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جائزة

عبد الرحمن األبنودي شاعر لكل الفصول
ظل موقفه من
السلطة مثار لغط ّ كبير
بني منتقديه .إال أن
عالقته بالجماهير بقيت
ثابتة بفضل استخدامه
الذكي للهجة الصعيدية
ّ
املطعمة بنفس
سردي ساخر .منذ أوائل
الستينيات ،انحاز شاعر
العامية املصري إلى صوت
ّ
واملهمشني
البسطاء
والفقراء
القاهرة ــ سيد محمود
ق �ب ��ل ف � �ت� ��رة ،ح �ص ��ل ش ��اع ��ر ال �ع��ام �ي��ة
امل � �ص � ��ري ع� �ب ��د ال ��رح � �م ��ن األب � �ن � ��ودي
( ،)1939على «جائزة محمود درويش
ل �ل�إب� ��داع ال� �ع ��رب ��ي» ل �ل �ع��ام  2014م��ن
«م��ؤس�س��ة م�ح�م��ود دروي� ��ش» ف��ي رام
الله تقديرًا لرحلته الطويلة مع اإلبداع
ال�ش�ع��ري ال�ع��رب��ي ودف��اع��ه ع��ن حقوق
شعبه وعن القضية الفلسطينية .منذ
ب��داي��ات��ه ف��ي أوائ ��ل الستينيات ،أص� ّ�ر
األبنودي أن يكون شاعرًا جماهيريًا.
ل� ��م ي� �ك ��ن خ � �ي ��ار ال� �ك� �ت ��اب ��ة ب��ال �ع��ام �ي��ة
ن�ت�ي�ج��ة ع �ج��ز ع��ن ال�ت�ع�ب�ي��ر ال�ف�ص�ي��ح
أو ج�ه��ل ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وأس��راره��ا
التي عرفها من مكتبة والده القاضي
ال �ش��رع��ي .ل��م ي�ك��ن األخ �ي��ر راض �ي��ًا عن
خ�ي��ار االب��ن ال��ذي ق��رر م �غ��ادرة قريته
أب �ن��ود (م�ح��اف�ظ��ة ق �ن��ا) ال ��ى ال �ق��اه��رة.
أت��ى باحثًا ع��ن دور ف��ي مجتمع كان
ي �ش �ه��د ي��وم �ه��ا ت �غ �ي �ي��رات س�ي��اس�ي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة م ��ع ان � � ��دالع «ث � � ��ورة 23
ي��ول�ي��و»  1952وم �ع��ارك ع�ب��د الناصر
م��ع ال �غ��رب ل�ت��أك�ي��د اس�ت�ق�لال�ي��ة ق ��راره
السياسي .على الصعيد الفني ،كانت
ال� �س ��اح ��ة األدب � �ي� ��ة ت �ش �ه��د ت �غ �ي �ي��رات
أف �س �ح ��ت امل � �ج� ��ال ألص� � � ��وات ش �ع��ري��ة
ّ
وتعبر
تكتب بلغة ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة،
عن طموح اللحظة الجديدة ،وتسعى
إل � ��ى ت� �ج ��اوز ال ��زج ��ل ال �ش �ع �ب��ي ال ��ذي
بلغ م��داه م��ع تجربة بيرم التونسي.
ك��ان األخ �ي��ر ش��اع �رًا ك�ب�ي�رًا ،لكنه ّ
عبر
ع��ن ه �م��وم امل��دي�ن��ة ال �ت��ي واص ��ل ف��ؤاد
ح��داد وص�لاح جاهني التعبير عنها
ب �ط �م��وح م �خ �ت �ل��ف .راه � ��ن األول على
ت �ح �ق �ي��ق امل �ن �ج��ز األه� � ��م ف ��ي ال �ت �ح��ول
بالنقد االجتماعي م��ن فضاء الزجل
ال ��ى ال�ش�ع��ر ب��امل�ع�ن��ى ال�ع�م�ي��ق بفضل
م��وه �ب��ة ت�س�ت�ن��د إل ��ى ث �ق��اف��ة ف��رن�س�ي��ة
رف�ي�ع��ة وت�ت��واص��ل م��ع م�ع��رف��ة معمقة
بالتراث العربي .أما جاهني ،فقد راكم
ف��وق ت�ج��رب��ة ح ��داد بلغة أك�ث��ر ليونة

وت �م ��اس م ��ع ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة ،وف��ي
الوقت عينه ،تبنى ت�ص��ورات جديدة
عن الشعر لم تكن بعيدة عن تحوالت
قصيدة الفصحى التي بدأت معاركها
التجديدية إلق ��رار أن �م��وذج التفعيلة
ومن بعده نمط قصيدة النثر .طموح
ً
ّ
ت �م��ك��ن ج ��اه�ي ّ�ن م ��ن ت �ح �ق �ي �ق��ه ك ��ام�ل�ا،
ّ
خ� �ص ��وص ��ًا أن � � ��ه ع� ��ب� ��ر ع � ��ن امل � �ش� ��روع
ال�ق��وم��ي ال �ن��اص��ري ،وع��رف��ت أغنياته
ورس ��وم ��ه ال �ك��اري �ك��ات��وري��ة ان �ت �ش��ارًا
جماهيرًا ّ
دعم حضور قصيدة العامية
املصرية .هذا الحضور استثمره جيل
الستينيات األدبي الذي كان األبنودي
أحد أبرز طالئعه .تولى جاهني تقديم
األب �ن ��ودي م��ع مجيليه س�ي��د حجاب
وف� ��ؤاد ق��اع��ود ف��ي ال �ب��اب ال�ص�ح��اف��ي
ال�ش�ه�ي��ر ال ��ذي ك ��ان ي�ق��دم��ه ف��ي مجلة
«ص �ب��اح ال �خ �ي��ر» .ون �ش��رت «دار اب��ن
ع��روس» التي أسسها جاهني دي��وان
األب� �ن ��ودي األول «األرض وال �ع �ي��ال».
م�ن��ذ ع �ن��وان��ه أو ع�ت�ب�ت��ه االول � ��ى ،ع� ّ�ب��ر
األب� �ن ��ودي ع��ن خ �ي��اره ب��ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
ه �م��وم أه ��ل ال�ص�ع�ي��د ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون
الفقر والتهميش .تماهى األب�ن��ودي
مع الخيار الذي تبناه قريناه الشاعر
أم ��ل دن �ق��ل ،وال �ق��اص ال�ش�ه�ي��ر يحيى
ال �ط��اه��ر ع�ب��د ال �ل��ه ال �ل��ذي��ن ج ��اءا معه
م��ن ق�ن��ا ال��ى ال �ق��اه��رة .ل�ك��ن األب �ن��ودي
ع��رف ال�ش�ه��رة بشكل أس��رع ح�ين قدم
نفسه كشاعر غنائي ع��رف��ت أغنياته
ال� �ط ��ري ��ق إل � ��ى االذاع� � � � ��ة م� ��ع أص � ��وات
نضرة مثل محمد رش��دي ،ومن بعده
ع�ب��دال�ح�ل�ي��م ح��اف��ظ ،وم�ح�م��د ق�ن��دي��ل،
ون� �ج ��اة .أص � ��وات ت��ول��ت م��ع ملحنني
م �ث��ل ب �ل �ي��غ ح� �م ��دي وك� �م ��ال ال �ط��وي��ل
وم�ح�م��د امل��وج��ي م�ه�م��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
«ثورة يوليو» وخياراتها السياسية.
من بني مجموعة من املواهب الكبيرة
ف � ��ي ج� �ي� �ل ��ه ،ع� � ��رف األب � � �ن� � ��ودي ك �ي��ف
ي�س�ت�ث�م��ر مخيلته ال�ص�ع�ي��دي��ة ال�ت��ي

تحفل ب��االس��اط�ي��ر ال�ت��ي ك��ان��ت أسبق
م��ن معرفة النقد ال�ع��رب��ي بما يسمى
اآلن بـ«الواقعية السحرية» .اختزنت
ذاكرته السير واملالحم الشعبية التي
أع��اد إنتاجها وه��و يكتب عن مالحم
ألفراد عاديني كانت الحيلة طريقتهم
األول � � ��ى ف ��ي م �غ��ال �ب��ة ال � �ب� ��ؤس ،وك ��ان
ايمانهم ب�ث��ورة ن��اص��ر أف�ق��ًا واع� �دًا لم
يتركوه.
يعرف ق��راء العامية املصرية املالمح
التي رسمها األب�ن��ودي لبسطاء مثل
«أح�م��د سماعني» أو «ح��راج��ي القط»

عرف كيف
يستثمر مخيلته
الصعيدية التي تحفل
باألساطير والمالحم

العامل في السد العالي وهو يتبادل
خطاباته م��ع زوج �ت��ه .ك��ذل��ك يعرفون
أم��ه ف��اط�م��ة ق�ن��دي��ل و«ال �ع��ام��ة يامنة»
ال �ت ��ي اخ� �ت ��اره ��ا األب � �ن� ��ودي ل �ي �ت �ب��ادل
م �ع �ه��ا ح � � � ��وارًا ش� �ع ��ري ��ًا ع� ��ن ه �م��وم��ه
ال� �ت ��ي راف� �ق� �ت ��ه ف ��ي س � �ن ��وات ال �غ �ف��ران
ال �ت��ي يعيشها ب�ع��د إن �ج��از م�ش��روع��ه
ً
الشعري كامال .هذه الشخوص كانت
أق �ن �ع��ة ش �ع��ري��ة اب �ت �ك��ره��ا االب� �ن ��ودي
لتحقيق هدفني :األول إيصال رسالته
الشعرية ،وتأكيد انحيازاته للفقراء
وامل �ه �م �ش�ي�ن .وال �ث��ان��ي ال �ع �ي��ش ب�ق��در
م��ن ال� �ت ��وازن ي�ج�ن�ب��ه ت�ج��رب��ة ال �ص��دام
مع السلطة .تجربة عاشها األبنودي

م�ن�ت�ص��ف ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ح�ي�ن ت�ع��رض
ل�ل�س�ج��ن ع ��ام  1966ب�ت�ه�م��ة االن �ت �م��اء
إل� ��ى ت�ن�ظ�ي��م ش �ي��وع��ي ص �غ �ي��ر اس�م��ه
«وح � ��دة ال �ش �ي��وع�ي�ن» .ك��ان��ت غ��ال�ب�ي��ة
أعضائه من الكتاب والفنانني أبرزهم
ج �م��ال ال �غ �ي �ط��ان��ي ،وص�ل��اح ع�ي�س��ى،
وص� �ب ��ري ح ��اف ��ظ ،وال� �ن ��اق ��د اب��راه �ي��م
ف�ت�ح��ي .س�ج�ن��وا جميعًا ث�لاث��ة أشهر
ق�ب��ل اإلف � ��راج ع�ن�ه��م اس�ت�ج��اب��ة لشرط
وضعه جان بول سارتر لزيارة مصر
ق �ب��ل أي � ��ام م ��ن ن �ك �س��ة ال � �ـ  1967ال �ت��ي
ً
كانت زلزاال دفع الكثير من أبناء هذا
الجيل إلى مراجعة قناعات سياسية
وف�ن�ي��ة .ي ��روي األب �ن��ودي أن��ه اكتشف
ّ
ف ��ي ال �س �ج��ن أن «ال �ش �ي��وع �ي��ة ل�ي�س��ت
طريقًا لتحقيق الذات أو تقديم الخير
إلى الفقراء» .جاءت النكسة ليرى كل
األح�لام تنهار .ك��ان أول رد فعل على
ال �ن �ك �س��ة األغ �ن �ي��ة ال �ت��ي ك�ت�ب�ه��ا لعبد
الحليم حافظ بعنوان «عدى النهار».
أغ �ن �ي��ة ج� ��اءت ع �ت��اب� ّ�ًا ل �ن��اص��ر ودع �م��ًا
الستمراره زعيمًا .إنها مفارقة جيل
ال م�ف��ارق��ة ت�خ��ص ش�خ��ص االب �ن��ودي
ال ��ذي خ ��رج إل ��ى ال�ج�ب�ه��ة ل�ي�ك�ت��ب «ي��ا
بيوت السويس» .ديوانه «وجوه على
الشط» ال��ذي ي��روي تجربة أبناء مدن
ق �ن��اة ال �س��وي��س ب �ع��د ت�ه�ج�ي��ره��م إث��ر
العدوان ،التي استندت الى شخصية
اب� ��راه � �ي� ��م اب� � ��و ال � �ع � �ي ��ون ال �ص �ع �ي��دي
ال � ��ذي اس �ت �ق��ر ف ��ي ق ��ري ��ة «ال �ج �ن��اي��ن»
ق ��رب ال �ق �ن��اة .وه� ��ذا ال �ن��ص ذو نفس
م �ل �ح �م��ي الف � � ��ت ،ال � ��ى ج ��ان ��ب س �ط��وة
ال �ح��س ال �س��اخ��ر وال �ع �م �ي��ق ب��امل�س��اف��ة
بني السلطة وأحالم الناس .بعد وفاة
ناصر ،بدأ السادات التضييق األمني
ع �ل ��ى األب� � �ن � ��ودي ال � � ��ذي رف � ��ض «أم� ��ن
ال��دول��ة» .سافر إلى تونس الستكمال
م�ش��روع��ه ف��ي جمع ال�س�ي��رة الهاللية.
وف�ض��ل ال�ت�ف� ّ�رغ لكتابة االغ�ن�ي��ة كحل
ّ
ل �ت �ج �ن��ب امل ��واج � �ه ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة .ل �ك��ن

ت �ح��رش ال �س �ل �ط��ة ل ��م ي �ن �ت��ه .اس�ت�ط��اع
األب �ن��ودي ال �خ��روج م��ن م�ص��ر بعدما
يئس األم��ن منه .اختار الشاعر لندن
منفى اختياريًا لثالث سنوات ،أنهاها
ع �ب��د ال �ح �ل �ي��م م �س �ت �خ��دم��ًا «س�ل�ط�ت��ه»
ف��ي ال�س�م��اح ل��ه ب��دخ��ول م�ص��ر .اعتقد
ّ
السادات أن األبنودي سيكون صوته،
ف��أع �ل��ن رغ �ب �ت��ه ف ��ي ت �ع �ي �ي �ن��ه «وزي � � �رًا
للثقافة الشعبية» .لكن
األبنودي رفض اتفاقية
«كامب دايفيد» ،وكتب
ق � �ص � �ي ��دت ��ه ال� �ش� �ه� �ي ��رة
«امل� �ش ��روع وامل �م �ن��وع»،
وه ��ي أق �س��ى ن�ق��د ُو ِّج ��ه
إل � ��ى ن� �ظ ��ام ال� � �س � ��ادات،
وك ��ان ��ت إح� ��دى وث��ائ��ق
التسوية بني االبنودي
وال �ي �س��ار ال� ��ذي غضب
رم � � � � � � ��وزه م � � ��ن ت� � �ق � ��ارب
االب � �ن ��ودي وال � �س ��ادات.
وب�س�ب��ب ه��ذا ال��دي��وان،
ج� � � ��رى ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق م��ع
َّ
ف��ي كلمة مسجلة ُبثت
األب �ن��ودي أم ��ام امل��دع��ي
ال � � � �ع� � � ��ام االش � � �ت� � ��راك� � ��ي
خ�ل�ال االح��ت��ف��ال بجائزة
ب�م��وج��ب ق��ان��ون سمي
محمود دروي��ش ،سرد عبد
«ح� � �م � ��اي � ��ة ال � �ق � �ي� ��م م��ن
ال��رح��م��ن األب��ن��ودي بداية
ال � �ع � �ي� ��ب» .ي � �ق� ��ول ع �ب��د
عالقة الصداقة الطويلة
ال � ��رح� � �م � ��ن األب � � �ن � � ��ودي
ال��ت��ي ام��ت��دت بينه وبني
ب �ل �ه �ج �ت��ه ال �ص �ع �ي��دي��ة
دروي����ش (ال���ص���ورة) منذ
ال � �ح� ��ادة« :ف� ��ي ح�ي��ات��ي
عام  1968واستمرت حتى
أخ�ط��اء بالغة القسوة،
ن � ��دم � ��ت ع � �ل � �ي � �ه ��ا .ل �ك��ن
رحيل «شاعر األرض» عام
ف � ��ي ال � �ش � �ع ��ر ،ل � ��م أن � ��دم
 .2008وقال األبنودي« :رحل
ع �ل��ى ش ��يء ألن ال�ش�ع��ر
محمود دروي��ش وع��اد إلى
م�ق��دس ،ال يأتي بقرار،
مثواه األخير في فلسطني.
هو هبة من الله».
ف��ل��س��ط�ين ال��ع��ظ��ي��م��ة،
ط� � � ��وال م� �س� �ي ��رت ��ه ،ظ��ل
م ��وق ��ف األب� � �ن � ��ودي م��ن
فلسطني التي أحبها كما
ال� �س� �ل� �ط ��ة م� � �ث � ��ار ل �غ��ط
لم يحب أح �دًا ،كما غناها
ب�ي�ن م�ن�ت�ق��دي��ه .غ �ي��ر أن
في شعره .بيت شعري واحد
ع�ل�اق� �ت ��ه ب��ال �ج �م��اه �ي��ر
منه يعادل شعراء كبارًا».
ظ� �ل ��ت ف � ��ي م � �ك� ��ان آخ ��ر
بفضل اعتماد صاحب
«ال��زح �م��ة»ع �ل��ى آل �ي��ات
ف� ��ري� ��دة ف� ��ي ال �ت ��واص ��ل
مع الناس ،تقوم على استخدام ذكي
ل �ل �ه �ج��ة ص �ع �ي ��دي ��ة م �ط �ع �م��ة ب�ن�ف��س
س��ردي س��اخ��ر .وص�ف��ة ف��ي ب�ن��اء نص
ش�ف��اه��ي ب��ال�غ��ة ال�ع��ذوب��ة وف��ي ال��وق��ت
ع �ي �ن ��ه ي �ت �م �س��ك ب� �ش� �ع ��ري ��ة ص ��اف �ي ��ة،
ك �م��ا ي�ت�ج�ل��ى ف ��ي دي��وان �ي��ه ال �ب��ارزي��ن
«الفصول» و«صمت الجرس» .عمالن
يتسمان بسمة حداثية الفتة ،يحمالن
قدرًا من التأثر الواضح بشعرية سان
ج��ون ب�ي��رس ،وامل�ق��والت التي أطلقها
غ� ��ارودي ع��ن ت�ل��ك ال��واق�ع�ي��ة ال�ت��ي بال
ضفاف .واقعية ال ت��رى في التجريب
ال �ف �ن��ي ت �خ �ل �ي��ًا ع ��ن م �ف �ه��وم االل � �ت ��زام
باملعنى اإليديولوجي الضيق ،وهو
امل �ع �ن��ى ال � ��ذي ظ ��ل األب � �ن � ��ودي واع �ي��ًا
لخطره على النص الشعري.

صداقة طويلة

رحيل

األبجدية الجلجامشية ال تموت
محمد سعيد الصكار...
ّ
بغداد ــ حسام السراي
رح� ��ل م �ح �م��د س �ع �ي��د ال �ص �ك��ار ف��ي
ب ��اري ��س أم� ��س ع ��ن ع �م��ر ن ��اه ��ز 80
عامًا ،بعد مسيرة غنية في الخط
يعد
والشعر وال��رس��م والصحافةّ .
الصكار (1934ـ �ـ  )2014امل��ول��ود في
قضاء املقدادية في محافظة ديالى
أح��د أب ��رز أع�ل�ام ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��راق� ّ�ي��ة
ّ
وتفردًا.
واألكثر إنتاجًا
م��ع ان �ت �ق��ال ع��ائ�ل�ت��ه إل ��ى م�ح��اف�ظ��ة
ال� �ب� �ص ��رة ،ب � ��دأ ال �ن �ش ��ر امل �ب �ك ��ر ف��ي
صحف «أب��و ن��واس» و«الخواطر»
و«ج �ف �ج �ي��ر ال� �ب� �ل ��د» ،ث� � ّ�م أص�ب�ح��ت
محطة
«م�ك�ت�ب��ة ع�ب��د ال �ل��ه ف��رج��و»
ّ
م�ه�م��ة ف��ي ت�ك��وي�ن��ه ال�ث�ق��اف��ي «ي��وم

ك ��ان ع �ي �ب��ًا ع �ل��ى ال� �ش ��اب أن يظهر
في الشارع من دون كتاب» ،مثلما
صرح م� ّ�رةّ .
تطور وعيه في مشهد
ثقافي بصري ب��رز إل��ى جانبه فيه
األدب ��اء :سعدي ي��وس��ف ،ومحمود
ع� �ب ��د ال� � ��وه� � ��اب ،وم� � �ه � ��دي ع �ي �س��ى
الصقر.
ّ
ّ
«أبجدية
أهم انجاز يحسب له ،هو
ّ
ال �ص �ك��ار» ال �ت��ي س��ج �ل��ت بوصفها
ب� � ��راءة اخ� �ت ��راع ف ��ي ب� �غ ��داد ول �ن��دن
وباريس ،وهو املشروع نفسه الذي
ّ
يتعرض بسببه إلى
ك��ان يمكن أن
التصفية الجسدية ف��ي ب�غ��داد من
قبل سلطة البعث حينها ،إذ وجهت
إليه تهم تقود إل��ى اإلع��دام .وصف
�أن��ه ص��ان��ع األب �ج��دي��ة ال�ط�ب��اع� ّ�ي��ة
ب� ّ

�وض �ح��ًا رؤي� �ت ��ه ف ��ي م�ق��ال
وع � ّ�ل ��ق م� ّ
تفصيلي« :الحركة الفضلى للحرف
هي ما كانت في االتجاه الطبيعي
ل �ح��رك��ة ال �ع�ي�ن أث� �ن ��اء ال� � �ق � ��راءة ،أي
أن امل� �ي�ل�ان ي �ك��ون م ��ن ال �ي �م�ين إل��ى
ّ
ال �ي �س��ار ك��ون��ه ال ي�ت�ع��ب ال �ع�ي�ن .أم��ا
ال �ع �ك��س ف �ه��و م �ت �ع��ب ل �ه��ا ،وم��رب��ك
لعملية االستيعاب» .لكن الصكار
ّ
ل�ي��س ال�خ �ط��اط امل��اه��ر ف�ح�س��ب ،بل
ه ��و أي� �ض ��ًا ال� �ك ��ات ��ب وال �ص �ح��اف��ي،
والشاعر ال��ذي أص��در دواوي��ن عدة
منها «أم �ط��ار» ( )1962و«برتقالة
ف��ي َس� � ْ�ورة امل ��اء» ( .)1968أش�ع��اره
ك� ��ان� ��ت م� � �ح � ��ورًا ل�ل�اح� �ت� �ف ��اء ال � ��ذي
أق�ي��م ق�ب��ل ّأي ��ام ف��ي مناسبة بلوغه
ال� �ث� �م ��ان�ي�ن ،ق ��رأه ��ا امل� �م� �ث�ل�ان ه��ال��ة

عمران وجان داميان باربان .صدر
يومها كتاب بالعربية والفرنسية
ب �ع �ن��وان «م ��ن ب �غ��داد إل ��ى ب��اري��س»
ض � � ّ�م ق� �ص ��ائ ��ده ب �ت��رج �م��ة ل �ع �ب��اس
محسن .الصكار ك��ان دوم��ًا يفاجئ
جمهوره بأجوبة ذكية وآراء حادة.
ّ
�رة عن
ل��ذا ّ
رد على س��ؤال وج��ه له م� ً
الفن األقرب إلى روحه ،فأجاب« :أنا
ّ
أق ��رب إل ��ى ال�ش �ع��ر ،ل �ك��ن ه �ن��اك رأي��ًا
ّ
ّ
يقول ّإنني شاعر في خطي وملون
ف ��ي ش � �ع� ��ري» .وال ن �ن �س��ى ت �ج��رب��ة
ال �س �ي �ن �م��ائ��ي م �ح �م��د ت ��وف� �ي ��ق ف��ي
توثيق إبداعات الصكار ،عبر فيلم
تسجيلي أسماه «شاعر القصبة»
ع� ّ�رف كثيرين م��ن ال�ش�ب��اب بمنجز
ال �ص �ك ��ار امل �ن �ف��ي ع ��ن ال � �ع� ��راق م�ن��ذ

السبعينيات (ع��ام  1978تحديدًا).
ك�ت��ب ال �ش��اع��ر م�ح�م��د م�ظ�ل��وم على
الفايسبوك ،مؤبنًا الراحل« :حروف
ك�ث�ي��رة ف��ي ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر ،م��ن ال�ت��ي
نستخدمها ،هي من تصميم محمد
ُّ
سعيد الصكار ال��ذي يعد رائ�دًا في
ه��ذا امل�ج��ال .ال أعتقد أن هناك منذ
ّ
ه ��اش ��م ال � �ب � �غ� ��دادي ،م ��ن ي �ض��اه �ي��ه
ف � ��ي إض� � �ف � ��اء روح ع � �ل ��ى ال � �ح ��رف
ت�ج�م��ع ب�ي�ن ال �ب��راع��ة ف ��ي اس�ت�ل�ه��ام
األص � � � � ��ول ،واإلب � � � � � ��داع ف � ��ي اب �ت �ك ��ار
أش �ك��ال جمالية ل�ل�ح��رف .ال�ح��روف
ال�ع��رب� ّ�ي��ة ...أبجديته الجلجامشية،
تلك العشبة التي سوف تنمو منها
الكلمات ،وتؤلف كتبًا .مثل الصكار
ال يموت»

