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 بقلم:

  صالح الشايجي 

 سارقة النجمة

نجـمتها  السـمـاء   بـكت 
سـارقة  لكـن  المفقـودة 
حدث بما  تأبـه  لم  النجمة 

 فرحتـي بـ «اسـتقالة رئيس 
عربي».. فرحة ظمآن متكسـر 
نهرًا  وجـد  عطشـًا  لسـانه 
فعـّب منـه حتـى االرتـواء

مثل  مبـدع  كاتب  عـن   الكتابة 
محاولـة تزيين اللؤلـؤ.. لذلك 
مسـتحيلة..  شـبه  فالمهمـة 
أتحـدث عامـر..  جـالل  عـن 

 «سـيد قشـطة» كنـت أظنـه 
اسـمًا لحيـوان مخيـف حتى 
اسـم  أنه  مؤخـرا  اكتشـفت 
لرجـل فـي «خبايـا القاهـرة» 

 الكاتب الصحفي جالل عامر 

  وتلك ميزات الســـخرية او الضحك والتهكم، فالكبراء ال يهزأون 
بالكالم، بل يهزأون بأيديهم ال بألسنتهم، بينما البسطاء قليلو احليلة 
الواهن زمنهم والغاربة شموسهم، هم الذين يعوضون ذلك احلرمان 

بالسخرية والتهكم.
  لذلك ـ غالبا ـ ما يلجأ الكتاب الســـاخرون الى تهوين اوضاعهم 
االجتماعية ورتبهم االنســـانية، كي يعطوا انفسهم حق السخرية 

والضحك واالستهزاء مبعوجات االمور وعليها.
  فـــي ختام احد مقاالتـــه املائة التي حواها ذلـــك الكتاب، نقرأ ما 

يلي:
  «ثم ســـألني الطبيب: «هل والدك خاضع ملظلة التأمني الصحي 
حتى نعاجله، ام خاضع لقانون الضرائب العقارية حتى نرممه، ام 

خاضع لقانون الطوارئ حتى نحبسه»؟!
  فرد عليه احملامي وقال: «هو خاضع لزوجته»، ســـأله الطبيب: 
«ازاي خاضع لزوجته وبيحب مصر»، فقلنا له: «أصله بيحب مصر 

من وراها وبيقابلها في طوابير العيش».

  السيد «سيد قشطة»
  كنت اظن مع الظانني، أن «ســــيد قشــــطة» هو اسم حليوان مخيف، 
اســــمه املتداول واملعروف هو «فرس النهر»، حتى اكتشفت مؤخرا، ان 

«سيد قشطة» هو اسم لرجل!!
  القصــــة يرويها «احمد محفوظ» في كتابــــه «خبايا القاهرة» والذي 
خصصه للحديث عن قاع املدينة، او عما يجري في شــــوارعها وامناط 
احليــــاة فيها واخبارها التي ال جتري بهــــا االنباء واالخبار وال تبرزها 
اجهزة االعالم والنشــــر، اي الوجه اآلخر، غير السياسي، واماكن اللهو، 
واحلوادث واالخبار املتداولة، وقد آتي على الكتاب تفصيال ذات «قيلولة»، 
ولكن ألعد اآلن الى رأس احلديث، والى «سيد قشطة» الرجل واالنسان، 

ال «سيد قشطة» احليوان ذي الشكل املخيف.
  يقول «احمد محفوظ»: كان هناك رجل يقدم املنولوجات الســــاخرة 
واالغاني اخلفيفة واملضحكة، في احد مرابع الليل واللهو في ليل القاهرة 
القدمية، اواخر القرن التاسع عشر او بدايات القرن العشرين، كان هذا 
الرجل دميما وبشــــعا وقبيح الصورة وسيئا في صوته وغنائه، وكان 
اســــم هذا الرجل «سيد قشطة»، وملا عرف الناس حيوان «فرس النهر» 
في حديقة احليوان، اطلقوا عليه اســــم «سيد قشطة» النه يشبه «سيد 
قشطة» املنولوجست شبها يكاد يكون متطابقا، وهكذا غلبت تسميته 
«سيد قشطة» التي اطلقت على هذا احليوان، على اسمه احلقيقي «فرس 
النهر». وهذا ما خلد «سيد قشطة» الفنان املجهول واملكروه والذي لوال 

قبحه الندثر اسمه.
 

  استقالة رئيس عربي
  كنت أقرأه مشـــتتا وبحسب ما نشـــره في صحيفته، حتى وجدت – 
مؤخرا – انه لّم شتاته وجمع متفرقاته في كتاب واحد صادر هذا العام، 
وعنوانه «استقالة رئيس عربي»، وكانت فرحتي بالكتاب، فرحة ظمآن 
متكســـر لسانه عطشـــا وجد نهرا زالال صافيا، فعب منه حتى االرتواء 

وداوى عطشه وطمأن ظمأه.
  هكذا كنت، أنا الظمآن الذي وجد نهرا، حني وجدت كتاب «جالل عامر» 

«استقالة رئيس عربي».
  ويقدم لكتابه مبقدمة ساخرة أيضا يقول في أولها: «في بالدنا فقط، 
كل من يعلـــق نتيجة على احلائط يتحول إلى «مؤرخ» وكل من 
يعلق مروحة في السقف يتحول إلى «اخصائي» في طب 
املناطق احلارة، وكل من ميسك مسبحة يتحول الى 

«داعية».
  وكلمة «نتيجة» الواردة أعاله، يقصد بها 

«الروزنامة» كما نسميها نحن.
  وعـــن التديـــن الشـــكلي يقـــول في 

مقدمته:
  «وظهر التدين الشكلي الذي جعلنا 
نطيل اللحى على «الوجوه» ونطيل 
األيدي على «البنوك» وجعل سائق 
«التاكسي» يشّغل القرآن، وال يشّغل 
«العداد» وجعلنا نقذف من يبني 
«كباريه» بالنقوط ونقذف من يبني 

«كنيسة» باحلجارة!

  الجمل العارية
  و«جالل عامر» كما أرى لم يقلد 
أحدا من الكّتاب الساخرين، ولم 
يدس قلمه في محبرة أحد منهم، 
ولم يختلف يوما إلى مدرسة أي ممن 
سبقوه في هذا العالم السحري، عالم 
الكتابة الساخرة، فهو نسيج وحده، 
لم يأخذ ممن ياسره وال ممن يامنه وال 
من كان أمامـــه وال ممن يقف وراءه، هو 
ساخر بطبعه، ليس متكّلفا وال يؤّنق جملته 
وال يزّينها وال يرشها بعطر، بل يتركها تخرج 
عارية على العيون كما هي ال كما ولدها هو أو ولدها 

قلمه، ورمبا هذه ميزته، وهذا تخصصه.

  «يحب مصر من ورا مراته»
  جملته عفوية تخرج من رحمها حمراء ساخنة وحتتفظ بحمرة 
سخونتها الى االبد، ال تبرد وال تهدأ مهما تعاقبت عليها عيون االزمنة 
وقراؤهـــا. ولعل ما مييزه - ايضـــا - هو احتفاظه بصفات الكاتب 
الساخر العفوي الذي يتهكم على نفسه ويسخر منها، ويحشرها في 
زمرة البسطاء والعامة والدهماء، وال يدعي له منزلة وعلما ومعرفة 
ببواطن االمور، وصالت بالعظماء والكبراء وأهل السطوة والسلطة 
وذوي الياقات املنشاة وااليدي الرخوة الناعمة، رغم انه في حقيقة 
االمر على غير تلك البساطة، فهو ضابط سابق في اجليش املصري 
ومحارب في ميادين القتال، ولكنه لم يستثمر دمه وال مكانته الرفيعة 
في ســـلك اجليش، بل على العكس من ذلك، جنده راكبا «أتوبيس» 
او راجال مع الراجلني ومجالسا للفقراء واملسحوقني واهل احلاجة، 

هكذا هو جعل نفسه في كتاباته.

 سعت إلى جنمٍة في سماء متأللئة المعة النجمات..
  رصدت تلك النجمة..

  تربصت بها..
  اختبأت وراء الشـــمس.. ومـــدت يدها وطالـــت تلك النجمة 

املرصودة..
  وخلت تلك السماء من جنمتها احملبوبة األثيرة

  بكت السماء جنمتها املفقودة..
  واختل عقد النجمات..

  وتهاوت النجمات في أكٍف يابسة..
  ولكن سارقة النجمة.. لم تأبه مبا حدث..

  كل ما كان يهمها.. نوال النجمة.. وقد نالتها.. ومن بعد ذلك.. 
فليكن الطوفان.. ولتتهاوى النجمات.. ولتســـقط في 

األكف اليابسة..
< < <  

  لم تتخذ السارقة من النجمة املسروقة.. 
حليـــة تزّيـــن شـــعرها.. وال قالدة في 

جيدها.. ولم تعلقها في ليلها األسود.. 
ســـراجا ينير دربها املتعثر الكثير 
الســـقطات.. بل راحت تدنســـها 
وتلعنها وتهوي عليها بفأس أصم.. 

بغية تفتيتها..
  فيا ســـارقة النجمـــة.. ملاذا 
سرقتها.. مادمت عاشقة للظالم 
والسقوط والتهاوي..؟ مادمت 
لســـت بحاجة إليهـــا يا بنت 

الظالم؟!
  

  محاولة تزيين اللؤلؤ
  الكتابة عن كاتب مبدع خالق، 

هي مثل محاولة تزيني اللؤلؤ.
  فاللؤلؤ له من اجلمال، ما يجعل 

مهمة تزيينه مســـتحيلة أو شبه 
مستحيلة.

  وكذلك الكتابة عن كاتب، وبالذات إذا 
كان هذا الكاتب، كاتبا ساخرا، بل ومميزا 

في سخريته.
  أكتب عن الكاتب املصري «جالل عامر» الذي 

لم تتعد معرفتي به – قراءة – العامني، حني بدأت 
أقـــرأ ما كان يكتبه في جريدة «املصري اليوم» فخطف 

بصري وشــــــــدني إليه وأحكم وثاقي، فصرت أسيرا لكتابته، 
أسيرا فرحا بأســـره، لم أحاول االنعتاق وال الفــــكاك من أسره 

اجلميل.

  صنبور عصّي
  هو كاتب منهمر اجلمل والتعابير الســـاخرة، ال يكف وال يكتفي 
بجملة ســـاخرة واحدة يظن قارئها انها تفي بالغرض وتبعث على 
الضحك، بل إن اجلملة عنده توّلد أخرى وتلك اجلملة املوّلدة تنبثق 
عنها جملة أخرى أكثر ســـخونة وسخرية، ومن تلك املنبثقة جملة 

حتمل في أحشائها ُجمال أخريات ضاحكات ساخرات.
  هو كصنبور املاء العصي الذي يصعب سده وإيقافه، حتى وإن 
أحكمت إغالقه فإنه يبقى يرسل قطرات ساخنة ال تكف عن التسلل 

من بني محابسها.


