال�شي�شانيني عل���ى اجلنود 
الرو����س:" مل يكن بغ�ش���ًا، لأنهم مل يعت���ربوا اأولئك الكالب 
الرو����س ب�شرًا؛ لكن كان ال�شمئ���زاز والنفور والرتباك من 
الق�ش���وة احلمقاء لتلك املخلوق���ات اإذ اأن الرغبة باإبادتهم – 
مث���ل الرغبة يف اإبادة الفئران والعناكب ال�شامة اأو الذئاب- 

كانت غريزة طبيعية تتعلق بحفظ الذات ".

* ناأم���ل اأن حتدثين���ا عن جتربت���ك الأدبية، 
اأوًل من اأين اأنت بال�شبط؟

** لق���د ن�ش���اأُت يف بيكه���ام راي، بجن���وب 
لن���دن، م���ع زي���ارات متك���ررة اإىل ا�شرتاليا 
حي���ث تعي����س اأ�ش���رة اأم���ي. و ح���ني كن���ت 
�شبي���ًة اعت���دُت اأن اأق���ول للنا����س اأنني من 
ا�شرتالي���ا، حماولًة مني لأب���دو اأكرث اأهميًة 
�� لكن تلك كانت يف الواقع كذبة. فاأنا ثنائية 
اجلن�شية، و يف احلقيق���ة من جنوب �شرق 

لندن.
* مت���ى ب���داأِت تكتبني الق�صة؟ و مل���اذا اخرتِت هذا 

اللون الأدبي؟
- كن���ت على ال���دوام اأود اأن اأك���ون ر�شامة، 
لكني مل اأك���ن جيدًة يف الر�شم. و حني كنت 
يف املدر�شة، وجدُت اأين اأتلقى نف�س الر�شا 
ع���ن كتابة الق�ش���ة الق�ش���رية ال���ذي اأتلقاه 
و اأن���ا اأر�شم �شوري ال�شخ�شي���ة الفظيعة �� 
فقط النتائج كانت اأف�شل كثريًا. و قد كتبُت 
يف ف���رتة املراهقة مادًة رهيبة من الواقعية 
ال�شحري���ة ح���ول فتي���ات جّذاب���ات لديه���ن 
عالقات غرامية مع رجال �شيوٍخ لهم اأعمدة 

فقرية ملتوية.

الكتاب���ة  يف  املاج�صت���ر  عل���ى  للح�ص���ول  در�ص���ِت   *
الإبداعي���ة يف جامعة لندن. كيف �صاعدك هذا ككاتبة، 
ف���ك بالطريق���ة الت���ي تكتب���ني بها؟ ه���ل تظنني اأن  اأو عرَّ
احل�ص���ول عل���ى درج���ة يف الكتاب���ة البداعي���ة فك���رة 

طيبة؟
- اإن ل���دى ع���دد من النا����س ِفَك���رًا م�شحكة عن 
الكّت���اب، مثل اأنهم يولدون و الروايات جاهزة 
يف داخله���م اأو �ش���يء م���ن ه���ذا القبي���ل. فكم���ا 
ه���ي احلال م���ع كل �شيء اآخر، تتطل���ب الكتابة 
ممار�ش���ًة، و اأن���ا اأعتق���د ب���اأن درج���ة الكتاب���ة 
البداعي���ة ال�شحيح���ة ميك���ن اأن تك���ون نافعًة 
اإىل ح���د كب���ري. و يب���دو اأن البع�س ي���رون اأن 
الكات���ب مي�شي و ي�شع �شيغ���ًة لرواية عظيمة 
اأه���ا يف خمود،  يف غرف���ٍة يف م���كاٍن ما ث���م يتقيَّ
بطريق���ة ل اإح�شا�س فيه���ا. اإذا كنَت كاتبًا جيدًا 
ر لدرج���ة يف الكتابة البداعية،  و رح���َت حت�شّ
فاإن���ك ُتعط���ى وقتًا لتكتب و ميكن���ك اأن تتحدث 
اإىل كّت���اب اآخري���ن. و تقراأ كث���ريًا، و من خالل 
اأخطاء زمالئك تلتق���ط اأخطاءك اأنت على نحٍو 
اأك���رث فاعلي���ًة. لكن الأم���ر مفيد فق���ط اإذا ذهبت 
هن���اك بقدٍر معني م���ن التفّت���ح. ف�شيكون هناك 
دائم���ًا طلب���ة يعت���ربون عملهم البداع���ي كاماًل 

كما هو ����� و رمبا هناك قّل���ة حمظوظون ي�شّح 
عليه���م ذلك �� لكن معظمن���ا بحاجة اإىل الوقت و 

الن�شيحة و النقد.
* اإن ق�صم  " �صيٌء ما قريب اإىل ال�صماء " من روايتك 
يتعل���ق با�صرتالي���ا، و ل���و اأن���ه غر حمدد به���ا. فالق�صة 
تتح���دث عن اإح�صا����س اأو�صع بالغرب���ة، و ال�صياع، و 

الغرتاب.
- لق���د ق���راأًت لع���دد م���ن الكّت���اب ال�شرتاليني، 
اإح�شا�ش���ًا  الغال���ب  يف  هن���اك  اأن  اأرى  اأن���ا  و 
بالغرب���ة اأو ال�شي���اع يف ما يتعل���ق با�شرتاليا 
و امل�شه���د الطبيع���ي landscape.     واأظن 
اأن امل�شه���د الطبيع���ي يتالءم م���ع ال�شخ�شيات 
التي اأود الكتابة عنها، �شخ�شيات ل ميكنها اأن 
ُتب���دي نوعًا م���ا من ال�شعور الكب���ري بالذنب اأو 

الرتاجيديا الذي ميكن اأن يكون لديها.
اإنن���ي اأمي���ل للكتابة ع���ن اأماكن ل اأك���ون فيها، 
و هك���ذا فمت���ى ع�ش���ُت يف ا�شرتالي���ا كتبُت عن 
انكل���رتة، و متى اأك���ون يف اإنكل���رتة اأكتب عن 
ا�شرتاليا. اأعتقد ب���اأن ال�شعور باحلنني للوطن 
ه���و م���ا يدفعني يف الكث���ري من كتابت���ي، و اأنا 

حلد الآن مل اأحدد اأّيًا منهما هو وطني. 
* اأن���ِت تكتب���ني ب�ص���كل حي���وي رائ���ع عن الهج���ران و 

فق���دان الأم���ل، ع���ن اجل���وع اإىل كل اأن���واع الأ�صي���اء. 
و اأح���د الأ�صي���اء الت���ي اأّث���رت بي م���ن ه���ذه الق�صة هو 
تقّم�صه���ا العاطف���ي empathy. الرج���ال الذي���ن 
يج���د لي���ون، بط���ل الق�ص���ة، نف�ص���ه و ق���د نب���ذ املجتمع 
الأو�ص���ع و ح���اول اأن يخل���ق جمتمع���ًا منهم ����� جمتمعًا 
جم���ردًا م���ن الن�صاء و الأطف���ال. ه���وؤلء الرجال يرون 
اإىل " بلدته���م " باعتباره���ا ُمبهج���ة، لك���ن ه���ذه البيئة 
غ���ر الطبيعية قد اأف�صدت بطبيع���ة احلال الطريقة التي 
يفك���رون و ي�صعرون بها. و ق�صتك ل جتعل من هوؤلء 
الرجال �صخ�صيات كاريكاترية اأو حتكم عليهم اأبدًا.
- يف ) بع���د النار، �شوت �شغ���ري �شاكن (، عاد 
لي���ون م���ن فيتن���ام و يح���اول اأن يتعاي����س مع 
الآث���ار اجلانبي���ة لتجربت���ه تل���ك. و ح���ني كنت 
اأعي���د البح���ث يف الرواية، حتدث���ت اإىل خايل 
الأ�شرتايل الذي كان جمندًا و قاتَل يف فيتنام. 
كان عم���ره اآنذاك ت�شعة ع�ش���ر عامًا و كان عليه 
اأن يقتل النا�س. و عندما رجع وجد اأن اأحدًا ل 
اي  يريد اأن ي�شمع �شيئًا عن ذلك. و قد اأخذه جدَّ
من املط���ار، و هما منفعالن لكونه ل يزال حيًا، 
و ذهب اجلميع اإىل اأقرب حانة لالحتفال بذلك، 
لكنه���م، و لأنه كان بال���زي الر�شمي، ُطردوا من 
هن���اك. و قد حاولُت التفك���ري بال�شمت الغريب 

ال���ذي ميك���ن اأن يح�س ب���ه املرء و ق���د قاتل يف 
ح���رب ثم توقعوا ل���ه  اأن يتدبر اأم���ره من دون 
م�شاع���دة، و ل حدي���ث عن ذلك. �شك���رًا جزياًل. 
لقد تزوجت اأخت جدتي رجاًل قاتل يف احلرب 
العاملي���ة الثانية  ف���كان بطاًل كب���ريًا يف العلن، 
لكن���ه يف اخلف���اء كان ي�ش���رب زوجت���ه. و كل 
واح���د كان يعرف لكن م���ا من اأح���د م�شتعد اأن 
يتحدث عن ذلك. اإنك ل ت�شتطيع اأن تتحدث عن 
الأمور ال�شيئة التي قد حدثت، و اإمنا البطولية 
فقط. و اأنا مهتمة بفكرة اأنه لي�س ال�شخ�س هو 

الوح�شي و اإمنا هي الأمور التي حتدث.
* هل جمتمع الرجال يف ق�صتك " �صيء ما قريب اإىل 
ال�صماء " باأية حال هو مالحظة اأو تعليق منك على نوع 
مع���ني من الذكورية، نوع مّيال اإىل العدوان، العنف و 
اخلوف اأو عدم الثقة يف اأولئك الذين يختلفون عنهم؟

- اإن روايت���ي هذه تدور حول رجال و الأ�شياء 
التي ل ي�شتطيعون التحدث عنها. فاأنا ميكنني 
اأن اأدرك ملاذا �شيوّد �شخ�س ما اأن يعي�س خارجًا 
يف مزرعة م���ن دون اآخرين يجد اأنهم يهددونه 
�� ففي ه���ذه احلالة ل ن�شاء و ل اأطفال، ل �شيء 
يفقد اعتباره له. ذلك ي�شبه الدافع لأن تبقى يف 

الفرا�س و تعي�س يف خيالك بقيَة عمرك.
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تها  ينته���ي العاُم كلَّ عاٍم بلحظة هتاف من حناجر النا�س. قوُّ
ل تنبعُث من رغبٍة يف التعبري عن م�شّرٍة كامنة، بل رغبٍة يف 
التعب���ري عن توٍق كامن حلياة اأخّف وط���اأة، واأقّل اأملًا. م�شرٌة 
طاملا ارت�شت النتظاَر ال�شبوَر على الأعتاب، ومل ُتقبل على 
النا����س، يف ُعرِف اأك���رث النا�س ر�شًا! ي�شبُقه���ا اإليهم عطاٌء ل 
ترت�شيه النف�ُس، من الفقداِن، والت�شحيِة املّجان، واجلرميِة، 

واحلرِب، واأزماِت املعي�شة، وخيبِة الأمل...
ال���ذي ُيطلُّ على الأر�س من َمبعَدٍة، يرى اأن �شرخَة احلناجر 
تل���ك واحدٌة متكررٌة عرَب التاريخ. ويرى اأن خطواِت الأقدار 
العمي���اء ه���ي هي، موحل���ًة، داميًة. وكاأن ما ح���دث هذا العام 
لي����س اأكرث م���ن �شدى للعام ال���ذي فات، ول���كل الأعوام التي 
�شبقته. ولقد اعتاد الإن�شاُن ابن الأر�س هذه الدورَة الي�شرية 

كدورة دمه، واعتاد هتافه املتحّرَق للم�شّرة التي ل ُتقبل. 
ابن الأر�س ل�شيق الأر����س، ول�شيُق التاريخ. ال�شاعُر كذلك 
مع زي���ادة لي�شت يف ح�شباِن اأحد. هو اب���ن الأر�س ول�شيق 
التاريخ �ش���اأن اجلميع، ولكنه اأي�شًا قادرعلى اأن ُيطلَّ عليهما 
م���ن مبَعَدٍة فريى. يرى يف التاريخ حجابًا ُيخفي ما ل ُيرى. 
كما ي���رى يف "اأدمي الأر�س" �شرَّ اأج�شادن���ا املعّر�شة للزوال 

)املعّري(. 
ال�شن���ُة تنتقُل يف حلظ���ٍة اإىل ال�شنة التي تليه���ا، عرب حناجِر 
النا�س. هت���اُف احلناجر ُيي�ّشر هذا النتقال، ومينحه �شبغًة 
اآمل���ًة. زم���ُن ال�شاعر ل يتحرك ذات احلرك���ة. لأنه حني يرقُب 
ال�شن���َة وانتقالها، يع���رف اأن ال�شنَة جتري���ٌد، واأن ا�شمها رقٌم 
رمزيٌّ م���ن اأرقام احل�شاب. واأن وراء الزم���ن التاريخي اآخٌر 
ثابٌت ثبات البحر املحيط. فق�شيدُته التي تنت�شب لهذا الزمن 
الثاب���ت ت�شهُد بذلك: اأمْل تكن كتابُتها "اإعادَة كتابة" لق�شيدة، 

طاملا تعّرت مبفاتَن جديدة عرب "التكرار الأبدي"! 
ح�شُره مع النا�س عيٌد، وم�شّرُته مب�شرتهم. ويف كلِّ ما يكتب 
ابته���اٌل من اأجل مزيد من األآم���ال، ت�شفي على اأرواحهم ندى 
اللي���ل، وحتفظها من اجلف���اف. على اأن���ه يف كل هذا امل�شعى 
ل يراه���م اإل ع���رب نافذٍة يف داخله ُم�شَرع���ة. نافذة ُيغلقها يف 
�شاعات نومه فقط، لأن اأحالَم الليل يف داخِله ل حُتوجه اإىل 

نافذة للتطّلع.
على مرايا عيني���ه، وهو يتاأملهم، تنعك�ُس م���راوُح اأ�شِرارهم 
التي ل تهداأ: �شحافٌة جتعل من كلِّ حدث كاَن، مفاجاأًة لي�شت 
يف احل�شبان. اأ�شواٌق تعبث يف م�شائِر النا�س مبهارِة لعِب 
�ش���ريك. دولٌة تخترُب �شلطانها يف اخلفاء، على خ�شبِة م�شرح 
بال���غ العتم���ة. �َشحَرٌة، حمرتف���و راياٍت، يهتف���ون: نعرف ما 
ل تعرف���ون، وبيدن���ا مفت���اح الأ�ش���رار ! وج���رذاٌن تنب�س يف 

القاعدة التالفة لل�ُشّد احل�شني!
ُمن�شغ���ٌل يف ق���راءِة كتاب���ه يف الليل الأخري م���ن ال�شنة. ويف 
اللحظ���ة الت���ي يرونها الآخ���رون حا�شم���ًة، ل يرى ه���و فيها 
غ���ري �شفحة يف الق���راءة، يقلبها يف الفج���ِر الأول من ال�شنة 
اجلدي���دة ليوا�ش���ل. ال�شفح���اًت بالغ���ة الت�شاب���ه، والكلمات 
تنت�ش���ب ملعانيها. واملعاين ل توؤّرُخ اإل لل���روح. الفكرُة التي 
كان���ت عالقًة على اأهداب���ه اأن�شجتها حركٌة للنم���و عموديٌة ل 
اأفقية. وحركُة التاري���خ اأفقية. رائحُة ال�شاي التي يحبها مع 
الفج���ر، ت�شتح�شر له ما�شيه كرائح���ة، ل كاأحداث. وذاكرُته 
ت�شتح�شر اأّمه على هيئة دفء مفاجئ. زمنه املا�شي مل يخّلف 
اإل رم���وزًا ح�شابيًة جمردًة تليق بتقومي ر�شمي. مينحها هو 

�شحَر الأ�شطورة، لتعود فاعلة يف خميلته، وحية.
اإن���ه يعرف الفا�شَل ب���ني اإجناز كتاٍب، وال�ش���روِع باآخر. بني 
�شم���ِت اللوحة ح���ني تكتمل، ولغ���ِو الأخرى ح���ني تبداأ. بني 
فك���رٍة َتخي���ب فتتال�ش���ى، واأخ���رى تنبعث نا�شط���ة. بني ُحبٍّ 
خائب يتوقف عن حكمٍة ، وجديٍد طائ�ٍس ل ر�شاد له... ولكنه 

ل ُيح�ش���ن معرف���َة الفا�ش���ل ب���ني نهاي���ة 
�شن���ة، وب���دِء اأخ���رى. ل ي�شمع 

وق���ع خط���وٍة ا�شتثنائي���ة، اأو 
واآخ���َر  ُيغل���ُق  ب���اٍب  �شري���َر 
ُيفتح، اأو �شق���وَط ورقٍة ذابلٍة 
اإيذان���ًا ب�شقوط ن���دِف الثلج. 
اأو خامت���ًة حلرك���ة "األليغرو" 

مت�شارع���ًة، وبداي���ة حلركة 
"اأداجيو" بطيئة. ل ُيح�شن 
معرف���ة ذل���ك، وق���د جت���اوز 

ال�شتني!

فوزي كرمي

2010: حديث 
باملنا�سبة!

من الربج العاجي

عادل العامل

الروائية اإيفي وايلد: 

امـــيـــل للكاتــبـــة عـــن امـاكـــن ال اكــون فيهــا

ترجمة: جناح اجلبيلي

متنكّرين نعي�ــص اأيامــًا مرّقَعٌة على 
اأمٍل بان 

نلقــى ممــّراً للخال�ــصِ ، وكل �ســيء 
حولنا

يزداُد �سوءاً .
قد تو�ّسلنا ، انحنينا للرتاب ، لعلنا

نحظى بحــب اهلل ، مينحنا حمايَتُه 
وُينقذنا

من ال�سّر الــذي ياأتي ، وقّبلنا املراقَد 
:

يا الَه الكوِن انقذنا !
وعدنا دومنا اأمِل ..

د  املهــدَّ للظــل  منَتهكــني  نن�ســاق 
باخرتاق املوت –

ُر هذه الحالَم؟ ّ هل اأحٌد يف�سِ
ــُر  لكــن الكوابي�ــص الكبــرية لُتَف�سَّ

حني
ُتِطُرنا بقتلى والدم امل�سفوُح ير�سُم 
فــوق ايدينا حماذيــراً وفوق الر�ص 

موعظًة

اأبقى وراء احلائِط : احت�سدت على 
َمــادات ، رقــى  اوجاعــه : ِخــَرٌق-  �سِ

َبلَيْت- �سعاراٌت
اأُباِدُل بع�ص األفاظي ببع�ٍص ، عّلني 

األقــى جوابــًا ، علني اأحظــى بوم�ٍص 
قد

يفرُّ من احلروْف .

ل لي�ص لل�سعر الكالْم

احكاُمُه ُتلغى ب�سفرات احلقائِق –
تلك مقربٌة

مفتوحٌة اأبواُبها.
 وم�ساوؤنا ،

خاٍل بال �سوٍت ، ول َن�َسِم ، كاأْن
ــه  ح�سُّ ميتــد ظــل املــوت ، ا�سمُعــُه واأُ

ياأتي .. ،
فراٌغ ! لي�ص من اأحٍد 

اإل بقايا الق�ص فوق املاء يطفو ،
غــرُي امكنة لنطبع فوقهــا القداَم ، 

نعرُبها
هذي قبور حولنا . 

الحرا�ص قد �سمنت طعامًا لل�ستاء.
وهذه الدنيا تقّو�ص �سقَفها الأنواُء.

 ، ال�سيــاء  �سناعــة  نعيــد  حاولنــا 
حاولنا ،

وكانــت ت�سحــك الأحجــار يف يدنــا 
وترجع

مثلما كانت تراْب .

واأنا نزفُت ال�سَعر كي اأُدين واأُبِعَد ،
كــي اأُعيد غزالة �سوئيــًة ُقِتُلْت امام 

البيِت
اأرفع راأ�سها واعيدها. مقتولًة !

هل تقب�ــص الكلماُت �ســوَء اهلِل ؟ قد 
َتِعَبْت 

كفي من الكلماِت ، اكتبها وام�سحها
واأعوُد ، بعد الن�سح ، اكُتبها وانتظُر

التماع الوم�ص . اية حرفٍة!
مّرت حياتي كلها

اترّقُب اللْمَع الذي ياأتي،

تعبُت من الكتابِة. هذه ال�سعار
جاءتني بكل كوارث الدنيا 

لي�سمــو ال�سعُر ، كي تتك�َسف ال�سراُر 
،

كــي تعرف مــا الر�ــص التــي من�سى 
عليها ،

ْفر  ما احلياة وما وراء القهقهات ال�سُ
والتقبيِل وال�سخب الكثري- عبارتي 

عرَثْت !
هنا جثت فوق ال�سطور تناُم !

مفزعة حقائُقنا .
اأو   ، �ســراخ   ، لغــٍة  مــن  اأوتيــُت  ومــا 

ا�سارات 
ودقات على البواب مغلقًة، 

ما اأطلعت �سيئًا .
كمــا يف البــدء ، اجتــاز الغمامــة كي 

انال 
رغيَف يومي ، مثلما يف البدِء

مازالــت عيــوين نحو بــاب اهلل ، باب 
اهلِل 

مغلقٌة
اأتو�ّسل الوغاد كي ير�سوا ل خدمهم 

،
وتلــك فجيعــُة الع�ســر املخيفــُة . ما 

يقول ال�سعُر ؟
�سمتًا !

مّرت الدنيا قطاراً يحمل املوتى 
ونحن نعي�ص اأر�سفًة وخوفا ... ،

هــي هكــذا اليــام نلب�سهــا ونخلعهــا 
مهلهلًة ،

قــرون قبلنــا ، والنا�ــص تلب�ــص هذه 

ال�سماَل .. ،
هذي حمنٌة .

النا�ــص، الر�ــص ، احليــاة ، اخلبُز .. 
كل اخلّط

من وجٍع وقْبٍح . هكذا
نحيــا احليــاَة ولي�ص نحياهــا / يعود 

قطاُرها 
حلمولة اأخرى،. يلوح دخاُنُه

ما بني ا�سعاري .. وادركُت احلقيقَة
اننا 

من ي�ستحق العطَف
نحن لنا الرثاء .

ارنو اىل الرمث الذي يطفو وابت�سُم
ابت�سامًا اخرقًا. بحثا عن املعنى ؟

هنالك اآخٌر مثلي ،

وذلك ثالٌث ... نرنو اىل الدنيا 
وكٌل ركبتاُه حتت ذِقنِه

مثُل �سحاٍذ ..
وننتظر املروءَة ، نرقب الفرَح

الــذي ياأتــي وننتظر احليــاَة تطيُب 
،...

ظلَّ �ستاوؤنا مّرا .
لو هذه ال�سعاُر ت�سنع بع�ص حلوًى

ن�ست�سيُغ بها انتظار املوِت ،
لكن القطاْر 

و�سل املحطَة ،
كل من يف الر�ــص يرف�ص ان ي�سافر 

فيِه :
اأقوا�ُص املحطة حلوٌة

نا عذوبُتها والريُح  حانيٌة تالم�سُ
وزحاُمها املكتظ يختزن احلياة وكلَّ 

فرحتها ،
النهاُر غاللٌة ذهٌب على ال�سجاِر ،

الع�سليــة  الوجــه  تــرُّ  �ساحكــًة 
القمراُء 

تعرُب �سحُرها معها ...
لو اننا نحيا احليــاة نظيفًة مغ�سولًة 

بال�سوِء 
باملطــر الــذي تتمايــل الع�ساب من 

قطراِت
لّذِتِه

واأنا اهّز الراأ�َص منت�سيًا مع ال�سجاِر 
يرويها وُيندي حرَّ رغبتها املَطْر

وهنــاك مــن يخلــو ب�ساحبــٍة . اين 
اح�صَّ

الوهج يف خّدَي...،
م�سطبٌة 

مراكــب  كلَّ  اهلل  ف�ســاء  يف  تعــادُل 
الدنيا :

ميــدُّ يــداً ، تانــع ،. ثــم ...، هــذي 
لقطٌة

�سيظل يحتفظ ال�ستاء بها :
تبقى احلياة جميلًة ، لو اننا نحيا ،

احلياُة جميلٌة !

فازت الروائية ال�صرتالية النكليزية ال�صابة اإيفي وايلد بجائزة جون رايز 
 After a يف لندن على عملها الروائي ) بعد النار، �صوت �صغر �صاكن

عن  حكايات  ثالث  من  املكون   ،  )  Fire a Still Small Voice
ثالثة اأجيال من ال�صرتاليني. و قد اأجرت جملة غرانتا Granta مقابلة 
بهذه املنا�صبة، �صمن م�صروعها الثقايف لإي�صال اأ�صوات الكّتاب املبدعني.

لو اأننا نحيا ، احلياُة جميلٌة

يحبونه الأنه كتب عنهم ب�سدق.. ال�سي�سان يخلدون تول�ستوي باإقامة متحف له

يا�سني طه حافظ


