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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إبداعات ونقد أدبي

ليس بعد
)قصة قصيرة(

اصطففنــا فــور ســماع الصافــرة. كنا على وشــك اجتيــاز المســافة كلها في وثبــة واحدة 
لــوال ســماعها. أظننــي ســأحتفظ بســرعة االنصيــاع لــو ســمعت هــذا الصــوت بالخارج. 
تهــادى نحونــا ببــطء. نفــس خطوتــه الرتيبــة، أناقتــه الملفتــة، وســامته، ثبــات عينيــه، 
عطــره الــذي تتلقفــه أنــوف أهلكتهــا رائحــة العطــن. يحســب تحركاتــه بدقــة صارمــة. 
ــة  ــى رقع ــار عل ــع كاألحج ــرك الجمي ــتأنية. يح ــة مس ــد دراس ــة إال بع ــق الكلم ال ينط
الشــطرنج. يعــرف متــى تتــم التعبئــة ومتــى يهاجــم. ليــس هــذا بشــًرا، بــل آلــة ُصنعــت 

بإحــكام.
عيوننــا علــى الســور الفاصــل بيــن اإلنســان واإلنســانية. بإشــارة مــن يــده قــد يقبــع 
ــور  ــذا الس ــف ه ــك. خل ــرة إال الش ــرى. ال جري ــهًرا أخ ــر ش ــة عش ــرة ثماني ــا فت أحدن
تنتظرنــا عيــون وأحضــان باتســاع الكــون. أمــي بالخــارج. أشــم رائحــة حضنهــا. أتــوق 
ــا فــي باحــة صدرهــا. راهنــت علــى الدمــوع منــذ جئــت هنــا، لــم أبــك  لالرتمــاء باكًي

مــرة واحــدة. لعــل هــذا هــو ســبب انبعــاج مالمحــي ونحولــي. 

روائي وقاص مصري من مواليد القاهرة 1967. تخرج في كلية اآلداب قسم الفلسفة 
عام 1991. مؤلفاته األدبية متنوعة ما بين الرواية والقصة والترجمة وأدب الطفل. كتب 

مجموعة قصصية واحدة »العزف على ضرع بقرة« فازت بالمركز الثالث في مسابقة 
الطيب صالح لإلبداع الكتابي عام 2022. من أعماله: )أوراق حالق، 2016(، )حارة سر 

الدين الفلواتي، 2017(، )سلطان، رواية للناشئة، 2018(، )نصوص ذهبية، ترجمة، 2019(، 
)البطء، رواية، 2019(، )كمار، رواية، 2020(، )حكايات البنات، مجموعة قصصية لألطفال، 

2022(. سيصدر له قريًبا ترجمة بعنوان )األدب الحي( إللين ويلز عن مؤسسة ميسلون 
للثقافة والترجمة والنشر.

هشام عيد
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هــل مــا زال يذكــر لقاءنــا القديــم يــوم وصلــت؟ أم أننــي أصبحــت بالنســبة إليــه مجرد 
رقــم؟ مفعًمــا كنــت باألمــل: »الســجن مــن أجــل الثــورة شــرف«، »لــن يســكت العالــم 

بالخــارج«، »الحريــة فكــرة، واألفــكار ال تمــوت«. صارحتــه أنــه زائــل عمــا قريــب.
تلقانــي بهــدوء حينئــذ، لــم يعبــأ بــروح التحــدي التــي واجهتــه بهــا. صلــف العينيــن 
ــث ال  ــا حي ــا قرباًن ــوع، يراه ــك الدم ــت. وكذل ــرور الوق ــف بم ــاء، يج ــه م ــبة إلي بالنس
ينفــع النــدم. بقيــت حريًصــا أال أمنحــه ذلــك القربــان. أرســلني إلــى زنزانتــي وأنــا أزهــو 
بشــعور نصــر زائــف. مــا هــي إال ســويعات وينقضــي األمــر وتقضــي الحريــة علــى كل 

القيــود، وال بــد لليــل أن ينجلــي.. هكــذا ظننــت!
ــي  ــرة ف ــة. بنظ ــة فارق ــك بنقل ــه ليفاجئ ــد قوات ــا يحش ــا، هادًئ ــار بينن ــه س ــا كعادت متأنًي
ــرة  ــه جباب ــن. خلف ــت األعي ــروح إذا التق ــب ال ــجين. يثق ــجل الس ــتعيد س ــن يس العي
يطيعــون األمــر ولــو كان بمحــو إنســان مــن ســجل البشــرية. الرعــب ظــل الخطــوات. 
ــاء. ال أوراق  ــبما ش ــرر حس ــي وُيح ــواهم. ُيبق ــا س ــارات ال يفهمه ــم بإش ــل معه يتعام
ثبوتيــة، نحــن هنــا بــال أســباب، أو بأســباب يمكــن اختالقهــا ببســاطة نقلــة بيــدق.. لــذا، 

ــه تكفــي.  فإشــارة مــن يدي
ــت  ــري تح ــة يس ــا ذا رائح ــت خًط ــه فصنع ــت بنطال ــن تح ــللت م ــل تس ــة زمي بول
أقدامنــا. ليــس هــذا جديــًدا عليــه، وال علينــا.. ذابــت مقاومــة كل واحــد منــا بشــكل أو 
آخــر. خطــا فوقهــا وأومــأ إليهــم بنظــرة تعنــي أن هــذا تــام االنصيــاع فأطلقــوه. ابتســم 

ــعادة. ــاه بالس ــأت عين ــول فامت ــه المتب ــي وج ــدي ف الجن
ــع  ــدان. وض ــيد المي ــه بأناش ــي وجه ــاح ف ــوم، ص ــه ذات ي ــرأ علي ــد تج ــاب جدي ش
ــا أن يعاملــه بنفــس الحلــم الــذي واجهنــي  ســبابته أمــام عينيــه وهــدد. لــم يكــن ممكنً
بــه. الــكل شــهود علــى جســارته. لطمــه فاهتــاج الشــاب، كان ليفترســه لــوال انكبــاب 
ــه  ــي وجه ــت ف ــاهًدا. صرخ ــف مش ــواًل أن أق ــن مقب ــم يك ــياط؛ ل ــه بالس ــود فوق الجن
ــلوى؛  ــعر بالس ــت أش ــي كن ــياط، لكنن ــي الس ــي. ألهبتن ــود فدفعون ــت الجن ــا، دفع أيًض
ــا كان،  ــع مهم ــرء بالوج ــا الم ــعر فيه ــة ال يش ــة، لحظ ــئ بالحري ــق الممتل ــاندة الرفي مس

ــم. ــن األل ــًدا ع ــه بعي ــائم تحمل ــب نس ته
ــا بالحجــز االنفــرادي. الوحــدة والظــالم والفئــران والوجبــة الواحــدة.  عوقــب كالن
ــد  ــدن، لح ــام الب ــد مس ــى يس ــرق حت ــم الع ــد. تراك ــان الجس ــر نقص ــروح عب ــآكل ال ت
األحيــاء. رأيــت الشــمس بعــد عــدد ال أعرفــه مــن األيــام. أمــا الشــاب فقــد بقــي اثنــي 
ــح  ــر، أصب ــيًئا آخ ــا ش ــرج بعده ــا. خ ــم نعلمه ــات ل ــه عقوب ــدت علي ــا، زي ــر يوًم عش
بهلــوان الســجن، يرقــص حيــن يتســامر الســجناء، ويمجــن حيــن يتســامر الســجانون، 
حلــق شــعر حاجبيــه ليتحــول مظهــره إلــى مزحــة دائمــة.. وأصبــح لعابــه يســيل معظــم 

ــت.  الوق
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األلفــة عــدو الكرامــة. األحــالم لــم تعــد توافينــي، أستســلمت للقيــد هــي األخــرى؟ 
ــم  ــا. ك ــالم ُحرمته ــى األح ــوش. حت ــن المنف ــي كالعه ــدران؟ رأس ــا الج ــل حاصرته ه
ليلــة بــت واقًفــا مثبــت الــرأس إلــى الحائــط! ال شــيء فــي رأســي، ال فكــرة تــدور وال 
أمــل أنتظــره، جــل خوفــي أن أصــاب بجــرح فيتعفــن الجــرح قبــل أن تنتهــي غربتــي. 
ــارج  ــم بالخ ــوت، والعال ــكار تم ــر، واألف ــام تم ــت، األي ــروج تخف ــي الخ ــة ف ــر غب ال
ينســى، ينغمــس فــي مباريــات كــرة القــدم. الجــدران تجفــف الــروح بالفعــل. تنخفــض 
الرغبــات إلــى الحــد األدنــى، الوجبــات التــي كانــت نفســي تعافهــا أصبحــت أنتظرهــا. 
ــًرا  ــا صغي ــت مربًع ــاي، انتخب ــدار مبتغ ــح الج ــف. أصب ــاء ج ــى  النس ــوق إل ــى الش حت

ناعًمــا، أبللــه ببصاقــي ثــم أغمــس فيــه شــوقي...
بينــي وبيــن البــاب أن أنــوي الرحيــل، شــيٌء أقــل مــن الُخطــى.. يبــرق وميضــك يــا 
أســى، أن انتبــاه.. اآلمــر جــاء. كالســيف يمضــي بيننــا.. والحلــم يخــرج بينمــا أبقــى أنــا. 
ــا.  ــح بهلواًن ــم أصب ــًرا ث ــذي كان ثائ ــاب ال ــي الش ــي عين ــوع ف ــرة الخن ــن نظ ــق م توثَّ
ــم وقــف  ــا. فعلهــا منتشــًيا بــال حــرج، ث أشــار لهــم أن يخــرج، شــرط أن يرقــص عارًي

ــى نفســه.  ــل عل ــوار البائ ــا بج ممتنً
ــاء.  ــر ذي حي ــذل غي ــي ب ــت نظرت ــاًل. اكتس ــّي قلي ــي عين ــر ف ــّي.. نظ ــل إل ــم وص ث

ــارج.... ــي الخ ــي ف ــا إن أم ــي، قالت ــا عن ــاي رغًم ــت عين اغرورق
ــة  ــمة.. بكلم ــة حاس ــّي بنقل ــز عل ــه. أجه ــم يرق ــيًئا ل ــر ش ــي فتذك ــي وجه ــر ف نظ

ــد. ــس بع ــمة.. لي حاس
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