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 أنِت قبيحة هذا الصباح

 

 استوت باريس في مقعدها!

أطفـــست ســـي ارمها المنعوـــة،  موقفـــت  ـــ  ال ـــال    

  الضحك!

 ل،  مصــا د دنانــ  فــي الهــوا   حــدا افنف ــار اأ

 اأفق،  انتثرت شـاايا  فـي  ـل ال وانـأل  اأنحـــا ..      

 لقــد  ــان هنــاا بعــ، القت ــب،   ــدد ف بــس  بــ  مــ       

 ال رحب!

ها قد اشـتعل ثـوب بـاريس اأنيـق،  هـا هـي من ـأل         

 م م م أطراف  التي شر ت متساقط   ب التراب.

! متوقـ   أن بد ف فالحف ة اآلن، ل رقص  قت ف -

 لـم   ل   ،(مطبق صمت في استغرقْت ثم ممتمْت ه ذا)



 

 6 
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  ـان  فقـد   قفتهـا،  فـي  اسـتوت  حتـب  طويـل   قـت  يم،

 !اأرجا   ل في يد ِّي الثاني افنف ار صوت

 انت باريس متط ع إلب الحر  ب ثير م  اإلشـفا،،  

 ثمــة جــدار  ــان يهــوي،  هنــا لوحــة نبورمريــةن  انــت   

معبــب بهــا،  را حــة  متوــو     ــب اأرض،  النــار ما الــت  

الصــــباأل  األــــوان  القمــــاب مسنــــذ بتالبيــــأل الم ــــان.  

مســ ي  هــذا ال نــرال ال بيــر، لقــد  ــان الحريــق ي حــ    

فــي ثقــة  هــد   نحــو  قنــ ، ثــم فمــ ، ثــم أنفــ  الطويــل    

ــي  جــو       ــ  اآلن يحــدف، بوــد  ف ــ  الصــغيرمي ، إن    يني

الحر ، الذي  أنذت مالمح افضطراب مبد  ج ي ـة فـي   

! أجل، لقد  انوا يتمتمون في همس.. همـس  ممتمامهم

ــ ال الـــذي أنـــذ    شـــديد شـــديد، يهيجـــون ال ـــواب ل سـ

يتعاظم  يتعاظم في  ينيف ال نـرال ال تـي  التهمـت النـار     

 في هذ  ال حاات أطرافهما:

 قا ـد  هتـ  ! )الحـرب  أ  نا لقد! ال نرال سيدي -

 نهايـة    ـب  يـسمي   ـان  الـذي  ال هـأل  يسـابق   هو الحر 

 (.افحمرار في مسنذ ال بهة أطراف ابينم العيني ،

ـــد الحــر  ينهــي هــذ  ال م ــة حتــب      ـــاد قا ـ  مــا  ـــ
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انثال بصخأل جدار آنر، لقد سقط بالضبط  نـد أقـدا    

بــاريس!  يقــول بعــ، شــهود العيــان: إن بعــ، الطــوب 

قد هوى   ب  تفها،  أن لوحًا نوـبيًا قـد ش فهــــا فـي     

طويــٌل أحمــر  الخــــدف! فت امـــــل، فــي لحاــة  احــد ، نــٌط

ــا      ــ ،  هنـ ــفل الوجـ ــب أسـ ــب حتـ ــا اليمنـ ــ   جنتهـ ــدف مـ امتـ

ــي      ــتوي فـ ــادت مسـ ــم  ـ ــومي  ثـ ــو  أ  نطـ ــت نطـ مراجعـ

ج ســــتها.. موــــعل ســــي ار  جديــــد ..  منهمــــر فــــي      

 الضحك.. ضحك هستيري يوب  ال نون.

 بـاريس  د  ت) اأ غـاد  أيها ال نرال رماد ارفعوا -

 ةال وحـ  إلـب  اليسـرى  بقـدمها  موـير   هـي  الصـوت،  بهذا

 (.ل توف المحترقة البورمرية

 قال قا د الحر :

 غــدًا  ســنقب،! سـيدمي  يــا الحـرب  أشــع نا لقـد  -

 ال ــــدار، حطمــــوا الــــذي  اأنــــذال   ــــب غــــد بعــــد أ 

! نعـرفهم  إننـا ! المبـارا  ندا  ش فوا ال نرال،  أحرقوا

.. ال ي يـة  النـوادي  فـي .. المطـا م  فـي ! اآلن أمامنا إنهم

ــي ــات فـ ــر  محطـ ــي.. الميتـ ــانع فـ ــيتر ي  مصـ ــي.. سـ  فـ

 فــي.. بــورد  فـي  الخمــور معامــل فـي .. مرســي يا مـوان  



 

 8 
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 لهــم إن! المتوـابهة  اأنـرى   المقـاهي  الفـو يتس  مقهـب 

 المسـتطي ة  الوجـو  .. نفسـها  السـحنة .. نفسـها  المالمح

 النحي ـــة  الوـــوارب.. نفســـها الضـــيقة ال بـــا .. نفســـها

 !نفسها ل سخرية المثير 

 : أضاف

   ــــــيهم ب،القــــــ ســــــن قي: ال مي ــــــة ســــــيدمي -

 الـــبالد، مـــ  ســـنطردهم.. الســـ   ســـنود هم.. جميعـــًا

 .أنرى مر  إليها دنولهم  نحار

 :ه ذا انتتم ثم

!.. ســـــــننتقم! المبـــــــارا الوجـــــــ   ات ســـــــيدمي -

 !اآلن بافنصراف فسمريني

انصــرف ال ميــع!  بقيــت بــاريس منصــت ب ثيــر مــ    

التحفُّــ  لحر ــة النــار التــي  انــت مســري فــي المقا ــد..    

ط  مريــأل   ــب الطــا فت..  مــ  حــواف  منســاب فــي بــ

اأبواب..  شقو، النوافذ..  هذ  ال ي ة لم يعد  ا ف 

اف  ورديــــون يســــتسن  شــــ و  الــــذي ا تــــاد أن يبثــــ   

 ينوـــر  فـــي مثـــل هـــذ  المســـا ات الصـــيفية الواضـــحة   

ــ ف      ــرقص، أ  هـ ــ  الـ ــوقف   ـ ــا  مـ ــع النسـ ــر . جميـ المبهـ



 

 9 
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ــالسن،       ــب مــ  نالف ــي الخطــو  اأ ل ــًا ف أ  مســمفرن ممام

ــًا  مــا        ــانقون.. مســمفرن ممام ــة مــ  نالت ــي الثاني ربمــا ف

يحــدا  نــدما نوقــ  ف ــس  في مــًا   ــب مناــر بذامــ  أ    

حر ة بعينها. هناا صوت  احد ظل ينبعب م  البعيـد،  

 ي ـــأل أن مصـــمت  ـــل اأشـــيا  إ ا أردنـــا بالفعـــل أن      

نتم   م  فهم  ل ما يقـول! إنـ  صـوت نإديـت بيـافن      

تــي أنرســها الخمــر  الحوــي   م ــك المغنيــة الوــهير  ال 

ــردفد فــي  هــ  شــديد أغنيتهــا..       ــت م  المــوت، لقــد  ان

أ   .. أقصد اأغنية التي لها فضل  بير في مسلق ن ـم  

اأســـطور : ن نـــدما م ـــون الحيـــا   رديـــةن. اقتربـــت      

بــاريس مــ  النافــذ ،  أنــذت مطــل   ــب الخــار ، فقــد     

أش اها ندا  نبيافن البعيد المتقطع ف سن  يصـعد مـ    

اع بجر..  ان الوارع ناليًا م   ل شي ، إّف م   لـك  ق

ــود      ــم يعـ ــ ، ثـ ــب ينطفـ ــور حتـ ــور  يغـ ــذي يغـ ــوت الـ الصـ

فيطفــو متســ اًل  بــر الهــوا  الخفيــ  الحــذر الــذي  ــان   

 سيفد الحر ة في هذا الم ان الموح .

 !الحأل يعي  -

ف ــــس  انبعـــــب هـــــذا الصـــــوت مـــــ  إحـــــدى   ايـــــا  
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واضـعة  الوارع..  ان هنـاا جسـد مـا يحتـل مسـاحة مت     

مــ  الرصــي  الرمــادي!  ــان ل  ســد ر بتــان.. ر بتــان     

 هنتان.. يضمهما إلب صـدر ،   ـان لـ  سـاقان ي فهمـا      

بذرا ي  القصيرمي ، لقـد بـدا   ـب رأسـ  شـعر  ثيـ ..       

 ثيــ  بح ــم الحــ ن،  ــان هــذا الوــعر يتمــدد بصــور      

متوحوــة إلــب مســاحات شاســعة مــ  الوجــ .  ــان يرقــد  

ـــات  ــة، مبـقــــــــب فـــي   ب انـــأل ال ســـد نمـــس  جاجـــ فارغـ

ج  هــــا الســــف ي مقــــدارن هــــي ن مــــ  النبيــــذ الــــردي !..  

 الردي  جدًا!

 !أنا  يعي .. الحأل يعي  -

انف ر الصوت مـر  أنـرى مـ  جـوف  لـك ال سـد،       

 ل   بدرجة أقل ج بة، فقد  ان الرجل الها م المتهالك 

يستس م ل نو .  يبد  سعيدًا بهذ  المسـا ات الصـيفية   

 د الوتا  القامل!التي منسي  بر

 الموــــــــرد ن هــــــــ ف  ســــــــعيد ن هــــــــم  ــــــــم -

ــارن ــم ،نال  وشـ ــدر ن ف فهـ ــا ا يـ ــدا مـ ــدينتهم يحـ  لمـ

 !ال مي ة

ــب     ــها إلـ ــند رأسـ ــي مسـ ــنا   هـ ــاريس الحسـ ــا بـ قالتهـ
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جــدار النافــذ   ممســح الخــط اأحمــر مــ  الــد  الــذي        

 م امل   ب ندها منذ اليو .

صـــوت آنـــر  ـــان يـــسمي مـــ  الـــدانل.. مـــ  دانـــل  

 اسم  الت يف يون:صند ، شرير 

ــراهيم ســراح إطــال، يريــد ن!.. العــرب إنهــم -  إب

 ! بدال  

ســمعته هــذا الصــوت.. فــي غرفتــي.. فــي الفنــد،       

 الذي أس ن ! فتع  بت!

 ثم  اد الصوت:

ــل - ــرب إنهـــــم أجـــ  لم طـــــ  مـــــاريخهم  إن.. العـــ

 !اأبريا   قتل باإلرهاب

أما اآلن فقد غضبته فعاًل!.. فهذا الصـوت الوـرير   

من  هـذا الهـذيان يحـذف  مـدًا نجـور ن       الذي يتدفق

م  مقدمة اسـم نإبـراهيم  بدال ـ ن، ثـم إنـ  يت اهــــــــل       

أن هناا  ربًا أبريا  ف يعرفون أصاًل م   - مدًا أيضًا-

هو هذا نالمناضـلن المعتقـل، الـذي ف بـد مـ  إطـال،       

يـدلسس   -في النتي ة  -سراح ،  هذا الصند ، الورير 

 ندما يقول: نالعرب!ن. ه ـذا     ب نفس     ب النا 

   ب إطالقها.. فال يستثني.
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ــيدمي  - ــةســـ ــا   ال مي ـــ ــارا! إننـــ ــ  المبـــ  ات الوجـــ

نعــرفهم.. هــ ف  الــذي  أشــع وا النــار فــي ثوبــك اأثيــر    

ال ميل! ه ف  الذي  رسموا هذا الخط اأحمر القبـيح  

ــارا! إن لهــم       الــذي يتمــدد مــ  جديــد   ــب نــدا المب

المر بـة المسـتطي ة نفســها..    السـحنة نفسـها.. الوجــو   

الووارب النحي ة المثير  ل سـخرية نفسـها.. سـنطردهم    

 م  البالد،  ل  ندن هم إليها مر  أنرى!

 ثم أضاف:

مـا ا فع ـوا قبـل إ ا ـة      -سـيدمي!   -هل مع مي   -

هذ  النور  بق يـل  لقـد ف ـر ا ث نـة الحـر  نفسـها..       

أجــل! قّت ــوا النــا   البــوليس فــي مقــر البــوليس نفســ ! 

ــوليس قبــل لحاــات أمــرف  ــ    العــار..       لقــد م ــرع الب

مصوري يا سيدمي أقول لقد ف ر   هـو نفسـ !  هـاهم    

رجــــال الحــــر  يقفــــون محــــت نافــــذمك اآلن،   يــــونهم 

م ر  ـــة فـــي الرصـــي .. يناـــر ن إلـــب محـــت، فالخ ـــل 

 ي   هم  ام ي !.

ثـــــم انط ـــــق مـــــ  جديـــــد ي ـــــرر محديـــــد هويـــــات 

  جــوههم المســتطي ة،  المـذنبي ، بســحنامهم الســمرا ، 

  شواربهم النحي ة نالمثير  ل سخريةن.
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لقــد أنــذت أشــعر أننــي أنتنــق دانــل هــذ  الغرفــة    

فقد بدت ضـيقة جـدًا..  حقيـر  جـدًا..  مافهـة جـدًا..       

فخرجت ألو  بباب المصعد الذي سيسنذني إلـب محـت.   

 لحاتها لم أجد شيجًا أقولـ  لبـاريس ال مي ـة ال ريحـة     

 سوى هذ  ال م ة:

  سيدمي ال مي ة! إنني نا  .. نا   مث ك! -

******* 
 انفر  باب المصعد فالَفْيتهني بي  يدي !

ــات      ــ  همهمــ ــت لــ ــدفًا،   انــ ــا اًل جــ ــدينًا  هــ ــان بــ  ــ

متـــدحر  بتثاقـــل شـــديد مـــ  بـــي  شـــفتي  الغ ياتـــي .. 

  م  محت أنف  الضخم:

 إلب أي   )سسلني( -

إلب الخار  )أجبت   أنا أنسحأل م  بـي  قبضـتي     -

 ال تي  مرانتا اآلن(.

ــي .. ثالثــة..  وــر ..    هــم      لقــد رأيــته ن فــ  اثن

ــ      ــا  فـــي الطـــرف القريـــأل مـ ــير ن إلـــب مخـــر  الن ـ يوـ

الصـــالة الفســـيحة فـــي أرض الفنـــد،! البهـــو الـــذي بـــدا  

ــو،     ــغيرًا فـ ــند قًا صـ ــاا صـ ــل: إن هنـ ــًا، قيـ ــًا  ق قـ معتمـ
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ــا أن       ــاًل،  بمـ ـــل مهمـ ــ  ظـ ــب إنـ ــا فت،  حيـ ــدى الطـ إحـ

 -حتمـًا   - ـر ا  القـتهم بـ ، فهـو يحتـوي      ال ميع قد أن

ــة،  الفنــد، ســينف ر بعــد لحاــات، إن مباطــس        ــب قنب 

البــــوليس فــــي الــــتخ ص مــــ  هــــذا الصــــند ، الــــورقي  

 ال عي !

حــي  ب غــته الوــارع مــ  مخــر  الن ــا ، موــيت!..    

 مذ رته  مفنا الوي  رفا ة الطهطـا ي.. مـذّ رت  يـ     

مــــ   ب ثيــــر ال مي ــــة ــــان يتحــــدا  ــــ  هــــذ  بــــاريس 

افنبهــار،  ربمــا ق يــل مــ  الفهــم. لقــد  ــاد الرجــل أن       

ُيغمــب   يــ   هــو يتهيــس أ ل  جبــة إفطــار أه ــدفت لــ ،         

ُدِهَ  لعدد الصحون  اأقداح،  المال ق،  السـ ا ي ،  

ــيمن      ــعأل العاـ ــذا نالوـ ــد أن هـ ــان ي  سـ ــو ات،   ـ  الوـ

ــل      ــال يس ـ ــد ، فـ ــو ة ف بيـ ــ  بالوـ ــب فمـ ــل إلـ ــل اأ ـ يوصـ

،  ما أنـ  ف يس ـل بوـو ة غيـر . ثـم      اإلنسان بيد  أصاًل

يضــي  الصــعيدي البــري : ن ي  مــون أن هــذا أناــ    

 أس م  اقبةن. أما أنا فقد نهيِّل إلـي  أن هـذ  الوـوارع    

الفسيحة الم يجة اليو  بنسا  العرب  أطفـالهم، محتضـ    

اآلن أ ثر م  طهطا ي،  قد جاؤ ا جميعًا ل ر ـوع فـي   
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ــو،، يت ينـــــ    ــان المتفـــ ــراب اإلنســـ ــر ن، محـــ ون،  يتعطـــ

 يــــــدننون الســــــ ا ر اأمري يــــــة الفــــــانر  )الســــــ ا ر 

ــديهم،     ــس  ون بسيــــ ــم ف يــــ ــا،!(،  هــــ ــية ف مطــــ الفرنســــ

فـو،  لـك    - يرفضون النو    ب  ساد   احد !  يبد 

المقــاهي "أنهــم قــد آمنــوا بمقولــة رفا ــة بيــ ، مــ  أن   -

ــاب       ــل هــي م مــع أرب ــًا ل حــرافي ، ب ــا ليســت م مع هن

ــم  ــذا    ـــــب -الحوـــــمة!  هـــ ــهرها  -هـــ ــار ن أشـــ يختـــ

ــة      ــر ! الم مف ـ ــارات الفقيـ ــ  الخمـ ــون  ـ ــا، فيع فـ  أغالهـ

 م مياًل نسبيفًا!ن.

يـــا !.. بـــاريس مـــا مـــ ال محتوـــد بالعســـ ر،  هـــي   

ــفت      ــقة ا توـ ــا  اشـ ــة،  سنهـ ــذر    جيبـ ــة  حـ ــد  منه ـ مبـ

أمـــس، فقـــط أمـــس، أن َرُجَ هـــا قـــد ارممـــب فـــي أحضـــان 

لمحمـــل امـــرأ  أنـــرى، أ   سنهـــا  هـــر  لطمهـــا الهـــوا  ا 

بالنــار  التــراب، أ   سنهــا طفــل ُســر قْت لعبتــ  الوحيــد ،    

 لم ُيحضر ل  بديل  نها. لقد  انـت مـد ر فـي م انهـا،     

  حول نفسها،  هي م اد متدا ب نحو اأرض.

موــيته!..  صــورن  ثيــرٌ   انــت مقــتحم اأفــق: بــول    

أي وار يغني ل حأل. جاا بريفيـر يهتـ  ل وـعأل. سـيمون     
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فا  الب يد. مدا    ود مبيع النسـا   سينيوري  منادي لإلغ

ــوي أراغــون يحتضــ       بسثمــان باهضــة.. جــدف باهضــة!. ل

نإلــــ ان  الحــــ ب. مســــيو شــــوفاليي  )الرجــــل الوــــقي(  

يراقص مارلي  مونـور ..  ف يهم ـ  أحـد!! رجـل  احـد      

نصـ  جسـد،    -في هـذ  الصـور المتالحقـة     - ان يبد  

 نصــ  فــم،  نصــ  شــارب،  نصــ  أنــ ،  يحمــل فــي    

ــد ــي    إحـــ ــ  الفرنســـ ــتنم  الخبـــ ــ  نباغيـــ ــ  نصـــ ى يديـــ

ــب       ـــنباغيتن إل ــذا ال المســتطيل  الع ــا . )مــر  دنــل به

نيويورا، فاهت  العالم    (، اسم  سـ فاد ر دالـي.  ـان    

يحمــل فــي اليــد اأنــرى لوحتــ  المح مــة الت نيــك، التــي  

منار إليها بالمناار، فترى بورمرية لفـران  ي  ر  في ـت،   

يهــا بــد ن مناــار مــرى المــرأ   ل نــك حــي  معيــد الناــر إل

الع يبــة نغافنم همــة دالــي  حبيبتــ ، مراهــا مــ  الخ ــ   

 اريــة، مطــل مــ  نافــذمها   ــب جــ   مــ  البحــر اأبــي،  

المتوسط، ربما فـي أسـبانيا، أ  إيطاليـا، أ  م ـان آنـر.      

لقــد أدهوــني الت نيــك،  لــم مدهوــني أبــدًا ال وحــة؛ أن   

ريس ال مي ــة: الموضــوع   ــ  ُيــذّ رني بمــا هــي   يــ  بــا  

مناـــر إليهـــا مـــ  الفنـــد، أ  المطعـــم أ  الم هـــب، فتـــرى  
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امرأ  فامنة  احـد ،  هـي، بخـالف جميـع النسـا ،    ـب       

ضد جميع العم يات الحسـابية، مقبـل القسـمة   ـب أ ثـر      

مــ   احــد.. بــل   ــب ألــ .. أ    ــب م يــون  ألــ  مــر  

ــة      أنــرى. مناــر إليهــا مــ  نســا ري  ــورن أ  اأ اديمي

أ  جامعـة السـوربون، أ  ال ـوليو د  فـرانس،      الفرنسية،

أ  ســاحة ال ون ــورد، فتــرى بورمريــة لـــ ر فن بــارت، أ  

أندري  بر مون، أ شارل دي ول. منار إليهـا مـ  مسـرح    

أ ديــون، أ  اأ لمبيــا، أ  الغرانــد باليــ ، فتــرى مارســيل 

ــ       ــا مـ ــر إليهـ ــو. مناـ ــل، أ  بي اسـ ــاا بريـ ــانيول، أ  جـ بـ

ــة الضــيقة الرطبــ   ــي، أ  شــام ي ، أ     اأ ق ة فــي ســان د ن

بيغال، فتـرى مـدا  بوفـاري، أ  اأسـما  اأنـرى اأ ثـر       

  ضا ة!

لـــم ينت  نـــي مـــ  متابعـــة هـــذ  الصـــور التـــي  انـــت  

ــرأ ، إف صــوت قــاد       مقــتحم اأفــق،  مختــر، جــدار ال

مــ  هــذا ال نــدي الــذي يقطــع   ــيف الطريــق  اأنفــا ،  

 ـ  اسـمي،   إن  يق  أمامي اآلن،   ب الرصي . سـسلني  

 هويتي،  أ راقي،  لع   بدا أ ثر سعاد  حـي  ا توـ    

بدها ــ  الع يــأل أننــي  ربــي! ظهــر لــ  أننــي أنــا الصــيد     
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النادر الثمي  الذي سُيع فل بترقيت ، فإن لم أشترا فـي  

ــوأ    ــة، فسســ ــت المدينــ ــي اجتاحــ ــر  التــ ــرات اأنيــ التف يــ

افحتمــافت أننــي قت ــت الســيد  المســّنة نأ ديــتن، أ     

نميوـــيلن، أ  الســـيد  نلوســـيي ن، أ    هـــ  الســـيد  

م تمعــات. فقــد قــرأت اليــو  فــي نالفي ــار ن، أن أحــد  

ال نـــا  قـــد اقـــتحم منـــا ل الضـــحايا الـــثالا فـــي مدينـــة  

ــل،       ــع مقتيـ ـــت ه  أبوـ ــم قـ ــا، ثـ ــوب فرنسـ ــي جنـ ــي فـ نانسـ

 انتفــب.  مقــول ال ريــد : إنــ  نــالل شــهر أغســطس        

مـرأ   ا 75 -قـتالً -الماضي،  فـي بـاريس نفسـها سـقطت     

ُمسّنة، ثم يضـي   امـأل التقريـر مـا هـو أهـم،  هـو نأن        

قتـــــــــل المســـــــــنات  حوـــــــــية  ســـــــــادية ف يعرفهمـــــــــا 

ــا    ــيفًا! فسنـ ــت فرنسـ ــا لسـ ــيون!ن،  أنـ ــذي  -إ ًا-الفرنسـ الـ

قت ت  احد  م  ه ف  النسو ، أ  ربمـا جمـيعه ..!..   

م  يفك رقبتي م  مخ أل هذا الذ أل القبيح ! إن  ينار 

د مرب ني! أجل! فهذا هو  جهـي  إليف بفراسة م   ة م ا

المســـــتطيل،  جبهتـــــي الضـــــيقة،  ســـــحنتي الدا نـــــة،     

ــور       ــي جــ ــخرية! إننــ ــر  ل ســ ــة المثيــ ــواربي النحي ــ  شــ

إبــراهيم  بدال ــ  نفســ ، هاربــًا مــ  الســ  ،  إننــي نأي   



 

 19 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

محمــــدن، أ  نأي    ــــين مــــ  هــــ ف  القت ــــة الــــذي       

ــاهي اآله ـــة،      ــر ،  بعـــ، المقـ ــر ن محطـــات الميتـ ُيف فـ

ــ ــدن، أ  نأي    مرا ــــــ ــي نأي  أحمــــــ ــوليس. إننــــــ   البــــــ

ــرقة    ــابه ، أ  لســـ ــنات فغتصـــ مصـــــطفبن يقتـــــل المســـ

ــ .      ــي دان ـ ــل فـ ــة القتـ ــباع ن  ـ ــرد إشـ ــواله ، أ  لم ـ أمـ

الرصاصـــة لـــم معـــد فـــي جيبـــي، لقـــد انط قـــت فقت ـــت        

ــدي      ــة،  هــذا ال ن ــي ، أ   وــر ، أ  ما   احــدًا، أ  اثن

ــر،..     ــي أمعـ ــي ! إننـ ــة  ـ ــي غمضـ ــي تهمني فـ ــر  سـ الوـ

ص د  رقـًا..  سـس ترف حـاًف ب ـل شـي ! ف عـل هـذا        أمف

يع فـــل بترقيتـــ ،  لع ـــ  يـــدنل الرضـــا  نـــ  إلـــب نفـــو   

رؤسا      جت ،  ربما  ويقت ،  ستاهر صـورم  غـدًا   

في الفي ار ،  سيستضيف  الت يف يـون )القنـا  اأ لـب(،    

ــيرماح!     ســــي ون البطــــل،  هــــو قبــــل هــــذا  بعــــد  ســ

ــيي  ف ي يـــ  ــيرماح! أن الفرنسـ ــرفات  سـ ــذ  التصـ د ن هـ

الوحوــــــية! فهــــــم ف يقت ــــــون النســــــا !  ف ُيف ِّــــــر ن  

المقاهي،  ف يسـرقون البنـوا،  ف يختطفـون اأطفـال!     

 ف ُيهرفبــــون المخــــدرات! .. أنــــا شخصــــيًا ســــس ترف!  

 أجل.. سس ترف!
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  أنــا ق تهــا! )الم ــر  أنــا العاــيم، ال نــدي أيهــا -

 (.رقبتي م  اأنرى يد  أم س 

ــ ، فــي يعتــدل  هــو قالهــا) مــا ا   -   يضــم   قفت

 (.محفُّ  في ساقي 

ــراهيم جــور  أنــا! أجــل -  الــذي  أنــا!  بدال ــ  إب

  أنــا المســنات، النســا    ــل ،نأ ديــتن الســيد  قت ــت

 ل بــوليس العامــة  اإلدار  ،نرينــون مطعــم ف  ــرت الــذي

 !.باريس ق أل في

 مـا ا  أ ـرف   ف  جهي، قبالة رأس  ال ندي ثنب -

  هــو بســر ة، أ راقــي يفحــص د ــا ثــم يستنوــق،  ــان

 :يقول

 ال ا بة  البالغات  قوبة معرف هل -

 أنــا: فــس ًف  ا بــًا، بالغــًا لــيس هــذا ســيدي يــا -

ــي، ــي  ربـ ــتطيل،  جهـ ــي مسـ ــيقة،  جبهتـ ــواربي ضـ   شـ

 مرقيتـك،  مسنـذ  أن بـد  ف:  ثانيـاً  السخرية، مثير نحي ة،

 الفرنســيي  أن قــط نع ــم لــم:  ثالثــًا بطــل، إلــب  متحــو ل

ــب يقـــدمون ــاب   ـ ــل ارم ـ ــذ  مثـ ــال هـ ــية اأ مـ ! الوحوـ

  ذلك  أليس
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 أن اضــــــطررت  إّف! اآلن  جهــــــي  ــــــ  اغــــــرب -

 ! م   أدا  نالل البوليس إل اقة مخالفة أ طيك

فمــا  ــان أمــامي إّف أن أغــرب  ــ   جهــ !..  بعــد    

ــي جــدفًا مــ          ــان ن ف ــي م  ــرأت ف ــي ق ــذّ رت أنن لحاــة، م

د صــرفح، جريــد  المســا : أن مســ  ًف فرنســيفًا  بيــرًا قــ 

في ب د  ربـي  ـان يستضـيف ، بسنـ  ني ـأل  ـد  الخ ـط        

بي  اإلرهاب  العرب!ن  في مالمح الصور  التي نهوـرْت  

لهذا المس  ل  هو يدلي بالتصريح،  سنني قـرأت نسـبة   

طيبة م  افستحيا ،  مث ها مـ  الحـر  الوـديد! مـرى     

هــــل مــــذّ ر هــــذا ال نــــدي، الــــذي طالبتــــ  قبــــل ق يــــل  

تصــريح فعــد  ، ببالهــة، موقفــًا حقيقيفــًا   با تقــالي،  لــك ال

ــ ..     ــي نَغَرْبـــتهن  ـــ   جهـ ــم أننـ ــا! المهـ لح ومتـــ ! ربمـ

 فذهأل هو إلب ال حيم!

موــــــيت!..  مــــــذ رت  منــــــا الطهطــــــا ي ل مــــــر  

الثانيــة.. فهــو يقــول: ن ــاد  نســا  هــذا الب ــد  وــ         

الوجــ ،  الــرأ ،  النحــر  مــا محتــ ،  القفــا  مــا محتــ ،  

ي !ن.  ان يقول  لك،  هو فـي   اليدي  إلب قرب المن ب

قمة انفعال ! أ  قمـة ارمبا ـ ! فاجتـاحني ف ـس  إحسـا       



 

 22 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

غريــأل!.. لعــل  را  نِرد  ن الســيد  بــدالعال  ــ  دينــ    

إحدى ه ف  النسو ، فرفا ة يوير بوـي  مـ  الخوـية    

إلب َمَنص ـر  بـدالعال، الـذي مبـع نالفرنسـيسن أ  امـرأ        

في  العــرب مــنهم حــي  غــادر ا مصــر.   ثيــر مــ  حــرا   

الذي  يم   ن اآلن هذ  المقاهي المنتور    ـب حـافتي   

الوارع الطويل، يعيوون فـي هـذ  ال حاـات، نو ـًا مـ       

ــة   ــب اأقــل!  ن فهــا      ــرد ..  هــي ِردف   اطفي ــواع ال أن

دا مــًا امــرأ .. أ  ربمــا أ ثــر مــ  امــرأ . موــ  تنا منــذ     

 م  السيد  بدالعال، هي نالنحر  مـا محتـ ن،  نالقفـا    

ــ ن.  ل ــ : مــا ا يعنــي هــذا الوــي  اأ هــري       مــ ا محت

بـنما محت ن، ف قد  ررها مـرمي    سنـ  يريـد أن يسـتر     

ــي  نفـــوان        ــو فـ ــك  هـ ــ   تـــأل  لـ ــ  بالحيـــا ! لعّ ـ غري مـ

 ارمبا  ! .. العاطفي!

بـــاريس ما الـــت مرمب ـــة هـــي اأنـــرى،  ل ـــ  لـــيس  

لألسباب نفسها.. فهي  اريـة النحـر  مـا محتـ ، حاسـر       

حتــ ،  ل ــ  هــذ  المــر  بفعــل النــار  المــوت  القفــا  مــا م

  ليس باسم نالويا ةن  اإلثار !
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ينتور العس ر في  ل م ان!  سنهم يتسـاقطون مـ    

 فو،.. م  اأفق  اأرجا !

  يبــــات حــــي  يــــرمب   ال مــــيالت! يق ــــ : نفن، 

 ه  يردن ننعـمن.  يق ـ : ننعـمن،  هـ  يـردن نفن.      

ب ــة  هــل رأيــت هــل مصــاَدَف أن قاب ــَت أنــت جمي ــًة مرم 

 ي  متعـثر، ثم متدحر  المفردات فـو، نافـذ  ال ـال  !    

في مثل هـذ  الحالـة، نـذ يـدها  أسـ نها بـي  راحتيـك،        

ــاريس       ــد  . بـ ــر هـ ــد   أ  غيـ ــي هـ ــر فـ ــا منهمـ ــم د هـ ثـ

ال ريحــة مريــد أن متــدفق.. أن منف ــر.. فاســند رأســها  

إلب صدرا ق ياًل.. ق ياًل.. فهي فـي حاجـة شـديد  إلـب     

  لك!

 ــ  الصــند ، الــذي فــي الصــالة اأرضــية فــي     أمــا

ــد        ــي أحـ ــال لـ ــد قـ ــذّ ر  !( فقـ ــت متـ ــل ما لـ ــد، )هـ الفنـ

موظفي افستقبال بسن البوليس قـد أحضـر إلـب هنـا  ـل      

متف ـرات   -متف رات،  بع، الخبـرا  ضـد   -اآلفت ضد

أيضًا،  فرقة م  المطافي..  فرقة م  اإلسعاف..  قـد  

ــتح    ــا، ثـــم فـ ــ    هـ ــند ،!  طـــو ، الفنـــد، مـــ  جهامـ الصـ

ــ  مـــا ي ـــي: قـــار ر   طـــر صـــغير ،  منـــدياًل     فوجـــد فيـ
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أبي،،  ربطة  نق سودا ،  مقصفًا ل ووارب، فما  ان 

ــ      ــا ب مـ ــذا: بـــالأل  ـ ــية ه ـ ــ ِّل القضـ ــ  إف أن ُيسـ أمامـ

ــةن       ــ  امـــرأ  .. ن ربيـ ــال ف مســـ  ل مـ ــد،،  إهمـ الفنـ

أيضــًا! م هولــة،  يبـــد  أنهــا نســـيت الصــند ،؛ أنهـــا     

 مرمب ة! -هي اأنرى- انت 

******* 

يبــد  الصــباح  ســوًف  نــاماًل..  قــد  بــب الهــوا   

برماد صور  ال نـرال،  لـك الرمـاد الـذي  ـان يعبـر إلـب        

الخار  في هـد  ، مـ  نـالل النافـذ  التـي  انـت نصـ         

مفتوحة.. هنـاا بعـ، الغبـار الخفيـ  يهـوي فـي مثاقـل        

ــذي       ــر مالمــح اأشــيا  فــي الم ــان ال مــ  الســق ،  يغيف

  يضيق حدف الوحوة  الخوف  افرمباا!أنذ يضيق 

فتحـت بـاريس  ينيهـا فـي مثاقـل شـديد يبعـب   ــب        

الق ق! لم م     ب  ادمها في التهـا  قهومهـا الصـباحية    

بسر ة، ثم افنطال، ل ريح! أجالـت  ينيهـا فـي الم ـان،     

  سنها مستن د الـذا ر ، أشـيا   ثيـر  هنـا لـم معـد فـي        

 نـــرال..  أشـــيا  م انهـــا الصـــحيح،  فســـيما صـــور  ال

 ثير  لم معد   ب هيجتها اأ لب،  ف سيما َند  بـاريس  
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نفســها الــذي مــا ال الخــط اأحمــر ُيقسفــم  إلــب نصــفي ، 

شي   احـد فقـط ظـل هـو الهـاجس،  هـو متـب سـي ون         

افنف ار القاد    أيـ    هـذا الهـاجس  ـان يثيـر حالـة       

 غامضة م  الترقأل  الحذر، ما مفتس مبعب س ونًا مميتـاً 

فــي الم ــان،  فــي مــا  را  الم ـــــــــان!.. ف صــوت فــي       

الخــار  إف صــوت الســيارات التــي بــدت هــي اأنــرى،       

منهم ة في الحذر  الترقأل.. النـا  الـذي  نرجـوا إلـب     

الوــــارع لوــــرا  الح يــــأل  نبــــ  الصــــباح، يســــع ون..  

 يتنحنحون..  سنهم يريـد ن أن يـذيبوا أ ـوا  الوحوـة     

 الق ــأل،  ــدد مــ  أصــحاب   التــي مسنــذ بتالبيــأل الــذه  

المقــاهي أشــع وا المصــابيح فــي الــدانل، ل ــ  اأبــواب     

ظ ــت مواربــة بــي  نصــ  الخــوف  نصــ  الحــذر..  ــل    

اأشيا  في  ـل م ـان مبـد    ـب نصـ  حقيقتهـا، حتـب        

الرســـالة التـــي نوـــرها اليـــو ، المهـــاجر ن المغاربـــة فـــي 

الصح ،  الموجهة إلـب جـور  إبـراهيم  بدال ـ ،  انـت      

ــر ــ       مهْاهــ ــبهم إليــ ــون ط ــ ــم يع نــ ــا.. فهــ ــ  حقيقتهــ نصــ

بالتدنل لإليعا  إلب أنصـار  بوقـ  التف يـرات، د ن أن    

الــذي يقــ    -بالضــبط  -ي ونــوا متس ــدي  مــ  أنــ  هــو   
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ن   ما يحدا، ل نهم، فـي  ـل اأحـوال، يعرفـون أنهـم      

ــة      ــت هويــ ــا  انــ ــثم ، مهمــ ــدهم الــ ــم  حــ ــيدفعون هــ ســ

ر  هـذا  المس  ل الحقيقـي  ـ  هـذ  نالوحوـيةن. فبقـد     

الصـــــــند ، الوـــــــرير )الت يف يـــــــون(، أصـــــــبح العـــــــرب 

ــ     ــرب   ــ ــا  الغــ ــذبي  اهتمــ ــداا، م تــ يتصــــدر ن اأحــ

 بسياسيي   نبرا   العس ريي   اأمنيي .

باريس ف مسب  أحـد، فهـي موـعر هـي اأنـرى أنــــ        

ن ــ  هــذ  اأحــداا أشــخاص مر بــون ن     -بالفعــل-

مالمـــح شـــر، أ ســـطيةن،  هـــذا اصـــطالح جديـــد بـــدأ   

ــوب    ــيم       ــاري ل ــوليس،  الســيد جــون م يســتخدم  الب

اليمـــي ،  بعـــ، أجهـــ   اإل ـــال ..  هـــو يعنـــي  جوهـــًا  

ــر    ــة مثيـــ ــيقة،  شـــــوارب نحي ـــ ــًا ضـــ مســـــتطي ة،  جباهـــ

 السخرية!

بـــاريس ال ريحـــة مســـخر مـــ  غـــ ل بعـــ، أ ضـــا    

الح ومـــة الفرنســـية ل عـــرب،  هـــي معـــد   لـــك نو ـــًا مـــ  

ــوت!  ال    ــر الممقـ ــة أ  العهـ ــواع النخاسـ ــذي  أنـ ــد الـ وحيـ

أطربها، هو  امأل الد لة لـنش  ن قـدما  المحـاربي ن،   

حي  طالأل بتدمير قرية صـغير  فـي لبنـان، حيـب مقطـ       
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ن وير ن جور  إبراهيم  بدال  !  النبس الـذي ه ههـا،   

قــرار البــوليس بالط ــأل إلــب مــا يقــرب مــ   وــر  رجــال    

أ مال م  العرب، الرحيل  مغادر  الـبالد.. أمـا ال اليـة    

ألــ  نســمة، فمهــدفد   75انيــة،  هــي مهقــد ر بحــوالي ال بن

 بالس   أ  الطرد!

 العدل  يحيا! المبارا الوج   ات سيدمي -

ق تهــا فــي حضــر  بــاريس التــي بــدت حاقــد  جــدفًا،    

 بقدر ما هي جمي ة جدفًا،  فامنة جدفًا.  

ســيدمي العايمــة! لقــد قــال بط يمــو : ننــذ ا    -

ــسر ،      ــ  الفـ ــك مـ ــر،  المسـ ــ  البحـ ــدرف مـ ــ   الـ ــذهأل مـ الـ

ــي       ــو ير ف ــق ب ــان. فهــل ي ي الح ــر،  الح مــة ممــ  قاله

الح ومة أن يد و لتـدمير قريـة آمنـة فـي لبنـان، لم ـرد       

 أن جور   بدال   يعود أص   إلب هذ  القرية!

ــة موــــيح بوجههــــا  ــــ  الصــــوت!       ما الــــت المدينــ

ــك فــــي إ ــــاد  مرميــــأل  ا رمهــــا:  يــــ  جــــا ت         منهمــ

ــب     ــان ينهمــر ال ــاريس المفاجــس    مــ  أي ثقــأل   ال   فب

  ب نالف غيرها م  المدن،  انت م هو بما قال  فيهـا  

  ــي مبــارا،  بمــا يقــول فيهــا  ــل النــا ، مــ  أن ن ــل  
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إنســان يــت  م هنــا بحريتــ ،  ي تــأل )أ  يقــول( مــا شــا    

في أحوال الخ قن..  ال  بة التي في الخار  اآلن، هي 

ج بــة البــوليس الســري، الـــذي يتعّقــأل النــا ، يتصـــي د      

هم،  يحصــــــي أنفاســــــهم،  يفــــــت  جيــــــوبهم،  همســــــام

 محــافاهم،  ح ــوقهم،  منــانرهم، فــي الــدنول  فــي      

ــذ       ــ  مــر  من ــة أل الخــر  .. لقــد قــرؤ ا أ راقــي الثبومي

ال ي ــة البارحــة،  لقــد فتوــوني مث هــا أ  أ ثــر، مــا بــي     

ألفـًا مـ  أفـراد الوـرطة      70اليقاة  الح م! إن أ ثر م  

ديدًا   ـــــب  القــــوات النااميـــــة يفرضــــون حصـــــارًا شــــ   

المدينـــة،  القـــرار اأنيـــر ي ـــاد ينفـــي  ـــ  بـــاريس  ـــل  

صفامها التق يدية ال مي ة،  قد اهمخذت التدابير اأمنيـة  

الال مــة فــي التوــدد، فــي مــنح مسشــيرات الــدنول إلــب        

فرنســا   هــا!    را  الدان يــة فــي العواصــم اأ ر بيــة   

اأنرى امفقوا   ب إجرا ات مهدف إلب معقُّـأل الح قـات   

ــوا   ـــب د ـــم       ال ــة فـــي العم يـــات اإلرهابيـــة،  امفقـ مهمـ

ــك العواصــم، التــي        ــي م  ــات الوــرطة ف ــي  هيج ــا ن ب التع

ــات     ــة محر ـ ــد، لمتابعـ ــافت جديـ ــا  امصـ ــتعمل جهـ ستسـ

 اإلرهابيي  المط وبي !
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ســـيدمي.. إننـــي أن ـــر   يـــك هـــذ  الهيجـــة! فسنـــِت   -

 –ماهري    ب درجة م  الحقد بس ثر مما ينبغـي، إنـك   

ماهري  لي   ب نص  حقيقتك! لقد  ان  -أنِت اأنرى

ــ       ــا، الفـ ــ   وـ ــرا ،  ر اد  مـ ــال حـ ــوفر بـ ــ  ال ـ متحـ

 ال مال، هـم الـذي  يفتحونـ  فـي الصـباح،  هـم الـذي         

يوصـــد ن البـــاب ن فهـــم  نـــدما يـــسمي المســـا ! ل ـــ        

ننصــ ن   ار المتحــ  هــذا اليــو ، هــم مــ  البــوليس       

  السري!  لقد  ان ر اد البر  الفضي نموردارجانن أ

ــاني      ــري   الفنــ ــ  المف ــ ــاغون مــ ــولن أ  ند مــ نال وبــ

ــك      ــادي م ــ ــ ن مرمــ ــإن ننصــ ــو  فــ ــا اليــ ــابهي ، أمــ  النــ

اأمـــا  ، هـــم مـــ  المباحـــب  ال نـــود المتن ـــري  فـــي       

اأ يــا  المدنيــة!  لقــد  ــان   ار ننتــردا ن،   نالبــامو  

موبن،   نبر  إيفلن،  ج ير  نسـان لـوين،  ب فـار    

ــذي  جــ     ــ   ســان ميوــيل، مــ  الســياح ال اؤ ا مــ  مخت 

أقطـــار اأرض، محم ـــي  بـــالحني   الدهوـــة   ـــاميرات 

التصــوير، أمــا اليــو ، فــإن ننصــ ن   ار هــذ  اأمــا     

ي يجون م  ث نات ال ـي ،  مرا ـ  الوـرطة، مـدج ي      

بــسمهر اأســ حة،  بسمضــب العصــيِّ المبر مــة. لقــد  ــان     
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ــ ن      ــانت أنوريـ ــور سـ ــت نفوبـ ــولين  حوانيـ ــارع نريفـ شـ

،  البــاحثي   ــ  اأناقــة التــي مهْصــَنع    م ــتب بالمتســوقي  

ــ ، ل ــ  هــذ  اأمــا   اليــو ،       ــا، ثــم مهصــد ر ل عــالم    هن

أنــــذت م ــــتب ب ــــاميرات المراقبــــة،  أجهــــ   التصــــنت، 

ــ حة     ــد اأســ ــوص،  ضــ ــد ال صــ ــذار، ضــ ــا ل اإلنــ   ســ

المحرمة المخفية. لقد  انت الموسيقب التـي متـردد فـي    

نسن، أ  اأفـق  اأرجـا ، هـي موسـيقب نجـور  براســا     

نسير  ري يـانين، أ  نجـون ميوـل جـارن، أمـا اليـو        

فإن الموسيقب التـي مصـك اآل ان، فـي م ـرار ممـل، هـي       

ــيد    ــرب.. أ  نوــ ــيد الحــ ــي يةن  نوــ ــيقب نالمرســ موســ

ــا     ــ   ــ ــذي ألفــ ــية.. الــ ــور  الفرنســ ــابط 1792الثــ   ضــ

صــغير، اســم    ــود جو يــ  ر جيــ  د ليــ ل،  مــا  ــان  

ي  أننا سن عن  اليو ، يدري هذا الضابط الصغير المس 

  سنحا ل أن نسدف آ اننا    نويد  غير الو ي!

سيدمي! هل مع مي  ما ا  جدت مع ال ريـد  التـي   

أحضــرها لــي الفنــد، مــع  جبــة اإلفطــار هــذا الصــباح     

لقد  جدت ظرفًا بدان    رقـة صـغير   تبـوا   يهـا مـا      

ي ي: ننسسـ  ل ط ـأل إلـي م مغـادر  الفنـد، قبـل الثانيـة        
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هرًا؛ نارًا لح و ات مسبقة!ن.. قمت مـوفًا إلـب    ور  ظ

المرآ ،  مفحفصت  جهي م يفًا..  ان الت يف يون لحاتها 

يــــردفد المصــــط ح المر ــــأل ناأشــــخاص     المالمــــح 

الور، أ سـطيةن، فوضـعت يـدي   ـب جبهتـي الضـيقة،       

ثم   ب شواربي النحي ـة المثيـر  ل سـخرية، ثـم مسـحت      

أفة،   دت إلب م ـاني   جهي المستطيل البا ب   ب الر

 أردفد أنا اآلنر لح  نالمرسي يةن..  

ســـيدمي!  ـــم مبـــدي  اليـــو  قبيحـــة!   ـــم مبـــدي        

 صغير   حقير !

 قت الاُّهر يترا ى  الحًا..  شـاحبًا جـدفًا..  هـذا    

ــ       ــامي اآلن، ن ـ ــأل أمـ ــتقبال ينتصـ ــأل افسـ ــ  م تـ موظـ

ال ا نتر،  ُيْاهُر في  نا  ننص ن حقيقتـ ! إنـ  يسسـ     

،  يقتــرح   ـــي   ـــددًا مــ  رحـــالت الطيـــران   لمــا حـــدا 

الد لية!  ـم هـي مرب ـة حـافت نالنصـ  نصـ ن، التـي        

 متسي د   ب  ل شي  في باريس منذ أمس!

 ضــعت حقــا بي فــي التا ســي الــذي ابتــّل بــالخوف    

 بــالمطر..  ل مطــر هنــا  حبــة ســاحقة فــي  قــت ظههــر        

صيفي  هذا..  انت محيتي ل سا ق ضجي ة  مختصـر ..  
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 را   فـــي المقعــد الخ فـــي، فبــدا، آنـــذاا، فـــي   ج ســت  

غايــــة افرمبــــاا.. بــــي  ننصــــ ن الرضــــا..  ننصــــ ن 

ــا     ــا  ينـ ــس. أمـ ــ  لدرجـــة الخطـ الغضـــأل.. م عثمـــت حر تـ

ــع       ــ  جميـ ــي م وـ ــرآ  التـ ــادرا المـ ــم مغـ ــيتان، ف ـ النحاسـ

أ ضا ي، التي  انت قد استعادت مرميبها الطبيعـي   ـب   

تطيل، المقعــد.  ــان يــتفحص فــي المــرآ   جهــي المســ      

 جبهتــي الضــيقة،  شــواربي النحي ــة المثيــر  ل ســخرية! 

نح  في طريقنا إلب المطار،  أنا أراجع قا مـة الـرحالت   

الد لية التي اقترحها   ي  موظ  افستقبال في الفنـد،  

الــذي أغــادر  منــذ لحاــات! لســت نالمطــر دن الوحيــد 

الـــذي يتوج ـــأل   يـــ  أن يغـــادر المدينـــة حـــاًف! فهــــذا       

يع ــ  اآلن أن الــرقم اأنيــر لغيــر المرغــوب فــي  الراديــو 

إقامتهم قد م ا   األفي ! ثم يضـي :  هـذا جـ   مـ      

ــو     ــاجر ن،  الراديـ ــدفها المهـ ــة هـ ــ   ل ح ومـ ــة مر ـ حم ـ

يعــ   هــذ  الحم ــة إلــب   يــر اأمــ ، الــذي قــال أمــا          

ال معيــة الوطنيــة )البرلمــان(: نإننــي أفضفــل أن أ مــل      

ســا ق التا ســي.     ــب أن أشــ ألن. فرحــت أنــا،  فــرح  

أمـــا فرحـــي أنـــا، فـــألن   يـــر اأمـــ  قـــد نفـــب نيـــو          
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الم امر  الدنيجة التي مستهدف انتال  حقـو، الم  يـة   

الف ريــة لوعارنالوــ ألن مــ  أصــحاب  الحقيقيــي ،  هــم 

ــذي        ــم الــ ــو !،  هــ ــذي  انتر ــ ــم الــ ــًا، فهــ ــرب طبعــ العــ

ــة مــع        ــة المواجه ــي ثقاف ــو  أساســًا ف ــ ،  جع  أن صــوا ل

ي  بهم؛   لك   ب المـدى الطويـل   نصومهم  المتربص

في ماريخهم المعاصر. أما فرح صـاحأل التا سـي؛ فألنـ     

أن هـــذا الـــرقم مـــ  المطـــر دي ،   -هـــو اآلنـــر -يـــدرا 

 الذي سيتضا   في  ل يو  قاد ، هـو الحـل اأ حـد    

إل احـــة  ـــابو  الخـــوف الـــذي ي تـــاح المدينـــة. أدار      

 السا ق لسان  فـي فمـ  مـر  أ  مـرمي ، ثـم ضـغط بوـد        

  ب حاف  السر ة  انط ق!  سن  لم يعد فـي حاجـة إلـب    

متابعة مرميأل أ ضا ي   ب هـذا المقعـد ال  ـدي الـذي     

فقــد أي  هــو محتمــل. مــذ رته لحاــًة الوــا ر العاــيم    

في تور هوجو،  هو يقول: نباريس هـي السـق  اأ ثـر    

مال مـــة،  ـــي يعـــي  محتـــ  ال ـــنس البوـــرين، مـــذ رت  

العـرب(، الـذي قـال:     ذلك أحمد الصا ي محمـد )ابـ    

نبــاريس  اصــمة العــالم..  هــي ب ــد ف غنــب لمف ــر أ     

فنــان، مــ  أي جــنس  ــان،  ــ  العــي  فيــ   منــًا مــا!ن.  
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ــا أنــت س الناــر لصــاحأل التا ســي ) ــان        ــي  أن ــدا ل  ب

يدير لسان  في فم  ل مر  الثالثة(، أن  بار  هوجـو قـد   

فقــدت ممامــًا، هــذا اليــو ، ر نقهــا   ه هــا،  أن  بــار   

مد الصـا ي، قـد أضـحت شـا  ة،  ب يـد ،  مخام ـة،       أح

 محفوفــة بالعديــد مــ  التحــديات  المخــاطر!. فســق     

بـــــاريس أصـــــبح هوفـــــًا، يخترقـــــ  الـــــذباب،  البعـــــوض،  

 الفجران،  العقارب السامفة،  المف ر ن  الفنانون الذي  

يحتـــاجون إلـــب العـــي  فـــي هـــذ  المدينـــة ن منـــًا مـــان.  

، في ـأل أن ي ـرر ا   أصبحت مسسلتهم فـي جيـأل البـوليس   

ــاميرات     ــ   اإلنــــذار،   ــ ــر  محــــت أجهــ المــــر ر ألــــ  مــ

المتهمــون بالفوضـب،  مهريــأل   -غالبـًا   -المراقبـة!  هــم  

ــواع الممنو ــــات!  هــــم       ــال ،  التــــر يو ل ميــــع أنــ ال ــ

المس  لون    إشـعال الحرا ـق فـي الوـوارع،  أ مـد       

ــة!.    ـــب   ـــر       ــو ،  اأشـــ ار،  الالفتـــات ال جيبـ الضـ

اله ، الذي مستسهل الحورات انتراق ، سق  باريس 

ــًا  ـــ  هـــذ      ــال يومـ ــا ي الـــذي قـ ــا الطهطـ مـــذـ رت  م نـ

المدينة: نفهي نالية م  الس ـمي ات، بـل الحوـرات، فـال     

ــ        ــدًان. بال ـ ــرب أبـ ــ   قـ ــا لدغتـ ــانًا فيهـ ــسن إنسـ ــمع بـ نسـ



 

 35 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

  ي م! م  الذي يستطيع أن يقنعنـي اآلن بوجاهـة هـذا    

ــول   مـــ  الـــذي يســـتطيع أن يق    نـــع هـــذ  المدينـــة   القـ

المتومر  نفسها بسنها سـتغفو ال ي ـة فـي هـد  ، متوسـد      

 را ًا  ـثـة،  ح مـًا جمـياًل ! مثـل هـذا اأمـر يبـد  فـي         

غايــة الصــعوبة،  ل ــ  اأ ثــر صــعوبة   ــب الــنفس، هــو     

هذا التا سي الذي أنـذ يتعّثـر بالمـار ، هـا هـو ي حـ        

ل بي  ننص ن اإلقدا   ننص ن التردفد،  الواقع أن  ـ 

شي  في هذ  الطرقات ياهر في حالـة ارمبـاا مدهوـة،    

بي  ننص ن الن ا   ننص ن التردفي.. بي  ننصـ ن  

الغمـــوض  ننصـــ ن الوضـــوح.. بـــي  ننصـــ ن الحـــق  

 ننص ن الباطل.. بي  اليقاـة  الغف ـة.. بـي   الـو ي     

 الال  ــي،  بــاريس لــم متوقــ  بعــد  ــ  الــد ران حــول 

درها، نفســــها،   ــــ  محســــس شــــعرها،   نقهــــا،  صــــ 

 أردافهـــا،  جيوبهــــا،  حتـــب أ مامهــــا الحاســـر ، إنهــــا    

ــًا    موـــعر أن فـــي  ـــل  طفـــة مـــ  ثوبهـــا ال ميـــل ن قربـ

ســامًان مســت ّنة!  أن فــي  ــل جــ   مــ  مســا  بوــرمها    

البضفـــة حوـــرً  قـــذر  مطمجنـــة! متـــب يـــسمي النـــو ! متـــب  

ي ــي  الهــد  ! مــا دامــت هــذ  اأنيــاب م مــع موــر ًة        
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ــا  مـــ  ــا يح ـــو  لالنتقـــا ! أجـــل! افنتقـ   أبـــي الهـــول،  مـ

لميرابو أن يسمي هذ  المدينة، حينما أقسم نلينتـ     

الســـر  مـــ  صـــدرهان!  ل ـــ  لمـــا ا افنتقـــا   هـــل مـــ    

 نبها، أن  انت نُدرفً  يتيمة في جبي  هذا العالمن،  ما 

يقول ميويل دي مونتاني  هل نط هـا أن  انـت نهـي    

يفو  إنف الـدنيا،  بقيــة اأرض ضــواحيهان  مــا ُي ــحف مــار 

الذي أستطيع أن أقرأ  في مالمح اأشـيا  اآلن، هـو أن   

هــذ  المدينــة ُمقِدمــة   ــب امخــا  قــرار أســود، فهــي لــ    

مغني، أ  مرقص، أ  مـنّام الوـعر بعـد اليـو !  هـي لـ        

مخــــر  إلــــب الوــــارع، أ  المطعــــم، أ  الســــينما بــــد ن 

حـــر !  لـــ  مـــذهأل إلـــب المســـرح أ  معـــارض الرســـم   

ــاب  ــد  أ  رشـ ــد ن مسـ ــب   بـ ــدًا   ـ ــي مو ـ ــ  معطـ !  لـ

العوا  أحد!  ل  مورب القهو  بعد العصـر مـع أحـد!    

ــ         ــع أحــد!  ل ــة ال  ســومبور  م ــب حديق ــذهأل إل ــ  م  ل

مموــي أ  مــر ، فــي غابــة بولونيــا،   فهــا النــا م فــي    

ــا! أ  يضــــمها! أ     ــدًا ُيقبِّ هــ  ــــ  أحــــد! لــــ  مــــدع أحــ

ــا        ــ  الحيــ ــد  مــ ــافة  احــ ــب مســ ــت ون   ــ ــا! ســ يعانقهــ

الوعر  الحـأل! سـوف معتـ ل ال ـال ! لـ        الموت،  م  
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ــال      ــا ال ـــ ــ   ا رمهـــ ــتمحو مـــ ــال ! ســـ ــاا  ـــ ــون هنـــ ي ـــ

ال ميل..  ـل اأحــال  ال ريجـة..  ســي ثو   ـب شــفتها    

ــا فـــي العـــالم مـــ  صـــمت ثقيـــل! ســـتقيم    الوفـــبعة  ـــل مـ

الحواج  الترابية حول  ينيهـا،  سـتهح ُم الحراسـة   ـب     

أبـــــواب ق بهـــــا!.. ســـــتبد  مت همـــــة  ال يـــــل!  ابســـــة  

 ال بل!  الحة  الرمل! مالحة  ـاألم! مر ـد   الب ـا !    

 م بد   البحر! ثا ر   الذ ر! غاضبة  الحمب!..

يـــا ل دهوـــة! إن يـــديف مرمعوـــان،  هـــذا التا ســـي  

مـــا ال يتعـثـــر فـــي  حمـــة الطريـــق،  المطـــار   ـــب بعـــد  

ثالثي  دقيقة م  هنا.  ل   ف م ـال ل ق ـق، فـالرحالت    

  افستقبال متعدد    ثير ، الد لية التي اقترحها موظ

 هي  في ة باستيعاب جميـع نالمطـر دي ن،  أنـا لسـت     

ــسرحل     ــذ  العقوبـــة! سـ ــدًا فـــي اإلنـــالص لتنفيـــذ هـ  حيـ

حتمًا،  سـسقترح   ـب المرحـو  طـ  حسـي ، أن يحـذف       

ال    اأ ل م   بارم  هـذ : نبـاريس اجتمـع فيهـا  ـل      

لـم  ما يحتا  إلي  النا ،   ـل مـا ف يحتـاجون إليـ ن..     

يبــق اآلن مــ  هــذ  الحقيقــة إّف ننصــفهان اأنيــر.. ألــم  

منـذ   -أقل ل م في مر  ماضية، أن جميع اأشيا  مبـد   
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  ـــب نصــ  حقيقتهـــا، حتــب صـــاحأل التا ســـي    -اليــو   

الذي التفت إلـي   نـد إحـدى إشـارات المـر ر، يـد وني       

إلب  د  اف تراا بالتع يمـات التـي محاـر التـدني  فـي      

د    ـب نصـ  حقيقتـ ! فهـو ف يعـرف      التا سي،  ان يب

أنني م  المدنني ، ل ن  فحانـي مت عثمـًا فـي مف يـري،     

 فـي حر ــة يــديف،  فــي نارامــي التــي  نــت أصــوبها إلــب  

قفـــا  مـــ  حـــي  لحـــي ! إنـــ  يريـــد أن يهـــد ني! ف ربمـــا   

نوي أن أهشهَر في قفا  المرمعد الـذي يـ داد احمـرارًا،    

السـ ي  التـي    المسد  الذي أدسف  في جيبـي! أ  أسـلّ  

أنفيهــــا فــــي معطفــــي، أ  أنــــر  القنب ــــة التــــي مســــ     

ــيقب،    ــة! أنبرمـــــ  أننـــــي أحـــــأل الموســـ حقيبتـــــي اليد يـــ

ــ       فالموســيقب أقــل ضــررًا مــ  التــدني ! لقــد أظهــرت ل

نصــ  حقيقتــي،    يــ  أن يفهــم مــا يوــا ! أدار لســان    

فــــي فمــــ  مــــر ، أ  مــــرمي ، أ  ثالثــــًا  انط ــــق يطــــوي 

د، رغـم إ ـالن حبـي الوـديد     اأرض م  جديد! ل ن   ا

ــا       ل موســيقب، يراجــع فــي المــرآ  مرميــأل أ ضــا ي الم ق

  ــب المقعـــد، أي ن ـــ  جم متــ  التـــي َبـــَدْت لـــي اآلن   

مستدير   الهمف العايم! سسلت  بمرار ، إن  ـان قـد قـرأ    
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 بار  فريدرنو سيبور : نباريس ليست  اصمة فرنسـا  

جـــاب فحســـأل،  ل نهـــا مر ـــ  اإلنســـانيةن. ل ـــ  ال جـــيم أ

بس ال أ ثر شراسـة، إ  سـسلني،  هـو يغـر   ينيـ  فـي       

 جهــي الــذي مفعــم مالمحــ  المــرآ  المعّ قــة أمامـــ ، إن       

 نــته أنــا، مــ  جهتــي، قــد قــرأت  بــار  دستوفيســ ي:        

نمــا ا يبقــب لفرنســا، إ ا أهنــذت منهــا بــاريسن. صــد،   

هذا ال عـي  الـذي يتـربص بـي! بـاريس راح ـة،  بـاريس        

ــتدرجه   ــذ، سيســ ــك أن م نــ ــيحتويها  موشــ ــ ، ســ ا العنــ

الغضأل،  ستطوي أ را، الحأل التـي قرأمهـا أ   تبتهـا،    

 ســتغ ق   ــب نفســها بــاب غرفتهــا،  لــ  مغــادر مرآمهــا    

الم طخة بالدموع  الغبار  اأمربـة،  بقايـا رمـاد صـور      

ال نرال.  نت أشعر أنا أن باريس متنصل مـ   اجبامهـا   

قــد  ــان اإلنســانية،  أنهــا مهمــل مقاليــدها التاريخيــة،  ل 

ــو  -يحــــس  ــ      -هــ ــ  الغــ ــوع مــ ــري اآلن نــ ــا ي ــ أن مــ

ــة       ــة أبهــو مــا فيهــا: الحري المــدمِّر، الــذي يســ أل المدين

  الحأل.  

ــرار     ــب أســ ــون   ــ ــًا القابضــ ــي دا مــ ــا قو التا ســ ســ

ــس      ــات،  همــ ــوح الواجهــ ــد ن لبــ ــم الراصــ ــدن،  هــ المــ
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اأشــ ار،  أغنيــات اأرصــفة. ســا قو التا ســي مصــرح      

ة مـع المـدن، فهـم يعرفـون     لهم بسن ي ونوا اأ ثر حميمي

ــا الع ويــة،  هــم أ ثــر النــا  ا توــافًا لعوالمهــا        والمه

السف ية. إنهـم الوحيـد ن الـذي  مصـل إلـب آ انهـم، مـ         

المقا ـــد الخ فيـــة لمر بـــامهم، موا يـــد الغـــرا ،  لعنـــات  

الخصــــا ،  نــــذر الفــــرا،،  هــــم الــــذي  ي تقطــــون مــــ   

آفمهم، المقا د الخ فية نفسها، بوح النا  بسح انهم،  

 أ جـــــا هم،  مغـــــامرامهم،  ـــــل  لـــــك يحـــــدا د ن أن 

يقولوا، هم أنفسهم   مة  احـد ، فسـا قو التا سـي فـي     

بـــــاريس ف يت  مـــــون .. ل ـــــنهم يســـــتمعون .. إنهـــــم      

فيحســنون ال ــال ؛ ل ــنهم ي يــد ن الت صــص  التصــنت   

.. ق ــوبهم  ــامر  بس جــاع المــدن، ف هــم  حــدهم منثــر     

. لعل صـاحبي .. صـاحأل   أسرارها،  نباياها  نطاياها

التا سي، يالحب أن باريس صارت مضيق بالحرية،  لـم  

معد قادر    ب الحأل،  ما ا مسا ي باريس بد ن حأل 

أ نفــ  العوــقن،  مــا يســمي   منــا الطهطــا ي، الــذي   

 ــان يــرى أن فــ   العوــق يســتولي   ــب ق ــوب نغالبيــة    

   مـع  ال مي ةالنا ن هنا. ما باريس م  د ن أشيا ها 
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نمطر دن،  أن  ل شي  حـولي  ـان يبـد  قبيحـًا      أنني

 شرسـًا، إف أننـي أنـذت أشــعر بمـا يوـب  التعـاط  مــع       

نمالحاــةن الســا ق،  لقــد أ هــأُل إلــب أبعــد ممــا  هــأل    

ــ  هــذا الوــوفيني،    ال م مــة المســتدير : فمــا ا      إلي

سيبقب ل عالم    ،  ليس لفرنسـا  حـدها بعـد بـاريس      

العــرب )ف أدري!(  هــل يــدرا حــرافي  العــرب، أ  غيــر 

 أبعاد هذا العبب 

ـــســيدي سا  - ـــق التا ســـ ـــي )صحــــ ــا !  ـــــ ت فــي قف

 ف إراديفـــًا،  ضـــع قدمـــ  بقـــو    ـــب نقيـــدن الع ـــالت، 

حتــب  ــاد التا ســي أن يقــ ،  هــو حتمــًا ســيق ! ف قــد 

  ص نا المطار(.

نهــذ بالــك مــ  بــاريس )أضــفتها  أنــا أديــر   ــر       -

 لب   ب ِ ْفت المطار(.الباب،  أضع القد  اأ 

ــل      ــاب  امـ ــان نطـ ــًا!..   ـ ــر  جيبـ ــت العصـ ــان  قـ  ـ

 التذا ر  الحًا!..   نت أريد الخر  !  

******* 

المطــار ننصــ ن المســافة بــي  الرحيــل  الرحيــل،    

هو البوابة اأ لب بام ا  نالخار ن،  هـو مفتـاح الق ـأل    
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نحو نالدانلن.  أنـا مـسنو  بـي  ح ـم الـدنول  ح ـم       

 ح م  جدان ،  ألوان ،  أصوام .الخر  ،  ل ل 

بـــاريس مقبـــع فيمـــا  را  البـــاب ال جـــاجي الضـــخم، 

 القا ــد  أنــك ســتخطو نحوهــا فــي شــو،  مــدفق، ثــم     

ستعّ ق حول نحرها  ردمي ،  هـي سـت قي فـو،  نـدا     

قب تــــي ،  حــــي  مهــــم  بالرحيــــل، ســــتسنذ رأســــها إلــــب   

صـــدرا،  ستوـــعر بحـــرار  المـــا  يســـيل   ـــب مقدمـــة   

ــا هـــي   ــا    بطنـــك، فهـ ــا الوـ ــي ! أمـ مســـ أل لفراقـــك دمعتـ

ــا فـــي حـــذر     النـــادر  الالقا ـــد ، أنـــك ستمضـــي نحوهـ

 ارمبــاا، ثــم ستصــوفب نحوهــا ناــرمي ، فتعيــدهما لــك     

ــادر ، ســتقذف      ــد الخــر   أ  المغ صــفعتي ،  حــي  مري

في أثرا )في صدرا أ    ب قفاا( ح ـرًا أ  ح ـري .   

إن  ن ــ   لــك البــاب ال جــاجي الضــخم، مدينــة متــومر     

شرسة،  أمامها  ومة  بيـر  مـ  الغضـأل  األـم،  مـ        

الح ـــار  ال ا عـــة لّ حـــم، أمـــا دانـــل البـــاب ال جـــاجي       

ــراح ي       ــ  الــ ــة مــ ــت هينــ ــداد ليســ ــاا أ ــ ــخم، فهنــ الضــ

 المطــر دي ،  هــذ  آثــار الح ــار  مبــد    ــب صــفحة      

 الوج ،    ب جدار الق أل،  فو، أستار العي .
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ياؤهم منتثــر  نــد أرج هــم )  ــب بــال  المطــار( أشــ  

ــة، طــا فت      الصــغير : أشــرطة ال اســيت، الصــور العا  ي

ألعــاب ال هــر،  بعــ، اأغطيــة القديمــة.  هنــاا،   ــب   

ــون،     ــطيون!ن ي هـــ ــر، أ ســـ ــال نشـــ ــار، أطفـــ ــد أمتـــ ُبعـــ

ــي    ــة فــ ــتي ية المثبتــ ــول ال راســــي البالســ ــاف  ن حــ  يتقــ

اأرض!  هنـــاا مـــ  ال هـــة اأنـــرى،   ـــب بعـــد أمتـــار   

يقيـــات، الالمـــي مهَفْرقـــُع    أيضـــًا،  ومـــة مـــ  النســـا  اأفر   

ــت  م        ــا ن.. ي ـــنما  م ــاع ال ــي  أســنانه   إيق ال  مــات ب

ــدفًا..    ــار   جـــ ــد ره  البـــ ــافه ،  بصـــ ــديه ،  بس تـــ بسيـــ

ــد ر اأرضــي مــ  مطــار شــارل        ــي ال الضــخمة جــدفًا.. ف

ــة،    ــفر المســـتدير  مبـــد  م تاـ ــالة السـ دي ـــول هـــذ  صـ

 ل   ال حا  هنا  حا  العرب  اأفارقـة،   حـا  ال نـود    

الفرنســيي  الــذي  جــاؤ ا لتــوديعهم! أجــل، ال نــود فــي   

 يهم العس ري  مسدسـامهم السـودا ، التـي يتوـح بهـا      

ال ســد المغــر ر  ي هــو،  هــذ  هــي بنــادقهم الموــر ة   

ــافقون،    ــاا جنـــود آنـــر ن منـ متـــدلب   ـــب جنـــوبهم. هنـ

ــون، حربـــا يون، متن ـــر ن فـــي أثـــواب المدينـــة،       غامضـ

 ة التـي ف مهقـاَ ْ . فـي    بعيونهم الفضولية،  أنوفهم الطوي
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المطــــــار  ــــــذلك ق يــــــل مــــــ  الهنــــــود..  ق يــــــل مــــــ   

اأجنا نالثالثية!ن اأنرى المتواضعة، التـي  انـت قـد    

جــــا ت إلــــب هنــــا لتعفــــي اإلنســــان اأبــــي، مــــ   ــــنس 

شوار  ،  حمـل بقايـا   مخ فامـ ،  لت عـل حيامـ  أ ثـر       

رفاهًا  أ ثر  هوًا.  ل شي  في المطار يعطي افنطباع 

ذ  حم ة  بير  لـنمناي ن المدينـة مـ  الحـرافي     أن ه

التي م  ي العي !  مخدب البصر! ربمـا شـعر اإلنسـان    

المتفــو، أن ناله مــةن   ــب مســتقب   أضــحت  اســعة      

  بير ،  أن   ي  أن يحمي حضـارم   مدني تـ  )أشـيا      

ال بير ( م   بب اإلنسان نالمتخ ـ ن.. فهـ ف ، حتـب    

رض،  ينـامون   ـب اأرض،   في الغرب، يـس  ون   ـب اأ  

 يمارسـون الحـأل   ـب اأرض،  ين بـون أطفـالهم   ــب      

اأرض، فهـــم دا مـــًا اأقـــرب إلـــب اأرض.. اأقـــرب إلـــب  

ــوا      ــر أن ي ونــ ــان غيــ ــ  م ــ ــم مــ ــيس لهــ ـــنمحتن، ف ــ الـــ

نمحــتن،  هــا هــم يرمــد ن أ يــا هم التق يديــة المثيــر      

لالشــمج ا  فــي الوــوارع!  يرقصــون رقصــامهم الوــعبية  

فة المضـــح ة فـــي الوـــوارع،  هـــا هـــم يـــذبحون  الســـخي

ــا هـــم     ــر الـــدما !  هـ ــا لمناـ ــوارع، يـ قـــرابينهم فـــي الوـ
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ــا     ــذلك فــــي الوــــوارع، يــ ــان أ فدهــــم  ــ يحتف ــــون بختــ

ــبالد      ــة الــــ ــوهون لغــــ ــم يوــــ ــدما !. إنهــــ ــان الــــ لمهرجــــ

باستعمافمهم الوا  ،  يحرِّفـون أغـاني الـبالد بـس  اقهم     

وجـا  الثقي ـة،   الرديجة،  أصوامهم القبيحة،  ألسنتهم الع

 ف يحبون اأ ل في المطعـم، أ  ال  ـو  فـي المقهـب،     

 ف يعرفون استعمال اأ موبيس، أ  استخدا  الميتـر ،  

ــب     ــة، أ    ـ ــي الحـــدا ق العامـ ــال فـ  هـــم يخيفـــون اأطفـ

ــون    ــا ،  يقومـــ ــون بالنســـ أبـــــواب المـــــدار ،  يتحرفشـــ

بمضـــايقة نالمـــواطني ن فـــي اأمـــا   العامـــة،  صـــافت 

ــينما،  ا ــم إنهــــم     الســ ــور، ثــ ــالت  العطــ ــوا،،  محــ أســ

ــونهم    ــو ،  ف يح قـــون  قـ ــل النـ ــنانهم قبـ فيغســـ ون أسـ

ســوى مــر   احــد   ــل ثالثــة أيــا ،  أجســادهم را حــة    

منتنة في ال حا ،  في ديس وهات الرقص. ي بسون فـي  

ــا       ــي  لبـ ــي الصـ ــون فـ ــي ،  ي بسـ ــا  الصـ ــتا  لبـ الوـ

ــع      ــذ قون القواقـ ــ ، ف يتـ ــك   ـ ــو،  لـ ــم، فـ ــتا .  هـ الوـ

المث  ـــة،  ف يحبـــون الســـوف ي  بالوـــو افمة البيضـــا ،  

ــوربة   ــي ن،  ف شــــ ــار ن غالســــ ــتطعمون نالمــــ  ف يســــ

البصــــل، أ  ســــيقان الضــــفادع. أمــــا حســــأل مع ومــــات  
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البــوليس،  مقــارير الصــح ،  نوــرات الت يف يــون، فهــم  

الــــذي  يســــرقون اأطفــــال،  يســــطون   ــــب البنــــوا،      

قت ــــون  مخــــا ن الم ــــوهرات،  يغتصــــبون النســــا ،  ي

العواجي   المتقا دي ،  يختطفون الطا رات،  يط قون 

الرصــــــاص   ــــــب المســــــافري ،  يف فــــــر ن الم امــــــأل     

 السياحية،  المقاهي  الفناد،  مرا   الور !.

ــط      ــي  سـ ــد  فـ ــي الوحيـ ــي  حقيبتـ ــد همفـ ــت أقتعـ  نـ

ــت       ــول.  انـ ــارل دي ـ ــار شـ ــي مطـ ــتدير  فـ ــالة المسـ الصـ

 مدهوــــــني م ــــــك المواجهــــــة الحــــــذر  بــــــي  افحتقــــــار 

ــم    ــي  الح ــــ ــدفاع، بــــ ــة  الــــ ــي  اإلدانــــ ــا ، بــــ  افحت ــــ

 افســــتجناف، بــــي  ال بــــر ت  الرأفــــة، بــــي  الغطرســــة  

 التـــو، إلـــب التواضـــع، بـــي  الـــبط   افمتعـــاض، بـــي   

ــي  اأبــــي،    ــي  القــــو   الضــــع ، بــ ــر، بــ الا ــــم  القهــ

ــان       ــت اأســود ! لقــد    اأســود... اأســود ! هــل ق 

ــب جــانبي      ــذي انتصــأل إل ــل أســود هــذا ال  وــ ر   بالفع

الط ح،  ان شـاهقًا  شـا  ًا،  م سـو جم متـ    را يـ       

 -ه ــذا  - صــدر  المفتــوح شــعرات  ثيفــة بيضــا ! إنــ   

 يبد  بالفعل شديد الوب  بو ر  الط ح!.
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ــب       هــو فــي حــوالي الخمســي  مــ   مــر ،  يقــرأ   

ــا    ــادر . يـ ــا موا يـــد الـــرحالت المغـ ــي أمامنـ الواشـــة التـ

ننـي لـم أقاب ـ  قـط،     إلهي!  سنني أ رف  منـذ سـني ، مـع أ   

ربمـــا أننـــي أحـــس بمثـــل هـــذا اإلحســـا  لوـــد  شـــبه    

بوـــ ر  الط ح!.لقـــد  جـــدمني أنقـــاد، د ن مبـــرر، إلـــب  

 س ال :

 إلب أي   -

 إلب مالي في إفريقيا. -

 لما ا  -

 مطر د! -

  ي   -

امهمـــــوني بالتوـــــرد!  بإ  ـــــا  ال يـــــران بعـــــد   -

الحاديــة  وــر  لــياًل،  باســتعمال المصــعد فــي  مارمنــا   

 القديمة!!

 م سسل:ث -

  أنت .. م  أي  أنت  -

  ربي! -

 فعاد ينار إلب الواشة م  جديد  يتمتم: -
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ــاربيسن أ     - ــوارع نبـ ــي شـ ــالت ول فـ ــوا بـ  امهمـ

نب فيـــــلن
*

بعـــــد منتصـــــ  ال يـــــل،  أدانـــــوا بتعـــــاطي  

نال س ســين ســبع مــرات فــي اأســبوع،  ح مــوا   يــك  

إلن ابــك أ ثـــر مــ   وـــر  أطفـــال فــي  وـــر ســـنوات!!    

فاســــد إرهابيــــة.. شــــر،    هــــا م -يــــا حبيبــــي - هــــذ  

أ سطية!.. يحارها العرف،  يحرمها القانون،  يعاقـأل  

   يها القضا !

أنتم السود م   ون ال يران! .. نـدما مب ـون!    -

 أ  مصّ ون! أ  مرقصون! أ  منامون!.

 أنـــتم العـــرب ممارســـون اإلرهـــاب حتـــب  نـــدما    -

ــي       ــد قــرأت أمــس ف ــون   جــام م! لق مضــح ون، أ  مهقبف 

ريخ م مطبــــوع بـــــالعن !  أن  إحــــدى الصــــح  أن مــــا   

طبــا  م م بولــة   ــب القســو . هــل صــحيح أن بعــ،       

ــر مـــ        ــتمرت ف أ ثـ ــديم، اسـ ــي القـ ــر ب م القب يـــة، فـ حـ

أربعي  سنة،  القضية ضرع ناقة أ  سـا، شـا  أ   نـأل    

 ن !! إن الغـرب اآلن ب ـل م سسـام  نمـدفوعن لقـرا        

 مراث م م  جديد!

                                      
 حيفان في المدينة أغ أل س انهما م  المهاجري  العرب.  *
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 ثم أضاف يسسل:

 إلب أي   -

 .إلب السعودية. -

 أنت م  هناا ! -

 نعم! -

ــي ــة/ اأفريقــ ــب ج ــــس الط حــ ــواري إلــ ــدًا جــ  مقتعــ

 :المديد  ح ن    بريا  ، حقيبت ،

  ربمـا !.. مـن م   بدال ـ   إبراهيم جور  أني، يا -

 السود  نح   نبنا ما  ل   ،!منهمن أنت  نَت

  ايم  نأل  أهمها  أفاع، أشنع  نوب ل م أنتم -

ــد ــو  احـ ــك هـ ــة م ـ ــةن الرا حـ ــين ال ريهـ ــ التـ ــ  وحمفـ  مـ

 أف! مغضــبون أ  محبــون، أ  مرقصــون، حــي  أجســاد م

! الحضــاريةن المفســد ن هــذ  ح ــم مقــدِّر أن مســتطيع

 !الط حة / الرجل أيها

ــك - ــ  ي عن ــا!)ال   حــول اســتدار  قــد ضــاح ًا قاله

 (.مرمي  نفس 

 إنــ .. حبيبــي يــا الفســيح اإلرهــاب بــاب هــو هــذا -

ـــيتس ــًا فوهتــــ  ح ــــم يصــــبح حتــــب  يتســــع، عـــــــ  ح مــ
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 أجســاد ر ا ــح  لــك فــي بمــا! شــي   ــل يبت ــع.. وًفمهــ

 .اأفارقة

  اد ينار إلب شاشة الموا يد.

 ــدته أناــر إلــب البــاب ال جــاجي الضــخم.. ن فــ        

ــاريس!.. ما الــــت مرقبنــــي فــــي فضــــول قامــــل!    مقبــــع بــ

 ما الــت مهصــوفب  جههــا نحــوي فــي م ه ــم مميــت! هــل   

جر بــــــت أن مغـــــــادر امـــــــرأ   هـــــــي غاضـــــــبة  حاقـــــــد   

يبةن! جــرفب مــر   احــد ،  ســترى أن الوضــع    ن مســتْذ

ــر  أ      ــة مـ ــرار الت ربـ ــا ل م ـ ــق. حـ ــة الحمـ ــكن لدرجـ مربـ

مـرات،  ســت د، مث مــا  جــدت أنــا، أن الوــمس مســطع  

بـننص ن  ي ،  أن القمر يطل بـننص ن  جـ ،  أنـك   

أنـــت بــــننص ن ق ـــأل،  نصـــ   قـــل،  نصـــ  ح ــــم،       

 نص  مساؤل،  نص  نص ! هل ما لت متذـ ر نصـ   

الـــذي يتســـيد   ـــب  ـــل شـــي  ! إن صـــديقي   النصـــ  

ــو      ــأل، فهـ ــ  حـ ــي اآلن بنصـ ــة يالحانـ ــي/ الط حـ اأفريقـ

ــة نالتنايــ ن هــذ  موــمل  ــل مــ  فــي       يعــرف أن حم 

هـــذ  الصـــالة المســـتدير  لســـبأل  احـــد موـــترا،  هـــو  

الصدا  بي  اإلنسـان المتفـو،  ناآلنـرن،  المسـوغات     
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اآلنيـــة ليســـت مهمـــة، ل نـــ  يـــدرا أن لـــي ســـببًا  احـــدًا   

ًا أممي ــ  بــ ،  هــو ناإلرهــابن! ..  مقــديم الحــرب ناصــ

  ــــب الحــــأل،  ه ــــذا فــــإنني أظهــــر أمامــــ   حر بـــــي       

التاريخيـــة. أظهـــر مـــر  فـــي صـــور  قرصـــان،  مـــر  فـــي   

 صور   غد،  مر  في صور   ابب..  

 آخ!.. هل محأل الت يف يون  )سسلت !(. -

 أحأل اأرم ةنفرانس غالن  ندما مغني! -

  شي  آنر ! -

ما معطــــــــي ظهرهــــــــا نجــــــــي  بيــــــــر  ن  نــــــــد -

 ل مواهدي !

  غير  لك ! -

ــة ل ــوارب      - ــانين  هــي مقــد  د اي نإي ابــل إدجي

 الصي .

! الط حـة / اأفريقي هذان غ ياًان  مرهقًا يبد   م

 !  أصفع  أن في م نونة رغبة اجتاحتني لما ا أدري ف

 ال جــاجي البــاب إلــب أناــر جع ــت أغــادر، أن قبــل

 أنهـــا نأظـــ !نن فـــ  متمـــدد بـــاريس هـــي هـــا.. الضـــخم

 فسنـا ! فقـط  أظـ  ! قامـل  فضـول  فـي  رحي ي مرقأل ما الت



 

 52 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

..  يتغايـأل  أ  يغيأل.. البعيد شبحها سوى اآلن أرى ف

! .. مثاقـــــل فـــــي يتضعضـــــع أ  ، يت لـــــ ل أ  يتم مـــــل،

ــقطت ــمس سـ ــا ل.. الوـ ــو  فتضـ ــرُب.. الضـ ــدا  المغـ  بـ

 مبتعــد.. مبتعــد  أنــا! جــدفًا حال ــة بعتمــة ينــذر.. ناقمــًا

  !حال  ل   ب

******* 

 الباهـت  ال ـوا ات،   موظـ    مديـد،  م تب الطابور

 بقايـا  يسـر،  أن يريد   سن  بدا  ح نًا،  ساًل الم تسي

ــد   ــي الهـ ــي المختفـ ــر ، فـ ــ ف   ـ ــافري ، هـ ــ  المسـ  إنـ

 فـي  ضـجيل  حرف  ل قرا   في ل ، مثيل ف بنهم ينهمك،

ــواقفي  مــ  أحــدن قــط ينســا  أّف يريــد لع ــ  أ راقهــم،  ال

 !هنا

 مــــــ   ـــــان  فربمــــــا آلنـــــر، ا هــــــو أســـــود   ـــــان 

 القديمــة المســتعمرات إحــدى مــ  أ  ،نالمارمينيــكن

 ي ـون  أن أطربـ   فربما أيضًا، غ ياًا  ان! أفريقيا في

 بــي   لــيس هــو، يديــ  بــي  الســحرين الخــتمن هــذا

 أ را،   ـب  ي قيـ   أن هـي   القا ـد   غيـر ،  أحد يدي

 الوـديد  ُبطـس   لعـل   ل ـ   مري ـب،  د ن الواقفي  جميع
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 مــا، إشــار   ــ  مــا، شــي   ــ  يبحــب بسنــ  ينــذر  ــان

 .ما أحٍد   

 ج سـ   فقد النسو  أما! مر   م  أ ثر الطابور ضوف

 مــ نرامه  فــي مــنه ، اأفريقيــات. مباشــر  اأرض   ــب

  إيقـاع  أسـنانه ،  بـي   مهفرقـع  ال  مات م ال ما العريضة،

 صــد ره  مــ ال مــا ،! الرغبــة بالضــرب م تهبــة دربو ــة

 أ  همـ  ،  أ  صـرنة،   ل مع مهت  ًاجدف البار   الضخمة

 :بعيد م  الواقفي ، أحد صاح ثم.. ثم لم  ،

 !سيد يا.. الطا ر  ستفومنا -

  مصــري ن الخــتمن بيــد  الــذي اأســود ال ــا   رد

 :اأمور

 !  د نك م  الطا ر  مق ع ف  ! ياصديقي مح ن ف -

ــت ــو   انـ ــخرية نيـ ــح السـ ــًا متضـ ــي ممامـ ــيو فـ  نسـ

 يرفــع أن د ن أط قهــا د  ،هــ فــي أط قهــا التــي ال م ــة

 هنـا  إشا ة سرت لقد. يدي  بي  التي اأ را،    رأس 

 إقال هــــا، مو ــــد  ــــ  ســــتتسنر الطــــا رات جميــــع بــــسن

 الخــتم بيــد  مــ  غيــر - يبــد   مــا - يع مــ  ف  الســبأل

ــري  ــور،  مصــ ــل أي اأمــ ــذا مثــ ــي هــ ــديم، اأفريقــ  القــ
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ــاهم ــمس السـ ــمس! الوـ ــي  شـ ــدما الصـ ــرن  نـ ــي محـ  فـ

 !السما 

   جــان: صــغير   ربيــة أســر  نحــو  م حــ  أنــذت

 لقـد .  وـر   الثانية في يبد  سّنًا أ برهم أطفال،  ثالثة

 التـي  الصـغير ،  ال جاجيـة  ال هـوف   أما  العا  ة  قوف طال

  لقـد   ضـوحًا،  - ناللهـا  - الموظـ   صـوت  يـ داد   ان

 القصـير   قامتـ    انت   جيبًا، منه ًا الخمسيني اأب بدا

 بالتمــا ، ال هــوف  فوهــة أمــا  ل ــا عا النحاســي  جهــ  مضــع

 النحي ـة    نقـ   صـدر   حول موثقًا اأحمر قميص    ان

ــا  ــديد بإح ــ ــديد.. شــ ــ .. شــ ــي  سنــ ــت يخفــ ــذا محــ  هــ

 يصـعأل  التـي  اأ  أمـا !  السـما   اأرض  يـوب  القميص

 فار ــة  انــت فقــد -! ربيــة امــرأ   ــسي - ســنها محديــد

 نـأل، ال    ـب  رضـيع  بطفل  منو  بال   ، مقارنة الطول

 مـ    فسـيما  ال سـد،  نـواحي  جميع في  ثير   بوحو 

 إضـافة  اأسـود،  ال ـا    ط ـأل ن. محتـ   مـا ن  الع   جهة

 العمــــل،  مصــــريح اإلقامــــة، أ را، الســــفر، جــــوا  إلــــب

 م يـون  اأ را، م ـك  قـرأ  أن  ل واقفي  بدا أن   الصحيح

 التـي  ال  جـة  صـدر  محـت  مـ   يتمـتم  الـ     فسنـذ ! مر 
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 شـعور  هنـاا (. الطـول  في  اضح ،الفار) فو، م  مطلُّ

 سـيما   ف صـ فًا،  العسـ ر  أ ثـر  هنـا  السـود  ال نـود  بسن

  البرمغــاليي ،  ــالعرب، ،نالمتواضـعة ن ال نســيات حيـال 

 مـ   مقربـة    ـب  الـواقفي   أحد لين َأَسر ن لقد!  الهنود

 اأســود، اإلمبراطــور يــس ي الــذي ال جــاجي، الصــند ،

 الســـــود  مـــــ الصـــــادر  التصـــــرفات لهـــــذ  لـــــيس بسنـــــ 

 يحــا لون أنهــم  هــو  احــد، مفســير ســوى المتفرنســي 

 ثم ،نالفرنسيسنلـ قول  يستطيعون ف ما لنا يقولوا أن

   نـاً  - الواقـ   ال مـع  يد و لين َأَسر ن الذي هذا  اد

  طـول   الح ـم،  باأنا ،  الت م ل بالصبر، التح ي إلب -

 الطـــابور فـــد  ى!  الق ـــأل  الـــد  الـــذه   بـــر د البـــال،

 الخمـول  حالـة  مـ   ال ميـع  أنـر   الذي الحاد بالتصفيق

 إلــب الت قــا ي التمــدد مــ  حالــة إلــب  الضــيق،  الم ــل

 الن ـات   ي قـون  يضـح ون،  فسنـذ ا  الخ  ،  إلب اأما 

 .المقابل ال جاجي الصند ، في القا من الوضعن حول

 إْن ها  ــة، قــدرً  ل نــا  أن  ه ــة أ ل لــي  مــرا ى

 مـا    لـك  ل ضـحك،  ُ ْرسـاً  ال حبة مف ير   ب أراد ا، هم

  ينــيف فــي المتــدفق الضــ ر مــ  حممــًا يبعــب حّقــًا  ــان

 !اأمور مصري  بيد   م  ،نالختمن صاحأل
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 !أنت -

  ــــان الــــذي الوجــــ  فــــي ال ــــوا ات موظــــ  صــــاح

 محـت  انتفـب  ثـم ! فارمعـد  ال جاجيـة،  ال هوف  أما  يتخا ل

 نحــــو انهالــــت التــــي الضــــخمة، الفار ــــة ال  جــــة صـــدر 

ــسل ل صـــند ، الع ـــوي  الفضـــا ــية لغـــة فـــي - مسـ  فرنسـ

ــم الخبــر  مــا - ر ي ــة ــا ل   أمــر الخــتم، بيــد  مــ  ي به

ــر  جعــل بــل!  العقــد الحــل  إْ  الخمســة، ال ــوا ات يف

 -! فقــط -  أطفالهــا لهــا آ نــًا ال  جــة منهــا أربعــة نــا ل

 .بالعبور

 (.بعد مرمبك لم التي المرأ  سسلت )    جي  -

ــب التــدفق فــي يسنــذ الضــ ر إن بــل! جــواب ف    

ــ  ــي الوجـ ــاًل الم تسـ ــًا،  سـ ــا  ح نـ ــ    مـ  الطـــابور اهتـ

ــخم ــة المديـــد الضـ ــق أ  ُمـــرف ، بن تـ    ـــان! لجـــيم بتع يـ

 جــــوا  ،( الُمح ــــم بقميصـــ   المختنــــق) الــــ    نصـــيأل 

 ،!نهنــاا انتاــر: نهــي حــدف ، فــي قي ــت  احــد   جم ــة

 أ امـر  افمتثـال    ـب  مربـب  صـالح،   ربـي  مـواط     سي

  مـــو  ي التفتـــي ،  مـــسموري المدرســـي ،  العســـ ر،

ــًا، الرجــل انتحــب الصــدقات، ــم جانب ــب ظهــر  أســند ث  إل
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. الغمـوض  منتهـب  فـي  بـدا  الذي المصير ينتار ال دار،

 ال  جـة  فعـادت  اثنـي ،  أ   احـداً  مقـد   قد الطابور  ان

 :ال جاجي القفص فو، م  منثال

 !  جي مع!.. مع  البقا  أريد -

ــواب ف ــًا، جـ ــد أيضـ ــلا ف قـ ــا  ن نتقـ ــودن ال ـ  اأسـ

 ي ـــ  ف ـــم أنـــرى، ثبوميـــة  أ را، آنـــر، جـــوا  لفحـــص

  ـالهفم  أ   ال يـل،  المدلهمفـة  المـرأ   هـذ   مقولـ   مـا  يعني 

 مـا  مس يـد  ُيعيـد   ور  الثانية    الطفل مدـنل. العايم

 :اأ  قالت 

 !مع  البقا  نريد -

 ب  نــــة موــــبعًة لغتــــ    انــــت ط يقــــًا، الطفــــل  ــــان

 قــد اأســر  هــذ  بــسن اليقــي  إلــب مــدفع ،مثيــر  باريســية

 الطفـل  صـدر    ـب   ان. الغربة في طوي ة سنوات قضت

/ ال  ا ــري المغنــي لمالمــح رســم    يــ ن شــيرت مــين

 ل ـ   باهتـة،  المالمـح   انـت  ،نماسـيا   أنري ونالفرنسي

 أن ال  ا ـــر؛ مـــ   ـــان الغـــ، الفتـــب هـــذا أن الواضـــح

ـــ يعتــد ن ال  ا ــريي   طــوياًل قيقالتــد د ن ،نأنري ــونب

 م  هناا م  اأحوال،  ل   ب فهو، اليهودي أص   في
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ــطنطي ن ــو ،نقســ ــي  هــ ــرًا يغنــ ــمس  ثيــ ــر، لوــ  ال  ا ــ

 .ال ميالت  لنسا ها

 !  جي  فعل ما ا -

 الرضـــيع، بالطفـــل منـــو  التـــي المـــرأ   ـــادت ه ـــذا

ــنق، ــب مـ ــ ري   ـ ــود العسـ ــ  اأسـ ــا  مـ ــوي الفضـ  الع ـ

 .ال جاجيةن ال ابينةنلـ

 !هنا سسنتار  -

 فـو،  ال ـالس  الطفـل  اأرض   ـب  ألقـت  ثم أ م ت،

 بـاب  يعال ان ظاّل اآلنران الطفالن. اأيم   ر ها أ  ب

 ف الع يـــأل المـــارد  هـــذا الـــدنول، يحـــا فن ال ابينـــة،

  قـد  يديـ ،  بـي   التـي  اأ را،  ـ   الواسـع  منخـار   يرفع

ــت ــذ   انـ ــر  هـ ــي المـ ــت. أ راقـ ــديي  رأيـ ــيي ، جنـ  فرنسـ

 الــذي الضــجيل، الــ    نحــو نيقــبال أشــقري ، أبيضــي 

 !!بعد حقيقي ارمباا أي د ن   جت  مرقب   انت

 موظـــ  أحـــدهما ســـسل) هـــذا  إّف هنـــاا ألـــيس -

 (.ال وا ات

  ـــان لقـــد) أيضـــًا هــذا  نـــذ ا! غيـــر  هنـــاا بــل  -

 !(.القبيح هذا -شخصيًا أنا- إلي  يوير
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 ممال ـــت لقـــد بـــل! ســـسلت ثـــم!  م عثمـــت! ارمب ـــت

 ال جاجي ال     دفعت! ني و ما  س  ب صومي  رفعت

 ق يـل  بعد   يت  ل ني! يدي ب  تا ال ابينة م  الع وي

! هنـاا  ال ابينـة،   ـ   البعيـد  ال ـدار  إلـب  مسـندن   ظهري

  احـدن،  بعد فيما بنا لحق ثم الضجيل، الرجل جانأل إلب

  مديـدًا،  ضـخماً  يـ ال  مـا  الطـابور   ـان .  ثالثة  اثنان،

ــٍ   غيــر   ل ــ  ا رمي،طــ إقــالع مو ــد  هــأل! أجــل. منت

 الــرحالت مــ  العديــد أن هنـا،  مســري  الــت مــا اإلشـا ة 

  حصــان يــر ،  ــان الوقــت! إقال هــا مو ــد مــسنر قــد

 معـــدى مث ـــي ال ـــدار إلـــب المســـندي    ـــدد! م نـــون

 قــد هــا! منتــٍ   غيــر مديــدًا يــ ال مــا  الطــابور العوــر ،

  انــــا.. جديــــد مــــ  إلينــــا الفرنســــيان ال نــــديان أقبــــل

 إلـــب نهســـحأل أن  قبـــل!  مـــافهي  ! مختـــالي ! حثيثـــي 

ــجيل الرجـــل رأيـــت أدري، ف حيـــب ــ  يقـــول الضـ : ل  جتـ

 أ .. الغـد  طـا ر   في ب م  سسلحق الم ان، هذا غادر ا

 الخـار ،  نحـو  بنـا  يت هان ال نديان  ان. غد بعد ربما

.. الـدانل  إلـب  ثـم .. الخـار   إلـب  بالفعـل  أنذانا لقد بل

 بنـا  ط قـت  ان ،نباص منين سودا  سيار  دانل أقصد
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ــالريح ــة، أ   ـــ  شـــــر،ن هنـــــا الموجـــــودي   ـــــل  المنيفـــ

  شــوارب ضــيقة،  جبــا  مســتطي ة، بوجــو ن أ ســطيون

 ال يـل،  منتص  بعد اآلن الوقت!.. السخرية مثير نحي ة

 مفتوحـة ن نصـ  نالــ  النافـذ    بـر  يتسـ ل  الـذي   الهوا 

 شـي    ل.  الصدر اأن  م طم را حة  ل   جاف، بارد

 اأمـــوبيس هـــدير  ـــدا بالحـــذر،  بالصـــمت هنـــا مقتــول 

 التــــي الســــيارات بعــــ،   ــــدا ينق نــــا، الــــذي الصــــغير

 ُي  ســـم أن أحـــدن ي ـــرؤ لـــم. ســـير  معـــا س أ  مت ـــا   ،

 محتدمـة،  موـاجر   فـي  مـم   قـد    ينـا  القب،  سن أحدًا،

 نـر  لـم  اأمر،  اقع في أننا، مع هنا، َمْ   ل فيها اشترا

 قبـل  ربمـا  أ   ،الحقيـر  العربـة  هـذ   فـي  إف بعضًا بعضنا

 المديــد.. الطويــل الطــابور فــي  نحــ  - َلْمحــًا - ق يــل

 .القهر م  متدفق  نهٍر

ــم ــب شــي  أي نســتن ر ل ــاريس يقاــة     فهــي! ب

ــا   ف بالنهــار، مهــدأ ف ه ــذا دا مــًا  إنمــا! بال يــل من

 يغطـي   ـان  الـذي  الغ ـيب  الحـذا   هو فحانا ، الذي

 فيهـا  مد    انت التي الطينية الترابية  الب ف ! قدميها

 الخـط   لك ثم! الفتون  في الغيف في الراس  جسدها
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 إلـب  الخـدف  صـفحة  يقسم ما ال الذي الد  م  اأحمر

 !نصفي 

 الرماديـة  الخيـو   م ـك  مفاججة، شيخونة آثار  سنها

 فوضـب  فـي  ممـددت  ثـم   الـذرا ي ،  ال في ، ا ت ت التي

ــب مر بــة ــة، أ  ــب إل ــي ، محــت مــا  إلــب الرقب   ــان العين

 لوحـــة أمـــا! اآل ان يصـــك   ال مـــان المرســـي يةن لحـــ 

 نهَتـــ  ســوى  هنــاا  ف ـــيس ،(البورمريــة ) ال بيــر  ال نــرال 

 النــار أثــر ســوى هنــاا لــيس.. رمادهــا مــ  جــدفًا ضــجي ة

 ..نفسها ال وحة ح م في اأثر  ان.. اأرض   ب

 مـا  الووارع.. م ان  ل في حثيثي  فتجوا ما النا 

ــة برحـــت ــر .. مرمب ـ ــة  الـــت مـــا لالفتـــاتا.. متعثـ  باهتـ

..  را ــــد   الحــــة ظ ــــت المقــــاهي  اجهــــات.. مترقبــــة

 التـــي القديمـــة التذ اريــة  النُّصـــأل موــب   لع هـــا.. را ــد  

 هــذا بــاريس أغــادر لــم  ــسنني..  الــريح الوــمس أ  تهــا

 قـد  الفـرا،  مـ   السـني    وـرات   ـسن  بـل ! فقـط  الصـباح 

  الصــغير فالحاف ـة  اآلن،  لهـا  مــالي ل ـ  . بيننـا  مصـرفمت 

 مـ    ـدد  ال بير باب    ب  ان.. قديم مبنب أما  متوق 

 جع ونا ثم أدن ونا،! الدا نة ال رقا  ب امهم في ال نود



 

 62 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

.. شـاحبة  مسـتطي ة  صالة في نوبية مقا د   ب ننتار

 أ  ل هـوا   نافـذ   أي بها  ليس.. مضيجة نص .. مغ قة

ــمس ــرب أ .. ل وـ ــي ! ل هـ ــد  الوـ ــذي الوحيـ  يمنـــع الـ

 السـق   هـو  السـ ا ر،  دنـان  مصـا د  نأ بعد افنتنا،،

  احـــد ، ســـا ة مـــر ر  بعـــد. جـــدفًا المرمفـــع.. المرمفـــع

 شـــر وا فقـــد.. يتنـــاقص أنـــذ قـــد  ـــددنا أن فحاـــت

  الـذي .. اآلنـر  بعـد  الواحد هنان المعتق ي ن يقتاد ن

ــر  ــود ف يخـ ــب! يعـ ــا ني حتـ ــد ر، جـ ــذ ني الـ ــي فسنـ  فـ

 الرجـــل ســوى  الصــالة  هـــذ  فــي  يبــق  لـــم الــذي  الوقــت 

 !يلالضج

 .إبراهيم  بدال   اسمك هل -

 فــي صــغير م تــأل ن ــ   ــان الــذي الضــابط ســسلني

ــة ــا ر ، الغرفـ ــت الم ـ ــاحتها  انـ ــا   ف مسـ ــي مت ـ  افثنـ

 .فقط مترًا  ور

 (.أجبت ! )نعم -

ــا ،ن ادي أبـــون العا  ـــة  اســـم: أضـــفت ثـــم -   مـ

 .ال وا  في مالحب

 .. بدال   إبراهيم.. إبراهيم  بدال   -
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 بعنايـة  أ راقـي  يـتفح ص   هـو  مـر ،  مـ   أ ثـر  رددها

 :يقول  اد ثم م   ة،

 !سعودي  أصل م  أنت هل -

 الســـ ال هـــذا  ـــ  اإلجابـــة فـــي أم عـــثم مـــر   أ ل

 :ق ت أن لبثت ما ل نني.. محديدًا

 !ف سطيني أصل م ..  -

ــع  يوــدفد  هــو قامــل، اهتمــا  فــي نحــوي رأســ  رف

 :ال وا    ب قبضت 

 أبـو .. وسـب م أبـو .. نضـال  أبـو  مثـل ..  ادي أبو -

 ! ذلك  أليس.. العبا 

 :يسسل فعاد.. أجب  لم

 هنا  مفعل ما ا -

 :أجبت 

 بعـــ، أجـــري أننـــي الم تبـــات، بعـــ،  رت لقـــد -

 !مخصصي م ال في اأبحاا

ــة غــادر ثــم! الضــابط نهــ، ..  احــد  لحاــة الغرف

 المحوـوي   ال نـود  هـ ف   مـ   جنـدي   مع  بعدها  اد

 إلـب  باقتيـادي  ال نـدي  هذا م ـفل لقد  التفاهة، بالغر ر
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 الضـجيل،  الرجـل  التقيـت  المديـد،  الـده ي    في الخار ،

 فــي العســ ر مــ   ــدد   ــب مــرفر   بــسنهم أنبرنــي الــذي

 الرجـــــل بس صــــاف  أ صــــاف   فشــــتبا   أنــــرى،  صــــافت 

 أنـ   أيـا ،  قبل الصح ، نورت الذين أ سطي الور،ن

 ثـم . فرنسـا  جنـوب  فـي ن أ ديـت ن المسّنة السيد  اغتال

 - أنــرى  مــر  - المطــار  إلــب اآلن يغــادر  نــ إ: لــي  قــال

 .ممامًا مطابقة م   لم فاأ صاف بسسرم ، ل حا،

 :ستار

 أ ثر التحقيق قيد م ب  ادي، أبو إبراهيم  بدال  

 أبيــ   اســم  بدال ــ ، فاســم .. يومــًا  وــر نمســة مــ 

ــراهيم ــ ) إبـ ــراهيم،  بدال ـ ــراهيم إبـ ــ  إبـ ــو، ،( بدال ـ   فـ

 مرب ـاً  افسـم   ـان ن.. أبونبـ يبدأ العا  ة اسم فإن  لك،

 الح ـم  صـدر   قد. المقارنات م  العديد يستحب! حّقًا

 السـماح  بعـد   الوديد اف تذار مع! بالطرد أنيرًا   ي 

   .البالد إلب بالدنول مستقباًل ل 
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 علي.. والكلب

 

مد يدًا  الحة،  ات  ـر ، نابيـة،  شـعرات مثّ مـة،     

نهقـــا   د ا ـــر   أظـــافر غيـــر منتامـــة، مســـ وها بقـــع      

 ووا ية بيضا ، هي بقايا ن ، فرشا  الدهان العريضـة  

التي يقضي ُجّل  قت  في اليو  يطـارد حر تهـا، صـعودًا    

 هبوطًا، فو، ال ـدران الدان يـة ال ابيـة أحـد المنـا ل      

المقاب ـــة ل مقهـــب، الـــذي ي  ـــس إليـــ  لأل ـــل أ  شــــرا        

 الدنان..

ــة ضــامر  مــ  فجــ       ــد   رقــة نقدي ة  ــان يحمــل فــي ي

 العور  يور :

ــا ع       - ــ  لب ــًا  الم ــو ســمحت! )موجه أريــد ســ ا ر ل

 الس ا ر )صاحأل المقهب( في أحد أطراف المقهب(.
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ــي بو غــد  )ج ا ــري(  نــدما ُيــدّن  الســي ار          

يــسمي   يهــا، فــي نهــم شــديد، إلــب أن يصــل آنرهــا!..     

يسمي   يها حتب يحسف لذ ـة جمرمهـا بـي  أصـابع .. أ      

را حــة الطــال  المحتــر، الــذي  حتــب متصــا د إلــب أنفــ   

 يتناثر فو،  ّف  البا سة  أصابع  القصير  الذا ية!..  

  ــي بو غــد  ندهفــانن،  الفرنســيون يســتخدمون      

ــي يســتخدمونها ل رســامي       ــدهاني  ال  مــة نفســها الت ل 

Pintre     ،ــوان ــك ربمــا مــ  أجــل نــاطر األ ،.. يفع ــون  ل

ــا !..  ربمـــا مـــ  أجـــل     ــاطر الفرشـ  ربمـــا مـــ  أجـــل نـ

طر   ي بو غد   أشباه  م  العمال، مع ية لهـم  ـ    نا

 الر ا ح ال يميا ية الم   ة المستقر  في أنوفهم!

  ــي بو غــد   نــدما ُيــدّن ، يختــ ن الــدنان فــي       

صدر  مد  طوي ة   افية ل ـي يتالشـب أ  يتبـدد دانـل     

الـــر تي ، ثـــم يتحـــوفل الفـــا ، الخـــار  منـــ  إلـــب نيـــو   

الواسـعي  الم تاـي     سودا  نفيفة، منبعب م  منخاريـ  

 بالوعرات السمي ة البيضا   السودا !..  

ســي ار   احــد  بالــدنيا،  فســيما بعــد أن ي ــتهم      

الــــنستيكن النحيــل جــدفًا، مصــحوبًا ب ومــة  بيــر  مــ        
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بطـاطــس   Pommes Fritesير ـق الـفـرنسيي  الـوـهـــــــــطب

مـق يــــة،  مســـنودًا بـــالخب  الفرنســـي الوـــهير نباغيـــتن 

ي يمتـد إلـب نـار  حـد د الطا لـة التـي ي  ـس إليهـا         الذ

ـــ     ــذا الــ ــب. هــ ــا المقهــ ــي إحــــدى   ايــ ــد  فــ   ــــي بو غــ

نباغيبن نب  ساحر يقنع ال ا عي  دا مًا بسنـ  فيحتـا    

إلب مقبفالت، إن  بس ويت الفقـرا   المسـتع  ي ، يم ـ     

ــ   اقفــًا أ  قا ــدًا، ماشــيًا أ  را بــًا، راضــيًا أ        أن مس  

إلــــب طا لتــــك فــــي المطعــــم أ  مع نــــًا  غاضــــبًا، جالســــًا

هر بــك إلــب جحــرا اليــومي الــذي مفوــي إليــ  أســرارا     

 مو المك،  ان هو الوـعار الـذي رفعـ  سـ فاد ر دالـي      

 هو يترجل الطا ر  التي أق ت  إلب نيويـورا فـي أمري ـا    

 البعيد  ال عينة!   

  ـــي بو غـــد  ق يـــل ال ـــال    ـــب أي حـــال،  هـــذا   

ــا  ا   ــا   جفـــ ــب م ـــ ــا د    ـــ ــد   يســـ ــيي ، أ   ـــ لفرنســـ

اهتمامهم بحديث  ما قد يصل أحيانًا إلب درجـة الضـيق   

 الوديد الذي يحتود ب  صدر   ف اد .

  ي بو غد  ينتصأل  اقفـًا طـوال النهـار..  يتـسر،     

متق بًا متم ماًل طوال ال يل!.. فهو في النهار في سـبا،  
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مع الفرشا   الهمو   اأح ان  ال دران الواهقة،  هـو  

في مقا مة النستال يا  صيد اأحال  العصية،  في ال يل

ــع       ــامر مـ ــي،  يتسـ ــهر   ـ ــهر يسـ ــي الوـ ــد  فـ ــر   احـ  مـ

 الرفا،  اأصحاب م  العمال ال  ا ريي  حتب الف ر!

يسهر مع نأفرادن م  العمال المهـاجري  فـي منـ ل    

أحدهم،  هذا المن ل غالبًا ما ي ون غرفـة  احـد  فـو،    

ق يديــــة،  فــــو، ســــطح إحــــدى البنايــــات الباريســــية الت 

ــد     ــو، الســــطح  نــ ــب  فــ ــيي  موــ ــد الفرنســ الســــطح  نــ

المصريي ، يتم الصعود إليها مع در  الخـدامي  )ه ـذا   

موا  البرجوا يـة الفرنسـية منـذ القـديم( سـتة أ  سـبعة       

أد ار، هي غايـة مـا منتهـي إليـ  مبـاني بـاريس التق يديـة        

 ال مي ة.   

  ي بو غد  قد يبـيح لنفسـ  أن يـذهأل إلـب  باريـ       

ــع      ــر مــ ــاا ي فــ ــري ..  هنــ ــي العوــ ــي الحــ ــادي( فــ )حمــ

ال افـــــري ..  يب ـــــي مـــــع البـــــا ي ..  يتـــــذ ر ال  جـــــة  

 )فتيحة(،  اأ فد،  الوط !

هــذ  الموســيقب الوــرقية،  جســد الراقصــة )ثريــا(   

المتهــدل، الم ــتب بــال حم  بــالعر،،  بــسربعي  ســنة مــ    
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)الهــ ف(  الغــنو، ي عــل ر ح   ــي مرفــرف به ــع.. ف ــيس  

حة إف محـدي الموـ الت..  مـا أ ثـر موـ الت      بعد الفر

  ي.. الوحـد ..  التعـأل..  نـ ، الفرنسـيي ..  الق ـق      

   ب مصير )فتيحة(  أ فدها اأربعة!.

ثريا الراقصة مذ ر  بذ وريت ،  معيد إلي  الثقة في 

رجولتـــ ، أمـــا فتيحـــة فهـــي العا  ـــة،  البيـــت،  الســـاللة،  

ــي  المتوقــد. اشــتهاها مــر  أ  مــرم    ي  أ  ربمــا..  الحن

ــا  الحرا ــق التــي مضــطر  فــي       دا مــًا   لــك بغــرض إطف

دان  ،  ل   ثريا لم م   مسب  ل ، فهي ف مع بها يـداها  

المعر قتان ال تان ما يفتس يرفعهما لتحيتها  هي مصدح 

ــ      ــرح، إنــ ــو، المســ ــنة فــ ــد  المتغضفــ ــا المت عــ بسفخا هــ

 يوتهي أن يتذ ر فحولت  فيوسعها حبًا  غصبًا  ب سًا.

 أريد س ا ر لو سمحت!   -

ــي بو غــد  مــر  أنــرى بام ــا  نجــاان،       رددهــا   

الرجل البـدي ،  ي اأنـ  اأحمـر،  العينـي  البـار مي ،      

 هـا هــو يقــ  ن ــ   ـا نتر نم تــأل التبــ ن فــي المقهــب   

نفس ،  م تأل التب  هـو افسـم الـذي يط قـ  الفرنسـيون      

   ب م ان بيع الس ا ر.
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ا حــة الـــ نهــوت  ــان   ــي يحــا ل باســتمامة طــرد ر 

ــ ..  هـــي مـــا مفتـــس موـــعل        د ،ن التـــي مختـــر، ب عومـ

أغطيتــ  اأنفيــة.. ق ــياًل مــا يتــور    ــي فــي مثــل هــذ      

اأ الت الغريبة!.. ثم أن  لم ي   يعـرف أنهـا مهصـنع مـ      

لحم الخن ير،  المس مون م  الومال اأفريقي يفع ـون  

 ــــل شــــي  فــــي قا مــــة المحرمــــات إّف نالح ــــوفن أي  

  ندما  رض   ي  النادل في المقهب المنيـو،  الخن ير، 

قال ل : إنها نطبق اليـو ن، فـسراد   ـي أن يغيفـر م اجـ       

ــًا  نــدما         ــم اأ ــل غريب ــو !  ــان طع ــي اأ ــل هــذا الي ف

مذ ق ،  ل ن  لود  جو   انتهب سريعًا د ن أن ي ـري  

محريام  الال مة، ربمـا سـا ر  بعـ، الوـك،  ل ـ  ن ف      

الوقـــت لـــيس  قـــت اأســـج ة، مســـسلوا  ـــ  أشـــيا ...ن  

فالرجل البدي ،    اأن  اأحمـر، ف يحتمـل ال ـال  أ     

اأسج ة،  فسيما  ندما ي ون فيها ما يستف  الفر قـات  

 أ   التناقضات الثقافية!

ــت     ــو الوقــ ــاً .. هذا هــ ــعة مســ ــا ة اآلن التاســ الســ

المحدد لإليوا  إلب نال حرن الع ي  فـي الـد ر السـابع    

قديمة، مطرح بي  يدي   ـي صـباح    م   مار  باريسية
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ــة العفنــــــة،       ــوان مــــــاري  البورجوا يــــ مســــــا  ألعــــــ  ألــــ

ــي بعــ،       ــذي  ســمع  نهمــا ف ــذر، ال  ن الســنوبي  ن الق

 لقا ات التنايمات العمالية..  

  ــــــــي بو غــــــــد  ف يقــــــــرأ  ف ي تــــــــأل..  ل نــــــــ  

نيســمعن!..  هــو ف يــدري إن  ــان يحســ  افســتماع،  

 أ  أن    ب غير  لك.

التي يس نها   ي بو غد  فيها بوابـة   هذ  البناية

 بيـر  لــ نالســاد ن..  فيهـا مصــعد  هربـا ي ل ســاد      

أيضــًا!..  هــذا المصــعد يمســح  يناــ  صــباح  ــل    

ــد ر     ــي الـ ــًا فـ ــود دا مـ ــار  موجـ ــار  العمـ ــو ..  حـ يـ

اأرضــي بــالقرب مــ  المــدنل، ن ــ  الســتار الرقيــق   

اأبي،، يرصد حر ات الصا دي   النا لي ،  ي ـون  

مــا يقــارب  مــر العمــار   امهــا! )ألــ  ســنة!!      مــر  

أم ح طبعًا(،  ي ون مع الحـار  العتيـد دا مـًا   جـة     

  ـــــو  بدينـــــة  قصـــــير   مقرفـــــة، مســـــمع صـــــومها 

 صرانها م  نهاية المطب  الصغير في س نها،  هـي  

ــح      ــر ر  مســ ــا لي  ضــ ــا دي   النــ ــب الصــ ــد   ــ م  ــ

أحذيتهم   ب المدنل،  الحفاظ   ـب ناافـة الـدر ،    
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ن الــــدر  ف يســــتعم   أحــــد، ال ــــل يصــــعد ن  مــــع أ

 بـناأسانسيرن..

إ ا  ـــان الصـــا د أ  النـــا ل فـــي البنايـــة نســـيدًان، 

ــب      ــاجي المغطــ ــاب ال جــ ــار  البــ ــواب أ  الحــ ــتح البــ يفــ

ــو        ــد و لهــذا الســيد بي ــي، الوــفاف،  ي بالقمــاب اأب

ســعيد.. أمــا إن  ــان الصــا د أ  النــا ل ننادمــًان أ       

ــر      ــي ناــ ــو يثنــ ــاد ، فهــ ــب  نــ ــا ل   شــ ــة الرســ ــب  ومــ إلــ

الموجــود    ــب طا لتــ ،  التــي ســيتولب مو يعهــا   ــب     

صناديق البريد المثبتة في مدنل العمار  بعد ق يـل!..  

إن  يوتغل بسي شي  إف محية الخاد  أ  شـبي  الخـاد ،   

  ــب الــرغم مــ  أنــ  فــي  اقــع اأمــر  مي ــ   شــري   فــي   

ــة الباريســية ال    ــي الهمــو   اأ جــاع،  ندمــة البرجوا ي ت

ــ ،        ــواب فرنســيفًا مــ  الري فمــرحم.  قــد ي ــون هــذا الب

 قــد ي ــون لــ  أبنــا  أ  بنــات ن حــوا فــي حيــامهم، قــد     

ي ــون فــيهم المهنــد ، أ  الطبيــأل، أ  غيــر  لــك  ل نــ    

 فـــيم لمذّلتـــ  فـــال يغادرهـــا أ  يبارحهـــا فهـــي جـــ   مـــ   

م وين ،  قد ي ون البواب غير فرنسي،  هو في الغالـأل  

برمغـال،  هـ ف  يعم ـون جهـدهم   ـب      م  أسـبانيا أ  ال 
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أن ي ون لهم أي ص ة مربطهم بم ا  أهل البالد الن ،، 

 لهــذا فهــم يبــالغون أحيانــًا فــي موــبثهم بــذلك المــ ا ،    

ــع       ــة فــي التعامــل م ــر ر ون ــر شراســة،  أ ث ــون أ ث في ون

 اآلنري .   

بوابـة   – هـذا هـو المهـم     –هذ  البناية فيها طبعـًا  

الممر مـ دي إلـب سـ م متعرجـة     صغير  متوارية في آنر 

ضيقة طوي ة شاهقة، ف متوق  أ  منتهـي إف فـي الـد ر    

الســابع، أي الــد ر اأنيــر،   ــب الســطح، حيــب منتوــر   

ــد    ــرف أحـــ ــات الســـــ  ، أ   غـــ ــغير    ن انـــ غـــــرف صـــ

مستوــــفيات العــــ ل اأفريقيــــة فــــي  طــــ  )بو اســــا(،      

اإلمبراطــور اآلفــل  نارا ـــ  اأفارقــة!.. هــذ  البوابـــة..     

الســــ م.. يــــد ونها هنــــا ب ــــل نــــيال  )مــــدنل    هــــذ 

الخدمــة(.. فالخــد ،  فســيما فــي  نفــوان البورجوا يــة   

الباريسـية، ف يحـق  لهــم الـدنول مــ  البوابـة ال بيــر !..     

 محاــــور   ــــيهم اســــتعمال المصــــعد!..   بيــــر  مــــ   

ال بــا ر أن يطــ  ا بسقــدامهم الرماديــة المعر قــة العاريــة    

اطية الفســـيحة! ثـــم إن ســـ اد م ـــك الممـــرات افرســـتقر 

الخــد  فبــد أن نــذ رهم دا مــًا بــسنهم )نــد !(.  الخــد  
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ــ ! ..  أن      مــ   اجــبهم أن يغبطــوا )الســيد(   ــب نعمت

يــد و لــ  بطــول العمــر!..  بم يــد مــ  الفــرح  الوــباب  

  الوسامة ..  التفاهة!

السيد هنا ف يخاطب  الخد  أ  أشبا  الخـد  بضـمير   

ــي ال غــة الفرنســية    ــة    المخاطــأل ف ــ  ب غ ــا، إنمــا يخاطب  امه

الغا ــأل إ ــ ا ًا  إجــالًف،  لــو فعــل غيــر  لــك، فهــو نــاد      

ــرع      ــذي انتـ ــ ،  الـ ــاد  مسهي ـ ــي إ ـ ــل اأدبن،  ينبغـ نق يـ

أي  tuال غة الفرنسية، ُيحرف  اسـتخدا  ضـمير المخاطـأل )   

ــأل       أنــت( ل ســيد،  يقصــرها فقــط   ــب الخــد ،  فــي الغال

 أنتم(. أي  vousينبغي أن يستخد  ضمير المخا  )

 500  ي بو غد  يدفع إي ـار هـذ  الغرفـة الحقيـر      

يور  شهريفًا،    ي  امل..  ليس نادمًا.. ل ن  يدنل 

م  مدنل الخد ..  ينـا  ب ـوار الخـد ..  يقـ  معهـم      

فــي الصــباح  فــي المســا ، بانتاــار د ر  البطــي  أمــا      

د ر  الميـا  الوحيــد ، التــي يوـترا فــي اســتعمالها معــ    

نيــة ب ســا  مث ــ !.. هــذا الحمــا  ف ينافــ  أ ثــر مــ  ثما

أحـــد.. بـــل بـــالع س يوـــترا فـــي موســـيخ   ـــل هـــ ف   

 الخد   أشبا  الخد !.  
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مـر  أ  مرمـان فــي الوـهر يـذهأل   ــي بو غـد  إلــب      

الحما  التر ي )يسـمون  هنـا المغربـي(  فسـيما  نـدما      

ينــوي أن يوــن  مســمعي  فــي  باريــ  حمــادي، ليحاــب   

سـة أ  همسـة مـ  ثريـا الراقصـة      فـي نهايـة المغـامر  ب م   

المر بة التي يوتهيها  هي أبدًا ف موتهي ..  هذا يهم 

 ف يهم.. فهو يع ي النفس بسن ثريا محود في  ا رمـ   

نيـــافت مســـا د    ـــب مبديـــد   لتـــ    حبامـــ  فـــي  ـــل  

 اأحوال.

  مــا هــم  أحــد أصــدقا    ــي بو غــد  ب يارمــ  فــي    

  يــ  أن يقــول غرفتــ  الوــاهقة!.. فــو، الســطح، صــعأل 

ل : ل ي مص ني ي أل   يك أن مسنذ بـاب الخـد ..  أن   

 أن متصــور نفســك أحــد الخــد ،    مصــعد ســ م الخــد ،  

  هو ف ي د اسمًا بدياًل لهذا المصط ح ال ري !

ــ  شـــي        ــوقر ،   مـ ــة مـ ــة ج ا ريـ ــ  قبي ـ ــي.. مـ   ـ

القبي ة،  جد   ان ل   بيد  ند ، ل ـ  العبيـد  الخـد     

اطية الوـرقية أبوابـًا غيـر أبـواب     لم م عل لهـم افرسـتقر  

ــا        ــاللم أ ليـ ــر سـ ــاللم غيـ ــم سـ ــل لهـ ــم م عـ ــاد ،  لـ السـ

ــل     ــت أقـ ــرقية  انـ ــتقراطية الوـ ــد  أن افرسـ ــة.. يبـ النعمـ
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 فونة!  ما يتمتم   ي  هو يبحـب  ـ  سـ ا ر ، يريـد     

ــر  قبــــل مغــــادر  المقهــــب       أن يوــــعل الســــي ار  اأنيــ

 ال عي !

ني ثـالا أ     ي ف يس ي إلب فراش  لياًل قبل أن يف

ــو  الواحــد..  يرشــ         ــي الي ــأل مــ  الســ ا ر ف ــع    أرب

سي ارم  إلب أن محتود ر ت  بالدنان،  إلب أن مصـعد  

إلب أ مـا، أنفـ ، فـي  ـل مـر ، را حـة الـدهان المحتـر،         

 فو، أصابع  المثـ مة   ّف  التي موب  مخ أل   أل.

 أريد س ا ر لو سمحت. -

ر الغ ــيب، يبــد  أن الرجــل البــدي ،  ا اأنــ  اأحمــ

ــاحب ،     ــًا صـ ــب  هـــو أيضـ ــذا المقهـ ــ ا ر فـــي هـ ــا ع السـ بـ

ــور       ــر  يـ ــة العوـ ــند ق   رقـ ــب صـ ــدنل إلـ ــد أن يـ فيريـ

 الضامر  التي  ان يدفعها   ي نحو !

 يخ و المقهب م   با ن  اآلن

الحــي العوــر ن فــي بــاريس اليــو  هــو حــي  مــالي   

بـــا س، ينـــا  ســـ ان  فـــي  قـــت مب ـــر .. أقصـــد معاـــم  

اد ن الذي  يريـد ن قضـا  ال يـل مـع     س ان .. أما نالس

الساهري ، فيغادر ن  إلـب مونمـارمر، أ  السـان جرمـان     
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دي بريـــــــ ، أ  شـــــــام ي ، أ  الوـــــــان لي ي ، أ  الحـــــــي  

ــب       ــابر    ــب المــر ر الع ــم ف يطيقــون حت ــي.. إنه الالمين

ــال،      ــد ،  العمــ ــة بالخــ ــبحت م يجــ ــد أصــ ــ  .. فقــ مقاهيــ

 هـا قادمـة    القمل،  البراغيب،  السل!  هـذ  اأ بجـة    

مـــــ  البرمغـــــال،  أفريقيـــــا الســـــودا ،  د ل المغـــــرب     

العربي.. ال  ا ر بالذات الموبـس  اأ لـب )!!( أ ثـر مـ      

م يــون ج ا ــري يســ بون  ــرقهم  أمراضــهم  شــر رهم 

ــعأل الفرنســـــي النايـــــ  ! الطـــــاهر!         ـــــب هـــــذا الوـــ

المتحضر! أ ثر م  م يون ج ا ري جاؤ ا يس  ون نب  

ــ     ــذا الغــ ــيي ..  هــ ــل    الفرنســ ــد  وامــ ــري أحــ ال  ا ــ

مصــعيد نســبة البطالــة بــي  الوــباب الفرنســي، الــذي ف   

ــرفض لهـــا       ــي متعـ ــادية التـ ــاًل!  اأ مـــة افقتصـ ــد  مـ ي ـ

أ ر با، ليست السبأل الوحيد فـي )جـوع( مجـات اآلفف    

ــاط ي  الفرنســــيي .. بــــل هنــــاا أيضــــًا هــــذا        مــــ  العــ

افجتيــــاح ال  ا ــــري لمنــــاطق العمــــل! ثــــم إن هــــ ف   

هــم الــذي  قت ــوا الفرنســيي  أيــا  الحــرب..   ال  ا ــريي 

 هم الذي  يرم بون ال را م اأنالقيـة  غيـر اأنالقيـة    

دانل فرنسـا بعـد افسـتقالل )!!( هـم الـذي  يضـربون       
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النــا  فــي  ربــات الميتــر ..  يقت ــونهم فــي الوــوارع     

ــا لهم ..     ــوبهم  منـ ــرقون جيـ ــة..  يسـ ــة الما مـ الخ فيـ

طفـــالهم .. إنهـــم  يغتصـــبون نســـا هم ..  يختطفـــون أ

هــم الــذي  ينوــر ن الر ــأل فــي أرجــا  المدينــة!.  هــم   

الــــذي  شــــوهوا الثقافــــة الفرنســــية،  نرجــــوا   يهــــا      

ـــنالح ابن فــــــي المــــــدار ،  بــــــالمتطو ي  إلــــــب      بــــ

أفغانســتان  العرا،، بــالمتطرفي  فــي المســاجد، الــذي  

يد ون إلب القتل  جهاد ال فار!..  هم الـذي  يثيـر ن   

الضـــواحي،  هـــم الـــذي  يفتحـــون   الفـــت   القالقـــل فـــي

جبهــات القتــال فــي مرســي يا.  هــم الــذي  ي ع ــون مــ    

ــذر     ــد بالحــ ــاً  يحتوــ ــاريس مســ ــي بــ ــبت فــ ــا  الســ مســ

ــي     ــون فـ ــر! فينخرطـ ــع  اأنطـ ــار اأبوـ ــأل  انتاـ  الترقـ

شـــوارع المدينـــة اأنيقـــة مـــ  أحيا هـــا الفقيـــر ، أ  مـــ   

ــاريس،     ــراف بـ ــب أطـ ــر    ـ ــة المنتوـ ــواحي المحيطـ الضـ

قــــاهي  الحانــــات الضــــيقة  بعــــ،   ــــأل يقتحمــــون الم

ال يـــــل، أقـــــول نبعـــــ،ن   ـــــأل ال يـــــل  الفرنســـــيون      

فيســمحون لهــم بــدنول النــوادي ال ي يــة نالمرموقــةن، 

فالحرا  الغ ياون   ب أبواب هذ  النـوادي يمنعـونهم   
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م  الـدنول،  قـد يسـتثنون مـ   لـك بعـ، ال مـيالت        

مــ  بنــات العــرب،  قــد م ــد أحيانــًا بعــ، الســود، أ      

بعــ، العــرب مــ  الوــبان المتوــبهي  بالفرنســيي   حتــب 

 ل ــنهم هنــا، حتــب هــم، لم ــرد )الــدي ور(، أ  لم ــرد   

نمطعــــيمن مناــــر اأجســــاد البيضــــا  المحتوــــد  فــــي  

ــ       ــد مــ ــ ، لم يــ ــع الخفيــ ــر  التنويــ ــا ف ــ ــان، لع هــ الم ــ

الحيوية..  بمناسبة ف ر  التطعيم  التنويع، فقد ُسـمح  

نالوــو   ــالملــبع، العــرب مــ  شــمال أفريقيــا بــدنول  

ــًا،   ـــان  لـــك    بيـــ نسن الموســـيقب  الســـينما نصوصـ

لم رد نالن هةن،  أصبحت هناا أسما   ربية معر فـة  

 موهور  فـي هـذا الم ـال،  فبـد أن بعـ، ال مـيالت       

الفرنسيات يخترن م  شباب العرب أحيانًا نأصـدقا ن،  

اســت ابة ل ح ــم الســينما ي  لـــنافستايلن ال ديــد فــي 

ــوبي نسن.. أ ــي،    نالوــ ــدر ها   ــ ــي يــ ــة التــ ــا الحقيقــ مــ

 الذي ف يستطيع أحد إنفا ها، فهي أن نالوـوفينيةن  

ــرب  اأفارقــــة أنهــــم        ــي العــ ــي مــــرى فــ الفرنسيـــــــــة التــ

يسيجـــــــــون إلـــب التمــــــــدن الغربـــي بس م ـــ ن!!ن..  هـــم 

فيقرؤ ن ..  ف ي تبون..  ف يعق ون..  ف يفهمون! 
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)!!( فــي اجتما ــامهم  إنهــم يبعثــون دا مــًا   ــب الغثيــان   

افحتفاليــــة،   نــــدما منط ــــق موســــيقاهم مــــ  شــــقو،  

النوافـــذ، يســـتن د الفرنســـيون بـــالبوليس ..  أحيانـــًا     

يســـتخدمون الح ـــار ،  الطـــوب،  ال جاجـــات الفارغـــة  

!.. فالفرنســي  نــدما مصــكف أ نيــ  الموســيقب العربيــة      

ُيصــــاب بالصــــداع ..  الفرنســــي  نــــدما يســــمع ال غــــة 

معدمـــ  إلـــب حن رمـــ ،  ممت ـــ  أ ردمـــ    العربيـــة، مرمفـــع

ــي     ــون فـ ــرع المختصـ ــو انتـ ــب لـ ــيب..  يتمنـ ــد   الغـ بالـ

شـــ  ن إبـــاد  الـــذباب مـــاد  مبيـــد  أنـــرى، يم نهـــا أن  

 مقضي ممامًا   ب هذا النوع )النوا !( م  البور!

ــًا هـــذا التقـــويم الفرنســـي      ـــي بو غـــد  يعـــي ممامـ

 ـان  لوجود ،   ينونت ،  أص  ،   رق ،  ثقافت ..  إ ا 

 مالؤ  العمال الفرنسيون يخفون أج ا   ثير  مـ  هـذ    

الحقيقة، فإن الوارع الفرنسي في  مومـ  ف يخفيهـا ..   

بــل إنــ  ف ي ــد أي حــر  فــي التعبيــر  نهــا قــوًف  فعــاًل  

فــو، رؤ   اأشــهاد،  بوســا ل متعــدد   متنو ــة، فــي  

ــة،  حتــب فــي      الســينما  امهــا،  فــي اأ مــال الت يف يوني

 ع، السياسيي   المثقفي  العنصريي .مصريحات ب
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ــب     ــ  إلـ ــي طريقـ ــًا،  هـــو فـ ــي دا مـ ــر ن   ـ ــم ينهـ إنهـ

  م  ، أ  إلب من ل :

 ا هأل أيها العربي القذر! -

ــرب    ــدقا    ــــي ل ضــ ــر ض بعــــ، أصــ ــًا يتعــ  أحيانــ

 التن يل! بل إن بع، مالهي ال يـل مـرف، اسـتقبالهم،    

 ممنــع دنــولهم إليهــا ..  صــديق  )المهــدي بوضــياف(   

ــاريس،  طالـــأل فـــ ي ال امعـــة يـــدر  اأنفورماميـــك فـــي بـ

الذي ي تقي  في بعـ، اإلجـا ات اأسـبو ية، يقـرأ   يـ       

أحايي   ثيـر  مـ  أنبـا  الصـح   ـ  من يـل الفرنسـيي         

 بال  ا ريي ، بل  بالعرب جميعًا،  اأفارقة   هم.

ــدما يصــفون   ــي بــالعربي القــذر، يتاــاهر هــو        ن

تغاضــــون أ  بسنــــ  لــــم يســــمع!   نــــدما يتــــردد ن أ  ي 

ينصرفون    ندمت  في مقهب أ  مطعم، ينسـحأل د ن  

ــي أ       ــب لي ـ ــب م هـ ــ  إلـ ــون دنولـ ــدما يمنعـ ــ ار.   نـ شـ

 مرقص، يقفل راجعًا إلب من ل  د ن شغأل!

فتيحـــة  أ فدهـــا اأربعـــة يريـــد ن أن يـــس  وا،  أن  

يتع مــوا،  أن يتفــاد ا الطريــق الورســة القاســية التـــي      

  برها  الدهم!
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 محت!أريد س ا ر لو س -

ل   با ع الس ا ر البدي ،  ا اأن  اأحمر الغ يب، 

ي تفــت  نــ   يوــيح بوجهــ  نحــو صــديقي  ال ــذي  دلفــا    

 إلب المقهب في الحال!

 ..  يستمر   ي في م رار  الط أل:

 أريد س ا ر لو سمحت! -

يعود إلي  البا ع هذ  المر  في ناـر  لجيمـة، محـدقًا    

 في  جه    يني ،  يقول:

 ي  ألم يبق لديك س ا ر !لما ا يا صديق -

 أجاب   ي بعفوية: -

ب ـــــب، مبـقـــــب  نـــــدي ســـــي ارمان،  ل ـــــ  هـــــذا   -

 في فيني!  

ــذي     - ــي ارمي  لهـــ ــامي  الســـ ــدف  هـــ ــنًا .. قـــ حســـ

 الصديقي !

 د ن أن يتــردد .. مقــدف    ــي نحــو نالصــديقي ن  

 أ طاهما ما مبـقب في   بة س ا ر ! ثم  اد إلـب البـا ع   

 ينتار الع بة ال ديد !
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ن   يــك أن مغــادر هــذا المقهــب ..  أف معــود    اآل -

 إلي  بعد اليو !  

قالهــــا البــــا ع،  هــــو يرفــــع يــــد  موــــيرًا إلــــب بــــاب  

 الخر  ! .. ثم أردف صا قًا في  ج    ي:

 انر  أيها القذر ! -

ضــــحك الصــــديقان بصــــوت مرمفــــع .. ثــــم  نــــ       

أحدهما   يفًا في أ  ب  تف  باصبع  بعـد أن اقتـرب منـ     

  هو يقول: يق  في محا ام ،

 أنر  فورًا ..  إف أنرجناا ! -

أدرا   ي بو غد ، أن  قد حـان اآلن  قـت مسـديد    

فامور  طوي ة م  الحقد، إن لم يخر  حاًف.. فهذا هـو  

شــعر  الم عــد الــذي ف يحبــ  الفرنســيون،  هــذ  هــي       

سحنت  السمرا  التي ف يطيقونهـا،  هـذ  هـي موسـيقا      

بــ هم المقــد   التــي م  ــأل لهــم الصــداع،  هــذا هــو ن   

الذي يدنل إلب بطن  الن سة.  ما أن اسم )  ـي( فـي   

حــد  امــ  موــ  ة!..   ــان قــد اقتــرح   يــ   مــالؤ  مــ  

العمــال الفرنســيي  فــي يــو  مــا أن ُيســمِّي نفســ  )أفن(، 

بدًف مـ    ـي..  بعـ، المهـاجري  يفع ـون  لـك، لـيس        
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ة موــبثًا بالثقافــة الطار ــة،  ف إ النــًا ل قطيعــة مــع الثقافــ 

اأصــ ية،  ل ــ  مــ  بــاب نســدف الــذرا عن،  ربمــا بســبأل 

بع، الحـرص   ـب  ـد  منغـيص  يوـة الفرنسـيي ، أ        

 إيذا    قهم العا !..  

ــ       ــك  ـ ــون  لـ ــر ن يفع ـ ــاجر ن آنـ ــاا مهـ ــم، هنـ نعـ

ــون      ــم يخ عـ ــد، فهـ ــرار  الترصـ ــبق اإلصـ ــع سـ ــد،  مـ قصـ

ج ـــودهم  ي قونهـــا   ـــب  تبـــات الم هـــب ال ي ـــي اأ ل، 

ن يرماد  ، أ  فـو، جسـد أ ل حسـنا     الذي أهميح لهم أ

ــ،      ــا،  بعـ ــ،  طفهـ ــنحهم بعـ ــادفهم،  ممـ ــية مصـ فرنسـ

 لذمها!

  ـــي بو غـــد  لـــم يقبـــل أن ُيبـــدفل اســـم .. إنـــ  لـــم 

ــ         ــم يفعــل !.. ربمــا أن يفعــل..  هــو ف يــدري لمــا ا ل

يف ـر  ثيـرًا فــي اأ فد،  فـي فتيحــة أ  اأ فد.  آخ!..    

بح اســم   يــ  ستســتقب   فتيحــة بعــد حــي ،  قــد أصــ     

)أفن(  لقــــد معــــودت أن مسنــــذ  إلــــب حضــــنها،  هــــي  

ــد، فهـــو       ــا نأفنن ال ديـ ــ  ن  ـــين أمـ ــي أ نـ ــس فـ مهمـ

الغريــأل الــذي لــ  يقتــرب منهــا،  الــذي من ــر   ف مريــد  

أن معرف !.. ثـم إن   يفـًا ف يبحـب  ـ  طريـق لالنـدما        
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فـــــي الفضـــــا  افجتما ـــــــــي  الثقـــــافي الفرنســـــــــي فـــــي 

ـــ   إي ابيا ــك    س بيامـــ ــب  لــ ــادر   ــ ــر قــ ـــو غيــ ــ ،  هـــــ مــ

اإلندما  في اأصـــــل. إن  هنا ل بحـب  ـ  لقمـة العـي      

 في سال ،   ما أم    لك.

ــديهم      ــات، هــم مــ  جهــتهم، ل ال  ا ريــون  ال  ا ري

حساســــيامهم م ــــا  الفرنســــيي  بوــــ ل  ــــا ، مرســــبات 

ماريخيـــــة طوي ـــــة،  مناقضـــــات ثقافيـــــة مبـــــد   ســـــير  

  مستعصية   ب الحل.

لفرنســيي   ــل الرجــال العــرب هــم ن  ــين أ   نــد ا

ــات، هــ ف نفاطمــةن أ       نمحمــدن..   ــل النســا  العربي

 نندي ةن!

ــم  اآل ان     ــع اســـــ ــياف(، ف يوجـــــ ــديق  )بوضـــــ صـــــ

الفرنسية.. صـحيح أنـ  اسـم غريـأل  معقـد إلـب حـدف مـا         

ــي أ         ــ  أقــل صــدمًا  قر ــًا مــ     ــيهم،  ل ن بالنســبة إل

 محمد!  

بــسن الح ومــة الفرنســية  بوضــياف ُيــذ سر   يفــًا دا مــًا

 مومًا منصفة سياسـيفًا مـع قضـايا العـرب، منـذ م سـس       

ال مهورية الخامسة، شـارل ديغـول، حتـب لـو جـا   لـك       
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مــ  بــاب نالعنــادن الفرنســي لألمري ــان،  حتــب لــو جــا   

ــ،      ــي بعـ ــيون فـ ــا الفرنسـ ــي نـ فهـ ــاع التـ ــدارا  اأ جـ لمـ

ــًا فــــي ال  ا ــــر.  الفرنســــيون   ب ــــدان العــــرب، نصوصــ

دا مـــًا   ـــب ديـــ  نم ـــو همن،  هـــم ف يريـــد ن  ليســـوا

أحد أن يغيِّر ثقافتهم!  ل ـ  هـذ  الرغبـة مصـطد  بمـا      

مقو  ب  بع، ال اليات م  مقا مة افندما  في الثقافـة  

ــد  إشــــهار      ــب اأقــــل،   ــ ــية، أ  احترامهــــا   ــ الفرنســ

ـــة ف معطــي الحــق      ـــا.  الع مانيــ التحــديات فــي  جههــــــــ

بافجتياحات التي مداهم المـ ا  العـا    ل ثقافات اأنرى 

  مصدم .. أ  مفقد  موا ن .

أظهــر   ــي لصــديق  بــو ضــياف، أنــ  فهــم مح ي ــ      

ل عالقة الم تبسة بي  العرب  فرنسـا،  ل ـ  هـذا ال ـال      

ال بير ف يعني   ثيرًا، إنما الذي يعني  بالدرجـة اأ لـب،   

امـة،  هو ما يقاب    ل يو  في الوارع،  في الحديقـة الع 

 فــي المقهــب،  لــدى بــا ع الســ ا ر البــدي ،  ي اأنــ     

 اأحمر القذر!

يع ب  موا ن بوضياف،  مع ب  مثابرم ،  يـرى فيـ    

مثاًف طيبًا ل مهاجر الذي يعرف موقع  مـ  نفسـ ،  مـ     
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الذي  جا  إلب بالدهم لغايات موضو ية يريـد محقيقهـا   

 بال معس ، أ  شطط ، أ  م ا  .

لصــديق  نرشــيدن، ال  ا ــري     ــي ف يرمــاح أبــداً 

اآلنـــر )م ـــا   الثالثـــي  مـــ   مـــر (، الـــذي قـــد  إلـــب  

ــب أن أصــبح اســم        فرنســا قبــل  وــر ســنوات،  مــا لب

ــد     ــة،  قــ ــة اإلن  ي يــ ــاردن بال غــ ــارن أي نريتوــ نريوــ

انخــر  فــي المالهــي ال ي يــة، م ونــًا ن صــابةن صــغير     

ــاريس،      ــب بـ ــدي  إلـ ــوري  الوافـ ــرب الميسـ ــطياد العـ فصـ

ــي     نصوصـــًا ا لخ ي يـــي ، ُيرّمـــأل لهـــم نالح ـــو اتن فـ

المطـــا م الوـــهير ،  فـــي أفخـــم المـــراقص  النـــوادي      

ال ي ية،  يغد،   يهم م  ظرف ،  م  القا مة  الطوي ة 

التي بحو م  م  بنات ال يـل  با عـات الهـوى،  هـ ف فـي      

الغالأل بنـات  ـرب، أ  مـ  د ل شـر، أ ر بـا،  يقـب،       

ــ  مــ  الم هــب بحســأل ح ــم نافســت     هالان، مــ  م افسم

أطايأل النبيذ  الوـامبانيا الفرنسـية الوـهير ..  العـرب     

الوافد ن ف يحبون بالضر ر  الومبانيا، فهم يفضـ ون  

أنوا ًا أنرى مـ  الح وليـات  ل ـنهم يوـربونها لم ـرد      

أنها شهير ،  لم رد أنها شر  مـ  شـر   افحتفاليـة،    
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 لفت افنتبا ،  لوي اأ نا،.. أ نـا، حسـنا ات ال يـل    

بطبيعة الحال..  ربما ل فت انتبا  غير حسنا ات ال يـل  

م  مقـدمي الخـدمات الموـبوهة..  ف سـيما إ ا  انـت      

الوـــــمبانيا مـــــ  النـــــوع الفـــــانر جـــــدًا  مـــــ  ح ـــــم       

ــت   ــب الما ــد         نالماغــانون فهنــاا دا مــًا  بــاب يتهاف

 الحاف ة..  مر  مصيأل..  مر  مخيأل!   

ــون     ــ  ال بـــ ــًا مـــ ــب، أيضـــ ــيد يقـــ ــار أ  رشـــ ريوـــ

خ ي ي بحسأل نقا  الم ا ،  بحسأل مستوى رضا  ال

 ــــ  الخدمــــة،  رشــــيد يقــــب،  ــــذلك مــــ  ال وا ــــأل  

ــأل الصــعيد الــذي        الحســنا ات فهــو بالنســبة إلــيه ف   

فيخيأل  الـذي يوـم را حـة الفريسـة  ـ  ُبعـد.. ربمـا        

 هي ما  الت محّ ق في السما   لم مطس أقدامها بعـد  

 أرض المطار. 

ــيد أ   ــاررشـ ــا  ريوـ ــرف نهـ ــ   ف يعـ ــاريس، ل نـ رات بـ

يعــــرف لياليهــــا،  الفرنســــيون الــــذي  يتعامــــل معهــــم ف 

ــون نرشـــيدن،  إنمـــا يعرفـــون نريوـــارن، الـــذي       يعرفـ

يغد،   يهم م  ن ا   العرب الميسوري   الخ ي يي ، 

 قــد ا توــ  نقطــة الضــع  الــذي يعرفهــا ال ميــع  ــ     
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أهل باريس: حأل المال إلب درجة المذلـة، ف ـل  نفـوان    

 رستهم متها ى أما   قع اليور !  البارسيي   غط

ريوــار يــت ـ م الفرنســية بطالقــة،  ل نهــا لغــة ال يــل،  

ــة،  ياهــر دا مــًا أن       الســاللم المعتمــة،  اأ قــة الخ في

باريس أرض  النها ية،    ي بو غد  لـيس فقـط ف يفهـم    

لغـــة ريوـــار فبتـــذالها، بـــل إنـــ  ف ي يـــد الفرنســـية مـــ  

ال )الخ ـيط بـي  ال  ا ريـة    اأسا ، إنـ  يـت ـ م لغـة العمـ    

 الفرنسية(،  هـو يت  مهـا فـي له ـة جب يـة أفريقيـة لهـا        

ــا الــدان ي  الخــارجي؛ ممــا      ــد الفرنســية نغمه د ي يفق

 ي يد في حنق الفرنسيي   اشم ا هم.

أ ـــاد   ـــي بو غـــد  الورقـــة النقديـــة الضـــامر  إلـــب  

جيبــ ، ثــم نــر  إلــب الوــارع بــال ســ ا ر!  بــال مالمــح! 

  بال  ج !

ن الوــارع ناليــًا ..  ممعنــا فــي الهــد   ..   ــان   ــا

 قع نطوات   ي، في حذا   الغ ياـة   ـب الرصـي ، هـو     

ــسن هــذا اإلنســان الغريــأل،         ــذي ينــذر ب الوــي  الوحيــد ال

ــ  بعـــد حـــق     ــة  اأ فد، لـــم يح ـــأل  نـ البعيـــد  ـــ  فتيحـ

الموــــي أ  الحر ــــة فــــو، هــــذ  اأرصــــفة العتيقــــة.. لــــ    
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هـو غيـر مـتع م،  هـو     يسـتطيع   ـي أن ي ـون بوضـياف، ف    

ف ي يد غير دهـان ال ـدران العاريـة،  لـيس بمقـد ر  أن      

نريوـــارن؛ أنـــ  انتـــار النهـــار   ـــب ال يـــل؛  أنـــ    ي ـــون

انتار  ر، الفرشا    ـب  ـر،  جاجـات الويسـ ي؛  أنـ       

فض ـــــل  مالـــــة ال ـــــادحي  بوـــــرف   ـــــب  مالـــــة صـــــياديف  

ــتعبديها.    ــة  مســ ــالبي المتعــ ــا عة لــــدى طــ ال حاــــات الضــ

الت بوضــياف أقــل مــ  موــ الت   ــي،  أقــل منهمــا   موــ 

ب ثير،   ثير جـدفًا، موـ الت ريوـار، فهـو الوحيـد بيـنهم       

الذي ُيسهم في منويط الد ر  افقتصادية  السياحية في 

الـــبالد!  هـــو لـــم يعانـــد فـــي التوـــبب باســـم  القـــديم، أ  

بقيم  القديمة،  هو ف يعني  في ق يل أ   ثير مـا ي ـري   

أ  العـرا،، أ  ف سـطي ،  فيهمـ  إن  ـان      في أفغانستان،

ــر    ــات أ  يحاصـــــ ــارد المح بـــــ ــي يطـــــ ــوليس الفرنســـــ البـــــ

المهـــاجري ، أ  يهـــدد بطـــردهم إلـــب نـــار  الـــبالد.  لـــم   

موــــغ   سياســــات ديغــــول، أ  بومبيــــد ، أ  ســــار و ي،  

 إنما الذي يعني  سياسـات نجـون لـوان، أحـد متعهـدي      

 الحفـــالت فـــي بـــاريس  شـــاط  ســـان مر بيـــ  فـــي جنـــوب  

 فرنسا،  صاحأل أجمل  أفخم المراقص في فرنسا   ها.
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أنذ يموي   ـي بو غـد ، فـال شـي ،  ل ـ  الحمـد       

 المنــة، يعترضــ  فــي طريقــ ، أ  يمنعــ  مــ  المواصــ ة،     

  ما ا يريد أ ثر م   لك اآلن !

ــا   ــاد        ــل، يخــر  الن  فــي هــذ  الســا ة مــ  ال ي

ي ــــــل ا،  ـــــــــح  نهــــــــة ل تر يـــــــلتموــــية  البهــــم ال مي 

أل ــــــــر مــ    ـــــــمقضــي حاجتهــا.. مــرف ب انــأل   ــي أ ث    

 حتب اآلن!

ال  أل.. ُيدل   النا  في الووارع  اأما   العامـة!  

يحم نـــــ  ال مـــــيالت   ـــــب جنـــــوبه ،  يهدهدنـــــ  فـــــي   

أحضانه   فو، أفخا ه .  أقصر الطرا ـق إلـب مغا لـة    

الفرنســـية ال مي ــــة، أن ممتــــدح   بهـــا،  ممســــح   ــــب   

 ب ت   ب م نرم .رأس ،  مر

 ال  أل.. يحافاون   ي  م  البـرد،  يسنذ نـ  إلـب    

الطبيـأل  نــدما يمــرض !..  يب ـون  يتبــادلون التعــا ي   

 ندما يموت!  ال  أل يحتفاـون بصـور  ضـم  )البـو (     

ــالونامهم..  يس ـــل   ـــب    ــة صـ صـــور العا  ـــة..  هـــو  ينـ

موا دهم .. ينا    ب سررهم .. يغفـو فـي أحضـانهم..    

 هم  آ انهم  ند دهم. ي عق رقاب
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..ال  أل يقب ون ..  يعانقون  ..  يسهر ن مع  إلـب  

 ط وع الف ر!

يا لحب ال الب! فهي لهذا الحد محاب بحأل أه هـا  

 أصــــحابها،  لهــــذا الحــــد منــــال  طفهــــم  حنــــانهم!..   

أحيانـــــًا فـــــي مثـــــل هـــــذ  المدينـــــة الفـــــاجر ، يتمـنـــــب       

 نالوخصن لو  ان   بًا!..

لتي يس نها   ي مق   ـل  إحدى )سيدات( البناية ا

يــو  دقــا ق طوي ــة مــع   ــأل حــار  البنايــة .. ممســح        

  يــ  بيــديها..  مسنــذ  إلــب صــدرها..  مــد و  دا مــًا:  

حبيبــي ني ــا .. ) ني ــا  اســم ال  ــأل(.. أمــا  نــدما       

ــده ي ، فتــدير  جههــا نحــو       ــي بو غــد  فــي ال مقابــل   

ال ــدار، مبت ــع لســانها،  مت عــثم نطاهــا،  مثــأل بع  ــة     

المصعد..  هي  ندما مصـادف   ـي فـي الوـارع،     نحو 

مــدنل  ينهــا  يــديها فــي حقيبتهــا مبحــب  ــ  الالشــي   

 حتب يت ا  ها،  يغيأل في هموم .  

ــق،       ــا  ف رفي ــي، فــي فرنســا، ف قريــأل له المــرأ  الت

 مصاد،   بًا ..  ف مصاد،   يفًا!

اأســر  الفرنســية منصــح أ فدهــا بحــأل ال ــالب ..     
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فهم  موــا رهم، ل نهــا مــسمرهم ففــي هــذا مرطيــأل لعــواط

دا مــــًا بافبتعــــاد  ــــ  العــــرب  ال  ا ــــريي !..   ــــذلك  

 السود..  سابقًا اليهود!

دقــا ق ق ي ــة انقضــت   ــب نــر     ــي مــ  مقهــب     

الس ا ر .. لم ي   موي   ي حثيثًا..  ان ي ـرف نطـا    

فـــي مثاقـــل شـــديد،   ـــان يقـــ  أمـــا  بعـــ، الفترينـــات  

 هـو حتـب اآلن لـم يبتعـد     المقف ة ُيحـدف، فـي الالشـي ،    

مســافة طوي ــة  ــ  المقهــب..  هــذا   ــأل ضــخم ينط ــق  

ــ ا ر      ــا ع السـ ــأل بـ ــو   ـ ــ ! هـ ــب  امـ ــ  المقهـ ــر  مـ ــي أثـ فـ

المسعور،  ان قبل ق يل مود دًا إلـب  ثاقـ  فـي طـرف     

المقهــــب، فسط قــــ  البــــدي     اأنــــ  الغ ــــيب اأحمــــر! 

ــي،  سنــ  يمتثــل أمــر  اجــل         ــق ال  ــأل فــي أثــر    انط 

الب التــي فــي الوثــا،  في ــة أصــحابها،  هــي    م ــح! ال ــ

شديد  الضرا     ب نصـومهم. لحـق ال  ـأل المسـعور     

بع ـي،  فــي أنيابــ  غــيب يفـو، الغــيب الــذي يغمــر صــدر   

ــي       ــ  فـ ــي..  ضـ ــد   ـ ــنه ( ج ـ ــل )يـ ــم جعـ ــاحب ! ثـ صـ

ساق ..  ثأل ينهوـ  فـي صـدر .. يخربوـ  بمخالبـ  فـي       

ون   ـب   جه .. سالت دما    ي.. صـفق الثالثة الواقفـ 



 

 94 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

بــــاب المقهــــب..  مضــــوا مت هــــي  نحــــو   ــــي .. د ر  

))إيــدلو((،  هــذا هــو اســم ال  ــأل .. قــد انتهــب.. أمــا    

 د رهم هم، في أل أن يبدأ حاًف!!

ــم أنــذ   إلــب مطــب         ــ  الوــارع .. ث لمــوا   يفــًا م

المقهـــب.. أطفـــس ا اأنـــوار الخارجيـــة ! فـــسدرا   ـــي أن 

ــد    ــي ال ريــ ــدًا فــ ــيقرأ غــ ــا ســ ــياف، ربمــ ــديق  بوضــ   صــ

ــريي       ــا ال  ا ــ ــد الر ايــ ــو أحــ ــًا  هــ ــة: نأن   يفــ فمحالــ

المقيمــي  فــي فرنســا، قــد داهــم مقهــب الــديبار )اســـم        

المقهــب( فــي الحــي العوــري ، فــي حالــة ســ ر شــديد ،     

 هدفد صاحأل المقهب بالقتـل، إ ا لـم يتخـّل لـ   ـ   ـل       

ما فـي صـند ق  مـ  نقـود، إ ا لـم يتخـل هـو  صـديقا          

ات،   ـ   ـل مـا   ـب      ـ   ـل مـا فـي أيـديهم مـ  سـا        

ــدي   ا      ــ  ..  ل ــ  هــذا الب ظهــورهم مــ  مالبــس... إل

اأن  اأحمر الغ يب، بحـق شـر ية الـدفاع  ـ  الـنفس،      

ضـــرب !!ن  قـــد اشـــترا ال  ـــأل )إيـــدلو( المســـعور فـــي  

 المعر ة  فاً  لسيد .

.. لقــد ضــربوا   يفــًا .. مســتن دي  ب ــل مــا فــي       

ة!.. المطـــب  مـــ  قـــد ر ..  م ـــانس ..  أ انـــي  بالـــ     
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جــرد   مــ  مالبســ  .. ثــم غمســوا أصــابعهم فــي دمــ ،    

 أنذ ا ي تبون بهذا الد    ـب بطنـ ،  صـدر ،  ظهـر      

 بــار   احــد ، طالمــا ســمعها   ــي فــي  ــل م ــان هنــا،    

  هي: )أيها العربي القذر!(.

ــي ســيار  أحــدهم ب ميــة       ــي ف فرشــوا المقعــد الخ ف

. مناسبة مـ  الصـح  القديمـة .. مـدد ا   يفـًا   يهـا .      

ثم أنذ   إلب  قـا، ن فـي فـي ضـاحية باريسـية اسـمها       

 نغارشين ليموت هناا بسنا  !

 جد   ي نفس  في اليو  التالي فـي أحـد مستوـفيات    

ضاحية غارشي .. لم يمـت بعـد.. استعصـب   ـي بو غـد       

  ـــب المـــوت،    ـــب أنيــــاب ال  ـــأل،  مخالـــأل اأصــــدقا       

 ة مـ   الثالثة،   ان صديق  )بوضياف( يتحد ا إلب م مو

 العمال ال  ا ريي  الذي  جاؤ ا ل  يار  قا اًل:

لقد  هسر فك   ي .. إضافة إلب طعنة في رقبتـ    -

ــب بامتــداد نمســة  وــر ســنتيمترًا ..      مــ  ال هــة اليمن

 طعنــة أنــرى فــي بطنــ  بامتــداد  وــري  ســنتيمترًا ..   

 هناا جر ح أنرى متنو ـة الطـول،  العـرض،  العمـق     

 منتور في أنحا  جسد !
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فــــي إدار  البـــوليس، فقــــد ســـسلوا المــــواطني     أمـــا 

 الفرنسيي  الثالثة:

لمــا ا فع ــتم هــذ  اأفعــال فــي جســد   ــي أيهــا     -

 المواطنون! فسجابوا بفم  احد:

لقد داهمنا   ي  هو في حالة سـ ر شـديد  ..    -

صــفع صــديقي هــذا ..  ل ــم  اا .. ثــم هــددنا جميعــًا    

 بالقتل!  
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 السكني..
 

نصـ  بـ   بـدالحي،  مـري     أنا ج ا ري.. اسـم الم 

ــاً   .. أســ   الحــي الخــامس  وــر    نمســة   وــر ن  ام

بباريس أ  ب..  ق بي يخت   إلي   دد ف بس  بـ  مـ    

النسا !  ه ف  النسو  لس  أ ثر م  م رد أحـال ! أ   

مهيــ ات، أممــدد   ــب ســريري، ثــم اســتد ي إحــداه ،     

 أرنــــــي جفـــــــوني مستســــــ مًا ل خيـــــــال..  العطـــــــر..   

لدف  الذي ُي ّ ل  ـل أرجـا ي!.. ثـم     الدف !.. هذا ا

 أنا !.. أغّط في نو   ميق  قاع بجر.

إنني أستعرض النسـا  الالمـي شـاهدت فـي يـومي..      

أستعرضه    ه  .. ثـم أنتـار!.. أنتـار أحالهـ  طبعـًا      

 أ ثره  رقة،  أريـدها أن م ـون متوسـطة الطـول، فسنـا      
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 ف أحأل التي ماهر أ ثر طوًف منـي، فسنـا أحـأل الهيمنـة.    

بيضــا ، شــقرا ، فــاألوان اأنــرى لــيس لهــا مــ    ــرى  

 ندي. نصرها ضيق،  ردفاها ممت جان بر يفـة،  ه ـذا   

ــرح       ــي   مسـ ــاجتي!..  لـ ــل حـ ــت ابت ل ـ ــد اسـ ــون قـ م ـ

ــر    ــًا.. أناـ ــًا لي يفـ ــًا.. أ  ناديـ الحادثـــة مقهـــب.. أ  مطعمـ

إليهــــا بطــــرف  ينــــي.. فسراهــــا م تفــــت ب امــــل هي  هــــا   

ــب   ــي ارمي اأ لــ ــعل ســ ــوي.. أشــ ــب أ ل  نحــ ــم أنفــ .. ثــ

)جر ـة( مـ  هـذ  السـي ار  ال عينـة نحوهـا.. مصـحوبة        

ــو،     ــي  الوـ ــا عة بـ ــردد ، ضـ ــة متـ ــامة مبهمـ بنصـــ  ابتسـ

ــالنار      التع ــأل  الســ ال! أهم هــا بعــد  لــك أشــتغل ب

إلـــب غيرهـــا.. أ  بال عـــأل بمفـــاميح غرفتـــي الصـــغير  أ   

  بــة ســ ا ري.. أ  أقــو  بـــ )الخربوــة(   ــب الغطــا        

ــذي ي  ــي، الـ ــود  أمـــامي ..    اأبـ ــة الموجـ ــرب الطا لـ فتـ

أ تأل أي شي  ..   مـات ف يربطهـا أي رابـط ..  هـي     

ليس لها بالضر ر  أي معنـب ..   ـب الـرغم ممـا يقولـ       

الموتغ ون بع م النفس، م  أن  ل ما ن تب  لـ  معنـب..   

ــذ        ــي هـ ــا ا معنـ ــم مـ ــيفًا ف أفهـ ــا شخصـ ــة .. أنـ ــ  دفلـ  لـ

لغطــا  اأبــي،! الحــر ف التــي أبعثرهــا بــال ناــا  فــو، ا
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ــورًا .. ســـيوفًا ..       أحيانـــًا ف أ تـــأل .. بـــل أرســـم: طيـ

ــر..    ــا  ف آنـــ ــارف ف أ ل لهـــ ــي ..  نـــ  ر دًا .. أ انـــ

 هــذ  أيضــًا أفع هــا ف شــعوريفًا.. نــرابيب انهمــك فيهــا     

ألـــتقط بعـــ، اإلحســـا  بـــسنني مـــ  المم ـــ  أن أ ـــون  

فنانــــًا..  لــــم ف فمعاــــم الفنــــاني  ا توــــفوا أنفســــهم      

 بالصدفة!

المـــرأ  التـــي أهم تهـــا قبـــل ق يـــل، ف م يـــل الناـــر  

ــال ني شــــــعور غريــــــأل بــــــسنني )همفــــــري     نــــــي.. يخــــ

بوغــــارت(.. أ  .. )مارشــــي  و ماســــتر ياني( .. إننــــي  

ــي  أن    ــل إلـــ ــا متوســـ ــس   ..  سنهـــ ــج  ..  متـــ ــها مـــ أحســـ

ــب      ــا إلـ ــال !.. أدن هـ ــاب ال ـ ــا بـ ــتح لهـ ــدثها!.. أن أفـ أحـ

مـا متوقـع،    المي المبهو الغريأل!..  ل ني،   ـب   ـس   

ــ      ــر  مــ ــة( اأنيــ ــا )ال ر ــ ــب نحوهــ ــل أبعــ ــل، بــ ف أفعــ

ــي ســـحق رأســـها الموـــتعل       ــي ارمي، التـــي أشـــرع فـ سـ

بطرف حذا ي.. لع ي أمخـذ هـذ  الحر ـة مبـررًا إلهمـال      

 )السيد ( م  جديد..

ــند     ــا أسـ ــدًا  أنـ ــرابًا جديـ ــون شـ ــ  ال رسـ ــأل مـ أط ـ

 ظهري إلب المقعد.. ثم أشعل سي ارمي الثانية..
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    ثيرًا.أجل فسنا أدن

.. أبتســم فــي الهــوا  هــذ  المــر ! فــي الالم ــا  ..   

ثم أدع جسدي ين لق ق ياًل    المقعـد،  ألقـي برأسـي    

إلب الخ  . أنار إلب سق  الم ان..   سنني أبحب    

 أحد مفقودامي الثمينة.

أنــا فــي الواقــع ف أناــر إلــب شــي  محــدد .. إننــي        

ــب الالشــي !.. ف ــل حواســي مــسنو   فــي      هــذ  أناــر إل

ــة، التــي أجــد فيهــا مــ   قــت آلنــر مــا      التصــورات الغريب

 يبعب في دان ي القنا ة بسنني أستطيع أن أ ون )مثيرًا(.

ي ي  ال رسون  مع  الط ـأل الثـاني، فسنا لـ   رقـة     

مــ  فجــة الخمســي  يــور ،  أنــا أؤّ ــد لــ  بصــوت مرمفــع    

ضر ر  أن يحـتفب بمـا يتبقـب )بقوـي (، بعـد أنـذ مـا        

ــي مــ  ال   ــأل    ــد    يتوجف حســاب..  البقوــي  هــو بالتس ي

ضــع  مـــا اســـته  ت مـــ  الط بـــي .. يـــذهأل ال رســـون  

مسر رًا؛ أن  ظفر بما لم ي ـ  ينتاـر منـي .. أمـا هـذ       

ــذت م قــــي برأســــها بــــي  يــــديها        المســــ ينة، التــــي أنــ

المبســوطتي    ــب الطا لــة، فما الــت منتاــر.. أ  ه ــذا 

 أمصور   ب أي حال!
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أ  ثــالا، ثــم   أشــرب الط ــأل الثــاني فــي جــر تي ،     

أنه، ..   ندها أمصور ق ـأل هـذ  المـرأ  يخفـق أ ثـر      

ــل ق يــل.. أمــر  ب انبهــا، مت هــًا نحــو بــاب       ممــا  ــان قب

 الخر  ، فتدرا طرف )ال ا يت(  مستوقفني:

 نعم! )أسسلها(. -

 أشعل سي ارمي لو سمحت! )مقول لي(. -

فسشعل لها السي ار ، ثم أنطـو نحـو البـاب نطـو      

.. ثـــــالا .. حتـــــب أدلـــــ  إلـــــب   احـــــد  .. نطـــــومي 

الوـــارع..  ل ـــ  قبـــل أن مبت عنـــي ال حمـــة، أحـــس يـــدًا 

 صغير  مضغط   ب  تفي برفق فا ق د ن أن ألتفت ..

 نذني معك! )صومها الفا ق الرا ق(. -

ــم أســير      ــا، ث ــب  تفه  د ن أن أم  ــم أضــع يــدي   

 هــي مســير ب ــانبي!.  ــل مــا أط بــ  مــ  هــذ  اأنثــب         

 مهنّفذ  د ن مردد..

هــذا الموــهد لهمفــري بوغــارت ال ديــد، يمــر  فــي     

لحاــات دانــل مخي تــي الصــغير  ..  أنــا   ــب ســريري  

ــي الضــيقة جــدفًا،       ــدًا فــي غرفت ــم أغــادر ،  حي الصــغير ل

التــي ف محتــلُّ أ ثــر مــ  مســعة أمتــار مربعــة فــي الــد ر      
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الســـابع )بـــد ن مصـــعد(، فـــي إحـــدى  مـــارات الحـــي       

 الخامس  ور الضخمة بباريس.

م  النسـا  يـدن   ه ـذا ق بـي  ـل يـو         م مو ات

أل  مر   مـر ، إنهـ  يـدن   غرفتـي أيضـًا،  ل ـ    ـب        

 النحو الذي   رت ل م قبل ق يل!!

 ل هـذا يحـدا، مـع أنـ  ف يوجـد لـدي  قـت  ـاٍف         

ل تف ير في النسا .. فسنا أ مل في المسـا  حارسـًا فـي    

أحــد الفنــاد، الصــغير  فــي الحــي الالمينــي،  فــي النهــار   

ل   ــب رســالة الــد تورا ، التــي أ ــدها فــي جامعــة   أشــتغ

باريس )هندسـة الطـر،(.. إن  ـل مـا أغنمـ  مـ   م ـي        

يســـــد بال ـــــاد إي ـــــار غرفتـــــي،  مـــــس  ي،  موـــــربي،      

ــي     ــيح لنفسـ ــعأل أن أبـ ــ  الصـ ــة..  مـ ــاري  الدراسـ  مصـ

افنتالف إلـب د ر السـينما، أ  المسـارح، أ   النـوادي     

نـي أجـد فـي هـذا     ال ي ية.. إنني أ       نفقامها..  ل 

العــو  المــادي حــاًل م ــديفًا لموــ  تي ال ســدية،  هــي      

 التعأل ..  ق ة النو !

إننــــي أنــــا  ..  أنــــا  ..  أنــــا  .. طــــوال  ط ــــة      

اأســبوع.. فحــار  لي ــي فــي فنــد، فــي الحــي الالمينــي   
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ــ  الســهر.. فــي  ــل نصــ  ســا ة، يوقاــك       ــذات يقت  بال

  أحــد ال بــا   لتفــتح لــ  البــاب،  هــو  ا ــد مــ  ســهرم       

)المافر (،  رأس  محوـو  بـسل  شـيطان!..  مـا م ـاد      

مبدأ في استرجاع نعاسك، حتب يسمي آنر،  ه ذا حتـب  

الصــباح..  ليــت هــ ف  يــدر ون أنهــم ُيســبفبون لــك  ــل   

هــذا افن  ــا ، فيضــع  ــل  احــد مــنهم فــي يــدا بــاقي     

ــر فات الســــهر  .. إنهــــم ف يفع ــــون  لــــك أبــــدًا،       مصــ

ن  ليسـوا مـ  الميسـوري ،    فمرماد  الحي الالميني  س ا

الذي  معود ا   ب مقديم نالبقوـي ن..  أنـا شخصـيفًا    

ف أفّ ر في أمـر  هـذا؛ أننـي ف أسـتطيع أن أنسـب أننـي       

أ مــل فــي فنــد، صــغير  متواضــع .. متواضــع فعــاًل ..   

  با ن   ما  صفت ل م. بـل أنهـم مـ  أمعـس ر اد هـذ       

 المدينة.

ي الثــام ، لــو  نــت حارســًا فــي فنــد،  بيــر فــي الحــ 

مثــل فنــد، )فورســي ن/ جــور  ســانك(.. أ  .. )فنــد، 

بــــال ا امينيــــ (، فنت ــــ  اأمــــر.. أن ر اد مثــــل هــــذ  

النو ية م  الفناد،، ينثـر ن النقـود   ـب العـام ي  فيهـا      

ــ        ــب مـــ ــا أغنـــ ــغير فيهـــ ــل صـــ ــاب..   امـــ ــد ن حســـ بـــ
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البر فيســور الموــرف   ــب رســالتي، ل ــد تورا ،  هــو      

 امًا   ـب اأقـل مـ  الخدمـة     الذي يرب، ن ف  ثالثون 

ال امعية ..  ل  م  اف تبار اأ اديمي مـا منـو  بحم ـ     

 ال بال!    

ف مسسلوني لما ا قعد بـي طمـوحي  ـ  ب ـوأل مثـل      

هــذ  الفنــاد، .. فالقضــية ببســاطة متناهيــة، هــي أننــي       

)ج ا ــري(..  ال  ا ــري هنــا يخافــ  النــا  .. أن أي     

د مهنســـأل إلـــب جريمـــة ف يعـــرف صـــاحبها فـــي هـــذا الب ـــ 

 ال  ا ريي .

الفناد، التي مريد المحافاة   ب سمعتها الحسنة، 

ف مقبــل ج ا ريفــًا فــي جها هــا اإلداري، أ  الــذي يواجــ   

 ال مهور..  

ــاد،     ــي الفنـ ــا، هـ ــا  لســـود أفريقيـ ــي لنـ ــا بقـ ــل مـ   ـ

ــناف    ــرًا بـــي  أصـ الصـــغير  .. فـــنح   هـــ ف  اأقـــل أجـ

نهقـدف  منـا فت    العمال في فرنسا ..  ما أنـ  بإم اننـا أن  

 ثير  لنعي  .. أ  لنستعي    ب متمة مـد  إقامتنـا فـي    

 العاصمة اأ ثر قسو  في  جو  أمثالنا.

هـــذ  العاصـــمة م ـــون فيهـــا أحيـــا  بحالهـــا مخـــتص  
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ــو(،      ــا  )الغيت ــي قــومي .. لع هــا موــب  أحي باحتضــان بن

التــي  ــان ُيحاصــر فيهــا اليهــود فــي العواصــم اأ ر بيــة   

 المخت فة.

ا ري الـذي )يسـمح( لـ  بالسـ   فـي بعـ،       إن ال  

اأحيــا  افرســتقراطية الباريســية يعــد  محاوظــًا .. إنــ   

ــي اأد ار     ــب اأســـطحة .. أ  فـ ــأل   ـ ــي اأغ ـ ــ   فـ يسـ

 الع يا في غرف الخد .

لــو رأيــتم الوــر   التــي أم تهــا   ــي الع ــو  التــي     

أس   غرفتها ! أهمها: أن لها الحق في )طـردي( متـب   

ــي اســتقبال أي  ا ــر     شــا ت! ..  أن لــ  ــي الحــق ف يس ل

ــد العاشـــر  مســـا  ..  أن إحـــداا أي ضوضـــا  أ       بعـ

ــًا    ــببًا م قا يفــ موا ســــة فــــي البنايــــة، ي ــــأل أن أ ــــدف  ســ

ل رحيل!.. مع أن س ان العمار  أنفسـهم يسـتبيحون أن   

يعبثوا في هد  ي،  ندما أ ود إلـب غرفتـي أنـا  بعـ،     

م، حتــب ســا ات النهــار .. لــيس بإم ــاني أن أط ــأل إلــيه  

بسدب، أن يخفضـوا صـوت الراديـو .. أ  الت يف يـون ..     

 فهم سيعد ن  لك معديفًا   ب )حقوقهم( الوخصية.

مـــر   ـــان أطفـــال الوـــقة التـــي مـــسمي محـــت غرفتـــي   

ــ       ــ  مـ ــم أممّ ـ ــار  .. لـ ــ م العمـ ــي سـ ــون فـ ــا  ي عبـ بالتمـ
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النو .. فخرجت إلـيهم  مـل  يـدي م مو ـة مـ  أنـواع       

ــد    ــة .. أري ــالتخفي، مــ    الح ــوى ال  ا ري أن أقــنعهم ب

الضــ يو .. هــل مع مــون مــا ا حــدا ! .. لقــد أنــذ       

ــر  بوــد   ــ         ــي بعيــون منف هــ ف  الصــغار يناــر ن إل

نوف  اسر.. ربما  انوا يتصـور ن أننـي أنـر    ـيهم     

م  أحد اأحراب اأفريقية،  أن هذ  اأشيا  التـي فـي   

 يدي، هي م مو ة م  الثعابي   الحيات  العقارب!.

 لب دانل الوقة!فر ا إ

فضح ت في دان ي بح ن شـديد .. ثـم  ـدت إلـب     

ــتسن       ــوى،  أســ ــار الح ــ ــ  آثــ ــدي مــ ــل يــ ــي أغســ غرفتــ

 محا لتي النو .

هــ ف  الصــغار ي بــر ن  فــي ق ــوبهم الخــوف مــ        

 الذ أل ال  ا ري المر أل!!  م  السود!

  نت أفهمهم  ندما هربوا مني!..

 ال بار ليسوا بسقل ضيق في التصـور مـ  الصـغار..   

أ  ر أن  موج ـأل   ـب الع ـو  التـي اسـتسجر غرفتهـا، أن       

مقــو  بتقــديم شــهاد  حســ  ســير   ســ وا  نــي ل ــل        

ســـ ان البنايـــة، لتهـــدم مـــ  ر  هـــم،  نـــدما   مـــوا أن  

 معهم في البناية )حن (.. أ  ج ا ري إن شجتم !
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 قصة ه ف  اأطفال لم منت  بعد!

مــا  ــاد النــو  يخــالو جفــوني حتــب ســمعت طرقــًا        

 ًا   ب باب الغرفة: نيف

 بوليس! -

لم ي   لدي اقتناع  اف بسن ن   البـاب ــــ فعـاًل ـــ     

 أحد م  البوليس!

فتحــت البــاب، ف ــان يقــ  أمــامي بالفعــل رجــالن ..   

ــدانل، ثــم أ صــد البــاب بعــد أن      دفعنــي أحــدهم إلــب ال

 لحق ب  رفيق :

 أي  المخدرات !    -

ســــسلني ..  أنــــا ما لــــت أمعــــ  الناــــر فــــي  يهمــــا  

عس ري، إنني ف أ  ر أنني أرم بت نطـس يـد و هـذي     ال

 أ  غيرهما لمداهمة من لي بهذ  الصور .

 ق ت لك: أي  المخدرات ! )نهرني مر  أنرى(. -

ــم مــد يــد  إلــب ح قــي يوــد بيــد  الغ ياــة   ــب         ث

 بي امتي ..  انت  يناي حمرا ي  م  السهر ..

أي مخدرات يا رجـل .. إننـي ف أفهـم شـيجًا ممـا       -

 ل ! )أجبت (.مقو

أ اح يد   ني، ثم مر نـي  اقفـًا فـي م ـاني، ليتقـدف       
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نحو صاحب  الذي  ـان قـد أنـذ منـذ لحاـة يعبـب ب ـل        

 أشيا ي .. إن  )يفت (    المخدرات.

 هل  جدت شيجًا ! )سسل (. -

 ف شي  حتب اآلن! )أجاب اآلنر( -

 التفت إليف قا اًل،  هو يوير بسصبع   سن  يتو فد:  

ــا ال - ــي  أن    أ طنـ ــي شـ ــك فـ ــ  ينفعـ ــدرات .. لـ مخـ

 م  فنا  نا  البحب  نها.

قبل أن أبدي ل  م  جديد  د  فهمـي ل ـل فصـول    

المســرحية التــي مــد ر أمــامي، دن ــت امــرأ  فــي حــوالي  

اأربعـي  مــ   مرهـا،  هــي ممسـك فــي يـدها اليمنــب أ      

اليســرى، لــم أ ـــد أمــذ ر، أ بــر اأطفـــال الــذي   ـــانوا      

ات ..  مــر  ف ي يــد  ــ   ي عبــون فــي الســ م قبــل لحاــ 

 العاشر .. قالت مخاطبني:

يــا قــذر!.. مــا ا  نــت مريــد أن مفعــل بسطفــالي !   -

  نت مريد أن مخدرهم !

هنا فهمت  ل شي !.. فاستدرت نحـو الطبـق الـذي    

 نــت أضــع فيــ  الح ــوى ال  ا ريــة .. أنذمــ ، ثــم قدفمتــ      

 لرجال البوليس:

سـيد ،  هذ  هـي المخـدرات التـي قـدمتها أطفـال ال      -
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 ان فبد أن مورحا لي الموضـوع منـذ البدايـة، أ في مـا     

  نا  البحب.

ــدًا      ــت   ـ ــم أ طيـ ــا  .. ثـ ــب الب ـ ــا حتـ ــح ت يومهـ ضـ

ــال؛  ــيال       ــوليس بعــد  التعــرض لألطف ل ســيد   لرجــال الب

 أمسبفأل في أن أهحدا لهم أحالمًا م   ة.

ــاًل،    ــا، فعــ ــًا  ــــان يتمّ  نــــي شــــعور غريــــأل بسننــ أحيانــ

فــي أن ي ــون اإلنســان  ا شــعر أجعــد،    مــذنبون.. أنــ  ي  

 لتوصد  ل اأبواب في  جه .

يـو  أن قــدمتني )جــاني ( إلـب أبويهــا؛ ممهيــدًا لط ــأل   

يــدها منهمــا،  مــ  ثـــم إ ــالن نطوبتنــا ) نــت ســـسم          

فرنسية(،   م ال   أن أمها الع و  قد أمضـت  قتهـا   ـ     

فــي الناــر إلــب شــعري اأجعــد! ف يــ  ســي ون لهــا حفيــد 

 ل الو ر  !.. هذا الرج

)جاني (..  انت المرأ  الوحيد  التي سـعيت  را هـا   

فعاًل، فدن ت ق بها،  دن ت هي ق بي ..  انـت سـ رمير    

ــخمة لبيـــع اأد ات        ــة أبيهـــا الضـ ــد فـــر ع م سسـ ــي أحـ فـ

 الطبية ..   انت   ية  جمي ة.

ــوا       ــنهم ظ ـــ ــا،  ل ـــ ــط نطوبتنـــ ــوا فقـــ ــم يرفضـــ ــا لـــ أه هـــ
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حتـــب ه ـــرته جـــاني ،     يطارد ننـــا،  يتو ـــد ننا،  يهـــدد ننا   

  ســرته حبهــا فــي صــدري.. لــم مصــدقني  نــدما ق ــت لهــا:      

 إنني لم أ د أحبها!. لقد أدر ته أنني أجاهد حبفًا مستحياًل!

لــم ي ــ  بيــدي أن أنتاــر فتــا  أنــرى محــلُّ فــي ق بــي  

محل جاني  .. لقد بقي انتالف النسا  إلـب ق بـي م ـرد    

 ية ل نسا !أني ة  أحال  محضة، مولدها حاجتنا الغري 

إننــي،  مــا حــدثت م ســابقًا، أنطــأل  ــل يــو   وــري   

امرأ ..  أم     ل يو   وري ..  أسـتقبل  ـل يـو  فـي     

  لك الم ان الرطأل الضيق ما ة   وري .

أمــا إن  نــتم مــود ن أن معرفــوا ســبأل  جــودي فــي       

 الس   اآلن، فهو أنني نقت تن جاني !

 )هم( يقولون: إنني قت تها!

ــد ها نقتي ـــ  ــد  جـ ــ ل   لقـ ــا  منـ ــيارمها أمـ ــي سـ ةن فـ

 أه ها!.

طعنــــــة  ميقــــــة فــــــي الق ــــــأل بســــــ ي  سويســــــرية  

 )في تورينو س(.

ــو      ــة،  هـ ــ  أدا  ال ريمـ ــق  ـ ــسلني المحقـ ــدما سـ  نـ

 يضعها أمامي   ب م تب  .. ق ت    ي دهوة   هول:

 إنها س يني! -
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 جمنون!

 (1) 

ــاان       ــ  فــي شــارع نب  ــان ســارمر يقــ  فــي غرفت

ر الم نـــون مرفـــع ســـتار فيـــرى نأيـــ ن.    جـــة بييـــ

النافذ  اأبي، في بيت   جها، الذي ط بوا منها أن 

متر ــ ،  مبحــب  ــ  رجــل آنــر ن اقــلن.. الوــارع       

ي اد أن ي ون ناليًا..   و  معبر  في نطـب بطيجـة،   

 ثالا بنـات يـ ر   الرصـي  قهقهـات  اليـة.. رجـال       

أشدا   مهمون يحم ون في أيديهم حقا ـأل أ مـالهم   

 مــون فيمــا بيــنهم،  أحيانــًا يرقصــون   الصــغير ،  يت 

  يقر ون بسيديهم   ب حقا بهم..
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 النا  العقال  !! -

قالتهــا نأيــ ن مدهوشــة؛ أنهــا م ــد فــي نفســها  

  ل هذ  المقدر    ب الحقد!!

امرأ  جم ية  بدينة!. مسعب في الوارع نفس .. 

نأيـــ ن بعـــد أن اهتـــ   جـــا  النافـــذ  مـــ  ضـــح تها  

النافــذ  يســقط ليح بهــا  العاليــة الصــ بة، مر ــت ســتار

    نالنا  العقال ن!  يبقيها إلب جانأل م نونها!

أمــا ســارمر، فع ــب التــو  لــو أحــد مقــاهي الحــي     

ــد ،     ــي ال ريـ ــار  فـ ــرأ أنبـ ــًا.. ليقـ ــو يضـــحك أيضـ  هـ

  ليقرأ أنبار النا  في  جوههم..

ــرن      ــول ألبيـ ــب، رأي نبـ ــ  المقهـ ــ  مـ ــد نر جـ  نـ

 يحمــل مسدســ  فــي  ــرض الوــارع يريــد أن يط قــ    

  ب  ل ه ف  النا  نالعقـال   الم ـاني ن..  ل ـ     

سارمر سـمع  يقـول أنيـرًا: نلمـا ا يتحـتم   ـي  قتـل        

ه ف  النا ،  هم في  امهم  حقيقتهم ميتون !ن.. 

 انت  ند  الرغبة في الضحك  ل     أل أحد المار  

 أقبل يوم رج   فس ت.. ثم  اد إلب غرفت  لينا !!
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(2) 

يـا.. فـاحم..  حرارمـ  لـم     ..  صل ل تـو مـ  أفريق  

ــة،    ــ  اأيســـر رمـــاح أفريقيـ يصـــبها الـــوه ..    ـــب  تفـ

 قــو   طوـــان ل نضـــال..  فـــي ح قـــ  قـــالد  طوي ـــة  

ــدر      ــب صـ ــ الت!!..    ـ ــر   الموـ ــسلوان الخـ ــ دان بـ مـ

قمـــــيص م نـــــرف بسســـــالا الحريـــــر اأ ر،  الـــــذهأل   

 الفضة،  المو الت أيضًا! فعند أقـدا  نإيفـلن  جـد    

 ل ـــ  النـــا  ف يحبـــون إ ـــاد    نفســـ  ر ايـــة مقـــر   ،

قرا مها، مع أنهم ير نها مووقة  فيهـا مـذا،.. فـذهأل    

ــب نســان ميوــيلن، فالتهــأل الوــارع بحــرار  الحيــا        إل

 اأقــــدا .. فــــرقص هــــو رقصــــة أفريقيــــة، طــــرب لهــــا  

النا ، ثم دار رأسـ ، فوجـد أنـ  فـي حاجـة إلـب النـو ،        

 فنا ..

  فــي الغــد،  هــأل إلــب نالســي ن ليغســل فيــ   رقــ 

  أقدام ..  ليعود إلب أفريقيا م  جديد!!  
 

(3) 

هــذ  ال مــاجم المســتدير  الحــار .. مــا بالهـــا        -

 متراقص بال انقطاع..
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ثم أحسست أنني مدهو  محت   ن ثقيـل..  ـان   

فمـــي مفتوحـــًا   ـــب نالوـــدقي ن..  فتحـــات منـــانري  

مرم  ..  ضع يد    ب  تفي،  ل ـ   ينـي مـا مـ افن     

ــت  م    ــاردمي ..  ــان ي ــوع مــ  الوــر د.. ي مــع    ب ــي ن ف

  مامـــ  مـــ   ـــل حايـــر .. يـــت ّ م ليح ـــأل  ـــ  نفســـ   

ال حاــة الم حــة بــالتف ير.. أنــ  يوــم ر ا ــح نالبــولن       

 ل نـ    -فـي رأيـ     -مل  أنف .. ليس طبيعيفـًا أن نمـوت   

 طبيعي فقط أن نحيا.

اســـمع ..!.  نـــدما يتقـــرب منـــي اأجـــل، ف ـــل    -

  المقا ـد  اأشيا  ل  مبد  في ناري طبيعية حتب هـذ 

الخوبية..  حتـب هـذ  اأفـوا  القـذر  التـي ممـر بس مـة        

حــاد  فــي إنســانيتها..  بمحنــة قويــة فــي  واطفهــا..       

 حتــــب هــــذ  اأ تــــاف ال رقــــا  التــــي يحم ــــون   يهــــا 

مومها.. أنني م ر ح في  بريـا ي.. لـيس بينـي  بيـنهم     

أي شــي  موــترا، ســوى هــذا الوــي  غيــر الطبيعــي:     

ألــ  مـر   مــر ، فــال أريــد أن  نالمـوتن!.. هنــا  لــدت  

أموت  الحيوان! أريد أن أفهم لما ا ي رهنـي هـ ف  !   

  لما ا يحتقرني ه ف  !.. أأنني فقط  ربي !!
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(4) 

أدار م شــــــر الراديــــــو، فصــــــاح فيــــــ  المــــــذياع.. 

ــع    بانتصــــارات ســــال  محّقــــق فــــي مــــ ممرات!..  مواقــ

دموية مخاض   ب جماجم في ميدان المعر ة.. نابـالم  

ا  دمـــب بوـــرية..  قنابـــل مف ـــر فـــي  يـــون  فـــي أحوـــ

ال يل، لجال يسنس ال يل بس ون .. فحوفل موجـة الراديـو   

يبحــب  ــ  أغنيــة، ف انــت أغنيــة صــانبة هســتيرية لهــذا 

ال ن ي اأمري ي جيمس برا ن..  لو ن  يـقن اآلفت  

النحاســية إلــب مــدانل رأســ .. فــسراد أن ينــا .. فنــا .. 

لـ  هـذا التوـخيص       ند الصباح،  جد الطبيـأل ي تـأل  

 نمغص شديد في الم  م  اأنبار  الموسيقب!!ن
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 عوض اخلمشة

 

 !حر  الدنيا.. ببص ة العالم

.. ل غبـــــار المعرضــــة  الصــــد ر  فـــــي القهــــر  موطــــد 

 !   اإلهمال

 ..الويطان إلب  ارح وا أمتعت م، نذ ا

 !حر الدنيا

 ..!مرضام  يبتغون ف النا 

ــانوا لـــو ــد ن  ـ ــر ا  لـــك يريـ ــةالم له ـ ــا دينـ ..   هـ

 ن..!لهان   حد  ل  يتر ونها

 الرصـــي  مـــ  صـــوم  بـــس  ب ينـــادي! )صـــالح يـــا -

 (المقابل
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 أطـراف  أحـد  في الطي  بيت نافذ  م  صالح  يطل

 :بالطا   الوهدا  حي

 !نضرا   أبو يا الع و  -

 (..ال ا يت) ال وت قيمة -

 :  يضي  ثم

 إلـب  الربيـع  مـ  ..   يـك  يرضـب  ال ـ   مسـددها  لم -

 ( الصي) اليو 

 !قهو  فن ان -

 مــ  امر نــا!.. صــالح يــا ال ــوت قيمــة لــك أقــول -

 !القهو 

 الوـعر  مـ   سـمي ة  بطبقـة  المغطا  يد  صالح يسنذ

 ثـــم.. الرماديـــة لحيتـــ    ـــب يمررهـــا.. الفـــاحم اأســـود

 ..الدانل إلب رأس  يعيد

ــون انتاــار يطــول  الخموــة  ــوض أ ن نضــرا  أب

 ..الوــمس محــت المقابــل الرصــي    ــب( اســم   هــذا)

 مـر   صـوم   بـس  ب  فيصيح! ببص ة العالم!.. حر  الدنيا

 :أنرى

 !صالح يا -
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.. رأسـ   قبـل  صـالح  يد مخر  الضيقة، النافذ   م 

 لـوح  غـامق  رمـادي  ربمـا  أ .. أسـود ن ن ـق ن فيهـا   ان

 :يقول  هو صالح، ب 

 ! ومك نهْذ  إّف.. رمضان بعد ما إلب اصبر -

  ابـ  اأميـر  أنـت  معطيـ   ال وت!!.. ال وت  آنذ -

 ..ب ر  معمر

ــ .. صــالح   ــب د ــوى ســيرفع الخموــة  ــوض  أن

 ففــي  جيــدًا، يعرفــ   اأميــر !.. المماط ــة بهــذ  يضــيق

ــ رماريت  أدرا  ــر ســ ــ  أ ثــ ــوى مــ ــب د ــ ــر   ــ ــ  أ ثــ  مــ

 !باأ وات  القة  ات    ها شخص،

 فــين الوـر ،  حـرا  ن نحـو ..  موـب .. ظهـر   أدار

 ات،الخرد  في  مباع التي الوعبية السو،  هي الطا  ،

ــ ّل)  الســ اد ــل( ال ــر  البوــوت،  الحناب  أصــحاب  أ ث

  بالـذات  ن ـد،  أهـل  مـ   هـم  السـو،  هـذ   فـي  المحـالت 

ــانوا ن ــد  أهــل القصــيم، أهــل ــي يســمون    الح ــا  ف

ــيهم، الســو، هــذ  نســبت  قــد ،نالوــر ،نبـــ قــديمًا  إل

  فســيما) المــ ادات بعــ، مقــا   انــت هاموــها    ــب

 المالبـــس، مـــ   بيـــر  لم مو ـــات( العصـــر صـــال  بعـــد
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ن المتســببونن يوــتريها التــي  البالطوهــات  المعــاط ،

 اسـم  أن  الواقـع !( ال م ـة  مـاجر ) الخموة  وض أمثال

 فهــم العــاط ي ، شــب  اأشــخاص   ــب يط ــق المتســببي 

 .  لهم محدد   أ مال موظفي  ليسوا

 بعــد فيمــا بيعهــا ليتــولب اأ ــوات  ــوض يوــتري

  قـت  مـ   لقريـة ا فـي  يـ  رهم   نـدما  قريتـ ،  أهـل    ب

! ال ديــــد  ــــ  يســــسلون  إليــــ  يتهــــافتون فهــــم آلنــــر،

 م  فــة  مب ــ  لديــ ، مــا بعــ، أ .. لديــ  مــا  يوــتر ن

 أي بعوـر ،    ـيهم  فيبيعـ   ريافت، نمسة   ي  ال وت

   ــب اأ ــوات يبيــع  قــد  بر ــة، نيــر م ســأل، 100%

ــر  أهـــلن ــذي  أ لجـــك ،نالخضـ ــامون الـ ــة فـــي ينـ  الح قـ

ــة ــي القديمــ ــاب فــ ــع بــ ــا   الريــ ــق بالطــ ــوبهم مرهــ  جنــ

ــورهم ــناديق  ظهـــ ــة صـــ ــة الفا هـــ ــ  القادمـــ ــرى مـــ  القـــ

 ..  الطا   إلب الم ا ر 

ــًا ن معســا ن   ــب اأ ــوات هــذ   ــوض يبيــع أحيان

 حتـب  مث   اأ وات، يرمد ن  ه ف ..  ب سا ها الحار 

 أن بعـد  ،نموالحهمن إنها!.. حر  الدنيا.. الصي  في

 ال معـة،  صـال   فـي  يرمـد نها !!.. الموـالح    ـيهم     ت



 

 121 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

 افحتفا    ند الختان،  مناسبات  اأ را ،  اأ ياد،

 ن.المهمي ن بالضيوف

 !  حرف  الدنيا!.. ببص ة العالم

ــر ، مـــ  الخمســـي  فـــي رجـــل الخموـــة  ـــوض   مـ

 نصــ  س ســو ة  لــ  شــارب، لــ  نحيــل، القامــة، قصــير

 لفـح  أ  الوـمس،  لفـح  م  البور  دا     وض بيضا ،

 قـط  يعتمر  ف الغالأل، في رّا هندا    ل المرف ، السني 

 فــي يضــع  ف ،(أحمــر شــماغًا ي ــبس) البيضــا ، الغتــر

 غـــرا  لديـــ  ي تـــأل،  ف يقـــرأ ف أمـــي أنـــ  ق مـــًا؛ جيبـــ 

  يوـتريها  يبيعهـا  ف فهـو  ،(ال ا يتـات ) بـاأ وات  ناص

 ف أ تافـ    يغـادر  ف معطفـ   فـإن   لك، فو،  ل   ، فقط

 !  الصي  في  ف الوتا ،  في

  نــدما دا مــًا يبــدأ الخموــة  ــوض  مــل  قــت.. 

  المدرسـي   المـوظفي   مـ   اآلنـري ،   مـل   قـت  ينتهي

 الوــر ، حــرا  إلــب يــذهأل يــو   ــل فعصــر..  ســواهم

 .. وري ..  ور .. نمسة.. أربعة: أ وامًا يوتري

ــالم ــ ة العـ ــدنيا!.. ببصـ ــر  الـ ــا !. حـ ــت هم  النـ  يقـ

 !البطر
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 الطوي ــــة بســــيارامهمن ينــــافخونن الــــذي   هــــ ف 

 التط ـع،  فيـ   يـذبحون .. الخموة  وض ف ادن يد ونن

ــ   ــان لــو  فــي مرصــوفة  أقــال .. بيضــا  غتــر: مط ــع ل

ــة ال يــــوب ــ يأل أبــــون اليــــد  ســــا ات.. الع ويــ ن.. صــ

  الوــــمس.. المنقوشــــة الوــــرقية النعــــال مــــ   أحذيـــة 

 !!راحامهم بطون م  إف الدنيا هذ    ب فمور،

  ـوض  شرا  طيعونيست أنهم أحيانًا يعتقد ن إنهم

 !نفس  الخموة

 اأقـال   هـذ   يضـع  م  أحيانًا هناا أن يعرف  وض

   ـب  يتمناـر  ي تـأل،   ف يقرأ ف  هو الع وي، جيب  في

 الخموـــة  ـــوض أ  نضـــرا ، أبـــي أمثـــال مـــ  اآلنـــري 

!.. رجـال  أنصـاف  إف اأقـال   أهل في يرى ف ظـل الذي

ــال ــم فالرجــ ــل هــ ــابي أهــ ــاجر) ال نــ ــاد،( الخنــ   أ  البنــ

 نأحد  ن  أ  نمس،

!.. رجـل  نصـ    وض يرا .. مث همن  طيةن أنو 

(! 21بــار ر)  احــد  ق ــم  احــد ، بيضــا  غتــر    نــد 

 الوـــــهري رامبـــــ  أن بيـــــتهم؛ فـــــي إف ينـــــاف  ف  ل نــــ  

 بوـرا   حتـب  لـ   يسـمح  ف ابتدا ية، مدرسة في  مدر 
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ــة دراجــة ــة!. هوا ي ــرا د    طي ــر أحاســيس م  ســوية غي

   ـب  الوصـي  بسنـ   السـ يم  غيـر  الاـ   اب ينت فقد أحيانًا،

 لمثــل ضــحية يقــع  هــو!.. ســّنًا يصــغر  أنــ  مــع  ــوض،

 غتر  يعتمر أن  لم رد ، فقط الغريبة اأحساسيس هذ 

 يــ نر  ف يقــد  فــالن.. مــتع سمن أي!..  ق مــًا بيضــا 

 .يتوهفم ه ذا أ .. هو إف البيت في

 يغـــص  بيـــتهم  ـــان أســـبوع،  ـــل مـــ  ال معـــة لي ـــة

ــ ةبال ــ  بوـــ ــدقا  مـــ ــة أصـــ ــوت:  طيـــ ــاهي ب ـــ ..  الوـــ

 أمــا.. الصــباح حتــب ينتهــي ف   ــال ..  اليــة  ضــح ات

ــ    أن بعـــد ــة  ـــوض مـ ــ  ف ) الخموـ ــر  مـ ــة ل مـ  الثانيـ

 أنيــ  مــع يضــم    مــا ال   ــان جــدفًا، متــسنرًا.. متــسنرًا

 ال ي ـي  المهرجـان  هـذا  يقفل هو فها(  احد س    طية

ــذي ــان الـ ــ   ـ ــة يقيمـ ــا   طيـ ــل مسـ ــو  ـ ــ   يـ ــي جمعـ  فـ

 ي ـأل (   جـة ) فاطمـة !.. الور نـة   مـان  انتهب.. المن ل

ــد ر أن ــا يـــ ــل حولهـــ ــل رجـــ ــوض مثـــ ــة  ـــ !!.. الخموـــ

ــا ــا.. ليحميهـ ــ  يحميهـ ــقيا  مـ ــرار اأشـ ــاب!  اأشـ   البـ

ــوح ــر   المفتـ ــدنول، ل خـ ــأل  الـ ــق أن ي ـ   قـــد.. ُيغ ـ

 .أهغ ق
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 رأت، لـــو فاطمــة .. الغــر  .. الح ـــو ن البني ــة ن هــذ  

 مــــ   اأقــــال  البيضــــا  لغتــــرا أهــــل جمعــــة،  ــــل لي ــــة

  ق هـا  يضـم   أن يستطيع الذي هو م   طية، أصدقا 

 بـس ثر  ي برهـا  الخموة  وض!  ناإلنفالتن م  الصغير

 !ن..جاه ةن ما الت إنها.. سنة   وري  نمسة م 

 قبـل  مت  جـاً    ـان  ،( مـر   م  الثالثي  في)  طية

 مــ    جتــ    ا وــة ســنوات، نمــس منــذ أي..  ــوض

 مـا  فيهـا   لـيس  اأنرى، هي متع مة غير مة،العمو بنات

  مقــو  مطيعـة،  هاد ـة،  ل نهـا    ـا ،  أ  جمـال  مـ   ي فـت 

  مطــب ، م ــنس،: مط ــوب هــو  مــا المن ليــة، بواجبامهــا

ــة مالبــس  مغســل ــ   طي  يتــ    أن قبــل)  ــوض  أني

 .  بانتاا   م ويها( الثانية ل مر 

 فاطمـة،  شـسن  في ُيطبفق ما ل ل ممتثل بدأت  ا وة

 هـذا   يتـرا  آنـر،  سـ       يبحب أن   جها فع ب ف إ

 نبـت  حتـب  بيتـ ،  مـدنل  لـم  التـي   فاطمـة،  لعـوض  البيت

  وــري  مــ  يقــرب مــا قضــب لقــد!  ينيــ  فــي الحناــل

 اأ لـب    جتـ   مامـت  أن بعـد .. امرأ  بال..  حيدًا  امًا

!( غامضـة  ظـر ف  فـي  مـمف .. )حريـق  حـادا  فين  هر ن
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ــا لقــد ــا.. النــار أ  ته ــ التهمته ــة، بيــت يف  أن قبــل القري

. الوـر ،   حرا   اأ وات، المدينة،  م   وض يعرف

 فم  ليحميها، رجل حولها يحو   ان اأنرى هي  هر 

ــذي  ا ــان ال ــر أن يســتطيع   ــذ  محــت مــ  يعب  بيــت ناف

 مـ   متـسنر   سـا ة  فـي  القريـة  شباب م  الخموة  وض

  هـر ،  يسـتوق   أن يسـتطيع   ـان  الذي  م !.. ال يل 

 أ مالهـا  أد ت أن بعد الغر ب،  ند بيتها إلب معود  هي

ــة الم ر ــة م ــك.. الم ر ــة فــي ــي ال جيب ــ ًا مسنــذ الت  حيف

 ســي ،  ســّ ة الممتــد الــوادي أطــراف أحــد فــي صــغيرًا

 مرجــع  هــي  هـر ،  طريــق يعتــرض أن يسـتطيع   ــان مـ  

ــر، مــ  نا صــة  اأحــوال،  ــ  يســسلها المــا ، م  ــأل البج

   ــب ي ــرؤ  ــان طبعــًا أحــد ف!  الموــ الت   اأمــور،

ــ  شـــي  ــذا، مـ ــادر ف الخموـــة  ـــوض أن هـ ــا  مغـ   ينـ

 م ــو أن إلــب المنــ ل، ســطح   ــب المتحفــ   هــو  هــر ،

 .   اطمجنان أمان في الباب

 لــم محتطــأل،ن ال بــلن إلــب  هــر  مــذهأل  انــت لمــا

 يــذهب   ـ   الالمـي  القريـة  نســا  مـ   أي مـع  مـذهأل  م ـ  

 نفســ   ــوض  ــان.. الغــرض لهــذا جما ــات أ  فــرادى
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.. غـام، !.. مصيبةن ال بلن فهذا.. هناا إلب يرافقها

 فــي يــسمي أن يريــد ف الــذي القــدر غموضــ ، فــي يوــب 

 القريـة  بوـباب  م يجـة  أحراشـ  ! نحـأل   مـا  اأحيان أغ أل

 الهـوى  أناشـيد  ب ـل  فيـ   يصـدحون .. الم ا ر   القرى

ــأل، ــعارًا  الحـ ــذيأل أشـ ــر مـ ــب! الح ـ ــا  أن حتـ ــي ل غنـ  فـ

 الح ـــا ، منـــاطق فـــي بــ   ناصـــًان طرقـــًان لحنـــًا ال بــل 

 ال بـل  فـي  المـوال   لصـدى .. المـوال  مـا  حـد   إلب يوب 

ــ  ــ .. ر نق ــل!.. نالخــاص ســحر   ل   بيــر نطــرن ال ب

 !..  رجال حوله  يحو  ف الالمي الصبيات   ب

.. العنــان  ــوض لهــا يرنــي أن متمـنــب اليــو  فاطمــة

ــد مــذهأل ــرانهم  ن ــال.. )جي ــ   ل ــ (.. الغامــدي  ي  اب

ــدي ــو ،الغامـ ــر هـ ــ  اآلنـ ــل مـ ــر أهـ ــا  الغتـ ــم البيضـ   ق ـ

 يخوـب  بـي،    ـب  يموي  سن  موب  إ ا.. 21البارا ر

 إن  ــــوض إلــــب رجعــــة لفاطمــــة ي ــــون لــــ !.. مفقيســــ 

 !!..رأم 

 :لعوض مقول

 .المال ي  يال  ند  ا وة مع سس هأل -

 :ن ف  الوارع باب ُيوصد  هو ُي يأل
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 أســتر المــر  بيــت!ن.. مــال ي نعــرف مــا مــال ين -

 !لها

 يهـر   فالمـال ي !.. أيضًا مرفوضة رغبة هذ ! أجل

ن الــدبابن   ــب  هــو صــباح،  ــل الخموــة  ــوض  بــد

 مر ــ  إلــب يــذهأل.. ب ــاد بــ  ســ طان فــر    ــب  سنــ 

 جنــراًف، نفســ  يحســألن  ريــ .. ن م ــ  مقــر  الوــرطة

 !الموت را حة يوم ف الص   شد  م   هو

 انتيــــار فــــي مهوــــارا أن حقهــــا مــــ  لــــيس فاطمــــة

 إّف  لــــك لهــــا يــــتم لــــ  أنــــ   ينتهــــا؛  أد ات هاألبســــت

 ب يـــل مختنـــق الســـو،  هـــذ .. الســـو، إلـــب بالـــذهاب

ــة الوـــــعور ــبحة.. المن ـــــو   العقـــــال.. الطوي ـــ   الســـ

ــا ،  الغتـــــر الـــــذهأل مق يـــــد!! الـــــذهأل   أقـــــال  البيضـــ

  !21البار ر

 أن.. الت يف يـون  موـاهد  أن حقهـا  م  ليس فاطمة

 المــدمفر ، اآللــة هــذ  يفــ الاهــور لهــم يتيس ــر الــذي   ــل

 ! اأقال  البيضا  الغتر أهل م  هم

 فهـي  الراديـو،  إلـب  مستمع أن حقها م  ليس فاطمة

ــم ف ــيجًا مفهــ ــي شــ ــارن فــ ــانين.. اأنبــ ــين  أغــ  الخيطــ
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 أهـل  فـي  التف يـر !ن.. التف يـر ن إلـب  مـدفعها  قد ،نبيطي

 أن ي ــأل فاطمــة!.. البيضــا   الغتــر 21البــار ر اأقــال 

 .ليحميها!.. رجل مًادا  حولها يحو 

 يحصــل ف  الــذي!.. حــرف  الــدنيا.. ببصــ ة العــالم

 !غدًا يحصل اليو 

 هذ  يس   إن ن: الم نثي ن الذ ور له ف   قولوا

 الــــــذ ور إن: لهــــــم قولــــــوا!.. غيــــــرهم بوــــــر اأرض

 قـــاع مـــ  دا مـــًا يعـــود ن الـــذي   حـــدهمن المـــذ ري ن

 يمضـ   الـذي ن الخ ـق ن لهـذا    يـأل !.. بعالمـة  المحيط

  ُيســـرفح!.. الســـي اف رحمـــة يط ـــأل  هـــو حتـــب ال بـــان،

ــ  فــي  هــو حتــب الضــ ر، مثيــر بسنــا  شــعر   إلــب طريق

ــ ة ــد ف.. المقصـ ــد  أن بـ ــيمًا يبـ ــًا،  سـ ــب أنيقـ ــي حتـ  فـ

 ..  اأنير مثوا  إلب طريق  في هو أ  ممام ،

 أبنــــا  أحــــد أمنيــــة يــــذ ر مــــا ال الخموــــة  ــــوض

 غمـر ، ال محسـ    اسـم  !.. بعيـد  م   م اب ..  مومت 

 ثعبـــان   ســـد الممتـــد، الـــوادي فرســـان أحـــد  يعـــدف

  بـر    مـا  مـر ،  ألـ    وضـاً  يذبح  ان محس ،.. هارب

ــ    هــر  نافــذمهم، محــت ــ ال مــا   جت   غصــ  صــبية م
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ــار مس  هــا  لــم الريحــان،  أن يــذ ر مــا ال إنــ .. بعــد الن

!.. مــا يومـاً  ُيقتــل أن لنفسـ   يتمـنــب  ـان  الغمــر  محسـ  

 اأنـر،،  هـذا  يريـدها  فقـط   احـد    لغايـة !.. يقتل نعم

 محمــوًف القريــة منــا ل بــي  مــ  قومــ  بــ  يمــر  أن  هــي

ــ  شــاهق جمــل   ــب ــدلب  جدا   ــأل   ــب مت  ال مــل جن

   يـــ  فيب ـــي  القريـــة، نســـا  فتـــرا  ،(جـــدا ل لـــ   ـــان)

 هـذا !  يـال   يـا : نالقول هذا بترديد ي تفي  ثم..  ثيرًا

ــا يهــــألف الطوي ــــة جدا  ــــ   هــــذ !.. قتيــــل محســــ   بهــ

 !ن  الريح

ــال ــ  أمثـ ــا، محسـ ــانوا يومهـ ــد ن  ـ ــل يسـ ــبل  ـ  سـ

 إف لهـــ ف  شـــغل فـــال..  ـــوض ق ـــأل فـــي لهـــم الرحمـــة

ــب ــوب العب  الرجــال أ ن. العقــال ن   ــذلك! النســا  بق 

 يعـد ن  محسـ   أمثـال !.. نسـا هم  حـول  يحومـون  الذي 

 متـون  فـي  ال هـو  بهـم  فيضرب  ن ابة، فر سية أ مالهم

 !!غيرهم اأرض ذ ه   ب يبقب ف حتب الطي ،

! افنـتالف  مـع  أيضـاً  اآلن يت ـاثر ن  محس   أمثال

ــم، لعــوض مهــدّلل مفتــس مــا  فاطمــة   رد  أنهــا   ــب  له

 مــ  اأنيــري ، هــ ف    ــب  ل ــ !.. جموحــة متمــرد 
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 بـسنهم  يعترفـوا  أن ،21البـار ر   ق ـم  البيضـا   الغتر أهل

 محســ  ف يــل!.. أجــل.. محســ  جيــل مــ  ليونــة أ ثــر

  دانـــل  ّفــ ،  فــو،  م قــا    ر حـــ  الخطــر  يقــتحم   ــان 

 هــ ف  أمــا.. المــوت مهــاب ف ســباع مــ  أســراب رأســ 

  فــي الخطــر، فــي بنفســ  يــ    جيــلن.. الخيبــةن ف يــل

   ـب  دا مـاً  يحـرص  بيضـا ،  غتر  رأس     ب ق م، يد 

 !الغبار بها ي حق أ !..  متغض  أف

 جي هــا مقــَد  أنهــا  ربمــا!.. غضــة  الــت مــا فاطمــة

 العار  ار  هذا – أيضًا أنها ربما!!.. اأجيال  ل   ب

 ق ـــم جيبــ   فــي  يضــع  الخموـــة  ــوض  أن لــو  متمـنــب  –

  ـذلك  أنهـا  ربمـا !.. بيضـا   غتر  رأس     ب ،21بار ر

ــادى، ــب متمـ ــن س أن  متمـنـ ــال  ـــوض ُيـ ــع!.. العقـ   يضـ

 يغطـــي أن إلـــب شـــعر   يطيـــل.. الـــ ري الطاقيـــة محتـــ 

 !أ ني    ل جبهت  نص 

ــذا، ــبًا مح لهــ ــل ســ ــذ  لمثــ ــار هــ ــواجس اأف ــ   الهــ

ــودا ، ــوض الســ ــيال  ــ ــو  ســ ــًا يحــ ــول دا مــ ــذ  حــ  هــ

 !شيطان    في ي ال ما فعق ها.. الصغير 

 غيـر    ـان   نـ ،  يسـسل   طية  مال  أحد حضر إ ا
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 شـاباً  صـوماً  لهـا  أن.. فاطمـة  م يأل أف في أل موجود،

ــا يهــــ ، ــ وع  ــــوض، ياــــ   مــ ــذا.. الضــ ــب  هــ  الخبيــ

  ثالــٍب، بثــاٍن، اأ ل ســ ال  بع ســيت.. الصــوت ســيع ب 

ــدري  مــ ..  ه ــذا ــد فربمــا ي ــب الحــوار امت  أشــيا  إل

 !! طية    بالس ال ص ة أي لها ليس

ــًا فيــ  مــا لعــأل ن ــ  الخموــة  ــوضن لعب ــي ل  منط 

 أي- الحالـــة هـــذ  مثـــل فـــي!.. اأمـــور هـــذ  مثـــل   يـــ 

 أن فاطمـة    ب يتعي  هل - طية    أحد يسسل  ندما

ــفسق  ــذا أن.. ف طبعـــًا!.. مهصـ ــذي ال عـــي  هـ  ن ـــ  الـ

.. امـرأ   ال ـدران  هـذ   بي  يصفق م  أن سيعرف الباب

ــع  هـــذا ــرار ي فـــي دافـ ــار  لت ـ ــة ال يـ ــا ات فـــي لعطيـ  سـ

  هـــي يســـسل، هـــو.. مهصـــفسق  هـــي يســـسل، هـــو.. غيابــ  

 ةـــــ  النتي .. اـــ م يومـاً  مـت  م  حتـب  يـد ها  فـال .. مهصفسق

 !الخموة  وض مصورها   ب يقوى ف

 ياــل أن ي ــأل الصــ بة، العاليــة جدرانــ  فــي يــت،الب

 !صامتًا دا مًا

 !ببص ة  العالم! حر الدنيا!.. آخ

 فاطمـة  يـدفع  سـبأل  أي هنـاا  ليس أن  يعرف  وض
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ــب ل وقــوف ــاب،     النافــذ ، مــ  ل ناــر يضــطرها أ  الب

  أصــحاب الق ــم شــباب مــ  لبوــ ة رؤيتــ  م ــرد  ل ــ 

 ليـــالي نيقت ـــو المقابـــل، الرصـــي    ـــب البيضـــا  الغتـــر

  الضـــح ات   الوـــاهي، بـــالب وت، هـ ـــت  التـــي رمضـــان

ــة أي فيــ  مخ ــق فن النقنقــةن . العاليــة  البقــا  فــي رغب

 اأ ــوات يتصــي دن الوــر ، حــرا ن فــي طوي ــة ســا ات

 نصـــــ  مـــــ  المنـــــ ل إلـــــب أحيانـــــًا  يعـــــود.. القديمـــــة

ــق ــل.. الطري ــسي يتعـ  ــدما  ــذر ب ــ   ن  أ  فاطمــة مواجه

 ســبأل  ــ  اســتغرابي بســ ال  طيــة أنيــ    جــة  ا وــة

 !المب ر  أ  المفاججة  ودم 

  لــو حتــب  ل ــ !.. أصــحاب  مــع غالبــًا ي ــون  طيــة

 ليس أن  أي..  اسعًا صدرًا ل  فإن البيت، في هنا،  ان

 مـا  أبـداً  يهمـ   ف إ ن.. النمـر  يوورب.. دند نًان رجاًل

 العقـال   شـباب    جتـ ،   ا وـة  رأ  في يد ر أن يم  

 الخموـة   ـوض ..  أمامـ   البيـت  حول ونيحوم المنـ س

 !!فاطمةن حراسةن مهمة إلي  يسند أن يم   ف

 ! نو  ُيقهر انتيارًا ُيقهر ف  الذي! ببص ة العالم

 إلــب مســارع لــم إن  ينيــك مــا  سيوــربون  النــا 
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 نخا ـك  سيمتصـون   النـا  ..  جـوههم  في التراب حثو

 حالتســام.. نحــورهم فــي الح ــار  رد  إلــب مبــادر لــم إن

 مضـغة   التسـاهل .. العـاج  ن  إّف يعرفهـا  ف طيبـة    مة

 الغــاف ون!.. أجــل.. الغــاف ون إف بهــا يتعامــل ف نبيثــة

  ــــ   الغـــاف ون .. اإلنســـان    ـــب  اإلنســـان  نطـــر   ـــ  

 موضــوع  فاطمــة الخموــة   ــوض!.. آد  ابــ  شــراهة

ــات ــرهة التط عــــ ــل الوــــ ــا  ل ــــ ــذي  النــــ ــون الــــ  يعيوــــ

   هـم  الوـر ،،  ا حـر  فـي !ن ال مال ن حتب!.. حولهما

 :دا مًا يسسلون 

  وض  يان العيالن حال  ي  -

 مـ   يعنيهم الذي ما  ه ف .. فاطمة يعني  العيال

 ليـذهبوا ! حالهـا        نها يسسلون حتب فاطمة، أمور

   مــــان .. اأ ــــوات   معهــــم.. الوــــيطان  إلــــب  جميعــــًا

ــوات ــوض.. اأ ـ ــيبقب  ـ ــي سـ ــ  فـ ــ !.. من لـ ــادر   لـ  يغـ

ــدًا ــيبقب.. أبــ ــال ســ ــ  قرببــ ــة مــ ــا.. فاطمــ ــ  يحميهــ  مــ

  طيــة مــ   حتــب.. الضــو  مــ .. الــريح مــ !.. النــا 

  ـوض  فـات  لقـد ..  لحمـ   بوـحم    طيـة،  أجـل، ! أني 

.. البدايـة  منذ الال   افهتما !ن المص ن أني  ُيعير أن
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ــان ــل  ـ ــ  يغفـ ــ   ـ ــذي حديثـ ــول الـ ــة يطـ ــ  لعا وـ    جتـ

 فـارأل  الحـريم  مـع ن يسـول  ن الـذي   الرجل،..  لفاطمة

 ي رهــون الرجــال أن يعــرف  وضــًا إن ثــم..   قــل ق ــأل

ــة  ي ــــد ن ف أنهــــم أ    جــــامهم، إلــــب الحــــديب إطالــ

 ي ـــ  لـــم بالتس يـــد   طيـــة.. إلـــيه  ل حـــديب موضـــو ًا

ــةن الصـــور  بهـــذ  ليهـــذي  أن أجـــل مـــ  إف ،نالم   ـ

 دا مـاً  لـ   مصـغي   انـت   فاطمـة ن.. فاطمة رأ  يطرحن

 !!باهتما 

  طيــة مرامــي يستقصــي أن يومــًا يحــا ل لــم  ــوض

   جتــــ  بــــي  هــــدايا  فــــين المنصــــفةن القســــمة مــــ 

ــا:  فاطمــــة ــاع ف  مــ ــة ابتــ ــتانًا، لعا وــ ــ  أنــــذ فســ  مث ــ

 أن   يـــ  معـــي   لعا وـــة، ح يـــة انتقـــب    مـــا.. لفاطمـــة

 !لفاطمة مث ها يحضر

 ممامـاً  مطمجنـاً  الماضية، السنوات طوال  ان  وض

  ،الخـار  ضـد  من لـ   في المتخذ ن اأمنيةن لالحتياطات

. الــدانل مــ  مفاججـاً  يــسمي قـد  الخطــر أن يع ـم  ي ــ  لـم 

 ي ـون   ندما الصباحات، في اأمنية المهمات يتوـلب  ان

  طيــة في ــون العصــر، صــال  بعــد أمــا  م ــ ، فــي  طيــة
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ــ ل فــي اســتقر قــد ــة ليتــولب المن ــت!.. المنا ب  هــذ   ان

 مناسـأل  التـي  هـي  المحبو ـة،  الموـدد   اأمنية الترميبات

ــ  بحمــد -  هــو. .الخموــة  ــوض  أن   ــب دا مــًا -ال 

ــا  ه ــذا مخــد  الاــر ف ــا فهــو.. نواي  الصــباح، فــي هن

 !..النهار سا ات باقي في  أنو 

ــة ــباب بوا ـــب  ـــل فـــي اآلن يـــتحـ م  طيـ  فـــي الوـ

ــ ل ــ   ل ــــ !.. المنــ  مــــا ال  وضــــًا أن ينســــب أف   يــ

ــ  ماـــل أن ي ــأل فاطمــة  أن.. موجــودًا  أنــ ..  حــد  ل

 الحمـو  م امالت مستوى   ب  لو ،بوريك فيها فيقبل

 يقدمـ   ما   ب فرحتها مقتصر أن ي ألن!.. الم  ومةن

   يــ   امتنانهــا شــ رها مقصــر أن  ي ــأل..   جهــا لهــا

..  واطفهـــــا : لـــــ    هـــــا!.. لـــــ  فهـــــي..  حـــــد  هـــــو

 !  أيضًا  م امالمها..  أحاسيسها

 مضـــيق  اأرض!.. ببصـــ ة  العـــالم!.. حـــر الـــدنيا

 !غتةالمبا م  الخا في    ب

ــيفتر  بالتس يـــد  الـــذ أل ــيعطون  الـــذي   ـــل سـ  سـ

 !! طية هو اآلن الذ أل..  افستعداد ل تف ير مه ة

 الخــارجي، البــاب إلــب دا مــًا مهــرع التــي هــي فاطمــة
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..  ثيـراً  ل  مضحك الباب، ل  مفتح..  طية يقر    ندما

 النــا  حصــار يوــ و يعــد لــم  ــوض..  ثيــرًا  مما حــ 

 فــي  طيــة حصــار اآلن  ويوــ  ل نــ .. فقــط الخــار  فـي 

ــدانل ــ ! ال ــ  يــدرا إن ..  احــد  ارهمــا  أن.. أنــو  أن

 لديها أن م د نفسها، فاطمة  ل  ..  احد بيتهما  أن

 إلــب حــديثها موجــ   نــدما مهقــال أن ي ــأل  ثيــر  أشــيا 

 اأ ـل  فـي   طيـة  مـ ا   محري إلب معمد  فاطمة.. طية

 القهــو   إ ــداد  المنــ ل،  مناــيم طريقــة   فــي   الوــراب،

!!.. ضـــيوف هنـــاا ي ـــون  نـــدما.. ل ضـــيوف الوـــاي 

 !ضيوف هناا  ان لو أقصد

  ا وـة  أن الخموـة،   ـوض  ضـ ر  فـي  ي يد  الذي

 مثــور  ف متحــرفا، ف.. مســالمة.. هاد ــةن ميتــةن امــرأ 

ــة  جــ  فــي  هــذ  قــرب  ــ  مالحــب  هــي   جهــا،  طي

 أن  لـــك مـــ  اأدهـــب.. فاطمـــة  بـــي  بينـــ ن المالينـــةن

 مـدرا  إنهـا .. نفسـها    ـب  مقدمها  فاطمة، محأل  ا وة

 الغبيــة هــذ   ل ــ ..  ــوض أنــو  طيــة أن اأنــرى هــي

 ! ارثة إلب م دي قدن الم غنةن هذ  أن منسب

 ج ـودهم !.. جميعًا يسحقوا أن بد ف النا  ه ف 
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  ـوض  يرفضـهم  أن ي ـأل .. أيضـاً  ميتـة   ق وبهم.. ميتة

ــة، ــأل الخموـ ــذّ رهم أن  ي ـ ــ  ُيـ ــا ال بسنـ ــًا مـ   أن.. حيفـ

 !!.. حد  ل  مةفاط

 فــي الحريــق سيوــعل.. المنــ ل أ انــي  ــل سي ســر

 المريضـة،  ال ا نـات  هـذ   إلي  م تفت  ي البيت؛ أثاا  ل

 !اأرض   ب يموي ما ال بسن    مها فت دد

ـــل ــا   ــــ ــر ن النـ ـــوض يحاصـ ــة،  ـــــ ــل الخموـ    ـ

!.. ستطيـــــــــر  فاطمـــــــــة.. أيضـــــًا محاصـــــر  اأشـــــيا 

  ست تهمهــــــا .. المــــــــدى  عهاسـيبت  !.. الريح ستسنذها

! ل ـــــــــم هيــــت.. هاهـــــــاها  ل ــــ !.. البحـــــــــــر حيتــــان

.. الـــــريح  ســـــيذبح.. جناحيهـــــا سيقـــــــــــص فعـــــــــــوض

 !البحر  سيخنق.. المدى  سيطع 

 معــد لــم  فاطمــة!.. لعنــة   طيــة!.. حقــار  النــا 

ــر ــ  أ ثـ ــد  مـ ــق، محـ ــود مع ـ ــوض لوجـ ــ   ـ ــ ..   يانـ  إنـ

 مــ  اأنــرى؛ اأشــيا   ــل يحــارب  مــا اآلن، يحاربهــا

 ن!رجاًلن ياـل أن أجل

  ــ  متوقــ  أن ي ــأل اأشــيا    ــل! ببصــ ة العــالم

 !الحر ة
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ــوض ــ   ـ ــب يقـ ــاب   ـ ــارجي، البـ ــذي الخـ ــتح الـ  يفـ

 يخوـا    ـان   مـا .. الصـغير   المنـ ل  صـالة    ب مباشر 

 !! قع

 !فاطمة بق أل أمام  يهرب  ان أنو 

 يضــمها.. يحتضــنها  طيــة  ــان الصــالة،  ســط فــي

ــة!.. يقب هــا ثــم.. صــدر  إلــب ــة  احــد  قب   لــم.. طوي 

 رأســـ    ــب  هـــوى إ  اممامهــا،  فرصــة   ـــوض لــ   يتــرا 

 ، غ يب نوبي  مود م  متتالية شديد  ضربات بثالا

 ! ن  بعيدًا ي   لم

ــة مــات ــي  المــرأ !.. الحــال فــي  طي ــت الت ــي   ان  ب

 لـذي ا ال ديد الفستان  مم ، منوح أنذت يضمها يدي 

 فـي  معّ قـت !.. ل عيـد  اسـتعداداً  ليـال؛  قبـل   وض اشترا 

 :مصيح  جه  م  مقترب  هي مخنق ، القامل  نق

 !  اأ  ا   ار يا   جي، قت ت لما ا

 إنـــ ..  طيــة  يقب هــا   ــان  التــي  المــرأ   هــي   ا وــة 

.. ال ديـد  فاطمـة  لبـا   فـي  مع ب   انت لقد!..   جها

 النسـا   مفعـل   مـا  منهـا،  مسـتعير    انـت !.. العيـد  لبا 

 !أحيانًا
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 اجلنـــــازة
 

 !أبوِا يموت

 أر ـــان  ـــل فـــي ُيخـــيفم مـــا ال المـــوت، شـــبح  هـــذا

  أ قتهــــا المدينــــة شــــوارع  ــــل فــــي يت ــــو ل.. المنــــ ل

 ..الضيقة

 !جنا   مرين  ال يل

 !جنا   مرين  النهار

 ! جنا   حولك م  النا   نارات

 لــيس.. الواقعــة هــذ  متحم ـي  أن مــ ن أهــ ن أنـتِ 

  ل ــ .. أبـواِ  هـو  نالميـت ن أن  لـيس .. محـ ني   أنـك 

 .إنسان يموت أنن م رهي ن أنك

 يبعـب ن.. يخيفـك ن فهـذا  إنسـان،  يمـوت  أن م رهي 

 !الغ، جسدا ناليا  ل في الر أل
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 مخـافي   بـاأحرى  أنـت ن.. ح ينةن لست أنك أ رف

 !نفس  الخوف  مخافي .. الموت

 فـي  ونيحيـ !ن.. أجـرا  ال ـ    ـاـم : نيقولون  ندما

 ليتبـدفد  نسـيان ،  إلب حاجة في  أنت أبيك، موت  ا رمك

 !نوفك

ــالوا   مــا ــ  أحســ : نق  أمامــك موـــ ل!ن  ــ اا ال 

ــبح ــة.. المـــوت شـ .. ال نـــا    هي ـــل.. المـــوت  مال  ـ

 !أ ثر مخافي    دت

ــون النــا   ــل أن مع مــي  أنــت  أنــت  أنــك.. يموم

 أنـِت،  مومـك  أما.. يخيفك النا  موت  ل  .. تمومي س

 !مخافين  فال

 مومـك  أمـا ..  اأر، الخـوف  بدايـة  فيـ   النا  موت

 !!شي   ل نهايةبل .. الخوف نهاية ففي  أنت،

  ل نـك ! نهايتـك ن.. النهايـة ن محمفـل    ب قادر  أنت

 !الخوف بداية.. البداية محمفل    مع  ي 

.. لـك  بالنسـبة  المصـير  غمـوض  يعنـي  ف أبيـك  موت

ــة أن يعنــي مــا بمقــدار  فــي.. منــك بــالقرب تحـ ــ ال ارث

 ســــريرا را حـــة   انـــت   لهـــذا .. المنـــ ل  أطـــراف  أحـــد 
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 ينبعــب الــذي  الهــوا .. مومــًا مناشــفك  را حــة.. مومــًا

 !مومًا الصغير  غرفتك نوافذ م 

 !أبوِا يموت

 أنـك   العـ ا ؛  المواسا  النا  م  مريدي  ف  أنت

 حتـــب اأنـــس، ، بـــاأحرى،مريـــدي  إنـــك ..ح ينـــة لســـت

 .. حيد  بسنك فموعري 

 مـ   يخرجوا أن إليهم لط بت   هم، أ رفهم  نت لو

! ..ّالب ـا   غيـر  آنـر  شـيجاً  ي يد ن ف  انوا إن غرفتك،

 !الموت     الحديب

 أن بـدل  ،نالحيـا  ن    يحدثوا أن حاجة في أنت

 ســا جة موــار ة.. نــد دهم  ي طمــوا ثيــابهم، يم قــوا

  مســتطيعي ف أنــت! أبيــِك مــسممن.. المــسممن فــي  غبيــة

ــتيعاب ــة اسـ ــة، ال حاـ ــي القام ـ ــد التـ ــبع أن مريـ ــم موـ  نهـ

 ..الفنا   اد م ن الفنا ن

 !نوفِك م    يك أناف

   ــب  ف أرم ـة،  أصـبحت  التـي  أمـك    ـب  أنـاف  لـ  

 أنــت؛    يــك ســسناف.. يتــامب أصــبحوا الــذي  إنومــك

..  ينيـ   بـي   مصـيرا  م طمي أن   ب قادر  صرت أنك
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 لـك  يوـتريها  صـغير   لعبة ي   لم إليك بالنسبة فالمصير

 حصــان لــك بالنســبة المصــير .الحــار  د ــان مــ  أبــوا

.. شـجت   حيثمـا .. شجت  يفما مر ضين  أ  أصفر أشقر

 !شجت  متب

  نــدما يثيــرا مســعور،   ــأل إليــك بالنســبة المصــير

 ..! يهدأ يخور  ندما التف ير إلب  يدفعك.. يحتد

ــير ــبة المصـ ــك بالنسـ ــل إليـ ــرير، طفـ ــدمي  شـ ــ  مقـ  لـ

ــوى، ــدما  الح ـ ــك ُيطـــوف، نـ ــ   نقـ  الصـــغيرمي ، بذرا يـ

 أ انـي  م سـير  فـي  يورع  ندما أصابع ،   ب  مضربين 

 ن!ال يران أ فدن إيذا  إلب يعمد  ندما أ  المن ل،

 اـــــــــ م.. فيــك ةــــــــالرؤي  ضــوح يعنــي ف   ــ   هــذا

 أنـك  يعنـي  إنـ  ..  امـك  فـي  اإلراد   ـود  اشتداد يعني ف

 يحـا لون  الـذي   هـم  يخـافون،    الـذي ..!  ثيـراً  مخافي 

ــي حســابهم يحســبوا أن ــذي ! شــي   ــل ف  يخــافون  ال

 يخوـون   الـذي  !ن. العواقألن يخوون الذي  هم أيضًا

  ــ  يخت فــون  هــ ف  الضــعفا ، هــم.. دا مــًا العواقــأل

 أمـا !.. متبـر    قـح  ضـع     ي مـي،  يا ال ب ف !ال بنا 

ــ  ن ــول ف ــب  الضــع  ــا ؛ يقب  ــ  الن ــةن أن مــ    طي
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.. شـتيمة ن ال ـب  ن  ان  لهذا.. استعداد أن  أ ن  ال 

 العطـ   ف مقتضي أ ثر م  اسـتدرار  فصفة الضع ، أما

 فهــــي حميــــد ،صــــفة  دا مــــًا ليســــت  هــــي..  الرحمــــة

 أنـــك  اثقـــة؛ لســـت  أنـــت.. الـــواثقي   بريـــا  مرفضـــها

 !.  نا فة دا مًا

ــامي  أنـــت ــة مـــ  مقتـ ــر  اد ال حاـ   سنـــك  امـــل، دهـ

 ! جهك في السما  أبواب   ةالمال مقفل أن مخوي 

ــك ــ ،  مانـ ــ ، يح مـ ــ   ي يفـ ــعورا  يطو ـ ــًا.. شـ  أيفـ

 ..الوعور هذا نو ية  انت

 !مختار   إنسانة د را في  ينعد   مانك

ــتحـطم  مانـــك ــي مـ ــ  فـ ــا  مقومامـــك دان ـ ــأل  فتـ  محـ

!.. بخـوف  فسـامينها   م بس!.. بخوف  مت ـ م!..بخوف

 !خوفب الدهر أشيا   نها  منف،!.. بخوف  مثور

ــا  ل ــل قــولي ــك الن  ناــرات فــي مضــيع إنســانة بسن

ــةن ــة أنن.. الريبـــ ــالا الريبـــ ــذي  هـــ ــد ن الـــ ــي ي ـــ  فـــ

.. أيضــــًا مغمــــ ًا احتمــــالهم  فــــي!.. مغمــــ ًا  ضــــالمهم

 ب ــل الحب ــب أيامــك   ــود أمــا  يهــون أنــت  احتمالــك

 ..شي 
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 موقعـك  هـوى    ب ي ون ف مبغين ،  ف مبغين  الذي

 !اأحيان أ ثر في

 !ِاأبو يموت

 فـي  بسن جيد إرهاص فهذا موا را، معر،  ندما 

 !..مخــاف ف امــرأ  أصــبحت أنــك أي.. ن!حيــةن إهابــك

 !أ ثر مخافي أن   يك أناف فسنا الحق ، أردِت إن  ل  

 !  مفع ي  قد فيما معك الصواب فإن لهذا،

 الـــد  بقـــع ميبســـت أن بعـــد!.. اآلن ر حـــك ف تهـــدأ

 !. ثيابك صدرا فو،
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 مطــــر
 

هذا العا   انت السـما  شـحيحة!.. لقـد بر ـت  ـل      

الوقو، الصغير  في أقدا  صـبايا نالـوادين،  الرجـال    

ــمر!.. يطـــول ســـمر       ــون ليـــالي السـ ــاا  ـــاد ا يطي ـ هنـ

ال يالي،  نـدما ف ي ـون فـي الحقـول ف  رع  ف شـ ر!      

ــامرات،     ــذا ر القصـــص  المغـ ــل بتـ ــون ال يـ ــدفد الفالحـ ُيبـ

ن،  برنــامو نالباديــةن،  بافســتماع  إلــب أنبــار نلنــدن 

ثــم ف يســتيقاون مب ــري  فــي  .. أغـاني ســمير  موفيــق 

الصباح! فال شـي  يم ـ   م ـ  غيـر افنتاـار.. انتاـار       

 المطر!

ــي       الســما   انــت شــحيحة هــذا العــا ..   ــرا س الت

 الرمــان لــم مغتســل منــذ ســنة!..  مــراب الــوادي الــدا      

 مو   !انثالت   ي  الومس  حرا ق ال فاف،  الو د ال
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أش ار الخوخ  العنأل أنذ ياهـر   يهـا نالترهـلن    

   ب غر !.. فهي مندب الوباب  الصبايا  المطر!

هــذا الــوادي ف بــد أن نيســ ر ن المــا ، إ ا أردمــم  

أن ياــل  البه ــة.. أ   غنــا  طفــل!.. ف بــد أن ي ــون    

دا مــًا ثمــاًل ب نــات المطــر، إن  نــتم مهصــرف ن   ــب أن      

 شا ر! محمد

طــرن ســفر بــ  صــاهود، شــي  الــوادي   ــان نأبــو م

يغــص  بهــذ  الحــر ف فــي أحــد م ــالس الوــبان، الــذي    

جاؤ ا م  بعيـد يسـسلون  أنبـار نال ما ـةن  الـ رع!..      

جاؤ ا م   ل م ان ليدسوا أصابعهم فـي المـا ..  فـي    

فيــ ، لي ــدد ا فيهــا   أجســادهم ينقعــون ..طــي  الــوادي

أ فهـم!  في أقدامهم  حواف  احتفافت الوقو، الصغير 

 م ك اأ  ف التي  بب بها رفا  المدن  رنا مها.

فــي صــي   ــل  ــا ، ف بــد أن يعــود ا إلــب أرضــهم   

الب ــر.. يتطهــر ن مــ  ر ا ــح  ــر، النــا  فــي اأســوا،  

الضـــيقة المحتوــــد ،  يخ عـــون  ــــ  أجســـادهم بقايــــا    

أنفا  ال يل الم  ـو  بالر ـأل..  الف يعـة..  ال ـرب!..     

اأرض مطعونة.. مثخنة..   ل نهم هذا العا   جد ا أن



 

 147 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

م هـــب مـــ  العطـــ ،  م تســـي  يناهـــا بغاللـــة رماديــــة       

 أما أبو مطر، فيعص  ب  الخوف! ..با سة

ــر!..  يخــــــاف نــــــوف    إنــــــ  يخــــــاف  نــــــاد المطــــ

 الخوــنة  نال ما ــةن.. نــوفهم مــ  أن متحــو ل أيــديهم    

إلــب أيــد م ســا !.. مغادرهــا الوــقو، الصــغير ،  نــوان   

 اأرض.الما   الطي ،  نيرات أمهم 

يخاف أبـو مطـر أن يصـبح نالـوادين بـال ريـ !..       

 أن م ســــر صــــبايا  ال ــــرار،  معهــــا قــــوارير العطــــر.. 

  المرايا..  أ اني ال حل!

إن  يخاف أن يذبل  هر الـورد..  أن مضـمر أ را،   

ــاع!..  يخــاف أن مهــاجر طيــور     الريحــان،  أ ــواد النعن

 الوادي.. فيبقب بال طيور!..

ــذي  يحي  ــسبي مطــر، ليســسلو     ــان الوــبان ال طــون ب

أنبــار نال ما ــةن  الــ رع، يقــرؤ ن فــي  ينيــ  م حمــة    

ــت،     ــي  ّلـ ــني  التـ ــا  السـ ــراع،  بسنبـ ــة بالصـ ــة حاف ـ طوي ـ

ــير     ــان يســــتهدف مصــ ــر مــــ  محــــد   ــ   ـلــــب معهــــا أ ثــ

 اإلنسان..  مصير الطبيعة في آن  احد!

ــ ان    ــًا   ــــب  جــــوههم أحــ الفالحــــون مرمســــم دا مــ
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 هــواجس الطــي !..  أبــو  اأرض!..  ظنــون التــراب.. 

مطــر  ــان ينبعــب مــ  نارامــ  ألــ  ظــ   ظــ !..  ألــ     

 هاجس  هاجس.

قـــــال لـــــ  الوـــــبان: ســـــنذهأل إلـــــب هنـــــاا!.. إلـــــب 

ــير   ينـــا أن يب ـــي الـــوادي       ــوادي.. لـــيس مـــ  اليسـ الـ

  حد !

رد  له تــ  محــتو: الــوادي ف يب ــي!.. إن  بريــا    

 لم منخذل قط!..  ل ن  يحا ل أن ي اب   ناد المطر!

 ثم صمت ق ياًل ليستسن :

ــت د ن      - ــذل م!.. سـ ــ  يخـ ــو لـ ــ .. فهـ ــوا إليـ ا هبـ

ي غــرد، بــرغم ظنونــ  الموجعــة..  ســتر ن أنــ  يغنــي،        

 برغم هواجس  السودا !

هـــــ ف  الوـــــبان جرحـــــوا الوـــــي  أبـــــا مطـــــر فـــــي 

 غر ر !..

 غر ر  هو  ادي !  هو  ان يغفر لهـم  لـك؛ أنهـم    

ــو     ــ  مهمــا ابتعــد ا ظ ــوا قــريبي  مــ  مــراب ال ادي  طين

  مو الم !

 نــاد المطــر،    ــب الــرغم مــ نالــ رع  ال ما ــةن، 
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ف بــــد أن يا ــــــــوا موضــــوع هــــذا  الصــــي  أيضــــًا!..  

 ه ف  الوبان ليس لهم نالص م  حأل الوادي، حتـب  

 لو أصبح بال طيور!

ــرى دا مــًا أن ف حــّل لهــذ  اآلبــار        ــو مطــر ظـــل ي أب

ال ثيـــ   ال ا عـــة ســـوى المطـــر..  ف حـــّل لهـــذا الغبـــار

 المـ ارع سـوى المطـر..  ف حـّل      الر بـان المنبعب م  

لهـــذا الصـــمت الــــذي يطبـــق   ــــب أفـــوا  ال ما ــــة إّف     

المطـــر.. فـــالمطر صـــديق النـــا   الطيـــور  اأشـــ ار،  

 بد نـ  ي ــوع النــا   يب ـون،  بد نــ  مهــاجر الطيــور،   

 مغيـــــأل  ـــــ  الســـــما   اأغصـــــان،  بد نـــــ  متهـــــا ى  

بد   جيبة، مصّفر  بـالتراب  اأش ار  منّ س رؤ سها، فت

الرقيق  الغبـار.  إ ا حـدا  ـل  لـك متفـاقم همـو  أبـي        

مطــر، بــل يحــس أحيانــًا   سنــ  المســ  ل  مــا يحــدا،    

فالبــد أن يتصــر ف، ألــيس هــو شــي  القبي ــة  فبــد أن       

يتصر ف!  ان قد أن ـأل أبـو مطـر  وـر  أ فد،  ثـالا      

ــرًان،   انـــ      ــما  نمطـ ــدًا، فسـ ــر  لـ ــان اأ بـ ــات،   ـ ت بنـ

الصــغرى بنتــًا، فســماها نمطــر ن، لــيس  نــد  أ ــ  مــ    

 المطر!  ليس في ق ب  أغ ب م  الوادي  ال ما ة!
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في أحد اأيا ،  ندما جا  مطر ليوقب أبـا  لصـال    

الف ر،  جد  قد فار، الحيـا .. مهـوفي أبـو مطـر..  لـم      

 يست المطر.. لم يست بعد!   
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 تشعله بالغي!

 

   يبٌة  وبنهاغ !

 ضفة، فارهة، متدفقة!امرأ  ب

 أنثب  اإللبيسة..!

ــا نحــو       ــوي  جهه ــت م  ــد  بوــد ، إ   ان ضــغطت ي

 د ري! ) هذا  ان اسمها(.   :مصدر الصوت

 الوـمس،  هـذ    وـالفت  ممامـاً .. جدفًا ها  ة أنت -

 !.الق يل.. الق يل في إّف هنا ماهر ف التي

د ري! فـي  ينيهـا الخضـرا ي ،  شـعرها     هذ  هـي  

ســل بــال حــد د!.. مسترســل حتــب لع ــ  اأشــقر المستر

يوــب  قصــيد  فــّذ ، قــرر شــا رها الم هــم أف ي تــأل لهــا   

 نهايًة أبدًا!
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  وبنهاغ !.. هنا.. صوب العي ..  هي هذ   

 ها هي ب ل ما مخضل ب  م  فت   مباهو!

  ــب يــدها ل ــ  برفــق، ثــم أدار  ،ضــغط، هــو بــد ر 

لهــــا  لــــك الســــ ال الفــــو: ن ــــم ب غــــت مــــ  العمــــر يــــا 

 !ن لقـــد نســـي أن مثـــل هـــذا الســـ ال، آنـــر مـــا   د ري

يم ـــ  أن مواجـــ  بـــ  امـــرأ  بهـــذا الح ـــم مـــ  ال مـــال،  

ــعر       ــذا الوـ ــرا،!  بهـ ــدف اإلغـ ــر  حـ ــون الغ يـ ــذ  العيـ  بهـ

اأشـقر الــذي يمتــد   ـب طــول البصــر!.. بـل أبعــد مــ     

 البصر!  أبعد م  القصيد   الوا ر!

لــــم مرمبــــك د ري!  لــــم مسبــــ  لف اجــــة الســــ ال..  

ــأل     قالــــت: ن  ــذي ي عــ ــتف ا  الــ ــذا افســ ــو هــ ــري هــ مــ

بوراسة دانل  ينيك يالعي !..  مري هو هذا الـدف   

المريأل.. المريأل جدفًا.. الذي يتـدـفق، د ن أن مـدري،   

م  رؤ   أصعابك! فهو ي سعني م  فـو، ال  ـد  مـ     

ــا النصـــل       ــ : نأيهـ ــيجًا لـــم يفهمـ ــافت شـ ــ !ن..  أضـ محتـ

لمعادلـة هنـا   الحادف!ن ثم دفعت  أمامها.. مقـول ن فـ : نا  

ــتـ خص   ــه ة،  مـ ــ ي! –سـ ــا   يـ ــيطانية   -يـ ــة شـ ــي   مـ فـ
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 احــد ، مقتطعــة مــ  ال حــيم، هــي الرغبــة!ن ثــم حا مــ  

الم عونة،  هي مسحأل يدها   ب  تف : نمعال.. اقترب 

ق ــياًل.. أقبــل   ــي  جميعــك! لــك أن منهمــر هنــا ب ــل مــا  

فيـــــك!ن ثـــــم اســـــتطردت مهـــــردفد  المـــــًا طـــــوياًل حـــــول  

ــك    الوــمس.. اأشــ ار  ــة  ل ــال الســحيقة..  رح  .. الرم

الدنمار ي الـذي  صـل إلـب نالـيم ن،  قـد  تـأل أهـل        

ــر      ــأل ال  يــ ــ    ا ــ ــب  ــ ــيا  ف مهحصــ ــمالن أشــ نالوــ

العربية،     أسرار الرمل الواسع الـذي يتغـنـب بـ   ـل     

 شعرا  العالم، مم  ليسوا بالضر ر  شعرا !

ــت      ــا  الـ ــي مـ ــحوها..  هـ ــل صـ ــي  امـ د ري اآلن فـ

ــد  ف  ــل أحـ ــت    مهمـ ــدًا.  انـ ــ  أبـ ــ ،  ف مسبـ ــو،  تفـ ــا فـ يهـ

ــا       ــ  بسنهـ ــفتها لـ ــي  صـ ــة! التـ ــ  الف ـ ــاًف لنارامـ ــي بـ فم قـ

 نحاد !ن  مفترسة..

   يبة د ري.. مبد    بة  اثقة!

   يبة  وبنهاغ ..  م هي مهيبة  راسخة!

لــم ي ــ  هنــاا بــدم مــ  ضــمها إلــب الق ــأل.. ضــمفًا         

 مفص ــدت لــ   ــل  ــر ، ال ســد! نحــ  ف نخــاف شــيجًا،   
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نوفنــا مــ  أن منف ــر هــذ  العــر ،.. فتنهمــر النــار، أ     

 أ  يهطل الد .. ..ينثال الحأل

قــــال ل وبنهــــاغ : نأدن ــــي أيتهــــا الم يحــــة محــــت  

 رب –معطفي، فهذا ال يل ليٌل قـر ..  الـريح  مـا مبـد      

ــة ــ أل ف ــرن        -ال عب ــب ف يب ــا حت ــيم هن ــا مق ــح صــر ،  أن ري

 أبدًا!ن.

إْ  نيتعاشـقن  في نميفولين حيب يعبـب الصـغار،    

ال بــار،   نــدما يخــت ط صــوت الموســيقب المرمفــع جــدفًا  

بضــــح ات د ري الصــــانبة جــــدفًا، رأى  وبنهــــاغ  فــــي 

 امــل فتنتهـــا.. الطـــا فت الصـــغير  فـــي م ـــك المطـــا م  

الفســيحة،  ــان يبــ أل ال مي ــون فيهــا  مــا مبــ أل الن ــو   

في ليل نقي! أهم ما في هذ  العاصمة الدنمار يـة،  مـا   

فـي يومـ  اأ ل، هـو هـذا التـدفق المـذهل فـي        ي وح لـ   

ــون!       ــا جمي ــ ــم هنــ ــل!   هــ ــا .. أجــ ــال النــ ــبة جمــ نســ

ســاطعون  قطــع الــذهأل المصــقول..  نميفــولين هــذ ،   

 ..إن  نــت ف مــدري، هــي حوــد ها ــل لســ ان العاصــمة 

ي تمعـــــون هنـــــا لينبثُّـــــوا حـــــول النـــــوافير،  البحيـــــرات 
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آلن الصــغير ،  المطــا م،  المقــاهي المتعــدد .. حتــب ا  

لم يَر في الدنيا شبيهًا لهـذ  المدينـة دانـل المدينـة!..     

 أنت ف محاب بم رد الدنول إليهـا، إّف بعـد أن مـدفع    

ــتري.. أ       ــل أ  موـ ــم مس ـ ــو لـ ــب  لـ ــذ ر ، حتـ ــة التـ قيمـ

مغني.. أ  محأل! أحسأل أن م رد نالفرجةن   ـب هـذا   

الحوـــد مـــ  الفتنـــة،  ـــان فـــي حاجـــة إلـــب ضـــريبت  مـــ   

 المال!

دل امعبب بستر  نالمترد ميلن، أ  النـ د ري  انت 

الذي أنـذ يسـ ل، فـي ثبـات، ط بـات  با نـ  فـي مطعـم         

نبـال ونين، أضـخم مطـا م نميفــولين  مـا يوـاع هنــا!      

هذ  اإلب يسة ف أراها معبس بسحد،   نـأل هـذا المسـ ي     

الذي أبـاح لهـا هـذ  ال ـرأ ، هـو أنـ   ـان معتـدفًا بنفسـ           

ــة     ــي،  د ري الع يبـ ــا ينبغـ ــر ممـ ــد أن  أ ثـ ــرأ  ف مريـ امـ

ــًا مــ   ــان.. إن هــذا      يتطــا ل   ــب  بريا هــا أحــد،  ا ن

الذي يسقط أمامنا ضـحية لعبـب د ري اإلب يسـة، يبـد      

  سن   س ري برمبة نفريقن.. فريق في حـر  الم  ـة   

نمارجريتا الثانيةن، أ  ه ذا يبـد !..  الـذي يتـيح لـي     
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أن الت فب باسم الم  ة في هذا الموضع أمران، أ لهمـا:  

ــعًا مـــ      ــر مواضـ هـــذا لـــ  يـــ  و الـــدنمار يي ، فهـــم أ ثـ

اإلن  يــ ، فيمــا يتعـ ــق بفخفخــة العــرب  الم  ــة نفســها، 

أمـا ثانيهمــا: فـإن الم  ــة مارجريتـا الثانيــة نفسـها أديبــة     

ــر مقــباًل ل د ابــة        ــة،  البوــر مــ  هــذا الصــن  أ ث  فنان

ــ  ن الموقــ  الــذي نحــ  فيــ : د ري      التــي يفرضــها نل

 . النادل  أنا

د ري متحد ا اآلن    الم  ة،   سنهـا  مي تهـا فـي    

المدرســـة، أ  جارمهـــا فـــي الحـــي،  ربمـــا لهـــذا الســـبأل  

ي  ســد الــدنمار يون أنــ  فيمــا لــو أصــبحت هــذ  المم  ــة  

ــة فــإن الوــخص      ــي  لي ــة  ضــحاها، جمهوري القديمــة، ب

ــات       ــذي ســيحقق انتصــارًا ســاحقًا فــي انتخاب ــد ال الوحي

ــا الثانيــة، فالــد م  الر اســة، هــي نفســها الم  ــ   ة مارجريت

لسياستها م  مخت   فجات الوعأل،  هذا أمر يم   أن 

ــرأي  البـــاحثون      ــتطالع الـ ــات اسـ ــًا م سسـ ــد  أيضـ م  ـ

افجتمــا يون. فمارجريتــا  مــا يراهــا شــعبها امــرأ   ات  

شخصــية جذابــة محببــة،   ات طبيعــة دافجــة،  هــي   ــب 
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أن مواهــأل فنيـــة راقيــة،  يقولـــون: إنــ  ن ـــان بإم انهـــا    

ــق النــانبون        ــو لــم يواف ــة محترفــة ناجحــة، ل مصــبح فنان

  1953الــدنمار يون بسغ بيــة ســاحقة فــي اســتفتا   ــا    

  ــب إ ــاد  حــق ا ــتال  العــرب لإلنــاان.  بالمناســبة،    

فالم  ة مارجريتا الثانية، التي معت ـي  ـرب الـبالد، هـي     

 –  1353أ ل امرأ  م  ـة منـذ  هـد مارجريتـا اأ لـب )     

ح مـت الــدانمارا  النـر يو  الســويد..    (، التـي  1412

 الــدانمارا )بالمناســبة أيضــًا(، أقــد  مم  ــة فــي العــالم  

!    

أط قت د ري سراح النادل أ  نالمترد ميلن اآلن، 

فالحديب    مارجريتا الثانية مـا  ال يوـوقها.. د ري   

مبد  مولعة ممامـًا بالحـديب  ـ  نالعاه ـةن  هـي،   ـل       

ــت  ّ   ــات، ف مــ ــا  اأنيقــ ــو    النســ ــغير مم ــ ــا الصــ م  فمهــ

ــا،      ــك اأطبـ ــ  بت ـ ــد مسبـ ــم معـ ــل! د ري لـ ــا .. أجـ بالطعـ

ــدفعها      ــادل يـ ــل أ  النـ ــس المترد ميـ ــا يفتـ ــي مـ ــهية التـ الوـ

نحوهــا، مــر رت المنــديل الـــورقي النــا م حــول شـــفتيها      

الغ ياتـي  بفـ ف، ثـم اســتغرقت فـي الحـديب  ـ  الم  ــة،       
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فها، قالت: نلقد  رثت مارجريتا الن  ة الفنية  ـ  أسـال  

ــاد ت، إّف أنهــا مرمفــع  رســامة فــو، مســتوى       ا  ــة برن

الهوا   الموهوبي ،  م  بـي  أحـد أ مالهـا الفنيـة التـي      

أحر ت استحسانًا د ليفًا، ال وحات التي رسمتها لتـ يي   

ــد ال تـــأل التراثيـــة،  هـــو  تـــاب نأميـــر الخـــواممن،        أحـ

ل م لـــــ  الوـــــهير مـــــول ي .   انـــــت مســـــتعمل اســـــمًا  

ــو ن  ــتعارًا، هــ ــتطرد   مســ ــم مســ ــرن، ثــ ــد جراثمــ ان اهي ــ

د ري: نقامــــت الم  ــــة  فنانــــة بتطريــــ  أرديــــة ال هنــــة 

ــة الحـــرف    الفـــانر ،  لقـــد ا تبـــرت هـــداياها إلـــب جمعيـ

ــي      ــال فـ ــل فعـ ــة  امـ ــة بمثابـ ــون الدنمار يـ ــة  الفنـ اليد يـ

إ ــاد  أحيـــا  الطاقــات ال امنـــة فـــي هــذا الفـــ ،   انـــت    

 لوحــــة مطــــر   مهمثســــل الطقــــس 12الهديــــة  بــــار   ــــ  

ــدر      ــذي مصــ ــنوي الــ ــويم الســ ــ يي  التقــ ــدنمار ي لتــ الــ

ال معيــةن.. ثــم مقــول د ري: ن الم  ــة ليســت رســامة   

ــت     ــاأدب، ف قــــد مرجمــ ــة بــ ــًا مهتمــ ــا أيضــ فقــــط،  ل نهــ

بالتعــا ن مـــع   جهـــا ) هـــو فرنســـي بالمناســـبة( ر ايـــة  

ن ل النا  فنـانونن، مرجمتهـا مـ  ال غـة الفرنسـية إلـب       
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ــفية     ــة ف سـ ــي ر ايـ ــة،  هـ ــات   الدنمار يـ ــهر ر ايـ ــ  أشـ مـ

ال امبة الوهير  سيمون دي بوفـوار.  صـدرت الترجمـة    

ــ       ــم ي توـ ــر (،  لـ ـــ. . فيربيـ ــو )هـ ــتعار، هـ ــم مسـ باسـ

اســمها المترجمــون إّف بعــد أســابيع مــ  نــر   الر ايــة   

إلب اأسوا،..  قد أجمع النقاد   ب أن فريق الترجمة 

الفرنسي(،  ـان بمسـتوى بوفـوار     –الم  ي )الدنمار ي 

ي،  حـققت الر اية أبـر  الن احـات،  أ يـد طبعهـا     الف ر

ــل: نأظهــرت       ــال م  ــم مواصــل د ري ب ثــالا مــرات... ث

صاحبة ال اللة منـذ حداثـة  مرهـا  حتـب اآلن اهتمامـًا      

 بيــرًا بع ــم التنقيــأل  ــ  اآلثــار،  لقــد دفعهــا هــذا إلــب      

ــاا،      ــار هنـ ــ  اآلثـ ــأل  ـ ــا؛ ل تنقيـ ــة ر مـ ــب مدينـ ــفر إلـ السـ

د الراحــل،  مــا ســاهمت فــي  بمراقبــة  مهــا م ــك الســوي 

رح ـة بعثـة التنقيــأل اإلسـ ندنافية ل بحـب  ــ  اآلثـار فــي      

ــا   بيــــر بع ــــم    منطقــــة النوبــــة فــــي مصــــر.  لهــــا اهتمــ

الالهــوت،  هــي منوــد صــقل معرفتهــا فــي هــذا الم ــال   

نالل مناظرات ف رية مـع م مو ـة مـ    مـا  الالهـوت      

الرا ــدي  فــي الــدانمارا.  صــاحبة ال اللــة مضــم ح قــة    
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قا ها المقــربي  منهــا،  مــ  اأميــر هنريــك )الــ   (  أصــد

أدبـــــا    تابـــــًا دنمـــــار يي  بـــــار ي ،  مقـــــو  جاللتهـــــا  

بمراس ة  دد م  أشـهر المـ لفي  الـدنمار يي ،   ثيـرًا     

مــا متنــا ل  جبــات الغــذا  غيــر الرســمية مــع شخصــيات  

ثقافية مرموقة، حيب يد ر بطبيعـة الحـال نقـاب صـريح     

ــة  ا  ــايا اأدبيـــــ ــول القضـــــ ــا ل  حـــــ ــة  المســـــ فجتما يـــــ

الســـاننةن.  صـــحيح أن الم  ـــة هنـــا ف مح ـــم..  ل ـــ  

مارجريتا الثانية   ب ص ة قوية برؤسـا  الح ومـات فـي    

ــة      ــفة دا مـــ ــور  بصـــ ــرأي  الموـــ ــادلهم الـــ ــدها،  مبـــ ب ـــ

 مستمر .

ــي       ــاهر جــدفًا، ي ــوح فــي  ين شــموخ الم  ــة شــي  ب

 د ري ال مي تي .

ع أن  بـا    د ري ف مريد أن متوـقـ   ـ  ال ـال ، مـ    

 المطعم قد غادر   منذ لحاات!

النـــــا  هنـــــا يغـــــادر ن أمـــــا نهم بهـــــد    أناقـــــة،  

 نميفولين جميعها بـدأت اسـترنا ها اليـومي المعتـاد،     

 فالسا ة محو  حول الثانية  ور  لياًل!



 

 161 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

ال يل في  وبنهاغ  مووار طويل )مـ  الضـو  إلـب    

الضــــو (،  مســــ ون ب ــــل أصــــناف اإلغــــرا   الدهوــــة 

  ال نون!

د ري ف مريد أن منـا !..  ف مريـد أن مـدع أحـدًا     

ينا !  ف محسبّنها مموي   ب أرض، بل إنها مد ر فـي  

رأسك، محو  دانل صدرا.. بي  الض ع  الض ع.. لقد 

أ  ــــت اآلن نصــــ  شــــفتها الســــف ي..  ابت ــــت  يناهــــا   

بالبريق.. فادفعها  نك ق ياًل.. ق ـياًل فقـط..  إّف فإنهـا    

ــت  ــتسمي   يــــك.. ســ ــذ  ســ ــة  احــــد ..  حينجــ  تهمك دفعــ

ســتطعنك الدهوــة طعنــة جديــد ، فــي حــي  أنــ  لــم يعــد 

 في ق بك الصغير المثخ  موقع  احد لطعنة!..

د ري قررت أن مستبيح هذا ال يـل.. أن مهت ـ  فـي    

ــد ..      ــد   قـ ــ   قـ ــر رت أن مقرضـ ــرم .. قـ ــ   ناصـ جبينـ

 مفصاًل مفصاًل!

ّف  أنــت.. ل ــي مقــتحم ليــل  وبنهــاغ .. ف محتــا  إ

 إلب قدر بسيط م  الو ا ة،  مثل  لك م  الصبر!

 د ري.. هل مراها اآلن !
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إنها مغسل جسدها الفار  فـي ضـو   ينيـك..  فـي     

 شالل صومك اأج ..

 لقد قه تهها لك:

 د ري ل  مدع أحد سبياًل!!

******* 

 !...الصباح هذا نوطٌة د ري

 ! المو  أقب ت

ــور د شــفقًا نــد ها  ــان ــت.. يت    مــات ناهــا ي   ان

 !بالحر ف ي ث  ل تو طفل صوت هما أ .. ب رًا

 فـي  نطومهـا  منتقـل  شـر ت ..  اقتربت َدَنْت لما.. 

 ! ه ًا ثم  اد.. فت عثمنا.. شي    ب يبقي ف مثاقل

.. الفنـد،  بهـو  فـي  ال  ـدي   رسيِّها   ب اآلن مثـنت

 موـع    أن هـو   يحا رهـا .. ب رأمـ   يخدشها أن محا ر 

 !.بالغيِّ

 مـــــ   بيـــــر جمـــــع أمـــــا  د ري متغـــــنو أن عممنـــــو

 يسـت همونها،  مـد هم  المتدفقـة  بهيجتهـا  ل نها!.. الرجال

 .افست ها  لهم يح و  ما
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 أن يســتطيع أحــد ف أنــ  هــو   يــ ، المتفــق  اأمــر

 أ  نطــو  أمامهــا موــيت  فــي يتــردد أن د ن يت ا  هــا،

 !دهري  أ  دهرًا.. نطومي 

   ـــب رهم مقســـ الرجـــال مربـــك صـــنفها مـــ  المـــرأ 

 !الصمت أ  الت عثم

 .الصباح هذا منورحٌة  وبنهاغ !.. أجل

 اآلن  نحـــ .. التاســـعة بعـــد إف مســـتيقب ف  هـــي

 الناح ـــــة اأقـــــدا ،  هـــــذ !.. التاســـــعة بعـــــد بالفعـــــل

ــة اأصــابع  ات المخر طــة  مــ ال مــا المتناســقة، الطوي 

ــة ــون م فوفـ ــرهي ، بعيـ ــا الوـ ــي هـ ــر هـ ــا معبـ ــب أمامنـ    ـ

 ..ل بهو ال جاجي الحاج  هذا ن   الرصي ،

ــذ ــك امخـ ــًا لـ ــا، م انـ ــرأ هنـ ــي لتقـ ــد   فـ ــ ينة هـ   سـ

 م مـــس ف أنهـــا ن ـــ   ن ـــاد التـــي اأقـــدا  م ـــك مع  فـــة

 فيها مدبف أ  موتعل، أن محا رها اأنرى فهي اأرض،

 !ن.الغندر ن  ما  الحأل  هربا 

 فتنـــة الـــدانمارا بـــ  م هـــو ممـــا إن: نمقـــول د ري

  هــــي ،ناأرض ســــا ن  ــــل يختصــــرن الالمــــي نســــا ها

 ال ميـل،  الـ  م  بهـذا  إلقنا ـك  طويـل   قت إلب فمحتا 
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 المنهمـر  شـعرها  نصـالت  فـي  أصـابعها  مهمـرِّر  فقط د ها

.. مـرمي   أ   احـد   مـر   الخ ـ   إلـب  مدفعـ  ..  الومس

ــدها ــيقتحمك،   نـ ــم سـ ــك، رغـ ــون أنفـ ــيم، جنـ ــسن  اـ  بـ

 فـي  امـرأ   ف  أن الدانمارا، نسا  إف ال ون في فنسا 

 !د ري سوى االدني

 ل بهـو،  المحـا ي  الرصـي   قصـيد   أنـرى  مـر   اقرأ

  ــا   ألــ  ال جــاجي، الحــاج  هــذا  نــ  يفصــ ك  الـذي 

 قـــد نفســـك، أنـــت أنـــك، ســـترى   نـــدها الدهوـــة، مـــ 

 ! الذهول  الحأل الور د م  ضخم نهر إلب محوفلت

  ــ  ق ــياًل د ري  مســتن   ال ــد، ي ــدف حــي  أمــا

ــتباحة ــك صــــــدرا اســــ  أن ع مفســــــت  نيالــــــك،   جهــــ

 ي حـق   مـا  ال مـال،  غيـر  أنـرى  بـسمور  م هو الدانمارا

ــ  ــة فعــدا   ــوارا،  موــ الت فــت  مــ  ب  الذ يــة الم  

  قصـر  ،نالمينـك ن فر    دا الثانية، ماجريتا الموهوبة

 بــــسن متبــــاهي الــــدانمارا أن ســــت د ،نفريــــدري بور ن

 نيرامهـا  مـ   يس  ون اأ ر بيي  م  م يونًا  ور نمسة

 سـ ان  مـ   دنمـار ي  ماليي  الخمسة  دا هذا ال را ية،

 .البالد
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  نصــرية موجــٍة بــوادر  مــ  اآلن، هنــا، نوــتم    مــا

 أ ضـا هم  إلـب  الـدنمار يي   بعـ،  يرجعـ   اأجانأل، ضد

 الـبالد  أبـواب  أن ير ن فهم.  الفردية العامة افقتصادية

ـــ مفتوحــــة أصــــبحت ــي نلــ ــيما ف ،نالالججــ  د ل مــــ  ســ

 المسـتمر ،  الحر ب ،بع معي  التي ، اأ سط الور،

 ُيوـّ  ون  أنهـم  إلـب  إضـافة  ،( ـاط ون  معامهـم )  ه ف 

 الــدانمار ي، ل مــواط  اليوميــة الحيــا  إيقــاع   ــب  بجــًا

 الفريـد،  افجتما ي الضمان ناا  م  يفيد ن أيضًا فهم

ــل الــذي ــب الحــد ي ف  مــ  ل ــل ال ــريم العــي  مــ  اأدن

 مـا إن الضـمان   هـذا  الـدانمارا،  أرض   ـب   صـا   ي قي

ــب بالدرجــة يقــو  ــب اأ ل ــي الضــرا أل    ــب الت  مــ  م تب

 ن ــدح لمــا ا: نبوضــوح يقولــون الــذي  الــدانمار يي ،

 العـالم  مناب ـة   رقنـا   حسـاب  حسابنا   ب ليعي  نح ،

 ن. شّذا   الثالب

 هـ ف  يتحـدثون اآلن بقـرف شــديد  ـ  أ ثـر مــ       

نغيتون، بدأ يت و ن في  اصمتهم ال مي ة،  يتحـدثون  

بخوف  ه ع،    بع، الممارسات التي يقترفها  أيضًا،

 ه ف  اأجانأل  السرقة، أ  اف تدا    ب النسا !
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 ــسنهم بــدؤ ا يــر ن هــذ  المدينــة، التــي لــم معــرف    

العنــ ، أ  بعــ، ممارســات ال بــت النفســي، مقب ــًة   ــب  

 نهذهر مق قة جدفًا م  الخ ل افجتما ي  اأمني البغي،.

بالتمـــا ، امـــرأ  بالغـــة  الحـــق أن  وبنهـــاغ  موـــب ، 

ــة  القــة موــبوهة       ــرف، ل نهــا مصــونة مــ  أي ــة  الت الفتن

بــنمط نال ــابونين، أ  مافيــا ننــاب ين أ  ن ورســي ان،   

ــد منتصــ  ال يــل فــي نشــي اغون، أ         أ  أســياد مــا بع

 نمونت  ارلون، أ  ن انن الفرنسية.

أمصور هذ  العاصمة الوـمالية بريجـة مـ  مناقضـات     

ــار  ــات بـ ــدن، أ  ب احـ ــورا، أ   لنـ ــحت نيويـ يس، أ  مفاجـ

طفي يـــات مدريـــد  ر مـــا. فالنـــا  هنـــا يتبعـــون إيقا ـــًا  

مستقرًا منتامًا ل عي ، بعيدًا، غالبًا،    أي اضـطراب  

أ  اســـتف ا ات أ  شـــ وا،  لهـــذا فهـــم يتحـــدثون إليـــك 

بسهولة،  ي قون جميع أ راقهم   ب الطا لة باطمجنان. 

ــنا  أن مهتـــ     ــت حسـ ــو حا لـ ــدًا لـ ــأل أبـ ــدار  ف مع ـ ك جـ

صمتك بس ال    أحأل أنـواع الموسـيقب إليـك، أ   ـ      

مــدى قرابتــك مــ   مــر الوــري ، أ   ــ  د ومــك إلــب       
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ـــنرم ن، يهــ فا مــ        ــرقص.  قــد مقــذفك ب ق يــل مــ  ال

 ال بهة، حتب جذرا في القد !..

 هــذ  د ري  انــت قــد بــدأت حــديثها إليــ  بســ ال   

    دد   جام  في نـدر  الحصـي  فـي الصـحرا ، ثـم      

 ت إلب الصحرا  نفسها  الوـمس،  لـم م بـب، بعـد     انتق

 دقيقة  احد ، أن أهم ت !..

 .. أهم ت  حتب انثنب   بل!..

فهــو يمســك بخــيط هنــا،  هــو يف ــت نيطــًا هنــاا..  

ــبح هـــو    ــتدار ال ـــال   منـــاهي  ا تمـــل، فسصـ إلـــب أن اسـ

الــذي يت عــثم بالســ ال،  أضــحت هــي التــي ممــن    يــ     

 بالسماع  بع، ال واب!

  ر اآلن  رسيها ال  دي في البهو..د ري مه

  اقفًة  والل الضو .. نوطًة  المو ..

 نيتوـقق!ن ند ها  الورد..

  ال  مات طفل..

  الصوت ي ث  بالصوت!

 مت سر أمام   هي مدل  إلب الخار ..
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 معبر إلب الرصي ..

 محفوفة بعيون  ل الورهي ..

 نهمان اآلن نار  الحاج  ال جاجي..

 نار  الوقت!..

 نار  النار!

 لقد دنل إلب  المها.. ثم قرر أف يخر  أبدًا.
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 موسيـقــى

 

غ ير شعر ال حية،  ليس لوعر رأس   ثافة، م ع ـ   

 منس مًا مع  لك التدفق الم نون في شعر لحيت ..

قصــير القامــة، ممت ــ  بــام ان، فــي  جهــ  اســتدار     

مفضــح بوــد  ضــيق فتحــات  ينيــ ..   ــب نــد  اأيمــ   

 ــالقرب.. لونهــا بنــي ..  هــو شــديد الفخــر بهــا؛  شــامة 

أن صــــديقت  الغــــابر   انــــت مقــــول: إنهــــا جمي ــــة فــــي  

  جه ..

  ب  تفـ  اأيسـر يع ـق حقيبتـ ، متوسـطة الح ـم،       

 أيضــًا مـ  ال تـان، لونهــا  ـا ي متهالـك مــ  القـد ،  هـي      

بالتس يـــد  انـــت مع ـــأل صـــديقت  الم  ومـــة، مـــادا  أن  

مفترب م   جه  مسـاحة بح ـم   م ك الوامة البنيفة التي 

 ..   ذلكالقرب،  انت مع بها 
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يضــع فــي الحقيبــة ســ ا ر   أشــيا   اآلنــرى، مثــل   

حافاة نقود  الخا ية،  دا م  بع، بطاقـات الميتـر ،   

 صـــور شخصـــية قديمـــة،   نـــا ي  ف ي معهـــا جـــامع،   

  مالحاات ف يفهمها سوا !   

 قــ    ــب مــدنل المقهــب، بعــد أن أ صــد  ن فــ ،  

ت شـتا  بـارد،  جميـع ال بـا   ي ـون فـي الـدانل،        فالوق

فال أحد   ب رصي  المقهب،  ما يحـدا فـي الربيـع أ     

الصـــي .. ي يـــل  ينيـــ  فـــي ال هـــات اأربـــع، ف ــــسنني       

أحسست بسن    ب مو د يبحب فيـ   ـ  أحـد  هـو قـد      

نر  ثيــرًا  ــ  المو ــد الــذي ضــرب  معــ .. مت هِّــ ..   سمــ

و حتمـًا سـينق،    متوثأل..  لو  جد م  يبحب  ن ، فهـ 

  ي   ما ينق، الـذ أل   ـب الفريسـة،  سيوسـع  ضـمفًا      

 اًل  ا تذارًا!..يقبم 

مر تـــ  مصـــ وبًا   ـــب البـــاب، أ اصـــل قرا مـــي فـــي 

ــرانس   ــد  نف سوارنالمســا ية الفرنســية..  هــذ     –جري

ليست المر  اأ لب التي أرا  فيها.. فقد سبق أن رأيتـ   

ــ ، بال حيـــة      ــب  امـ ــر  فـــي المقهـ ــر مـ ــة  امهـــا،  غيـ ال ثيفـ

 الحقيبــة ال ــا ي  امهــا.. أمــا المقهــب فقريــأل جــدفًا مــ     
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ــة      ــا ال غـ ــم فيهـ ــي أمعّ ـ ــي ن، التـ ــانس فرانسـ ــة ناليـ مدرسـ

الفرنسية،  هـو ربمـا يسـ   أحـد الوـوارع الخ فيـة فـي        

هذا الحي الباريسي العريق )مونربرنـا ( أ  لع ـ  يـسمي    

ــداد      ــي  ـ ــ  فـ ــع نفسـ ــ  يضـ ــي؛ أنـ ــذا الحـ ــاهي هـ ــب مقـ إلـ

ني   المثقفي  الذي  يسمون إلب هنا؛ بحثًا    بقايا الفنا

ــون،     شـــ ة   اآلنـــري  مـــ  لـــوي أراغـــون،  أندريـــ  برمـ

فــي مقهــب   الــذي   ــانوا يقضــون أ قــامهم    الســورياليي 

نال وبــولن أ  مقهــب ند  ن،  همــا بالمناســبة يقــابالن  

ــ    ــ  فيـ ــذي نحـ ــب الـ ــل   ،المقهـ ــي ي تن اأقـ ــب نلوسـ مقهـ

خيـــة.. طبعـــًا نحـــ  فـــي شـــهر  مـــ  م ـــك المقـــاهي التاري

جهــات الوــارع الــذي يحمــل اســم الحــي نفســ ،    ىأحــد

ــولن،     ــة نال وبــ ــر أهميــ ــ  غيــ ــة لــ ــي ف أهميــ ــذا الحــ  هــ

  هـذا اأنيـر   نالد  ن،  مطعم نال  و ري د  ليالن، 

الر ا ـي اأمري ـي، يبحـب  ـ       ،ارماد  إرنست همن واي

ــ  الــر ا يي   اأدبــا  الفرنســيي .. لــم يعــرف        أقرانــ  م

بهــذا فقــط، بــل  ــرف بــال ميالت مــ  بــاريس       المطعــم 

ــذا        ــدا  هـ ــد أقـ ــ   نـ ــة، مقـ ــة المدينـ ــت نهايـ ــدما  انـ  نـ

 المطعم!  
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سـوار، التـي ألقيتهـا   ـب      -نار إلب جريد  فرانس 

ــي، د ن مقــدمات،       ــال ل ــ ، فق ــا ي ب ــدي احتف ــة أب الطا ل

بسن  ف يحأل قرا مها.. أن  يومًا ما قرأ فيها نعي أحـد  

يحبهم،  يحأل فنهم، ثم ظهر فيما  الفناني  ال بار الذي 

بعــد أن هــذ  ال ريــد  أرادت لــذلك الفنــان الوفــا ،  لــم    

يحـ  أج ــ  بعــد!.. إنـ  يفضفــل جريــد  نلومونــدن،  ات   

غــــذا  معــــدف الميــــول اليســــاريةن التــــي  انــــت  ما الــــت 

المثقفي ، أ  الذي  يريـد ن أن ياهـر ا أنفسـهم ل نـا      

   ب أنهم  ذلك.

ــط      ــي بـ ــي فـ ــرب منـ ــ  يقتـ ــو   إنـ ــ  نحـ ــأل.. يت ـ  مرقُّـ

طــا لتي.. يقصــدها..  ل نــ  يواصــل التفامامــ  إلــب  ــل    

جهات المقهب اأربع..  سن  يترا لرج ي  حريـة الحر ـة،   

 د ن أن ي ون ل  هو أي مدنُّل في افم ا  المختار!!

س   حقيبت  ال ا ي الهال ة     تف  بسنـا  شـديد ،   

م مـ    بدا لي ف س  أن هذا الرجل بـال رأ ،   ـب الـرغ   

لحيتـــ  ال ثيفـــة،  شـــعر رأســـ  المتنـــاثر النـــافر فـــي  ـــل   

ــب  رســي طــا لتي.. ال رســي       ــة إل ام ــا .. قــذف الحقيب

 ل حاـات ثـم ظهـر   الثاني الفارأل طبعًا.. ثم غاب.. غـاب  
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ــد..  ــ  جديـ ــرا      مـ ــة، أ  لوـ ــا  الحاجـ ــأل لقضـ ــ   هـ لع ـ

ثــــم ج ــــس.. فس طــــاني  جهــــ .  بابتســــامة      ســــ ا ر،

 ــاا  فرا   ابيـة صــ شـحيحة،  وـ   ــ  مقدمـة أسـنان    

الـذر    الم فوفة في  ر،نجيتانن، الـفيها دنان س ا ر 

ــا ا     ــا،  ف أدري لمـ ــر أ ربـ ــم غ ـ ــان هـ ــالو،  ال يتـ المعـ

ُسميفت هذ  الس ا ر باسمهم، ربما لحد  مـذاقها، فهـي   

فـي أي   ف يحـدا مسمي ساننة، مفعمـة بـالني ومي ،  مـا    

أدنــ   شخصــيًا ســ ا ر أنــرى.. ه ــذا يتهيــ  لــي.. أنــا

مصنع فـي   بينماا ر أمري ية.. أ  أن أص ها أمري ي، س 

أمــا   أنــرى.. نحــ  فــي بالدنــا مفتونــون ب ــل مــا هــو    

أد ات المـوت.. ُيقـال فيمـا ُيقـال:      بما في  لـك أمري ي، 

غ ريـــــة إن ال يتـــــان هـــــم أصـــــل الفرنســـــيي .. قبا ـــــل 

ــا هم  مالمحهــم بعــ، الحــدف .. هــم      قديمــة!.. فــي طب

 يوبهون هذ  الس ا ر!

 أمـس   يـو   هنـا  معـ    نـت  الـذي  صديقي مر ألم -

 (.سسلني)

 رؤيتــــ   ــــ  موــــغوًف  نــــت لع ــــي أر ، لــــم.. ف -

 ..  بالقرا  
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 !شيجًا  مورب أن مريد هل: أضفت ثم

ل  ـ   ــــأشتغ لم أَر صديقة فعاًل أنني ع أننيــــالواق

ال يغريني افنتال  بسحد،  إـف في فرا  ؛ ـــــا  بالقــــالن

أفهم  ل مـا أقـرأ فـي هـذ  الصـحيفة       ا ف اقع اأمر، فسن

التــي ألقيتهــا جانبــًا اآلن احتفــا  بضــيفي! لعــل الرجــل       

 -الذي ي  س أمامي،  ان يانني انترت جريد  فرانس

أشـتري   سوار أسباب ف رية مثاًل،  هو ف يع م أنني ف

ــا، مقارنـــة بال را ـــد    جريـــد  نلومونـــدن؛ لصـــعوبة لغتهـ

مرمبـــة.. محبو ـــة..   الوـــعبية.. فــــنلوموندن لهـــا لغـــة   

متماس ة.. صارمة أ ثر مما ينبغـي،   لـك بالنسـبة إلـب     

م  هو مث ي م  حديثي العهـد بال غـة الفرنسـية.. إننـي     

 سوار. - فقط لهذا السبأل أحا ل القرا   في فرانس

نحــ  اأســيويي   مومــًا نمنغ قــونن   ــب أنفســنا،  

ــع، نحــ       ــة القطي ــا، لع هــا ثقاف  ف نــر   افنــتال  بغيرن

بدع  ندما ن ون نمعًان، ل ننا غالبـًا مـا نفوـل  نـدما     ن

ن ون مع نآنري ن م  غيـر جنسـنا، أ   حيـدي  مث ـي     

أنــا اآلن. هــل رأيــتم يومــًا آســيويفًا يموــي فــي الوــارع،   



 

 175 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

ــة،  حيــدًا ! مســتحيل!.. فــنح  دا مــًا      فــي بــالد أجنبي

 ن ور ن،  أقل ما يم   ننمسةن!  

المقب ـــة  ــدت أســسل الرجــل ، الوــ ر  الهرمــة أ       

   ب الهر ، إ ا  ان يريد أن يورب شيجًا!

 ،(أجابني) سمحت لو قهو  -

 ثم أردف:  

ــا،  ف يقــدمون     - ــم يعــود ا يخــدمونني هن ل ــنهم ل

 لي شيجًا!.

 !أمري ية س ا ر!س ا ر .. إ ًا -

ــي مــع.. ســر ر ب ــل - .. انـــــــــاأمري  أحــأل ف أنن

: ق ــتلقــد .. الموســيقب بعــ،  ــدا! ثقــافتهم أحــأل  ف

ــ، ــيقب بعـ ــل! الموسـ ــيقب مثـ ــود موسـ ــر، الهنـ  أ  الحمـ

 ..  الريفية البقر ر ا  موسيقب أحيانًا

 حــديب فـي  معــ  أدنـل  أن أريــد أ ـ   لــم جهتـي  مـ  

 فــي أفهــم ف أننــي  هــو بســيط، لســبأل الموســيقب،  ــ 

 الريفية، البقر ر ا  موسيقب أ  الحمر، الهنود موسيقب

 :أسسل  فعدت
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 !صديقك  مع مو د   ب أ نت -

 !!بعد يسِت لم أن  يبد     ل.. أجل -

 ثم سسلني:

 م  أي  أنت   -

 فسجبت :

ياباني م  م ان قريأل م  طو يو، المدينة التـي   -

ليس فيها م  اليابان سـوى اليابـانيي  أنفسـهم،  أمـا       

ــا      ــانيي   أمــــ ــر اليابــــ ــو بغيــــ ــا ن!.. فطو يــــ نالمســــ

ا التـي  ـــــــ نالمسا ن، مدينـة أ ر بيـة، أ  أنهـا مـ  أمري     

 ف محبها!

ــ      ــال بسنـ ــم ..  قـ ــسلت  اسـ ــمي..  سـ ــسلني اسـ ــم سـ ثـ

يراني هنا أ ثر اأيا ..  ل ن   ان يع أل  ي  أ ون في 

أغ أل اأحيان  حيدًا..  الواقع أنني  نت  حيدًا، لـيس  

نأغ أل اأحيانن  ما قال، بل دا مًا! ثـم ق ـت لـ  بـسنني     

ججــت إلــب هنــا لدراســة القــانون الت ــاري،  أنــا اآلن فــي  

أي في بدايـة السـّ م.. فـذ ر لـي بـسنني       مرح ة نال غةن،

إ ا لـم ي ـ      إن بقيـت ه ـذا  حيـداً    ل  أمعـ م نال غـةن، 

لي أصدقا  يت  مونها بطريقة صحيحة.. صـحيحة   ـب   

 اأقل إلب حد  ما..  لت   صديقة فرنسية مثاًل.  
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 !(سسلني) صديقة  لديك أليس -

 :أجبت  -

 مث ــي  ل نهــا!.. صــديقة موــر ع لــديف! .. ب ــب -

 الص  في يابانية اأنرى فهي الفرنسية، ال غة م يد ف

 بــل..  هــذا يقصــد ف بسنــ  لــي فقــال. نفســ  الدراســي

 ال غــة، م يــد ،فرنسـية  شــب  أ  فرنسـية،  صــديقة يقصـد 

ــ  ــا  يستحسـ ــد ف أنهـ ــا م يـ ــم.. غيرهـ ــح ت ثـ ــي ضـ  فـ

 فسنـا  آسـيويفًا،  ظـل  يبد  فيما م اجي بسن م  دًا  جه ،

 ضــح نا!.. المفطوســة  اأنــوف الضــيقة، العيــون أحــأل

ــًا، ــم مع ــي شــرع ث ــا  ف ــي هــي.. ســي ارم  الته ــع ف  الواق

 أنيرًا اقتنع فقد.. ق يل قبل ل  قدمتها التي سي ارمي،

ــسن ــة ســ ا ر يــدن  ب  فــي مــا  ــل ي ــون  قــد.. أمري ي

  لــك  ل ــ   بالوجــدان، بالعقــل مضــرف اأمري يــة الثقافــة

 هـذ  .. ال يتـان  سـ ا ر  مـ   بالصحة ضررًا أقل سي ون

ــ ا ر ــحيقة السـ ــي السـ ــك التـ ــل مفتـ ــَعب نا ب ـ ــة، ُشـ  الهوا يـ

 فرنســيفًا م ـد  أن أمحـدى   أنــا.. الر ـة  مسـامات   جميـع 

 أنـا : مرمفـع  بصـوت  يصـيح  أغبـر،  قطـران  مـ   ر ت  مخ و

 !  أنا  ال يتان ال يتان
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لقد ج س هذا نالوخصن إلب طا لتي اليو ؛ أنـ   

ف يستطيع أن ي  س  حيدًا إلب طا لة ناصة.. سـوف  

 طرد ن ؛ أنهم لم يعود ا راغبي  في بقا   هنا.ي

 ثنب جسد  إلب الطا لة، ثم رفع  جه  إلي :

 !لما ا  مدري هل -

 ما ا .. لما ا -

 أننـا،  فقـط ! مقهاهم  ارماد أن يريد ن ف لما ا -

 هـ ف   مثـل  إن.. يقولـون   ما مورد ن، الفناني ، نح 

 وننـا  فيعط.. يحترموننا ف أنهم افحترا ؛ فيستحقون

 !نريد التي الحيا  نو ية انتيار في الحرية

حوفلــــت م ــــرى الحــــديب إلــــب نالطقــــسن  ال ــــو   

الســا د..  ارمفــاع اأســعار.. أننــي  نــت أ ــرف لمــا ا     

 ان مدير المقهب لم يعد راغبًا في بقا    بقا  جما تـ   

في المقهب،  ل ن  سـر ان مـا أ ـادني إلـب الحـديب  ـ        

 المقهب،      د  قبول  في :

.. قـرف  فـي  إلـي   يناـر ن ن ال رسـونات ن  ل إن -
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 ثانيــة اســتقب وني لمــا طا لتــك، إلــب أج ــس أننــي  لــوف

 .. احد 

  سن هذا الموضوع ليس بذي بال،  ـدت أسـسل    

   هوايام .. فقـال نأهمهـا الموسـيقبن.. فهـو،  مـا      

يــرى نفســ ،  ــا ف  م حــ .. يعــ ف   ــب الغيتــار..       

ــ  أّلـــــ   ـــــد     ــا أنـــ ــات  اأ ورديـــــون...  مـــ مقطو ـــ

يتعــا ن مــع هبفــي إن  يــ ي آنــر فــي    هــوموســيقية..  

ــواحي     ــي بعــــــ،  الضــــ ــالت فــــ ــا  بعــــــ، الحفــــ إحيــــ

 الباريسية.

بــدأ مع قــ  بالموســيقب فــي ســني طفولتــ  المب ــر ،     

فما أن استوى يافعًا، حتب غادر أمـ  التـي حـدبت   يـ      

منذ  فدم .. أما أبو ، فيقول: إنـ  ف يعرفـ .. لـم ي ـد     

 و  الرغبة الم حة لمعرفت ..  أي ي نفس  في في

  يضي :

 هـذا .. حيفـاً  يـ ال  مـا  أنـ    ربمـا .. مـات  أن  ربما -

 ..أبدًا فيهمني

مرا أم   هو لم يب   س  الرشد بعد.. فقد  انـت  

محــدف مــ  مع قــ  بالموســيقب.. فقــد  انــت مريــد منــ  أن  
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يختـــار طريقـــًا آنـــر.  منـــذ  لـــك الوقـــت، ف يع ـــم  ـــ   

 ال:أنبارها شيجًا البتة..  ق

ــد - ــت لقـ ــي  انـ ــرًا؛ محبنـ ــت إ   ثيـ ــدها  نـ ..  حيـ

 ي ــي  حــي  معــي، الطبــع غ ياــة مــا نو ــًا  انــت  ل نهـا 

 اآلن؛ معهــا الحيــا  مهمنــي ف.. الموســيقب  ــ  الحــديب

 بـودي   ل ـ  .. بـد نها  الحيـا     ب قادرًا أصبحت أنني

 م ـ   لـم  إن هـذا .. الوـيخونة  بهـا  فع ت ما ا أ رف أن

 ..مامت قد

 (سسلت ) اآلن  مس   أي  مع م أف -

 المتواضــع من لنــا مســ    انــت غادرمهــا،  نــدما -

 ..فرنسا في ال نوب قرى إحدى في

ثـم أنـذ يخبرنــي  ـ  نوــاط  الموسـيقي الخــاص..     

فقال: إن  يع ف  ي ل  الموسـيقب لنفسـ   أصـدقا  ..    

 ل نـــا  الـــذي  يحبـــون الموســـيقب.. إنـــ  ف يعمـــل أي   

نا ية  احـد ،  نـدما    مل آنر مط قًا، إف في حالة استث

ي  لـك  ــــ ع فـــــــ يفتك ب   بصحب  ال ـوع..   نـدما ف ينف  

.. أجــــــل ف التســــــول،  ف افســــــت دا ،  ف الســــــرقة! 

 السرقة.. فمثل ه ف  يبيحون أنفسهم السرقة!
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ــان مـــا أن    يط بـــون إلـــب ي  الم  ـــوميهـــ ف  الفنـ

الفتيات منهم، أن يقوموا بالتسول،  باسـت دا  المـار ،   

ــ  ســويفًا..     لي  معــوا فيمــا بعــد نالمحصــلن، ثــم يس  ون

إنهـــم يقـــدمون صـــديقامهم ل تســـول؛ أنهـــم يعرفـــون أن  

 النا  يعطفون   ب النسا  أ ثر!!

 :قال

  نحـــ    ينـــا، يعطفـــون أ ر بـــا فـــي النـــا   ـــل -

 مـــع أ ثـــرهم، بــسن  حقيقـــة نوـــعر  نــا   إن لهـــذا، نرمــاح 

ــا،   ينـــــا،  طفهـــــم  ي ونـــــوا أن يـــــود ن  ف يحتقر ننـــ

  ل ــنهم أنفســهم، يــر ن  مــا! متحضــر ن إنهــم..  نــامث

ــتفيد ن ــي  مســ ــد ي ع ــــون حــ ــر مفهــــو  محديــ  التحضــ

 مـ   اآلن متحضـر   ظاهر  ل ل بد ف..  حدهم بسيديهم

ــي ، ــ   جهــ ــد نحــ ــذي  أحــ ــوجهي ، هــ ــم الــ ــ   هــ  الوجــ

 :صاح ثم.. اآلنر

.. هم يــون فــإنهم.. المقهــب هــذا أصــحاب إف -

.. مط قــًا ير نــا أن يــود ن ف إنهــم.. ي رهوننــا إنهــم

ــا ــت أنــ ــدًا لســ ــي.. معقــ ــعر  ل نــ ــذ  أشــ ــة بهــ  الحقيقــ

 ..   ألمسها
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 ــل المقهــب  ــان فــي شــغل  نــ .. فمــا لفــت إليــ          

 انتباهًا..

أنا شخصيفًا  نت أ رف مو  ة جي بيـر ) هـذا  ـان    

 ،مـــع أصـــحاب  ،اســـم ( مـــع المقهـــب، فهـــو يوميفـــًا يتخـــذ 

طا لــــة فـــــي المقهـــــب، ثــــم يقضـــــون   يهـــــا الســـــا ات   

فيم  ــون نقــودًا يصــرفونها هنــا.. ثــم إنهــم       الطــوال..

فيتوقفــون  ــ  مــدني  الســ ا ر الرنيصــة،  الحــديب      

بوهيميــــات اأ قــــة  ــــ  نالعفنــــةن،   البورجوا يــــة ــــ  

الخ فيــــة،  ال ــــنس الم وــــوف،  الحوــــي ،  الســــرقة 

نالموـــر  ةن..  مـــا الموســـيقب بالنســـبة إلـــيهم ســـوى 

ــاً    نهـــر بن إلـــب الـــوهم  الضـــياع، فهـــي ليســـت نمنت ـ

نالقًان ي يد الحيا  جماًف  رقيفًا،  أحسأل أن أم ، هـي  

اأنــرى، لــم ي ــ  يغضــبها مع قــ  بالموســيقب المحضــة،   

ــيقب التوـــــرد،    ــبها، هـــــو موســـ ــا  ـــــان يغضـــ بـــــل إن مـــ

ــول،  شـــــر نة الســـــرقة بـــــد وى       افنحـــــراف،  التســـ

.. ب ـل شـي    استباحة البر جوا يات الاالمة المسـتسثر  

 أقول ل :  ثم  جدمني ألتفت إلي  ف س ، 

ثـم إن نجما يت منالم  ومـة مـا هـي سـوى أنانيــة       -
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جريجة، مهدف في اأسا  إلـب إ ـاد  موـ يل العـالم   ـب      

صورم م.. ثم ما ا    هذ  الوعور المسترس ة المنتثـر   

مخفــي المالمــح أ  مســهم فــي م ييغهــا،     العوــوا ية، التــي  

 منبعب منها الر ا ح الغريبة ! هي باإلضافة إلب  لك 

 ست  يتفاجس بما يسمع منيف!.. فقال:  أحس

 ال ـدف  الغامضة مالمح م ماهر ف اأسيويي  أنتم -

 . مصرفام م  الم م في ،م  اله ل

 ثم أضاف:

 بــورتن مــ  بــالقرب الصــينية المدينــة إلــب أ هــأل -

 فتيـات  سـت د   هنـاا  بـاريس،  أطـراف  فـي ن أ رليان د 

 ..بطالقــة الفرنســية يتحــدث  العينــي  ضــيقات أســيويات

 ثــم! فعــاًل الفرنســية ال غــة مــتعّ م أن معتــ    نــت إن هــذا

 :  اأمري ية س ا ري.. الس ا ر   بة نحو: يد  مدف

  أنرى  سي ار  في أطمع هل -

 قبل أن يرمد إليف بصـري،  ـان قـد أشـع ها!.. ثـم      

نار إلب أحد ال رسونات العام ي  في مقهـب،  قـال لـي    

لمــد   بسنــ  ف يتصــور نفســ  يقــو  بعمــل هــذا الوــخص،

ــب الســتي ،       12 ــب أن يصــل ســن  إل ســا ة فــي اليــو ، إل

  ربما إلب ما فو، الستي !..  
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سحبت   بة الس ا ر التي  انت م قا    ب الطالـة،  

  ضعتها في جيبـي، ثـم طويـت ال ريـد .. أمسـ ها فـي       

 يدي اليسرى  أمسهأل ل قيا ،  ق ت:  

 السـتي   إلـب  ستصـل  أنـك  فـي  بسسًا مرى ف ل نك -

 ف شـــغل لـــك غيـــر ســــألف     أنـــت  ســـتي ، ال فـــو،  مـــا  أ 

 ال نس  ممارسة الحوي ،  ي مدن العفنة، البرجوا ية

 !اآلن مفعل  ما س ا ر،ال  مسوفل.. ال ما ي

،   ـــــب الـــــرغم مـــــ   أظـــــ  أن مالمحـــــي اآلســـــيوية 

 وفت ل  هذ  المر     حقيقة مـا  ـان يقبـع     غموضها،

 في نفسي!

اســـتوى  اقفـــًا..  بــــدأ ي يـــل  ينيــــ  فـــي أنحــــا      

ب.. يبحـب  ـ  صـديق  الـذي لـم يـست..  د ن أن       المقه

يتوقــ   ــ  مق يــأل  ينيــ  حتــب فــي ســق  المقهــب، مــدف   

يــد  يتحســس  القــة حقيبتــ  ليوــنقها مــ  جديــد   ــب     

 تف  اأيسر.. فما أن حنيـت بصـري إلـب ال ريـد  التـي      

فتحتها م  جديد، حتب طرقت مسامعي أصوات أ ـواب  

ية المقهب مـ    قوارير متحّطم،  انت   ب طا لة في نها

ناحية باب الخر  .. ر  ها برج ـ  قبـل أن يسـ م نفسـ      

 ل حا  الرصي .
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  6الزنزانة رقم 
 

 

هـذ  هـي أمـي يـا سـيدي الضـابط.. جـا ت مقــد          -

بالقتـل.!    متهمـة  سـ ينة..   ل قب،   يها نفسها إلي م

مــ  أجــل أن مســا دني  منقــذني مــ  بــي    ،أجــل، فإنهــا

أطق ت   ي  سبع رصاصـات   يدي ،  هو يهددني بالقتل،

ــابط!!       ــيدي الضــ ــا ســ ــي يــ ــ    جــ ــات! إنــ ــة؛ فمــ متتاليــ

  محامينا هو الذي نصحنا بالم ي  إلي م اآلن!

م فوفـًا فـي  رافتـة     (7.65)ثم قد مت إلي  المسد  

ــق(  ــة  نــ ــة  )ربطــ ــة ناصــ ــا قديمــ ــل! بــ ــان ل    القتيــ  ــ

  راهية ال   .أيضًا في بقايا  المسد  م فوفًا

لبـــوليس، فـــي أحـــد أحيـــا  حــدا هـــذا فـــي مخفـــر ا 

ــ  الفرنســية، فت  مــت اأ   هــي متنحــنح،     مدينــة مونب يي

    رأسها اأشيأل: المنفوشة م يح قبعتها العريضة 
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ــا نعــــم - ــابط ســــيدي يــ ــبع.. الضــ ــات ســ  رصاصــ

 ا تـــأل أن بـــد ف  ـــان إ .. القـــذر  لـــك رأ  أ د تهـــا

 .. أحتم   أ د لم فسنا.. حيام  نهاية

  استطردت:

ـــقب - وت..  نــت فــي غرفــة النــو  فــي     ل أن يمــــــ

يســ أل فــي أ ن هــذ   ف ــس  نفــي الن ابنتــي؛ إ  دنــل

المســ ينة  ــل مــا فــي قــواميس اأشــقيا  مــ  ســباب     

 ينيــ   ــل مــا   ــب هــذ     انــت مطــل مــ  شــتا م.. 

اأرض م  شياطي .. حتب أننـي  نـت   ـب ثقـة بسنـ       

سيختم  لـك الخطـاب الـردي  ببعثـر   اـا  جم مـة       

 ـدد مـ  رصـاص مسدسـ ، الـذي      ابنتي   ب  بابات 

فيفار، جيب  أبدًا.. فـي الحـال يـا سـيدي الضـابط ،      

ل ــست إلــب مســد  ابنتــي، الــذي  انــت مدسفــ  دا مــًا   

ــم نرج  ــادمها.. ثـ ــت  سـ ـــمحـ ــ   ــــ ــأل نهايتـ ــ  أ تـ ت إليـ

ــ  المس   جســد  بإيــداع ــا  ــان يحم  ـــ ــل م د  مــ  ـــ

ــي      ــول ل ــي مق ــاقي الرصــاص.. ســبع رصاصــات.. بنت ب

 بسنها سبع.
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 ضي :ثم م

مصوفر يـا سـيدي الضـابط.. فحتـب  هـو يمـوت        -

يتــدحر ، إلــب أن ثــم نــر  مــ  بــاب نالفــي الن يتعثــر  

 صـــل إلــــب الحديقــــة، د ن أن يقـــول ل  جتــــ : نمــــع   

 السالمةن..

ــل - ــا أجـ ــيدمي يـ ــو ، سـ ــ  الع ـ ــر إنـ ــ دب غيـ ! مـ

 نحــو ناــر  يرنــي  هــو ســخريت ، فــي الضــابط قالهــا)

 (. أمام  المعر ض الور،

 :ل نودا إلب التفت ثم

 .(7)،  رقم (6)رقم  ال ن انتي  إلب نذ هما -

اســـــــتسن  الضـــــــابط، يحنـــــــي رأســـــــ  فســـــــت مال 

المحضر.. راجع المع ومات التي  ان قـد سـ   ها  ـ     

القتيل    جت ..   ـ  أ  ال  جـة..   ـ  أبيهـا،  ـان      

  ب ج د  الم   السـودا  بقايـا  بـاب،   ـان الم ـ       

ــة ن عبــــ ن رق   ــرًا،  يحمــــل   ــــب حافــ ــوياًل  بيــ ــًا طــ مــ

ــة مــ  صــور        ــتف  بس ــداد ليســت ق ي  ــان ين فينتهــي،  

الرجــال  النســا ، الــذي   ّقعــوا قــرارامهم مــع النــا         
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بالس ي   الخن ر..   تبوا رسا  هم إلـب نالمح مـةن   

 بقطرات الد .

 قالت ال  جة:  

 ل ــ  لمــا ا أنــا أيضــًا إلــب ال ن انــة  إنهــا هــي     -

إننـي  صاحبة الرصاص الـذي ينـا  فـي جسـد   جـي..      

مـــن م،  لـــي أب يـــ  بحرقـــة  ألـــم.. فهـــل هـــذ  مســـا د 

 دمو ي  أستعي  بها في م في أستطيع أن 

 ردف الضابط: -

ف..  ل   ف بـد أن موـعر أمـك بقربـك منهـا..       -

 أليس  ذلك يا مدا  فنفان 

أجابـــت اأ ،  هـــي مقـــ    ـــب البـــاب إلـــب جانـــأل   

 ال ندي الذي سيرافقها إلب )ال ن انة(:

أمصــب ر  أســ و  نهــا، فهــي    ل نــي أســتطيع أن   -

اليــو  امــرأ  راشــد ، فــال أنــاف   يهــا.. د هــا مــذهأل  

ــابط ، أ  أط ــــأل مــــ  أحــــد    أن  جنــــوداســــيدي الضــ

 يوص ها إلب من لها!

ــي ف أســتطيع أن أحرمهــا حنانــك  دفجــك      -  ل نن

 .)أجابها الضابط( مدا  فنفان
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 قبـــل أن مغيـــأل فـــي أيـــدي ال نـــود، دنـــل شـــاب 

فتول، في  امـل أناقتـ ،   طويل بوج  مستطيل مقفل، م

ســم،  قــ  12م ر وــة  ــرض   بدلــة رماديــة،   رافتــ 

أما  طا لة الضابط يد ك يديـ  بوـد ..   ينـ  محفـر     

أقــــدامها   ــــب الفــــراأل الصــــغير اأبــــي، فــــي الــــدفتر 

ال بيــر،  ي الــرقم الطويــل، ثــم ســحأل أحــد ال راســي   

ال ابي  المتناثر    ب غير انتاا  في الم تـأل.. نوـي   

يتســ  بنط ونــ  نالوــيكن، فرفــع بتثاقــل    أن ي  ــس، ف

رج   اليمنب إلب سطح ال رسي.. ضـبط موا نهـا بغـر     

  و   إلب الفخذ المفتول..  بدأ يت  م..

ــيدي - ــابط سـ ــي.. الضـ ــك سسفوـ ــر لـ ــذي السـ  الـ

 أقـد   اآلن إليـك  ججـت  لقـد .. أنفاسـي   ي تم.. يخنقني

ــك ــي لــ ــيف   نفســ ــب،   ــ ــا  القــ ــ ي  إللقــ مــــتهم ..  ســ

 لمــــد  الســــر بهــــذا أحــــتفب نأ أســــتطع لــــم.. بالقتــــل

ــول ــا.. أطــ ــذي فسنــ ــت الــ ــيد قت ــ ــ  الســ ــانغ أيــ !! ابــ

 ...أنني أ تقد!!.. أجل

 إلـب  ب سم  دفع  قد الضابط مسا ل) معتقد  -

 (.باندهاب الواب في محدقًا الم تأل طا لة حافة
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 ،نالفــي ال ن فــي   جتــ   ســيدمي مــع   نــت لقــد -

 المعط ـة  الغسـيل  م ـا    إلحدى غيار قطعة    أبحب

ــي ــ ة،الم فـ ــل إْ  غسـ ــا دنـ ــيد   ينـ ــان، السـ ــدأ غابـ  ليبـ

ــًا شــ ارًا  ..الوــ ار ســبأل أ ــرف ف   جتــ ، مــع  نيف

ــًا  ــــان  ل نــــ    يــــ  اآلن أ  ــــم  ف..  صــــانبًا  نيفــ

ــدت ــي  جـ ــي نفسـ ــاحة فـ ــة سـ ــل.. المعر ـ ــد!.. أجـ  لقـ

ــدّن ت ــي مـ ــوع، فـ ــت الموضـ ــور  فتنا لـ ــة ماسـ  حديديـ

 .. ..ال دار إلب مسند   انت

ع و  اأ ، مدا  فنفـان،   قبل أن ي مل صاحت ال

التي لم مغادر بعد،  هي محـا ل أن مسـحأل يـدها مـ      

 يد ال ندي، لتتقد  نحو طا لة الضابط:

 !!ي ذب.. الضابط سيدي يا ي ذب إن  -

 جيبـ ،  فـي  يد  يدنل  هو الواب، إليها التفت -

 ناــرثــم  الع ــو ، ســتنال  شــي   ــ  فيــ  يبحــب  سنــ 

 مـ    جهـ   أدار ثـم  اهتمـا ،  غيـر  فـي بضع ثـواني   إليها

 بهــا  يحســس يــد  يخــر   هــو الضــابط، نحــو جديــد

 .الم تأل غرفة في  يموي رأس ،   ب
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ــم - ــ  لـ ــم أ ـ ــا أ  ـ ــيدي يـ ــدن ت  يـــ  سـ ــي مـ  فـ

 مسـتند   انـت  حديديـة ن ماسـور  ن فسنذت الموضوع،

.. رأســـ  متوســـط أجع هـــا الغرفـــة، جـــدران أحـــد إلـــب

 ،الــذي بدأمــ  أنــا  المــوت موــوار   جتــ  م مــل  ل ــي

 مـــــ  نرجـــــت متتاليـــــة، ناريـــــة ط قـــــات عســـــب نا لتـــــ 

 م  مخت فة أنحا  في لتستقر  ي  لمحة في مسدسها

  يتعثـر ..  يت عثم..  يتدحر  فورع.. الفقيد جسد 

 إلي ، ننار  نا  هناان.. الفي الن حديقة موسفط حتب

 .. الفنا  مواهد أحد يرسم  هو

 اأرض طبقـات  محـت  م  آٍت  سن   ميقًا نفسًا جرف

 :استسن  ثم السف ي،

 ف قـد  القامـل،  أنا أ   لم فإن.. سيدي يا أجل -

  ذلك   أليس!! اأقل   ب القتل  م ية في شار ت

 :أنرى مر  م انها م  الع و  صاحت ثم -

 ســيدي يــا قت تــ  التــي أنــا! ي ــذب! ي ــذب إنــ  -

 !..الضابط

ــة فســـحبت - ــدا ) ال  جـ ــان مـ ــدها( غابـ  برفـــق يـ
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 يـــدها حقيبـــة مـــ  أنرجـــت ثـــم جبهتهـــا،   ـــب شـــديد

.. اأســــود شــــعرها مصــــفي  لتعيــــد صــــغير ن مــــرآ ن

ــب بســر ة  لتمــرر  ثــمن!! الوــفا  أحمــرن شــفتيها   

 :الضابط طا لة نحو مقدمت

 أنـا .. سـيدي  يـا  الحقيقـة  يقـول  إن هذا الرجـل  -

ــي ــت الت ــت  إن..   جــي قت  ــد  أمــي مر ــت قــد  ن  مق

 إف  لــك فع ــت فمــا م ــاني، فــي بالقتــل متهمــة نفســها

 .رغبتها  ند ن  ًف

ــا   نــــد ًفنــــ   - ــابط مســــا ل) رغبتهــ  فــــي الضــ

 (!دهوة

ــي لــي قالــت ف قــد! أجــل -  أن أريــدا ف أنــا: أم

 أننـي  فتس ـدي  إليـ ،  أنـذ ا   إن.. الس   إلب مذهبي

.. مرضــــــيهم  ف مرضــــــيك ف نطــــــو    ــــــب ســــــسقد 

  افقــت ســتفعل، أنهــا متس ــد   نــت  أننــي!! ســسنتحر

 بعـد   ناصـة .. القام ـة  د ر بتمثيـل  هـي  مقو  أن   ب

 رجـال  أحـد  مث ـك،  مـا  يومـاً   ـان   قـد  أبـي،  أقنعني أن

 أمـي  ستط قون إن م إ  الف ر ، ب د ى أقنعني اأم ،
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ــة، مـــ  القـــانون يعفيهـــا أن بعـــد قريبـــًا  لتقـــد   العقوبـ

 !سنها

  را  مــــ  ليخــــر  يقــــ   هــــو ،الضــــابط قــــال -

   نالم تأل

 أحمر معيدي أن سيدمي يا نسيت لقد..  ل   -

 الحقيبة  إلب الوفا 

 :ت إلب ال نودثم التف

ــم ن   - ــة رقـ ــب ال ن انـ ــذ ها.. إلـ ــب 6نـ ن،  اأ  إلـ

ن،  بعـــد أن نرجتـــا، ســـسل  الوـــاب  7ال ن انـــة رقـــم ن

ــرى أن        ــ  م ــب ال رســي،   ين ــ  مــ     ــ ل رج   هــو ين

ــدفتر ال بيــر  ي الــرقم الطويــل      الفــراأل الصــغير فــي ال

 قد امتأل.

ن أيضـًا،  6رقـم ن  ال ن انـة  أنا يا سيدي  إلب  -

 أليس  ذلك 

ن،  اأب فنفـان  11رقـم ن  ال ن انـة بـل إلـب   ف،  -

رقــم  ال ن انــةالــذي سنحضــر  بعــد ق يــل ب ــوارا فــي  

ن، يهمنا أن نحتفب ب  هو اآلنر.. سنحتفب ب م 12ن
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لوقـت قصــير.. لحــي  حضـور محــامي م، أ  نهعــيف  ل ــم   

 محاميًا. 

 قال الواب: -

ســـيدي الضـــابط.. لقـــد أردت يومـــًا أن أ اصـــل   -

 نت شغوفًا بالقـانون،   نـت    دراستي حتب نهايتها.. إ 

أطمح إلب نيل شهادم  الع يا.. أصـبح محاميـًا  بيـرًا..    

ــسنني     ــي بـ ــذاا أن يقنعنـ ــتطع آنـ ــم يسـ ــامذمي لـ ــد أسـ  أحـ

ــة،      ــي أي مح مـ ــهود فـ ــد الوـ ــط أحـ ــون فقـ ــ  أن أ ـ يم ـ

يهمهــــا أن منهــــي القضــــية  ــــاجاًل ن!ن ثــــم قعــــدت يــــا  

ســـيدي، أنيـــرًا،  ـــ  إ مـــال دراســـتي؛ أنـــ  ف ضـــر ر  

فيما أظ . ها.. ها.. ها لقد ا تفيـت بالعمـل فـي     لذلك

المغس ة التي يم  ها المرحو  السـيد إيـ  غابـان.. مـع     

ــ  هــي      الســالمة يــا ســيدي الضــابط،  ف مــنس أن   جت

ــا ســـنذهأل إلـــب     ــ  الرصـــاص، مـــا دمنـ التـــي أط قـــت   يـ

 ن انتي  مخت فتـي ن!!ن..  ف مـنَس أيضـًا أن المالبـس     

 بـا   نالمغسـ ةن.. فـإن     التي أرمـديها اآلن، هـي أحـد   

 جا  يسسل  نها.. فقولوا ل : إنها معي..  
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 اد الضابط ي  س إلب  رسـي  ن ـ  الم تـأل،     -

 ي دد مع ومات المحضر:

ــان    ــ  غابـ ــ     أيـ ــل)الـ ــر القتيـ ــنة،  43 (  مـ سـ

صــــــاحأل مغســــــ ة  هربا يــــــة فــــــي مدينــــــة مونبي ييــــــ  

ــة       ــي قريـ ــ  فـ ــع   جتـ ــ نها مـ ــي الن يسـ ــية،  نفـ الفرنسـ

 اسـت نولولين.. لـ  مـ    جتـ  بنـت      م ا ر  اسمها ن

ســـنة(، أمـــا ال  جـــة مرغريـــت    15اســـمها بري يـــت، ) 

سنة(، فالمعمل، مت مفل فقط!، أ  ال  جـة   40غابان )

ســنة( ضــابط  71ســنة(،    جهــا ) 65مــدا  فنفــان )

قديم متقا د، فيغـادر من لـ  إّف إلـب المقهـب الم ـا ر      

ــا  مب     ــة أمـ ــة العامـ ــي الحديقـ ــي فـ ــ ، أ  ل موـ ــب لمن لـ نـ

 الب دية.

ــل:      ــة القتــ ــي  م يــ ــتراا فــ ــتهم بافشــ ــاب المــ الوــ

سنة(، أحد  مـال المغسـ ة التـي    25ميويل فرانسوا )

 يم  ها القتيل.

 بعـــد أن  صـــل الضـــابط فـــي  تابتـــ  إلـــب هنـــا،       

 أضاف في الهام :
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ــي      ــة المنتاــر  ف ــلن المرافع ــت: نبنــت القتي بري ي

 القضية!

الضــابط: مــتهم جديــد فــي القضــية!..  هــو يحــأل 

ن، ثم  قع،  أشـهد مـ    6يوق  في ال ن انة رقم ن أن

 حضر ن!!ن  نر !
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 الَقْمَل...

 هو املسؤول!!!
 

..  اآلن، يــا حبيبــي، بعــد أن انتهــت نالحف ــةن فــي 

مونس  ه ف    الب ا ،  د نا نتحدا بهد  ، حـدف، فـي   

ــًا،      مــونس الم يحــة، إنهــا نضــرا  جــدفًا، حــدف، فيهــا م يف

ــا الم فـــــ    ــر إلـــــب  را هـــ ــها   اناـــ ــاأبي،،  رأســـ وف بـــ

ــد د  بالتعـــأل،      ــًا. مـــونس مهـ ــوب بـــاأبي، أيضـ المعصـ

  ال راح،  الموت،  سو  الطالع.

العــرب هــم الــذي  انتــار ا أن م ــون جــامعتهم فيهــا  

ــار  أنـــور الســـادات إلـــب ال نيســـت اإلســـرا ي ي،    بعـــد  يـ

 الف ســطينيون هــم الــذي  انتــار ا نأيضــًان أن ي ــون      

د أقحمـوا مـونس فـي هـذ      مقر  قيادمهم   ب أرضـها. لقـ  
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المس  لية،  هي لم متهيس، أصاًل، ل مفاجـحت  المخـاطر   

الناجمة    مثل هذا الوجود نالموبو !ن مونس  انت 

معد  نفسـها لمهمـة أنـرى،  هـي أن ماـّل نضـرا  جـدفًا        

فحسأل، ل نها فـي النهايـة شـربت نالمق ـألن إلـب آنـر .       

ــد ق ــت: المق ــأل! أن العــرب إ       نمــا نعــم، يــا حبيبــي، لق

انتــار ا مــونس لُيقُصــوا  ــنهم قــرف ال امعــة العربيــة؛       

 أنهــم حــي  ســهف وا انتقــال قيــاد  المنامــة إلــب نشــط    

الحما ن،  انوا يريد ن أن ُيقّتل نبع،ن أفرادها   ـب  

بسـا  أنضـر، مثـل بسـا  مـونس، ف قـد ظ ـت لحـومهم         

طــوال الســنوات الماضــية منتثــر فــو، الرمــل  الح ــار      

 يس هناا م  شي  أنضر.الصغير  المدببة،  ل

ارفــع  راع مــونس الم فوفــة بــاأبي،،  نــذ رأســها  

المعصــوب بــاأبي، أيضــًا بـــي  يــديك، إنهــا إلــب هـــذ        

ال حاــة لــم مفــق َبْعــد مــ   ل لــة القنابــل،  أ يــر الـــنإف   

يـا حبيبـي    -ن. نو ان م  المـرض يوـغالن أ هاننـا    16

ـــنإف   - ــد   ال ــو،،    16اآلن: اإلي ــسمي مــ  ف ن: مــرض ي

ربما جا  مـ  محـت، إننـا محاصـر ن، محاصـر ن       آنر 

إلــــب حــــد افنتنــــا،،  العــــرب يتعط ــــون  ــــ  التف يــــر   
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 التصــرف؛ أنهــم يخــافون اإليــد ، الــذي منتقــل  ــد ا    

بالوم،  ال مس،  الرفس أيضًا، ن ال نسن هو أسـا   

 العم يات العق ية،  ما يقول فر يد، هل فهمت 

ارب  فـي  أ تقد بالمناسبة أن فر يد هذا لم ي ر م 

التح يـــل النفســـي   ـــب نمســـا يي  أ  أ ر بيـــي  بصـــفة  

 امـــة، ل نـــ   ــــان ي ريهـــا   ـــب بعــــ، العـــرب الــــذي       

ــولي  أ       ــةن متسـ ــي نهيجـ ــي فـ ــتار اأ ر بـ ــوا السـ انترقـ

ــح انهم   يــــونهم،      ــانوا يعوــــقون بــ ــة،   ــ ــال ناافــ  مــ

ــب هــذ       ــيس لفر يــد أن يصــل إل ــًا. ف   أجســادهم أحيان

 نمو ج   ربيفًا قهحًا. النتي ة الفايعة، د ن أن ي ون

 أن نسـتطيع  ف إننـا ! اآلن حالتنـا  حبيبـي،  يا مصو ر،

 ننار أن نستطيع ف أننا  ما ،نفو،ن إلب رؤ سنا نرفع

 الدهوـــة، إلــب  مـــد و مصــ ُّأل  حالـــة إنهــا  ،نمحـــتن إلــب 

ــذا ــد  لهـــ ــرت فقـــ ــا ر   بـــ ــرية الطـــ ــةن المصـــ ن الفدا يـــ

ــارد  ـــ المطـ ــت ،50 إف أ  ،14 إف بالـ ــم أدري، لسـ   لـ

 ن حــق أن أ  مــونس، فــي بــالهبو  لهــا نســمح أن رؤن ــ

 حتـب  يطيـر  شـي    ـل  اآلن نخـاف  إننـا .. الهـوا   في بها

ــافير ــوض، العصـ ــا  البعـ ــدد ن إننـ ــالموت مهـ ــي بـ ــل فـ   ـ
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 فـي  محالـة  فـال  ،نمحـت ن م  يسمنا لم إن فالموت لحاة،

  مـان  مـ   لـ   يـا  ،نفـو، ن م  رؤ سنا   ب سينصألُّ أن 

 !قبيح

 ح ـــرا، إلـــب بـــاأبي، الم فوفـــة مـــونس  راع نـــذ

: السـ ال  هـذا  نفسـك   أسسل صدرا، إلب ق ياًل أحضنها

ــة م قـــي فـــي اأ لـــب هـــي مـــونس  انـــت هـــل  فـــي الفاجعـ

 هـــذ  مخـــاف التـــي الوحيـــد  الد لـــة هـــي  هـــل العـــرب 

 العربيـة   أجوا نـا  فـي  دا مـًا،  المح سقـة،  المعدنية الخيول

 التـي  الصـور   بهـذ   رأسـك  مـ نر   َحـك     ق ياًل موـق 

  ـل  فـي  ينتوـر  القمـل  أن أ رف إنني! التق     ب عبمب

ــك، ــسفهم، أج ا ــ ــا ا إ ًا، فــ ــت لمــ ــونس،  هبحــ ــا ا مــ   لمــ

 منـذ   مس ـد،  بق يل،  لك بعد المصرية الطا ر  انتطفت

  أنهـم  شـاؤ ا،  مـا  بنا يفع وا أن يستطيعون أنهم اليو ،

  ــ  حتــب سيوــغ وننا  أنهــم أراد ا، مــا مّنــا ســيسنذ ن

 الخـوف،  هـذا  م   ق وبنا القمل، ذاه م  ج ودنا منقية

 نف ـر  ف أننا صحيحن. فو،ن الـ في التف ير م    قولنا

 ،نمحـت ن هـو  بمـا  الدا م فنوغالنا ؛نفو،نالـ في  ثيرًا

 مسـ  ل،   ـ     يوبنا أنطا نا نبحب أن ا تدنا  ل ننا
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ــا أيــ  فمــ  ــل لن  المتوثــأل  ال ــاه  المســ  ل هــذا بمث

! ق يــل قبــل طرحنــا  الــذي الســ ال نســينا لقــد. القمــل

 الفاجعـة  م قـي  فـي  اأ لـب  ليسـت  مـونس  أن: هو  جواب 

!( ال ــواب هــذا فــي قررنــا  الــذي ال وــ  هــذا مصــوفر)

 اإلجابـــات لوضـــع الســـه ة، اأســـج ة نختـــار دا مـــًا إننـــا

ــارد  ــة البــ ــة،  الباهتــ ــد المثقــــ   لســــت  التافهــ  الوحيــ

 غيـر  جميعـاً  العـرب  المثقفـي   إن بـل  هذا؛    المس  ل

. القمـل  هـو  الوحيـد  المسـ  ل  إن حبيبـي،  يـا  لي مس  

 أن األـ ،  أ  الما ة، أ  التسعي ، م ممر  في قرر ف قد

 أن رغــم  الــنه ، ل عــي  ال  ــود أنســأل العربــي ال  ــد

 هــو التــاري ، مــدار   ــب ن يــد  الــذي الوحيــدن الفــ ن

 فـي  القمـل  ي ـد  مـا ا  أدري لسـت  بإسباأل،ن افغتسالن

 شـــعورهم يغســـ ون ف يونفــاأ ر ب   ج ودنـــا، رؤ ســنا 

ــوى ــر  سـ ــد  مـ ــي  احـ ــهر، فـ ــم الوـ ــته  ون  ف  هـ  يسـ

 القمـل  ل ـ   أيضـًا،  الوهر في الصابون م  قالبي  سوى

 حالة القمل أن ربما الدا م؛ ح يفنا إن  إليهم، يذهأل ف

ــة ــة، ف ريـ ــو،  ثقافيـ ــ  فـ ــاهر  أنـ ــة ظـ ــومر  اجتما يـ . متـ

 بيـر، التع صـح  إن الفندقيـة،  التط عـات  قت ـتهم  فالمثقفون
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 بـاريس  فـي  ال ـاه    بالنمـا    مـسنو   العربـي   الم تمع

 ال  ديـة،  العنـق  ربطات م  ابتداً   طو يوا،  نيويورا

 .   مرن مو فن ميو يك ها  ن أسطوانة بحنر  انتهاً 

ــ  ــا قـ ــياًل، هنـ ــد ق ـ ــا لقـ ــل أن معودنـ ــة نحمِّـ  اأنامـ

 نسـسل  أن نحـا ل  لـم   ل ننـا  الحرب، مس  لية السياسية

 هـو   هـذا  فقـط    سـ رية  حالـة  الحرب هل: قط أنفسنا

   يـ   أجبنـا  إن سـننده   الـذي  الوحيد العميق الس ال

  ـ   ف نتوق  مب ية، ست ون اإلجابة أن دا   ما! بسمانة

 العربـي  الم تمـع  هي  يـة  لنراجـع   حـدها،  اأنامـة  امها 

 مهيــس الم تمــع هــذا إن.  النفســية العق يــة  بنيتــ    ــ ،

 فستيعاب مهيس غير  ل ن    ف، ال  الف ف،  اله ف، ل رقص،

 الم تمـــع هـــذا فـــي مفـــ ع شـــي  الحـــرب. الحـــرب حالــة 

 أن مســـــتطيع ف  حــــدها   اأنامــــة  الهــــ ،  المه هــــل، 

 -حبيبـي  يـا  - الحـرب . جيوشـها   ـدد  ب ـ   مهما محارب،

ــة ــة، معبجــ ــدفاع  امــ ــل  انــ ــا ، ل ــ ــر النــ ــوب  بــ . ال يــ

 جحافـــل  حـــدهم يبيـــد ا أن يســـتطيعون ف  المثقفـــون

 سـتبقب  باقيـًا،  القمـل  دا   مـا . النـا   ج ـود   ـ   القمل

ــة، ــل ف، اله يمــ ــي  إن بــ ــم المثقفــ ــ  لون هــ ــ  المســ   ــ
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 القمـل  إن: نقـول  الم   ـة،  الصـور   بهذ  القمل انتوار

 هـــذا بمثـــل بيننــا  ينتوـــر ن المثقفـــي  جعــل  الـــذي هــو 

 فـــي  يـــدا إمعـــ  ن. الح ـــةن   الَ ـــَرب  مـــ  المســـتوى

 إمعـ   ،مقدمتـ   فـي .. الـرأ    سـط  فـي .. رأسـك  م نر 

 بربطـة  أج ـد     يك، سيقضي القمل فإن  إّف ،نالَحكفن

 بسســـطوانةن فـــو،ن مـــ    يـــ  اضـــرب ال  ديـــة، العنـــق

 ب ـل    يـ   انق،ف! أجل أمامك، التين ميو يك الها  ن

 دمــت مــا ،نقمــل – إفنالـــ أمــا  منتاــر مــا ا! جبر مــك

 ن.ديس و - إفن  الـ العنق، ربطة ممت ك

! الب ـا   شـهو   إلـي   معـود  أنـا   هـا ! مضـحك  أنـت  ها

. منـوح   أنـت  نقيفـاً   نـت  لقـد  أنـت،  مب ـي  أن أشتهي إنني

. مضـحك   أنـت   العطـ   الوـفقة  نفسـي  فـي  مستثير إنك

 فـي  أهّتـ    نـت  حيـب  بالغثيان، شعرت أنك ممامًا، أدرا

 دفلـة  أي لهـا  ليسـت ن ه وسةن هي. الَقْمل سير  أ نيك

 ألأ تــ أن مريــد فمــا ا هــي،  مــا نــذها  ل ــ  معنــب، أ 

ــك  ــي لــ ــاف إننــ ــك، أنــ ــاف مث ــ ــوض أنــ ــذباب البعــ   الــ

ــل، ــاف  الَقْمـ ــًا  أنـ ــذ  أيضـ ــول هـ ــة الخيـ ــي المعدنيـ  التـ

 مريد ف ي  الخوف،  مان هو هذا الومس،  ّنا مح أل
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 يوتغ ون النا  دا  ما ال يوب، أ  اأنامة محارب أن

 !. يخافون ال مي ة، العنق  بربطات ،ناآلنرنبـ

 حتـب  اله يمة ورفبيت جسدا  دع حبيبي، يا معـقل

ــا فـــين انقعـــ ! نالعاـــم ــا ، ســـبعة ما هـ ــًا  ا بـــح أيـ  دي ـ

  انهـــل، اشـــرب، ثـــم المـــا ، بـــذلك دمـــ   امـــ   أســود، 

 قــادر   أمري ــا أمري ــا، صــديقتك مريــد فه ــذا.  ا تــل

 الممتـد  جسـدا  حوفلـت  لقـد ! مع ـم   مـا  شـي ،   ل   ب

 مـر   فهـي  لهـا، ن ناليـة   ساد ن المحيط إلب الخ يو م 

 مرفســها،  مـر   فخـذيها،  بـي   مضــعها  مـر   ا،  يهـ  منـا  

 .الـنَفْس فيها ينقطع حتب

  مــذـ ر القــراح، ه يمتــك  اشــرب حبيبــي، يــا معّقــل

ــي ــت أننـ ــ  ل، لسـ ــة المسـ ــا   اأنامـ ــون  النـ   المثقفـ

 .المس  لي  ليسوا

ــ  ل ــو المسـ ــل هـ ــل.. القمـ ــل! أجـ ــ ! القمـ ــ  لعـ  ال ـ

 !القمل
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 * رسالة من قتيل الباخرة
 

ــ ــاطر،  يـــ ي سـ ـــ   ** يمان نـ ــًا بـ ــر ف حاليـ المعـ

نالم نـــونن.. م نـــون القــــاهر ، أنـــا المـــد و ليــــون     

   ينغهور.. نشهيدن البانر  أني ي ف ر .

أ تأل لـك رسـالتي هـذ  هانجـًا بممـامي نالم يـدن،       

                                      
ي ــي ف ر  مــ  قبــل أربعــة أشــخاص مــ  جبهــة التحريــر     انتطفــت البــانر  أن  *

ــي  ــوبر  7الف ســـطينية فـ ــي   1985أ تـ ــواط  اأمري ـ ــا المـ ــل   ـــب متنهـ  ،  قتـ

 ليون   ينغهور.  اليهودي

سنوات( قص   9س يمان محمد  بدالحميد ناطر، شاهد في طفولت  )** 

نتو   (، مما1970القوات اإلسرا ي ية لمدرسة بحر البقر افبتدا ية )أبريل 

طفاًل،   ندما أصبح س يمان  س ريًّا )الخدمة العس رية( في  30 ن  قتل 

  بمنطقة رأ  برقة جنوب سينا ، أط ق رصاص  الذي أصاب 1985أ توبر 

 ، ثم امهم بال نون،  ُح م   ي  1985سبعة م  اإلسرا ي يي  في أ توبر 

في في ظر ف غامضةن،  هو ن اًما، ثم قيل: إن  انتحر  25س   بال

 الس  ،  ان في ال ثة آثار نننقن بس ك رفيع حول الرقبة!
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الــذي مــا ح مــت بمث ــ  يومــًا مــا، لقــد  انــت أحالمــي     

أقــل مــ   لــك، ب ثيــر، فهــذ  طــا رات مختطــ ،  هــذ     

اسية حاد  متوقد،  هذ  ح ومات  تيـد   أ مات دب وم

ــك مــ        مســقط،  أنــرى فــي طريقهــا ل ســقو .  ــل  ل

أج ـــي يـــا ســـ يمان الم نـــون!  أنـــا لســـت بـــس ثر مـــ    

ــب    ـــب       ــ   ف محتـــ ن، ُيسـ ــون أمري ـــي نف فوقـ ن  ـ

لحيتـــ  مســـا   ـــل يـــو   ـــددًا غيـــر ق يـــل مـــ  أقـــداح  

نالبير ن اأ ر بية، ف سيما الهولندية منهـا،  بالـذات   

ـنهيني  ن،  ات ال جاجـــــة الخضـــــرا ،  المعر فـــــة الـــــ

ـــنهيني  ن،     ــرغم برغومهــا الغ يــر ، أنــا أمــوت فــي ال ال

ــا أنـــك لـــم مـــذقها قـــط، رغـــم     مـــ  ــا. ربمـ ارمفـــاع ثمنهـ

نافنفتاحن في مصـر، جرفبهـا يـا   يـ ي سـ يمان مـر        

 احــد  بعــد نر جــك مــ  ال نــون أ  الســ  . جرفبهــا  

عــد  لــك، فــنح  مــر   احــد ، ثــم اســتغفر ال ــ   ثيــرًا ب 

نعـرف أنهــا محرمــة فــي ديـن م،  ل ننــا نعــرف أيضــًا أن   

ر  بعــد  ــــــــ ح ضميــــــأ ثــر م يرم ــأل المن ــرات، ثــم يري   

  لك بافستغفار.
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 آخ! يا   ي ي س يمان!

ــوت      ــي المـــ ــر .. أ نـــ ــد   مثيـــ ــة فريـــ ــا م ربـــ إنهـــ

بطريقتــي،  إن أردت الحـــق، فسنـــا لــم أ ـــد أ  ـــر هـــل   

ن أني ـي ف ر ن أ  أن   نت فعاًل أحـد ر ـاب البـانر     

ــادني إلــب الوــاط   قت نــي، ثــم أغرقنــي فــي      أحــدًا اقت

ــا ا    ــم لمـ ــا ف أ  ـ ــا .  إن أردت الحـــق  ـــذلك، فسنـ المـ

قــذفت بــي اأمــوا  إلــب ســاحل  ربــي قــرب طرطــو ، 

ــعرت      ــا شـ ــدر مـ ــذات   بقـ ــذ  بالـ ــو  هـ ــا ا طرطـ  لمـ

ــود     ــة ال نـ ــمع قـــرع أحذيـ ــا أسـ ــالخوف الوـــديد،  أنـ بـ

    ـــب الوـــاط ، إّف أننـــي العـــرب حـــول جثتـــي الهامـــد

أحسســت بســـعاد  بالغـــة لهــذ  الخطـــو  ال ديـــد  فـــي   

ــذي     ــون الـ ــرد أن ي ـ ــدن، فبم ـ ــو نالم ـ ــيرمي نحـ مسـ

ا توفوني بعد ممامي  ربًا، فإن هذا يعطي قصـتي أ   

قضيتي ُبعدًا ماريخيفًا فمعًا، ألستم مقولون: إن العـرب  

قــد ا توــفوا أمري ــا قبــل  ولومبــو   هــا أنــتم اليــو   

توــفون فقيــد ناأمــةن اأمري يــة أيضــًا بعــد  فامــ !  م 

قبــل أي أحــد آنــر،  إ ا  نــتم قــد ا توــفتم نجثتــين  
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  ب هذا الوـاط  العربـي ال ميـل، ف قـد ا توـفت أنـا       

ما هو أهم م   لك، لقد ا توـفت هـذا الحـ ن الـداف      

نالوا ري!ن العميق، الـذي يغـر،  جـو  جنـود م يـا      

 مـ   رغم  ـب الـ  ، س يمان! إن  جوههم شـاحبة، ناقعـة  

ــد،     ــل نـــواحي ال سـ ــة مـــ   ـ ال تـــل الوـــحمية المتهدلـ

 فسيما م  اأمـا   الخ ـ ، لمـا ا  ـل هـذ  الوـحو        

يــا   يــ ي ســ يمان، هــل هــي نالبيــر ن الـــنهيني  ن،    

  ثـــــر  افســـــتغفار، أ  هـــــي ق ـــــة التمـــــاري ،   نايـــــة 

ــالطب   لقــــد أ ــــدت لــــي م ــــك    ــات بــ ال  جــــات العربيــ

ايـــة الصـــهيونية   ـــب غيـــر  ال ـــر ب الغ ياـــة، أن الد 

حــق، فــسنتم بالفعــل أهــل الســ م  الســال ،  مــا أّ ــدت    

لــي،  هــذا مهــم، أن مــ  حــقِّ نســا  م أن يوــتهرن فــي  

 ــل بقــاع اأرض بإجــاد  الطــب ،  بمعــرفته  لمقــادير   

نالبهــاراتن الال مــة التــي مســا د دا مــًا   ــب مســخي   

العواطـــ   ال ســـد.  ـــم  نـــت أممنـــب أن أمـــ    مـــ    

س يمان!، ليس لإلن اب منها، فسس افح  لـك   ربية يا 

مــا اســتطعت، مــع موقعــامي الوــديد  بالفوــل،  ل ننــي  
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ــا يقـــول     ــسلة نالتســـخي ن هـــذ ،   مـ أريـــد مس يـــد مسـ

شــا ر م: ن أحبهــا  محبنــي،  يحــأل ناقتهــا بعيــرين.  

هــــل مســــتطيع أن متصــــور أمري يــــا مــــع بعيــــر ! لقــــد 

أضــحت نالبعــرر !ن ف مــة  ربيــة ماريخيــة  حضــارية،   

ــر      ــري آنـ ــنس بوـ ــع أي جـ ــورها مـ ــعأل مصـ ــب يصـ بحيـ

غيــر م، اناــر إلــب  جهــك فــي المــرآ  يــا ســ يمان! أف   

مرى أنك موب  البعير  ب ب يا   ي ي! ب ـب! دع  نـك   

ــون الـــذي       الم ـــابر ،  ا تـــرف بسنـــك بعيـــر!  أن ال نـ

انتابك في سينا ، هـو مـ  نأحقـادن هـذا الصـن  مـ        

ــل ســ      ــب قت ــي ي ــرؤ    ــات،  أنــت أ ل  رب بعة الحيوان

إسرا ي يي  دفعة  احد !  لك أن متخي ل  ي  سـي ون  

الــــرد اإلســــرا ي ي اأمري ــــي   ــــب فع تــــك الم نونــــة،  

 مذـ ر أن  في مقابـل ثالثـة قت ـب إسـرا ي يي  فقـط فـي       

فرن ــا،  ــانوا قــد نقت ــوان مــن م ســتي  أ  أ ثــر مــ      

ستي ،  قد استبيحت د لة  ام ـة هـي مـونس،  مـذّ ر     

مري ـي  احـد فقـط، هـو أنـا، غـادر       أيضًا أن  م  أجل أ

ر فنــــــد ريغــــــان فــــــراب نانســــــي،  أقســــــم أف يطــــــس 
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المس ينة،  ف يقب ها،  ف يضمها،  ف يراقصـها،  أن  

يســهر بــد نها نــار  المنــ ل،  أف يغتســل،  ف يبــدل   

ثياب ، حتب يسنـذ بالثـسر، فانتطفنـا طـا رم م،  نرقنـا      

ا إلـب   مت م،  هت نا حـرمت م،  أهّنـا  ـرامت م،  دن نـ    

ــدينا ســــيادمها       ــا،  محــ ــا،   بثنــــا بهــــا  بسمنهــ إيطاليــ

 أســـقطنا ح ومتهـــا،  ســـنقتل الف ســـطينيي  اأربعـــة     

الــذي  لــم أ ــد أمــذ ر ســحنامهم   جــوهم اآلن،   ــل   

 لك م  أجل أمري ي  احد يـا سـ يمان! هـو أنـا. قـل      

أصــحابك أن يت نبــوا مثــل هــذ  اأفعــال نالموــينةن،   

ب ر شهم  نسـا هم، فـذلك    لك أن محّثهم   ب العناية 

ــب       ــتمع إلــ ــم مســ ــالمتهم، ألــ ــب لســ ــم،  أد ــ ــل لهــ أفضــ

مصريحات   ير الحرب اإلسرا ي ي اأنير   لقـد قـال   

بـــسن إســـرا يل ستواصـــل  ـــد انها ضـــد الف ســـطينيي  

ب افة الوسا ل  اإلم انات التي ممت  هـا فـي أي م ـان،    

 فحب أنت قول : نفي أي م انن! ثم محسس رأسـك  

وفر أيـــ  ســـت ون الضـــربة اإلســـرا ي ية  الفســـيحة،  مصـــ

 القادمة 
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   ي ي س يمان..

حــــي  ا توــــفني جنــــود العــــرب قــــرب طرطــــو ،   

ــابني نـــوف شـــديد،  شـــعرت بـــسلم مبـــرح، ف قـــد        انتـ

حســـــبت أنهـــــم سيحبســـــون  نـــــي بـــــاقي نالم ـــــدن،   

 حسبت أن جثتي سـتذهأل نفطـيسن، فربمـا أنفوهـا     

 حرمــوني مــ  مواصــ ة الرح ــة المثيــر ،  مــا ي ونــون   

ــذل ــا    بـــ ــافت اأنبـــ ــوري     ـــ ــوا المصـــ ــد حرمـــ ك، قـــ

 الت يف يـــون مـــ  دقـــا ق ُمســـتف   ، م هـــرب اأربعما ـــة  

م يون أمري ي في الوفيات المتحـد   نارجهـا، أجـل!    

اأمري يــــون يت هربــــون لرؤيــــة مومــــاهم،   لــــك   ــــب  

نالف ما  رفت م نرًا  ن م، إْ  ف فر،  ند م،  مـا  

ــر ، أ  ضــفد ًا،    ــل بق ــي، أن مقت ــل ل أ  بعوضــة، أ   قي

 إنسانًا.

لقــد نفــت يــا ســ يمان أن يخفــي ال نــود العــرب        

جثتي؛ أن الحرب شام ة،  هم ل  يقـدموني ل محـا م   

اإليطاليـة التــي مبحــب  ـ  أد ات أساســية ل مضــي فــي   

ــة الف ســـــطينيي  نالعـــــربن اأربعـــــة، الـــــذي       محا مـــ
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انتطفناهم  احت  مهم الس طات اإليطالية. لقد  انت 

ــة  ــل      الــتهم الموجه ــة   اضــحة،  هــي القت لهــ ف  مع ن

ــا         العمــد مــع ســبق اإلصــرار،  نطــ  الســفينة،  حي

اأســ حة  المتف ــرات،  إن اإل ــالن  ــ  العثــور   ــب    

ــا       ــي إح ـ ــة يعنـ ــ طات اإليطاليـ ــ يمي ل سـ ــي،  مسـ جثتـ

الخنا، أ ثر  أ ثر حول أ نا، نالمتهمـي ن، ل ـ   ـل    

 مخوفامي نالورير ن مبددت في لحاـة، إْ  جـا  فريـق   

ــال      ــي  ل ســ ــي  المحبــ ــر  المخ صــ ــا  م المهــ ــ  أطبــ مــ

ــانية،  معهــــم طبيــــأل مــــ  إحــــدى الســــفارات        اإلنســ

ــ      ــات الفيدراليـ ــ  م تـــأل التحقيقـ ــو مـ ــة،   ضـ اأمري يـ

اأمري ي ، ثم أ  نوا ل مأل أن ال ثة المتعفنـة اآلن هـي   

ــة بصــمات       ــب ال ث جثتــي،   انــت  ســي تهم ل تعــرف إل

ي صــمدت ســني  اأصــابع،  أســناني، أجــل أســناني التــ

طوي ــة أمــا  الســ ا ر،  لفافــات الحوــي ،   جاجــات   

 البير  الهيني  .

لقد فرحت بهـذ  النتي ـة يـا سـ يمان، فسنـا ما لـت       

أســير   ــب طريــق نالم ــدن  الوــهر ،   ــان بإم ــان    
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ــرحية،     ــة المسـ ــب بقيـ ــتار   ـ ــدلوا السـ ــود م أن يسـ جنـ

 ينتهي بالنسبة لي  ل شي ، ل ننـي أ بـرت فـيهم هـذا     

ل صــداقة.. التـــي نمضــمن الوــعبي  اأمري ـــي     الوفــا  

 العربي،  ما أ برت فيهم الن اهـة  الصـد،  الوـرف،    

ــر،       ــي آنـ ــر  ربـ ــتر أل ظهـ ــة سـ ــت اإلدانـ ــب  إن  انـ حتـ

 أصـــــدقك القـــــول: إنـــــ  فـــــي مثـــــل هـــــذ  التصـــــفيات  

السياسية، م ـاد م ـون حـادثتي اسـتثناً ، ف سـيما فـي       

  بعــ، د ل ــم العربيــة العايمــة، ف ــم مــ  ال ثــب مــدف

في غيهأل ال يـل،   ـم مـ  الوـرفا  يقت ـون،  ف يع ـم       

بهــــم أحــــد، حتــــب أه هــــم     هــــم،  ل ــــ  يبــــد  أن  

معــام  م مــع الغريــأل يخت ــ ، فــسنتم معر فــون بحمايــة   

ال ار،  إغاثة الم هـوف، حتـب لـو  ـان ميتـًا أ  قتـياًل،       

لقــد مبــدفلت نارمــي إلــي م، يــا ســي مان! فالم سســات    

 حقيقت م.الصهيونية ماهر م   ب غير 

ل ـ  بقـدر مـا  نـت فرحــًا بمـا يحـدا لـي، أ تــرف        

ــت شــديد الحــ ن، لمــا يم ــ  أن يحــدا       ــسنني  ن ــك ب ل

ل ف سطينيي  اأربعة الذي  ينتار ن مصيرهم اأسود 
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في ر ما، فقد ي يد في معقيد أمـورهم  صـول جثتـي،    

 معهــــا التقريــــر ناأنيــــقن الــــذي  تبــــ  اأمري يــــون،  

مرددت أ ثر مـ  مـر   فـي       ّقع  العرب.  الغريأل أنني

مثل هذا الوعور، ف قد  نت ألمـح أن  ـل مـ  حـولي،     

ــا    ــري  بمــ ــانوا فــــرحي   مستبوــ ــرب،  ــ ــيما العــ  فســ

يفع ــون، لقــد أحضــر ا لــي صــند قًا مرصــعًا بالصــدف  

اأبــي،، مــ  أغ ــب اأثمــان، ثــم  ضــعوني فيــ  بحنــان   

بــــال ،  رحمــــة متناهيــــة، ثــــم لفــــوا الصــــند ، بــــالع م 

ي ،  هـــــم يصـــــفقون،  يرقصـــــون،    اأمري ـــــي الوـــــر  

 يغنــون،  يــردد ن اأناشــيد الوطنيــة  القوميــة. لقــد   

 انــت لحاــات نا فــة، انت طــت فيهــا  واطــ  الفــرح       

بــالح ن،  انت طــت فيهــا الحماســة باإل بــار أمري ــا،       

 ل وــعوب العربيــة الم يــد ، لحاتهــا فقــط مس ــدت أن   

مــا م تبــ   الصــحافة، هـــو غيــر مــا مضــمر  اأنامـــة،       

العس ر، فسمري ا مال الحبيـأل اأريـأل القريـأل،      ينفذ 

ــذال،      ــور ن،  اأنـ ــد ن،  المومـ ــ  الحاقـ ــا يانـ ــم مـ رغـ

 الســــف ة. لقــــد  ــــان الوقــــوف أمــــا  جثتــــي العايمــــة  
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ــي العيـــون       ــانها فـ ــطرا  العواطـــ   جيوـ ــبة فضـ مناسـ

ــ يمان،     ــا ســ ــرب يــ ــر ب العــ ــر ب.  ــ ــابع  ال ــ  اأصــ

فاأمري يون ليسـت لهـم  ـر ب.  مسـتمر نالهيصـةن،      

مسمي طـا ر  ناصـة لنق ـي إلـب ر مـا، مصـوفر!! طـا ر          

ناصة لي أنا الذي قضيت حيـامي را بـًا احتياطيفـًا فـي     

الدرجــة الســياحية، أ  مقيمــًا قابعــًا معيســًا با ســًا فــي    

ــوات     ــا ر ،    ـــب أصـ ــي م ـــك الطـ ــار.  فـ ممـــرات القطـ

الهتاف  الم اميـر، أنـذمني،  أنـا أرقـد فـي الصـند ،       

صــحت فــي المــرافقي : أريــد    اأنيــق، نوــو  غريبــة، ف  

نبيــــر ن  اشــــترطت أن م ــــون نهينــــي  ن هولنديــــة!  

 اشترطت أيضًا أن م ون رغومهـا طافحـة، فـال منـاص     

ــد أن     ــةن،  ف بـ ــذ  نالحف ـ ــرب ننخـــألن هـ ــ  أن أشـ مـ

يوــرب معــي المرافقــون أنفســهم،  مــ  هــم المرافقــون   

يا   ي ي  إنهـم: سـفير أمري ـي  جنـود  ـرب، أجـل،       

ون حراسـتي إلـب ر مـا،  اصـمة     جنود م  العـرب يتولـ  

ال مــال  النــوافير، لع هــم  ــانوا يريــد ن أن يطمجنــوا    

ــٍد أمينـــة هنـــاا،  ـــي أصـــل إلـــب       ـــب  صـــولي إلـــب أيـ
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المح مة، فهم،  ما يبد ، حريصون  ل الحرص   ـب  

 صولي إلب المح مة، لتسنذ العدالة طريقهـا،  ليسنـذ   

الحق م را .  ما  جـ  الغرابـة فـي  لـك  ف قـد ُ ـرف       

عــرب بــسنهم أهــل حــق   ــدل، يــسمرهم بــذلك ديــنهم،   ال

ــ       ــذفته مـ ــرقته أ  قهـ ــو ُسـ ــيمهم.  لـ ــ  شـ ــثهم   يـ  محـ

الطــا ر ، فع ــب أي صــور  ســتسمي المحا مــة    يــ       

سيتســنب ل عــرب أن ُينصــفوا أمري ــا نالصــديقةن مــ      

أنفســهم  ف يهمــك الســفير اأمري ــي الــذي  ــان معنــا    

سـيناريون  في الطا ر ، فبع، الهدايا م ع ـ  يخت ـق ن  

م ـــتماًل ل ـــتخ ص منـــي! حيـــب إن اأمـــري يي  يحبـــون 

ــون     ــذي  مخ ــ ــرب، الــ ــتم العــ ــم أنــ ــو ن، بخالف ــ نالرشــ

ــًا.. مــ  أي م مــح ل فســاد، أ       ــًا.. ممام ــدان م ممام ب 

 الرشو ، أ  افنتال ، أ  السرقة، أ  افبت ا .

 فعــاًل، يــا ســ يمان، ط بــت البيــر  الهينــي  .. فــي  

لــــــب الصــــــند ،، ثــــــم الطــــــا ر ..  احضــــــر ها لــــــي إ

اســتح فتهم بال ــ  أن يوــربوا معــي، ففع ــوا جميعــًا إّف  

ــبس       ــت بر،   ـ ــب  اسـ ــرب، أبـ ــود العـ ــ  ال نـ ــدًا مـ  احـ
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 بصـــر،  قـــال: إن هـــذا حـــرا !  لـــ  أهلطـــ  فـــ ادي       

 ضميري بالحرا ! ل نـي سـمعت أحـد رفاقـ  يقولـ  لـ        

بعــد ق يــل: اشــرب يــا رفيقــي  حبيبــي، ف قــد شــربنا        

إف أمري يـون،  اأمري يـون نمـا      نا،  ليس معنا هنا 

 نهم َغطو !ن.، ثم إننا اآلن قد ابتعدنا  ـ  الحـد د   

العربية، فنح  نوشك أن نصل إلـب ر مـا.  فعـاًل ن ـح     

الرفيق في اقناع رفيق ، فوـرب حتـب سـقط،  نـا ، ثـم      

ــربوا     ــارات: نضـ ــذ  العبـ ــا م بهـ ــو نـ ــذي  هـ ــمعت  يهـ سـ

ات مونس، انتطفـوا الطـا ر  المصـرية، لـ  يـد ب  رفـ      

إلب اأمم المتحد ، لقد ألغت بريطانيـا لقا هـا بالوفـد    

الموترا، سُيقتل الف سـطينيون اأربعـةن،  حقيقـة لـم     

أفهم شيجًا مما  ان يقول !.. ل ن   ان يهتـ   ينـتف،،   

ــون،        ــي جن ــد  ــان يضــحك ف ــي ، لق  هــو مغمــ، العين

يبــــد  أن هــــذا هــــو موســــم م جميعــــًا ل  نــــون يــــا       

 س يمان!

، ل حاات، شـي  مـ  اليقـي ،    آخ!.. لقد نار مني

ــم أن      ــ ي! رغـ ــا   يـ ــد يـ ــونن الوحيـ ــك نالم نـ ــي أنـ فـ
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استثنا ي  نإرهابين  غير مرغوب فيـ    -أنت-جنونك 

 م  القوى المحبة ل سال   الحرية.

 قبــل أن أنــتم رســالتي هــذ  إليــك، أ د أن أنقــل    

لــك مــا ســمعت مــ  راديــو الطــا ر : لقــد أ  نــت   ار    

شــنط  ســتفعل  ــل مــا فــي   الخارجيــة اأمري يــة، أن  ا

 ســــــعها لخطــــــ  نأبــــــو العبــــــا ن،  مقديمــــــ  إلــــــب  

 المحا مة.

 معي  أمري ا..

 يعي  اأصدقا  العرب..

 معي  البير  الهيني  .

 المخ ص أبدًا 

 نشهيدن البانر 

 ليون   ينغهور
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 * الرّد من "جمنون القاهرة"
 

 أ    ينغهــــــور، ليــــــون الميفــــــت الصــــــديق   يــــــ ي

 !البانر ن شهيدن

قـــد ســـا ني فـــي رســـالتك إلـــي  أنـــك م هـــل أشـــيا   ل

 ثيــــر   ــــ  مصــــر الحديثــــة،   ــــ  نتــــا و نافنفتــــاحن 

 التطبيـــع، ف قـــد ماـــ  ســـعادم م أننـــا لـــم نعـــرف بعـــد،  

البير  اأ ر بية،  فسـيما الهينـي  ،  أ د أن أنقـل إلـب     

  م ـــم، مـــ  بـــاب التطمـــي   إراحـــة البـــال، أن شـــوارع  

ــا، موــهد اآلن    ــاهر   متن هامه ــا هــو أ اــم، إْ  إن   الق م

نأصدقا نان اآلنري ،  نعني اإلسـرا ي يي ، قـد حم ـوا    

                                      
 ناطر. محمد  بدالحفيب ردف س يمان *
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ــات،    ــا،  هــــم يســــوحون حــــول اأهرامــ إلــــب النــــا  هنــ

مساحيق بيضا ،  أحيانًا  ردية، يقولون: إن فيها نيـر  

 ــــــال  ل  ــــــوع،  العطــــــ ،  ال ــــــوابيس،  الخــــــوف،  

 التوــــرد،  القهــــر،  الق ــــق السياســــي  افجتمــــا ي،     

،  مــــا أن هــــذ  المســــاحيق م هــــأل     التف ــــك اأســــري 

الموـــا ر،  مســـا د   ـــب اإلن ـــاب،  قـــد أقبـــل   يهـــا  

شــبابنا بــر ح منفتحــة،   ق يــة مســتنير  متحــرر ،  قــد   

أثرها الفعال في  ـال  اأمـراض    - ل   الحمد– ان لها 

السابقة الـذ ر،  قيـل: إنهـا، باإلضـافة إلـب  لـك، مسـهم        

ــالو الع ـــ  ال نســـي،    لقـــد  فـــي  يـــاد  اإلنصـــاب،  معـ

ــنام،      ــ ممرات مهــ ــد،  مــ ــد ات معقــ ــاا نــ ــمعت أن هنــ ســ

يقودهــا بعــ، المف ــري  نالــرجعيي ن،  مهوــ فع   يهــا      

اأجهـــ   نالقمعيـــةن فـــي الـــبالد،  الهـــدف منهـــا أيهـــا       

الصديق، هو محاربة م ك المساحيق السحرية الع يبـة،  

 حرمـان الوــباب منهـا، بــد وى أنهـا نمخــدراتن.  مــا    

 ـ  ناإلرهــاب..ن فــإنني  ُدمـت قــد محـدثت فــي رســالتك   

أ د أن أ تــرف لــك هنــا بــسن شــباب مصــر يعــي  هــذ         
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ــا معنــــب أن    ــاب،  إف فمــ ــا  أشــــر  درجــــات اإلرهــ اأيــ

متــدنل الوــرطة  المباحــب فــي مصــرفام  الفرديــة،  هــو 

 يتعــاطب بعــ، ناأد يــةن الناجعــة التــي ن حــت، فعــالً      

 مخصيصــــًا، فـــــي مبديــــد مخا فـــــ  السياســــية  ق قـــــ     

ب هذ  الورطة يا سـيدي أن مختـار:   افجتما ي. إن   

فإمــا أن يتــدنل الوــباب فــي السياســة،  إمــا أن ُيعطــب    

ــًا مـــــ  الحريـــــة الوخصـــــية لتعـــــاطي م ـــــك    قـــــدرًا  افيـــ

المســـاحيق،  أهمهـــا  أشـــهرها ال و ـــا ي ،  هـــذا نـــوع  

 احــد مــ  اأنــواع التــي يحم هــا إلينــا معهــم اأصــدقا     

ينــي  مــ  الســواح اإلســرا ي يي ،  مــا   ــرت ســابقًا.  ب     

 بينــك، فــإن مــ  الح مــة  مــ  المصــ حة نالع يــان، أف    

يتدنل الوباب فـي السياسـة؛ أن هـ ف  نالمتهـوري ن     

ــد      ــب أحمــ ــون   ــ ــادات،  يترحفمــ ــون الســ ــا الوا ي عنــ مــ

 رابي،  سعد  غ ول،  جمال الدي  اأفغـاني،  محمـد   

 بد .  أنا أ ـرف أن أثـر هـ ف  اأنيـري    ـب البـذ ر       

ذي فرضــتمو    ينــا فــي ن امــأل   الخيــر  نل ســال ن، الــ 

ديفيــدن، أ ثــر نطــور  مــ  أثــر ال و ــا ي    ــب شــبابنا، 
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 أصــدقاؤنا يقولــون: إن نمستنوــقن مــ  حــي  لحــي       

قدرًا متواضعًا م  هذا المسحو، الع يأل، نير لك مـ   

ــة المفرغــة      ــالقيم الثوري ــك الصــغير  ب أن محوــو جم مت

م مــ  محتويامهــا الموضــو ية.  أنــا شخصــيفًا أ تقــد أنهــ

 مـــــا ا معنـــــي    ـــــب حـــــق، فمـــــا ا معنـــــي نالحريـــــةن 

نالســياد  الوطنيــةن   مــا ا يعنــي نافســتقاللن  إننــي  

أ تقد أن هـذ  المفهومـات محتـا  إلـب بعـ، المراجعـة،       

 محتـــا  إلـــب ق يـــل مـــ  التسمـــل  التف يـــر، فهـــل يعتقـــد  

ــتفب    ــت محـــ ــات ما الـــ ــك المفهومـــ ــو ، أن م ـــ  اقـــــل اليـــ

أي شـــــي  مـــــ   بمـــــدلوفمها البعيـــــد   أ  أنهـــــا   ـــــب 

مــدلوفمها التاريخيــة  الم تمعيــة  الحضــارية  بــل هــل  

ما ، أنت، أنها ما الـت محـتفب ب امـل شـر يتها   هـل      

سا را اليقـي  ل حاـة  احـد  بسنهـا مـا مفتـس مهبقـي   ـب         

مسثيرها أ  فع هـا السـحري فـي  قـول النـا   إننـي مـ         

جهتــي، أ تقــد أنهــا لــم معــد  ــذلك،  ماريخنــا اإلنســاني   

حافـــل بمـــا يـــد م هـــذا الـــ  م منـــي،  أمري ـــا  الحـــديب

ــا       ــع أنهـ ــم، مـ ــق الع ـ ــذا حـ ــم هـ ــها مع ـ ــديقةن نفسـ نالصـ
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ــوًا لبـــذا   التعبيـــر، م هـــد    ــة،   فـ ــل الوقاحـ ما الـــت ب ـ

نفســـها فـــي المنـــادا  بـــالقيم اأمري يـــة،  الـــدفاع  ـــ        

نحقو، اإلنسانن،  مصرف   ب   امة العالم الحر.  مـع  

ال آفف ال نــود  لــك، لــم متــردد لحاــة  احــد  فــي إرســ

اأمري يي ، المدج ي  بالرصـاص  البـار د إلـب فيتنـا ،     

انطالقــًا مــ  أنالقيــات م ــك ال  امــة،  مــا أنهــا مــدّن ت   

 متــدنل بــدبابامها  طا رامهــا فــي شــ  ن د ل أمري ــا      

الالمينيــة،  مــاًل بفحــوى  لــك الــد ر،  محقيقــًا أهدافــ    

ــم إنهــا متواطــس مــع إســرا يل      ــة!، ث ــب الســامية ال مي    

قتــل العــرب،  التن يــل بهــم،  موــريدهم،  مطــاردمهم؛      

ــا     ــع غايامهـــ ــاقًا مـــ ــ  لية،  امســـ ــك المســـ ــت ابة لت ـــ اســـ

النبي ة!!.  إن أردت الصـد،، يـا   يـ ي نليـونن، فـإن      

 جـــ  أمري ـــا ف يـــ داد إّف ننقـــاً ن فـــي  يـــون العـــرب،   

ــر،     ــونس،  مصــ ــي مــ ــر  فــ ــداا اأنيــ ــ  اأحــ ــك مــ  د ــ

ــاري  أمري ــا     ــا، فــإن م ــي غيــر هــذا،     إيطالي الحــديب، ف

حافــل بالم رمــات،  هــو ي هــو دا مــًا بتس يــد صــداقتها     

ا ـــــــ ي . إن أمري ــــ العميقة لوـعوبنا المن وبـة فـي  ـل ش    
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ــدافع      ــ ،  م ــ ،  مطــارد أه  ف محــأل ناإلرهــابن،  محارب

ــل اســـترجاع       ــل مـــ  أجـ ــات الوـــعوب،  مناضـ ــ  حريـ  ـ

ــ       ــة، مـ ــذ  الح ايـ ــب هـ ــتمع إلـ ــ وبة.  اسـ ــا المسـ حقوقهـ

ــا القريــأل، فــي م افحــة أمري ــا لإلرهــاب الموجــ       ماري خن

ضد العرب: مـذّ ر يـا صـديقي أن السـفير اأريـأل ف يـأل       

حبيأل، قد أ طب ل ثـا ر المـ  و ياسـر  رفـات مس يـدات      

بسن الف سطينيي  الذي  سيبقون فـي لبنـان، بعـد مه يـر     

ــم إلــــب مــــونس،    ــة ن أ ــــوانهمن   مال هــ قــــاد  المنامــ

ســوا فــي حاجــة لحمايــة  ســي ونون آمنــي  مطمجنــي ،  لي 

نجنـــــودن المنامـــــة،  ف يـــــأل الع يـــــأل أ طـــــب م ـــــك      

التس يدات لياسر  رفات باسم الوفيات المتحد ،  ليس 

باســم مو مبيــق.  ل ــ  مــا ا حــدا بعــد  لــك يــاليون      

فشي  أ ثـر مـ  أنـ  انطالقـًا مـ  مبـدأ نالحريـةن، فقـد         

أ طي  حوب ال تا أل حريتهم، في غمر  ال يـل  نـدر    

ــمير،  ســــ  ــبرا    الضــ ــي صــ ــريع فــ ــالت ول الســ ــم بــ مح لهــ

ــيال     ــي ســ ــهود  التــ ــة الموــ ــت المذبحــ ــاميال، ف انــ  شــ

شبحها ال جيأل يطارد أمري ا فـي جميـع مراحـل ماريخهـا     
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المقبل.  نذ، يا   ي ي، هذ  الح اية أيضًا، لقـد رأت  

انيـــة أن مبعـــب  حــدات أمري يـــة، بوصـــفها  غالح مــة الري 

فاــة   ــب  جــ  ًا مــ  القــو  المتعــدد  ال نســيات؛ ل محا  

السال  )فحب المحافاة   ب السال (، ثـم رأت الح مـة   

الريغانيــة فيمــا بعــد، أن م ــون أمري ــا طرفــًا نوــيطًا فــي 

حرب لبنان،  شيجًا فويجًا أنذ جنود البحريـة اأمري يـة   

يــ داد ن شراســة  شــهو  ل قتــل، فــانخرطوا فــي القتــال   

إلــب الــذق ، أ  إلــب مــا فــو، الــذق  بق يــل.  بعــد  لــك، 

ــه ــرى      شـ ــة ال بـ ــفينة الحربيـ ــ  السـ ــو  بـ ــت مقـ ــا  انـ دنا مـ

ننيوجرســــين مــــ  نوــــا  نحربــــين ضــــد المــــواطني  

 الُعـــــ فل فـــــي ضـــــواحي بيـــــر ت.  قـــــد أظهـــــرت م ـــــك  

ــدي اأمري ــي،      ــة الفا قــة ل  ن المنا شــات القــدر  القتالي

 ما أ ـدت لوـعوبنا نالمتخ فـةن، أن أمري ـا هـي سـيد        

 فـي حـي     العالم اأ لب في  ل شي ، حتب في الموت!

 ان يتساقط الرصاص اأمري ي   ـب رؤ   العـرب فـي    

ضــــواحي بيــــر ت،  ــــان نالح يــــ ن اإلســــرا ي ي يقتــــل 

النا  بم رد افشتبا ،   ان يهدد باستخدا  نالقبضـة  
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ــةن،     ــة ناأرض المحر قـــ ــب سياســـ ــةن،  يتبنـــ الحديديـــ

 أمري ــا نالصــديقةن مســتمع إلــب  ــل  لــك فــي نوــو         

العبـــارات مقتــــرن    طـــرب، مـــع   مهـــا بــــسن مثـــل هـــذ      

بالنــا يي  الــذي  ف محبــونهم. إن أمري ــا، التــي مطــارد       

اإلرهاب في  ل م ان مـ  أنحـا  العـالم،  انـت مع ـم أنـ        

منذ بداية امباع إسرا يل لسياسة نالقبضة الحديديـةن،  

لبنانيفـــًا،  73 انـــت قـــد قت ـــت فـــي نمســـة أســـابيع فقـــط 

.  لم ــرد نافشــتبا ن فــي أن لهــم نوــاطات نإرهابيــةن   

فما ا فع ت أمري ا مـ  أجـل هـ ف ،  هـي التـي ما الـت       

مهحرُ،  ل شي  م  أجـل مقت ـك الموـبو    إن أمري ـا     

ــان،     ــو، اإلنسـ ــادي بحقـ ــر،  منـ ــالم الحـ ــ  م العـ ــي متـ التـ

إضـــافة إلـــب مورطهـــا فـــي قتـــل العـــرب،  محالفهـــا مـــع         

إســرا يل لتنفيـــذ هــذ  المهمـــة،  انــت مع ـــم أن ال ـــي     

ــدما مقهقــر فــ    ي ال نــوب، احت ــ   م يفــًا   اإلســرا ي ي  ن

ــب        ــاً     ــانيي  رهــا  ، بن ــة مــ  ال بن ــ   ما  ــر مــ  أل أ ث

ــة، ثـــم أ د هـــم        ــب مـــ  د ن أدلـ ــة، أ  حتـ أضـــع  اأدلـ

الســـ   فـــي لبنـــان نفســـها، ثـــم بعـــد  لـــك أنـــذهم إلـــب  
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إسرا يل )مع أن أمري ا معرف أن  لك يعد  نرقـًا سـافرًا   

مري ـا   (، فما ا  م ـت أ 1949لميثا، جني  الرابع لعا  

لهــ ف  أيضــًا،  هــي التــي مقــيم الــدنيا  ف مقعــدها مــ      

أجــل البــانر  ن أني ــي ف ر ن اليــو   أ  أنــ  قــد بــات   

ــًا       ــسن نأصــدقا هان العــرب جميع ــاد راســ  ب ــديها ا تق ل

إرهــابيون، ي ــأل أن يقّت ــوا   هــم،  أن يســح وا   هــم،    

 أن يدن وا إلب الس ون جميعهم. مـا ا مهسـمِّي أمري ـا    

فات اإلسـرا ي ية    يـ  يفهـم شـعب م هنـاا      هذ  التصـر 

مصرفام م مع العـرب  هـل معتقـد أنهـا  انـت مفاجـس  أن       

 ( 1983مقتحم مقر م قرب مطار بيـر ت )فـي موـري     

ســـيار  شـــح  م يجـــة بـــالمتف رات،  أن يقتـــل فـــي هـــذ   

أمري يفــًا  هــل معتقــد أنــ   ــان مفاجــس  أن  265الحادثــة 

َبــد ى فــي مثــل نوــهد  لــك الســخط   ــب أمري ــا الــذي مَ 

،  التــي  847معضــ ة رح ــة الـــنمي. دب يــو. أيــ ن رقــم  

 استمرت أسبو ي  

إن مـــا ســـقت  فـــي الســـطور الســـابقة مـــ  مع ومـــات 

مخيفة    التصـرفات اأمري يـة، ف ينسـ م مـع مـا  ـان       



 

 228 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

ــو       ــري يي ،  هـ ــيي  اأمـ ــد السياسـ ــان أحـ ــب لسـ ــرد   ـ يـ

يحاضر    مور   القام م معنـا. لقـد  ـان يحـذر  لـك      

لسياسي م  المخاطر ال امنة في رد  الفعل التي متسم ا

بها  القات أمري ا مع إسرا يل، فع ب الوفيات المتحـد   

أن مهقــدف  مسييــدًا ل ــل مبــادر  مــ  المبــادرات التــي يم ــ   

ــذا       ــرا ي ية،   ــــان هــ ــد    يهــــا أي ح ومــــة إســ أن مقــ

السياســي اأمري ــي يــرى،  هــو يتحــدا  ــ  نالمعام ــة  

ــة، ال  ــر الحساسـ ــرا ي ي    غيـ ــي  اإلسـ ــا ال ـ ــل بهـ ــي  امـ تـ

س ان لبنانن، أن اأمر الذي لـم يتنبـس بـ  أحـد، هـو أن      

ارمبا  أمري ا القـوي بإسـرا يل، نقـد ي ـون السـبأل فـي       

 إي اد ما يقرب م   ارثة بالنسبة إلب أمري ا أيضًان.

أجــل، أيهــا نالصــديقن الاريــ ! إن ال ارثــة مههــدفد  

ــد  بحت   ــا، لقــــــ ــة برمتهــــــ ــالح اأمري يــــــ ــا، المصــــــ مونــــــ

ن هرشتمونان،  فرفقتمونا،  مصصتم دما نا،  فرضتم 

  ينـــا، فـــي مصـــر، ســـالمًا ناقصـــًا ف نبغيـــ ،  هـــا أنـــتم   

ــتم    ــو  فـــي أمـــا   أنـــرى. لقـــد لطخـ مريـــد ن أن مفرضـ

بالعار شعوبنا،  أحرجتم أنامتنا،  قهرمم شـبابنا. لقـد   
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 ضعتم أنفس م شري ًا لعد فنا فـي طر حامـ  العد انيـة،    

وسـعية. إن ـم مرفضـون المنامـة )منامـة       طموحامـ  الت 

التحريــر(؛ أنــ  يرفضــها،  هــو يرفضــها؛ أنــ  يع ــم أنهــا 

الطريق الوحيد إلب السال ،  هو ف يريـد السـال . لقـد    

م ف ــتم  نــ ،  مــا يبــد ، بمطــارد  القــاد  الف ســطينيي ، 

 أنـــتم مع مـــون أنهـــم نانتيـــارن الوـــعأل الف ســـطيني،      

ــد ل ا    ــة الـ ــون بمبار ـ ــم ينعمـ ــال    أنهـ ــا ، فـ ــة جمعـ لعربيـ

احترمتم إراد  الوـعأل الف سـطيني المقهـور،  ف قـدفرمم     

نمبار ـــةن اأنامـــة العربيـــة الوـــر ية، التـــي م  مـــون      

صداقتها، فـسي  احتـرا  إراد  الوـعوب   أيـ  متط بـات      

الصداقة الحقيقية  إن مس يد نإرهابيةن المنامة، يعنـي  

 التوـ يك فــي شـرف شــعأل  امـل؛ أنــ  هـو الــذي انتــار    

المنامة،   ق   را ها.  ما يعني  ـذلك التوـ يك فـي    

ــد ل       ــة نصــديقةن، هــي ال ــر مــ   وــري  د ل ن اهــة أ ث

العربيــة؛ أنهــا هــي التــي بار ــت المنامــة،  ا ترفــت بهــا  

ممــثاًل شــر يفًا  حيــدًا ل ف ســطينيي .  لعــل هــذا يعنــي،   

فــي النتي ــة، أن نال ــلن إرهــابيون: الــذي  انتــار ا )إْ  
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ي (،  الــــذي  ســــاند ا   اضــــد ا )إْ  انتــــار ا إرهــــابي

إنهم، يساند ن  يعاضـد ن إرهـابيي (، فمـا ا مبـقـب لنـا      

 مع م بعد !

أيها اأمري ي الاري ! مفـ ـر ق ـياًل فـي افنتفاضـات     

التي م ري، م   قت آلنر، في شوارع القـاهر .. مفـ ـر   

ــًا..  د نــي أصــمت اآلن؛ أننــي ســسقول  المــًا     فيهــا م يف

 ضي أحدًا.. ثيرًا ل  ير

 

 المعرِّف: س يمان ناطر أ  نم نونن القاهر   

 ) ما يح و ل ورطة المصرية(  
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 الزمحة
 

 دنل في ال حمة!.. يدفع النا !..

 ــــانوا  ثيــــري ...  ثيــــري  جــــدفًا..   ــــانوا   هــــم  

ــ        ــي أ نـ ــد ، فـ ــا يبـ ــم، فيمـ ــون.. فهـ ــ  ن.. ينتفضـ يهتـ

ــدى      ــاع إحــ ــون إيقــ ــم يالحقــ ــب.. أ  أنهــ ــ رات الحمــ ســ

. أ   صـ ة ممّ ـة     فات الـنما .. مـا ن.. اأفريقيـة!.  مع

 م  موسيقب الـنم تون الم   ة!

ــ   ــالوا ل ــسطراف قميصــ  اأ ر،    ،ق  بعــد أن أنــذ ا ب

 : ي الخطو  الطوي ة البيضا 

  ــب هونــك يــا أنــت!.. الــدنيا مــا برحــت بخيــر!..     

  الومس ما الت مط ع م  المور،!..

يــديهم لــم ي ــأل بــل ننفــ،!ن بــسطراف أصــابع ، أ     

التي ممنع  م  السير..  مضب يفر  بذرا ي  النـاح تي   
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أ تاف المحتودي  الم تاي  الموبعي  بال هو.. مضـب  

 حتب ب   ق أل نال حمةن  مه تها!..  هناا  ق !..

 ق  حتب ا تنـ ت منـانير  برا حـة الممـر اأسـود،      

الـــذي  ـــان ينـــدى غـــر رًا بتـــدفق الرغبـــات  اأحــــال        

 الرا فة!..

ــ  ال  ــيس مـ ــ     لـ ــم ، أ  أصـ ــرف اآلن اسـ ــم أن نعـ مهـ

 فصــ  ، إنــ  هــو الــذي رفــ، أن يع ــ  ل ــم  لــك، فقــد    

قر ر أن يدنل هذ  القصة أ  نالحد مةن،  يخر  منهـا  

نمتخفيفــًان، م هــوًف  غيــر معــر ف، يريــد أن يمــرف ب ــم    

 ح م غام،، ف م تمل إفاقت م، إّف  قد نسـيتم معاـم   

 !قصت  أحداا

د مســتقر فــي  ــل مســا    قــال  را حــة الممــر اأســو  

ال سد: أريد ناسًا!.. أريـد أن معر نـي هـذ  اأجسـاد،     

، ج ــدي حتــب متفتــت  ــل الوــياطي  التــي مســ   محــت   

  سن  يسمعهم يصيحون في  جه  بصوت  احد

 .. أريد..  حمة!.. -

 أجابو :  

 ي عنك ال  !.. -
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أريد أن أقتحم  يون  ل الواقفي  هنا.. أريد  -

!.. مسيل دمًا.. أ  رغبة، أ  أن أنترقها، حتب مسيل

 حبفًا

  سن  ما ال يسمعهم يردد ن: ي عنك ال  !..

قال: نذ ا قميصي هذا،  انور     ب رأ  أ  ب 

بناية في مدينت م!  سسقطع ل م يدي أن لم مطـ    ـب   

نهــر الــراي   ــل اأســماا الصــغير  التــي مب ــ  ل تــوف ســ   

  ســت ي  )هــو اآلن فــي فران فــورت بسلمانيــا(     الرشــد..

ــا ســتموت؛ أن      ــب الوــاط !..   ه جما ــات لتمــوت   

أبالســة رغبتــي ســتنبعب   يهـــا  الوــهأل.. فــي الوـــر،      

مع مت  ل شي ، إف مسسلة أن نأموت فـي ال هـأل،  مـا    

 مموت الفراشةن!..

 هل ما الوا يصيحون في  جه  ل مر  الثالثة:  

 يع نك ال  !.. -

 :  قال

..  ـة  ال ي هـذ   أقابـل  أن أممنـب   نـت  م  أمدر ن -

.. الوــر ي مـدينت م  ابـ  ن غومــ ن أقابـل  أن أممنـب   نـت 

  شـــا ر،   امـــأل، أنـــ   مـــ  أ ثـــر  نـــ   معرفـــون ف أنـــتم
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 أ ثـر    جـدان م   قـول م    ـب  سـيطر   أن ..  في سوف

ــ  ــ  مـ ــرن، نصـ ــاب يون  أن قـ ــال نـ ــ  قـ ــذا: ن نـ ــو هـ  هـ

ــل ــتم!ن الرجـ ــدر ن ف أنـ ــ  مـ ــان أنـ ــرًا  ـ ــي ح ـ ــق فـ  ح ـ

 ف ســهمًا  ــان ،(ورتفران فــ) المدينــة هــذ  فــي الســ ينة

  هــي مامــت لقــد ،نأنيــتن الفامنــة معرفــون هــل!. يهــوي

 معرفـون  هلن.. غوم ن أنياب آثار فسامينها محت مخفي

 انتوـــ ها لقـــد الموســـيقب  فـــي أســـتا   ابنـــة ،نمـــارين

 مـ     تـأل !.. يصـيح   هـو  اأب هذا يد محت م  غوم 

 هــــلن.. العاشــــق نــــ   : نالوــــهير  مســــرحيت  أج هــــا

 فـــي غومـــ  طعنهـــا اأنـــرى هـــين! ريكفريـــدن معرفـــون

 لهـا   تـأل   ل نـ  !.. اأرض أ مـا،  دمهـا  ب   حتب ق بها،

ــب ــا  ــوض  هــذا.. أشــعار  أح  ــا ي فيه    رهــا، ظــل م

 ال عـي   العاشـق  هـذا !.. النا  ألسنة شغاًل غوم     ر

!.. ليفهمنـي  ال ي ـة  أقاب ـ   أن أممنب  نت - غوم  أ ني -

 بــسن   ــي م أشــار  ربمــا!.. غومــ  صــفعني ربمــا!.. هيــ 

 !..هنا م  مطر دني

 بصــوت يتــابع  هــو.. اأرض نحــو رأســ  أرنــب ثــم

 : الحمب بالو   مثقل.. م سور
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ــا - ــرف أنـــ ــارن أن أ ـــ ــون فن ال بـــ ــًا يتقب ـــ  أحيانـــ

 إنســـانًا  ـــان غومـــ !.. صـــدر برحابـــة الصـــغار حماقـــات

ــث  م مث ـــي  يهـــذي  يوـــرب، يس ـــل، ــان  ل نـــ ..  مـ   ـ

ــق، ــع، يعوــ ــتري  يبيــ ــي  يوــ ــو، فــ ــوى، ســ ــو الهــ   هــ

 ال ثيـــــري  نفـــــو  فـــــي الحســـــرات  رع  ـــــ  فيتوقـــــ 

 . ال ثيرات

أنذ   نهبًا بي  أ تـافهم فـي ق ـأل نال حمـةن.. فـي      

حــي ال حمــة الــذي يســمون  نس ســنها  نن.. لــم م ــ    

ــال     ــل المــ ــا  أهــ ــ  ل قــ ــرد مر ــ ــا م ــ فران فــــورت، لي تهــ

 الت ــــار  مــــ  شــــتب أنحــــا  اأرض.. ي يجــــون هنــــا..  

لتحقيــق الصــفقات  العقــود نــالل    ل تفــاهم.. ل تبــادل.. 

العا .. فران فـورت لي تهـا  انـت ثوبـًا أفريقيفـًا فيـ  ألـوان        

  ثير ..   نارف  ثير ..  مو الت  ثير  أيضًا!!

 ـــــل شـــــي  فـــــي نس ســـــنها  نن  ـــــان يغنـــــي!..  

ــرع     ــت متـ ــة،  انـ ــمرا  العريضـ ــبية السـ ــا فت الخوـ  الطـ

بسيدي النا  في طول مقاهي الحـي   رضـها، إنهـا هـي     

أنــرى  انــت موــأل!..  انــت متــسف  مــ  العــر،،  مــ    ا

بقايا سـ ا ر ال بـا  ..   طاسـهم..  ل نهـا،  هـذا هـو       
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ــة     المهــم،  انــت مخفــي محتهــا بعــ، المفاهمــات الخ ول

التــي مــتم باأقــدا  أ   برهــا.. أجــل! فسقــدامهم محــت       

هذ  الطا فت العريضة،  انت هي الوي  الوحيد الذي 

ــب     ــياًل    جــود بقيــة متواضــعة مــ    يم ــ  أن يتخــذ دل

 الحيا  ن الحومةن.

مد  رج  ، هو أيضًا، يريد أن يفعل  ما يفع ون!.. 

أنــــذت قدمــــ  النحي ـــــة    يريــــد أن يتحــــدفا بقدمـــــ !..  

ــي       ــرع فـ ــق، موـ ــة العنـ ــة طوي ـ ــذا  بنيـ ــي حـ ــة فـ المدفونـ

نمفاهمن حالم مسهأل مع قد  أنـرى!..  انـت بالتس يـد    

  :قد  امرأ ! رفعت رأسها صاحبة القد  مسسل

 !أنت  أي  م  -

 :بن ، قال

 !الويطان م  -

هـــ ت  تفيهـــا،  مـــا يفعـــل  ـــل البنـــات المســـ ونات  

 بعفاريت الرغبة، ثم قالت:

 !..أصدقا ك  أحد هو هل سميت ، الذي  هذا -

د ن أن ي يـــأل، أنــــذ  سســــها الـــذي  ــــان يرشــــح   

ــت        ــد  محـ ــب يـ ــم أرنـ ــارد ، ثـ ــغير  بـ ــرات صـ ــذرات   ـ بـ
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أ ــاد ال ــس   الطا لــة يســفح مــا بدان ــ    ــب اأرض..   

فارغًا يدفع  نحوها بقو .  قبـل أن مت قفـ  بيـدها،  ـان     

قـــد مـــو فع   ـــب اأرض قطعـــًا صـــغير ،  هبـــت فـــي  ـــل 

 ام ا !..

   ــــــب الــــــرغم مــــــ  غ بــــــة الحنــــــاجر ..  ج بــــــة  

في هذا المقهب، إف أن ال با     هـم التفتـوا    ..الخناجر

هل  ـان يضـحك منـ      نحو مصدر صوت انتحار ال س !

ــود  ــل الموجـ ــهم د ن    ـ ــو يرفضـ ــم.. فهـ ــا .. فيهـ ي  هنـ

 استثنا !..  

ــم      ــ  ثـ ــول  نقـ ــارب( حـ ــوفية )إشـ ــترم  الصـ ــوى سـ لـ

 نه،!.. فسنذم  م   را   مقول ل :

 ..!اج س -

 قال  هو يضع  ف    ب  تفها:

 إلــب أحتــا  فسنــا!.. الرصــي  إلــب أ هــأل أن أ د -

 ن!.. حمةنالـ م  الخر  

 قالت  هي مدفع  بقو  نحو باب الخر  :

 . ال حيم إلب ا هأل!.. يالعي  فيك ال حمة -

ــ  - ــي مر تـــ ــو يمضـــ ــار ، نحـــ ــا  الخـــ ــا فالنـــ  هنـــ
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 ي فـي .. يفهموهـا  لـم   إن حتب اآلنري ، رغبة يحترمون

 .رغبتك  سبيل طبعًا.. سبي ك ليخ وان مرغألن أن

قبــل أن يوصــد بــاب المقهــب ن فــ ، اســتقرت  ينــا   

  ــب طا لــة أنــرى ) ريضــة هــي اأنــرى(، فــي أحـــد        

 ان يحتويها رجل يحسب  م  الصـي ..  أر ان المحل.. 

 آنــر يعتقــد أنــ  مــ  أفريقيــا..  بينهمــا امــرأ  شــقرا ،   

ــ ينة      ــذ  المسـ ــة.. هـ ــد ألمانيـ ــة.. أ يـ ــا ألمانيـ ــد  أنهـ يبـ

 هبــت بهــا الســنون بعيــدًا  ــ  ســ  العوــري .. ثالثــتهم  

الصــيني  ــان   ـانوا يضــح ون بسصــوات مرمفعــة جــدفًا!.. 

حك م انـًا   ـل   يضحك، د ن أن يفهم شـيجًا..  ـان يضـ   

اآلســـيويي !..  اأفريقـــي  ـــان يضـــحك،   ـــل التـــدابير 

التــي فــي رأســ  متــدـفق بوراســة فــي أصــدا  قهقهامــ ..    

ــذي       ــب مس ــل النصــ  ال ــا الخبي ــت  ين أجــل!.. فقــد  ان

يوالي  م   جـ  المـرأ .. أمـا هـذ  الوـقرا ، فقـد  انـت        

ســعيد  جــدفًا؛ أنهــا  انــت مهــر  محــت قــدميها قــارمي    

ــا!..  ــام تي :  ــتهم شــر ت أصــوامهم    آســيا  أفريقي ثالث

 قهقهامهم مطغب   ب الحناجر، التي جـا ت هنـا لتهـرب    

 م  الصمت  الوحد !..
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ــي ..    ــابط مفتــ ــ  ضــ ــتر، الســــمع..  سنــ مضــــب يســ

 ســـ ري يتحم ـــل مســـ  لية مـــا يضـــمر النـــا ،  مـــا ف 

 يضمر ن.

 قالت الوقرا :  

 أنا ف أحأل النقاب نالف رين!. -

 قال اأفريقي:  

  ف أنا!. -

 قالت:  

ــا ف أحــأل أن     - أن هــذ  المناقوــات نشــغلن،  أن

أشــتغل بــسي شــي .. أريــد أن أبقــب نبيضــا ن.. ناليــة   

 م  أي شي ..

 قال اأفريقي:  

ــون     - ــة المولعــ ــي.. فاأفارقــ ــا   ي مــ ــذلك يــ ــا  ــ أنــ

بالنقوب  األوان، هم اأشـد غموضـًا..  اأشـد  سـاًل     

 أيضًا.

 ثم أضاف اأفريقي:  

ي  معنـــــا ، أن م ـــــون  ـــــاطاًل..  نـــــدما  أن معـــــ -

 موتغل ل  ي ون لديك  قت  اٍف ل ي معي !..



 

 240 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

 الصيني  ان د ر  أن يضحك فقط!

مقد   صـاحبنا حتـب ب ـ  طا لـة هـ ف  الثالثـة.. ثـم        

 قــ !.. رـ ــ ت هــذ  المــرأ  فــي صــدر   ينــي ،  سنهمــا   

 حربتان.. ثم قالت:

 !.سي ارمك  بها موعل نارًا مريد -

 بسخرية: ردف

 مع ـون  باستبدال   يك أشير أن أريد بل..  ف -

 !أسنانك

 قالت:    ها غضأل:

 الثقي ــة أقــدامك مســحأل ججــت ألهــذا!.. قــذر يــا -

 !..طا لتنا إلب

 :الطا لة   ب يد  يرّ    هو ،أجاب

 اأفريقــي هــذا  أنصــح.. الصــيني أصــفع ججــت -

 أيضـاً  أنـا  أنني: أنت لك  أقول!.. يعود إلب أدغال  بسن

 !..لما ا  مدري  هل  ل  ن. الف رين لنقابا أحأل ف

 قالت:  

 ف!.. -
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 قال:  

أن  ف ي تقي في سوفان إف  ينحـدران إلـب أ قـح     -

 ما في دان ها!..

 قالت:  

 ثم ما ا !.. -

  هو ينار إلب الثالثة:   ،قال

 قبح م ال   أجمعي !.. -

 قال اأفريقي:  

 مسدب!.. -

فضـــحك الصـــيني، حتـــب ســـقط رأســـ    ـــب  تـــ        

ــ  أي     ا ــب  ـ ــان يبحـ ــ   ـ ــذلك!..  سنـ ــ   ـ ــقرا ، ليتر ـ لوـ

مناسبة موامية لهذ  الفع ة.. أسـتسنفت الوـقرا  حـديثها    

ــم يد ــ      ــب   فهــملصــاحبنا الــذي مــا ال  اقفــًا )ل أحــد إل

 ال  و (.

ــت ّ م الـــذي الوحيـــد الحيـــوان هـــو اإلنســـان - .. يـ

 فقـد   لهـذا، !.. يعقل الذي الوحيد الحيوان أيضًا  هو

 !الحيوانات باقي بي ن اأ  بن  ان

 قال بهد    هو يوعل سي ارم ..
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 بهمــا يخــتص صــفتي  هــامي  بــسن لــك قــال  مــ  -

 ياسيدمي الحيوانات ف ل مسمين ،  مان اأ  بن ال ا  

 لإلنسـان  يحـق   ف.. مفعـل   مـا  مقـول  ما  مدرا مت  م،

ــسي ــب ين ــر أن حــال ب ــر     ــات مــ  غي  اأنــرى الحيوان

ــر، التعبيــر   ــب القــدر   مــا يفهــم ف أنــ   ــردلم  التف ي

 !..مفعل ما أبعاد يدرا  ف.. مقول

 قالت:  

 أنت م نون!.. -

 قال:  

ــا نتصـــوفر.. ف غـــة الحيوانـــات    - ــسلة أ قـــد ممـ المسـ

اأنرى  طريقة مف يرها أ قد م  لغة اإلنسـان  طريقـة   

مف يـــر ..  الحيوانـــات متميفـــ  بفهـــم لغـــة اإلنســـان، إلـــب   

اإلنســان ف يفهــم  جانــأل معرفتهــا التامــة ل غتهــا.. بينمــا   

ســـــوى لغتـــــ  فقـــــط!  الحيوانـــــات  ـــــذلك معـــــي  ـــــل       

مصــرفامها.. بينمــا اإلنســان ف يتــيقب ل ــل مــا يفعــل فــي 

  ل حي !..

 قالت:  

 م  اأفضل أن متوـق     هذا الهذيان !.. -
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 قال:  

ــي افنطــال،       - ــال يت  ــس ف نقــول ل حمــار: ن ــرن، ف

ــ : نهــ ن، فيقــ        نحــو افم ــا  الــذي نريــد،  نقــول ل

ــو نهــق مــ  ال ــوع لقــال      رأ ســًا..  ل ــ  هــذا الحمــار، ل

اإلنســـان: إنـــ  ينهـــق مـــ  نالبطـــرن،  لـــو نذلتـــ  قـــوا    

المنهد ، ف م يقو   ب النهيق م  ال وع أيضـًا!.. لقـال   

اإلنســان: ســبحان ال ــ ! إنــ  فــي حالــة صــوفية.. حالــة        

  وق  مبتل.. إن  يحمد رب    ب النعمة  العافية!..

  .. ثم قال:نار الصيني إلب سا ة يد

 !..اآلن الوقت جا  لقد -

رفع رأس   ـ   تـ  الوـقرا ..  ام ـ  يموـي نحـو       

مرآ   انـت مغطـي نصـ  الحـا ط المواجـ  فـي المقهـب..        

 بعـد  نار إلب  جه  طوياًل.. طـوياًل.. د ن أن يـت ـ م،   

ثــم  أنــر  مــ  جيــأل معطفــ  مسدســًا صــغيرًا!!.. لحاــة

صــوت مهــا ى   ــب اأرض، بعــد أن مــا  المقهــب   ــب    

الرصاصة التـي أ د هـا رأسـ !! لـم يعـرف أحـد لمـا ا..        

ــح ام       ــب بضــ ــر المقهــ ــان يف ــ ــذي  ــ ــا   الــ ــر ال ــ انتحــ

  قهقهام !..
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 نار صاحبنا إلب اأفريقي،  إلب األمانية، ثم قال:

 فـي  الر يسـة  العنـا ي   أحد رأيتما متب: أسسل ما -

 مـــ   ســـبأل  أي حمـــار  انتحـــار  ـــ   يع ـــ   مـــا  جريـــد 

ــ هــذا!.. اأســباب  ــرغم ب   ــر ي قــي ممــا ال  مــ  الحمي

 ! اضطهاد  مبخيس، ضنك،

 قالت الوقرا :  

 إ ًا.. اإلنسان حيوان ينتحر!.. -

 قال:  

نعم، هذ  هي الصفة الوحيد  التي مهميف  اإلنسـان   -

   بقية الحيوانات.. أي حيوان آنر ف يم   أن يخـتم  

 حيام  بنفس ، مهما ب   ب  اليس  أ  الب  !..

اي ال يحـو  بعينـ  حـول الوـقرا ..      ان اأفريقـي مـ  

يسنذها طوًف   رضًا،  في  ـل ام ـا !..  ـان مـا يـ ال      

نيدبر!ن..  ان ما ي ال ُيخّطط: م  أي  ي ـأل أن مبـدأ   

 غارم  السودا ،  ل ن  أنيرًا فض ل أن يت ـ م:

 !..مقول  ما  ل في مثاًل الحمار مسنذ لما ا -

 رد  صاحبنا:

 أغبـب  الحمـار  إن :يقولـون  الـذي   أ لجـك  ي ذبون -
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: لـك  أقول  ندما  أنت.. ال ا نات أغبب أ .. الحيوانات

 !..لك شرفًا  لك محتسأل أن ي أل!.. حمار يا

ــة بيــد ،  هــو     انــتف، اأفريقــي.. ثــم ضــرب الطا ل

 فع  يني  نحو الخار !..ري

صاحبنا لـم يسبـ !.. بـل، محـديفًا، أنـذ يقـرب  جهـ         

أنـــ   ـــان  ـــان يغـــالي!.. فشـــك  مـــ   جـــ  اإلفريقـــي!..

يغــالي.. فقــد  ــان يضــغط بســبابت    ــب أنــ  اأفريقــي،  

  هو يقول:

 أن يم ــ  ف فهــو ،نشــاربك مــ  أط ــقن الحمــار -

 !..ينتحر

ــب       ــا نحســ ــسنرًا!..  سننــ ــًا متــ ــسمي دا مــ ــوليس يــ البــ

 في ي  إف لي تأل السـطر اأنيـر فـي مقـارير القتـل!!..     

لقد مـأل بـوليس فران فـورت  ـل نالخانـاتن فـي مقريـر         

 فــا  األمانيــة الوــقرا ، التــي أنــذت فــي صــدرها      ــ  

طعنـة غيــر  امـد !.. أمــا فـي مقريــر   ـ   فــا  صــاحبنا     

المتطفــل   ــب طا لــة الثالثــة.. فقــط اضــطر إلــب شــطأل  

أ ثــر نالخانــاتن بهــذ  العبــار : نم هــولن إ  لــم ي ــد   
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في جيوب  جوا  سفر..  ف أي بطاقة أنرى موـير إلـب   

 شي .

 ندما أنـذ اأفريقـي، يـردد    البوليس لم يفهم شيجًا 

  هو في طريق  إلب الس  :

 !!..  آنر حمارًا يقتل أن يم   ف  الحمار -
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 فـــــالن

 

فهم يذب ون حتـب يسـقطون، أ     -يا حبيبي -ه ذا 

 يختفون م  مدى العي   الذا ر !

فهـم يتضـا لون..  يتضـا لون     -يـا حبيبـي    -ه ذا 

ر فـــ ادا، حتـــب يتالشـــون..  حتـــب مب ـــي أنـــت،  ينفطــّـ 

ــذي        ــالب، الـ ــذ اب  ال ـ ــع الـ ــ  جميـ ــي م عـ ــب ممضـ  حتـ

أنذ هم إلب هذا المس ، الور  الـذي يقتـل ال بريـا !    

  يطع  الطموح!

هــم لصــوص   هــ ف  يــا حبيبــي يســرقون الحيــا ،     

 اأمل  المستقبل!

ــ  فــي        ــان رجــاًل بح ــم الوــمس  اأمــل،   انــت ل

، هــذ  الحيــا  مــحرب  ثيــر  ف محصــب!   ــان أبــو ،  أمــ  



 

 248 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

ــي الصــباح  المســا        ــ  ف ــون حول ــ  ي تف ــ ،  أطفال    جت

  هر الربيع!   ان هـو يـذرع الـدنيا  هابـًا  إيابـًا.. مـ        

ن ــاح إلــب ن ــاح..  مــ    ــد إلــب   ــد.. إلــب أن جــا   

اليــــو  الــــذي مربصــــت بــــ  الــــذ اب  ال ــــالب، لصــــوص   

المســتقبل،  ســرفا، الحيــا ، فقــالوا لــ : معــال يــا حبيبنــا    

ثـــم  ضـــعوا بـــي  أصـــابع  أ ل     ..إلـــب المتعـــة.. معـــال!  

ســي ار  حوــي ، فابت عهــا فــي مــردد،  حيــا ،  ن ــل،    

 مرار .. ل ـ  الـذ اب  ال ـالب  ـانوا دا مـًا هنـا، حولـ ،        

يحاصـــر ن ،  يحيطونـــ  مـــ   ـــل جانـــأل!  هـــم مـــا الوا   

ــال!       ــا.. مع ــا حبيبن ــال ي ــة: مع ــاميح المتع ــ  بمف ي وحــون ل

جــرب!.. جــرب نشــمةن  احــد  أ  شــمتي !  نــذ مــ     

ــب دمــك مــ         ــة أ  حبتــي !!  ادنــل إل قــار الســعاد  حب

هذا السا ل الع يأل نقطة أ  نقطتي !  في صـبيحة يـو    

ــان بح ــم الوــمس       ــذي   ــتح الرجــل، ال  جيــأل مــده  ف

  اأمــل،  ينيــ  فوجــدهما  اهنتــي ، ثقي تــي ، ضــجي تي ،   

 مـد  يديـ  قبالـة  جهـ ، فرآهمـا معـر قتي         من سرمي ..

ــ    ــذع شـ ــ ي تي ،   ـ ــاحبتي  هـ ــيب   شـ ــ  قـ ــذر ، أنه ـ ر الـ

الصي ..  منذ م ك السا ة، انع ست اآلية، فسصـبح هـو   
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الــذي يســحأل جســد  المهمــل ن ــ  الــذ اب،  فــي أثــر     

م   أجـل    يفع ون ب  ما يريد ن ال الب! يب ي  يتهالك

 شمة أ  شمتي ، حبة أ  حبتي ، نقطة أ  نقطتي ..

مضــا ل  ثيــرًا..  مضــا لت أيضــًا محربــ  التــي  انــت  

 بــل هــو،   ب ــت  ا رمــ  التــي  انــت متــدـفق     فمحصــب،

بالتحــــــــدي  الطمــــــــوح، أمــــــــا اأب،  اأ ،  الــــــــ   ، 

 اأطفـــال، فقـــد ثـــو ا جميعـــًا حولـــ  ي هثـــون،  طاشـــب 

 مسنو ي ،  الحي   س را، الخري .

اأب أصـــبح يتهيفـــأل دنـــول المســـ د؛  ـــيال يقـــرأ      

جيرانـ  فـي  ينيـ  غـدر ال ـالب،  نيانـة الـذ اب..  اأ         

تهـــا   ـــب نفســـها طـــوال اليـــو ، فهـــذا غـــدها  مغ ـــق غرف

ــ  اإلنـــس     ــي  يـــديها،  قـــد  انـــت مـــراه    يـ يتخـــا ل بـ

  ال  ..

قالت ال  جة: اسمع يا فالن! اطرد  نك يـا حبيبـي   

ــ ف  الــــذ اب! لقــــد أطفــــ  ا..   بحــــوا..  لقــــد       هــ

اطــردهم يــا  ..اغتــالوني ه ــذا  نــو  فــي ق بــك   ينيــك!

 فـال مـا ،  ف   فالن، ف قد اجتثوني منك.. م  دان ـك.. 

 هوا ،  ف حأل قديم يرفع  نا الضيم  القهر  الم ل..
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قالــت الطف ــة الصــغير  )شــذى(: ســنذهأل اليــو  يــا  

أبــي إلــب مدينــة األعــاب، فهنــاا أطفــال  ثيــر ن يغنــون،   

  يرقصون،  يضح ون.. معال معنا يا أبي!

 ان فالن لحاتهـا يسنـذ حبـة أ  حبتـي .. شـمة أ       

  إلـب ال ـدار  نـا !..  سنـ      شمتي ..  ف س  أسـند رأسـ  

 قد نا !!..

معـــالي يـــا شـــذى.. معـــالي يـــا  اأ  فقالـــت ال  جـــة:

حبيبتـــي.. هـــل نســـيت أنـــ  فـــي مدينـــة األعـــاب ممنـــوع  

 دنول الرجال!!

ثــــم غــــادر   جميعــــًا  هــــو يــــذبل!.. يــــذبل حتــــب  

 انتفب.. انتفب م  مدى العي   الذا ر !!
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 احلب أحلى!

 

 إنها محب  اآلن..   

  ول متسنر     أ انها! ل الح

اسمها إيف ي ، جمي ة، متوسطة القامة، بـل هـي    ..

فــو، المتوســطة بق يــل، هــا هــي فــي شــعرها ال ســتا ي،   

ــب       ــب ال تفــي ،  ينســدل مــ  الخ ــ  إل الــذي ي ســو أ  

منتصـــــ  الاهـــــر،  جههـــــا موـــــع بالحيويـــــة  النقـــــا       

 اإليحـــــا : شـــــفتان ممـــــيالن إلـــــب الغ اـــــة  التـــــوح   

يســـتا نضـــرا ي ، بـــل  رقـــا ي .. ال مي ـــي ،   ينـــان ل

النــا  يمي ــون إلــب العيــون ال رقــا  التــي حــي  موــتد        

الومس   ب شـاط  البحـر، فـي ال نـوب الفرنسـي مـثاًل       

مصـــبحان رمـــاديتي  موـــعتي ،  ال ـــون هنـــا لـــيس  لـــك   
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الحيادي الذي نعرف ، بل هو ال ون المتهي  لالقتحـا ..  

 يقتحمك حتب ف ُيبقب فيك   ب شي !

ونوبي ييــ ،  هــي معــي ، حاليــًا   ـــب     أصــ ها مــ  م  

اأقل، في باريس.  مرها ثالثـة   وـر ن  امـًا..  قـد     

مــــر ا فــــي  –جميعــــًا  – رفــــت قب ــــ  غيــــر ..  ل ــــنهم 

حيامها،  ما يمر  مسافر  القطار بمحطـات لـم م ـ  هـي     

 غاية رحالمهم!

مـر   احـد  فقـط شــعرت إيف ـي  بتع ـق نمـان نحــو       

أنـ  )الحـأل(،  ل نهـا    شاب في مثل سنها..  انت معتقـد  

مبي نت بعد أن مر ها  لك الواب ليت    مـ  غيرهـا، أن   

 لك لم ي   سوى الوعور الم تهـأل غيـر الراشـد الـذي     

يرا د  ل َمْ  ه ف فـي مثـل سـنها.. إنهـا ِغـر  .. أ  أنهـا       

مريد أن م ون ِغر  ! مستس م،  هي ما  أنها مقـا  !..  

يـا فتـب   يـك     مقا    هي منادي مـ  أ ماقهـا: أن اقبـل   

 ال عنة!  

ــة اأ لــب.. أه هــا      ــا معــًا منــذ ســني الطفول همــا  ان

يعرفونــ ..  أه ــ  يعرفونهــا.. بــل فــي ســنوات متــسنر ،    

امخذت العالقـة بـي  اأسـرمي  منعطفـًا جديـدًا،  اد مـ        
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التحامهما.. فقد م     أنوها اأ بر بسنت هذا الوـاب  

 الذي  انت معتقد أنها محب !

محــأل أحــدًا قــط..  انــت مقــول فــي  لــم م ــ  إيف ــي  

دان ها: نإما أنني مخ وقة استثنا ية، حرمني القدر م  

لــذ  هــذ  اأســطور  اأبديــة التــي يــد ونها )حبفــًا(.. أ  

أن النا  يغـالطون أنفسـهم   ـواطفهم  نـدما يبـالغون،      

 فيعتقد ن أن )الحأل( يحيي  يميت!..

 انــت مســتمع إلــب صــديقامها،  هــ  يســردن   يهــا   

امه  مــع )الحــأل(،  فــيه  مــ  مب ــي م ــرح نــديها  ح ايــ

ــدِّ     ــب حـ ــها إلـ ــادى فـــي يسسـ ــ  متمـ ــيه  مـ بالـــدموع..  فـ

 استيحا  مور ع با س مف ع إلنها  حيامها.

 مثاًل!.

 انـــت مضـــحك أحيانـــًا،  نـــدما مســـتمع لمثـــل هـــذ   

الح ايــات..  أحيانــًا  انــت مب ــي!.. لقــد  انــت مضــحك   

  إنهــا مــا  نــدما مستوــعر درجــة حــاد  مــ  ال بريــا ، إ  

انصا ت يومًا لمثـل هـذا نالـوهمن.. أ  أنـ  مـا ال إلـب       

اآلن ن همًان..  هي  انت مب ي  ندما يستيقب نوفهـا  

ــًا ناقصــًا..  هــذا      مــ  أن ي ــون م وينهــا العــاطفي م وين
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المســتوى مــ  ناأ مــة الدان يــةن، أصــبح بالنســبة لهــا     

مصــيرًا  قــدرًا.. بــل لقــد محــوفل إلــب  ســوا  ننــا ،     

 ــب  ــل شــي  فيهــا! حتــب جــا  اليــو  الــذي   اســتحو   

 رفــت فيــ  هــذا )اأجنبــي(، نــ ار   ــب حســي ، الــذي        

أصبحت فيما بعد!.. نعم فيما بعد!.. )محب ( بس راض 

الحــأل  ظــواهر  نفســها، التــي ف ين ــو منهــا أي  اشــق  

 أ   اشقة!.. فهي موعر، فعاًل، إنها نمريضةن جدفًا..  

يـو  أن لقيتـ    م  أي ب د أنت  )سسلت  في    ة  -

 ل مر  اأ لب(.

ســسمرا لــك  حــدا مهمــة العثــور   ــب هــويتي!..   -

 فم  أي ب د ماني  أني قاد  

 م  الور،   ب أي حال! -

  ل   الور،  بير! -

 انــت فــي  ..يــو   !.. أطــال القصــة،  هــي قصــير  

    ة شديد  م  أمرها، فقالت ل  ل ي مختصر الحوار:

 ف أدري أ ًا! -

 د:رد   يها ببر 

ســـس طيك مه ـــة.. نصـــ  ســـا ة، ا هبـــي لقضـــا   -
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ــي     حاجامــــك اآلن،   نــــدما معثــــري    ــــب محديــــد معــ

 لهويتي، ست ديني أنتارا هنا!

 ندما قـال لهـا  لـك،  ـان يريـد أن ي ـد لهـا ح ـة         

)ربما  اهية( مدفعها ل عود  إليـ .. فقـد  انـت فـي هـذا      

ــة مـــ     ــع م مو ـ المقهـــب )مقابـــل لمـــدنل ال امعـــة(، مـ

ــدقا ها  ــعأل   أصـ ــا صـ ــات،  ربمـ ــبان  فتيـ ــديقامها، شـ  صـ

   يها أن متر هم ل   و  إلي   ل الوقت.  

مــرت ســا ة.. أ ثــر مــ  ســا ة.. أ ثــر مــ  دهــر..     

 هــي لــم معــد إل مــال حــديثها معــ .. لقــد  بــرت أمامــ    

أ ثر م  مـر ، د ن أن م تفـت، م ـرد أن م تفـت إليـ  ..      

 هل مريد أن مفتن  بمويتها التي ه ت  مه   يانـ   هـل  

ــب     ــدل إلــ ــتنا ي المنســ ــعرها ال ســ ــغ   بوــ ــد أن موــ مريــ

منتصــ  الاهـــر،  الـــذي مســقط مقدمتـــ    ـــب النصـــ    

الع ـــوي مــــ  الوجــــ ،  هــــو يســــت ديها لتعيــــد  ب فهــــا  

 المال  ي إلب م ان   سط الرأ ،    ب جانبي  !.

نربمــــا أنهــــا ن ولــــة.. فهــــي مســــتحي أن معــــود      

ل حــديب معــي مــ  جديــد. مريــد أن أد وهــا أنــا هــذ         

 ر  لتحميسها!ن  ان يقول في نفس .الم
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هــا !.. هــل  رفــت مــ  أي ب ــد أجــي  ! )ســسلها  -

 هو يقودها م  طـرف اليـد.. مـ  طـرف الق ـأل.. نحـو       

 طا لت  الخالية(.

ــا أي    ــ ،  ل ــــ  د ن أن محمــــل نارامهــ التفتــــت إليــ

اهتما .. ثم ا تفت بسن قالت ل   هي م يح يد  اأنـرى  

     تفها:  

 ف..!.. لم أ رف. -

ــًا    ثــم  اســتدارت حــول نفســها  ــاأفعب  مر تــ   اقف

يحصــي بعينيــ  المتن ســتي  أ قــاب الســ ا ر،  مخ فــات 

 أقاد  النا    ب اأرض!

لم ي   يهمها أبدًا أن معرف م  أي ب د ي ي ،  ف 

فــــي أي ب ــــد ســــيقيم!.. فمــــا أهميــــة أن ي ــــون هــــذا       

ــًا.. أ     ــديفًا.. أ  إيرانيفـــ ــتانيفًا.. أ  هنـــ ــي( با ســـ )اأجنبـــ

قيفًا.. أ   ربيفًا.. أ  أي شي  آنـر !..  لقـد سـسلت     أفري

   أص  .. ممامـًا  مـا لـو سـسلت بـا ع الفا هـة  ـ  سـعر         

البرمقـــال اأســـباني، فـــذلك ف يعنـــي دا مـــًا الرغبـــة فـــي       

الورا .. ربمـا اسـتر تها مالمحـ  الحـاد ..  ربمـا لفتهـا       

ــذ     ــا مفــــرد  بهــ ــك.. ربمــــا أ  بهــ شــــعر  اأســــود الحالــ
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ف موــب   ــل الســحنات الموجــود  هنــا!.. الســحنة، التــي 

  ل  لك لم يذهأل بها بعيدًا،  ما يتصو ر هذا الورقي، 

الذي يسبب نيال  الرحأل إف أن ُيفـر  فـي مفسـير  ـل مـا      

يــد ر حولــ ..  مــا مــسبب  اميتــ  الوــديد ، إف أن مغــالي   

في إنوا   القة محابية بي  ما يقول  اآلنر ن،   ـل مـا   

 هام ، أ  ارمياح  الوخصي!يحقسق رضا ، أ  أ 

 سسقول لك م  أي ب د أنا! -

قال لها  لك، بعد أن استوقفها ل مـر  الثانيـة،  سنـ     

يرجو أن متبدفل نارمها الالمبالية نحو !..  م  يـدري،  

ــ      ــرى، إ  ْي وــ ــتقف  بوــ ــا ســ ــع أنهــ ــان يتوّقــ ــا  ــ فربمــ

ــة لفارســــها الم هــــول!.    الح ــــاب  ــــ  الهويــــة الغامضــ

د اضطر ف س  إلـب قطـع ابتسـامت     أ   !.. يال عنة!.. لق

 الد يفة   ب  قع   مامها ال افة:  

 بسر ة لو سمحت، فسصدقا ي بانتااري! -

 ردف  هو يبحب    بقايا الريق في فم .  

حســنًا!.. أنــا إيرانــي.. اســمي )نــ ار( ججــت هنــا  -

لدراسة الفنون ال مي ة.. فسنا رسا !.. أنا أيضًا انحدر 

 م  ساللة  ربية..  
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 قاطعت :   -

  .. مورفنا.. أممنب لك إقامة سعيد ..  آ -

 ثم ل ست إلب أصدقا ها. -

مقــابال أ ثــر مــ  مــر ، فــي أيــا  أنــرى، فــي المقهــب   

 ام ، أما  مدنل ال امعة الضـخم، يحـدثها  ـ  الفـ ..     

ــار     ــر ..  حضــــ ــالد الفــــ ــا ..  بــــ ــر ل..  الوــــ  البتــــ

 ســرى.. حــدثها  ــ   رادشــت،  الم وســية الفارســية     

ن أيضــــًا  ــــ   ــــل الوــــر،..  القديمــــة..  انــــا يتحــــدثا

   ا بــ ..  لياليــ  القمريـــة..  ات الن ــو  الســـاطعة..    

  القال د..  الخر ..  الودع..  اأبخر  السحرية!

ــ ارًا       ــي ..  هــو أن ن ــ  إف  ــت مدر  شــي   احــد  ان

سـيعدف فـي حيامهـا  احـدًا مـ  العـابري ، فهـي لـم منتاـر          

 إلب اليـو ،  ـي ي ـي  هـذا اإليرانـي مـ    ـب بعـد آفف        

اأميـــال لـــيمأل ق بهـــا حنانـــًا  نحبفـــًان..  مســـسلة الحـــأل  

الذي يسر،،  يقتل،  يبعب   ب اأر،، إنما ي  س إليـ   

ــأل      ــات الحـ ــي ر ايـ ــينما ية..  فـ ــار  السـ ــي اإلثـ ــا  فـ النـ

ــ       ــات  واطــ ــي ح ايــ ــية..  فــ ــي الر مانســ ــة فــ المفرطــ

الفر ســــية..  النبــــل البرجــــوا ي!..  الحــــأل إن  ــــان      
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فـإن   -معترف با تقـاد  أحيانـًا    هذا ما  -موجودًا فعاًل 

قـــدرها الـــنحس قـــد ح بـــ   نهـــا.. أ  لعـــل مصـــيرها       

ــ       ــب بـ ــذي يت اـ ــيم، الـ ــذا ال حـ ــا هـ ــد  قاهـ ــر، قـ الموـ

 البور، منذ أن ن ق ال   المرأ   الرجل.  

إنهـــا مفّ ـــر هـــذا الت فيـــر،   مـــا شـــا ت أن مخـــادع   

نفسها؛  ي ماـل في سال  مـع  سا سـها المخيفـة،  مـع     

 إف فهــي فـــي الواقــع مطمـــح إلــب حـــأل     ق قهــا الـــدا م.. 

رجل  سي امرأ  أنرى.. فهي مريد أن محـأل رجـاًل !..   

ــيس        ــةن النســا ،  ل ــ  نرغب نعــم!..  ل ــ  فــي حــد د أن

مصــيره ..  هــذا فقــط مــا  انــت مخت ــ  بــ   ــ  أ ثــر     

 قرينامها!

ســــسلت  يومــــًا  هــــي مرفــــع ب  تــــا يــــديها شــــعرها       

 :  ال ستنا ي إلب ما فو، رأسها، ثم مد   ينهمر

 هل أحببت قط في حيامك ! -

 أجاب في مباشر  غير منتار :

 رفت نسا   ثيرات،  ل ني أحببت امرأ   احد   -

 فقط.. آخ.. لقد  نت أشعر أن ال   ن قها م  أج ي!

  لما ا هي بالذات    -
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ــان(..  ــان      - ــد  المهيــس  لمــل  )الم  ــت الوحي  ان

 يخيل إّلب أنني صنعتها بيدي..

نك شا ر! )قالت لـ   أ  .. ما أح ب  المك!..  س -

 لـــك،  هـــي مـــدا أل بسصـــابعها النحي ـــة شـــعر  اأســـود 

 النا م(.. ثم سسلت :  

  ل   أي  هي اآلن ! -

 م  فجت م  رجل آنر!  هي اأنرى..   -

 ـــان يع بهـــا  المـــ   ـــ  المـــرأ  التـــي أحبهـــا،  إن   

يومـًا مـا ج سـت    ..  انت قد سـمعت مثـل  المـ   ثيـرًا!    

يقولــــ  نــــ ار  إلــــب نفســــها مقــــول: ن ل ــــ  إن  ــــان مــــا 

ــا اأنــرى مــ         ــ  ن قنــي أن ــي أن ال  ــذا يعن صــحيحًا، فه

أجــل رجــل معــي .. ل ــ  أيــ  هــو هــذا الرجــل !   يــ   

ســسجد   إن م ــرد إثــار  مثــل هــذ  التســاؤفت، م عــل  

 التف يــر فــي مســسلة البحــب  نــ  مســسلة شــيقة  مثيــر !      

 ها.. ها.. ها...ن

استمرت مضحك بصـوت مرمفـع، ثـم مابعـت متحـد ا      

 :سهاإلب نف

ن ل نهـــا  م يـــة شـــاقة  مهمـــة مســـتحي ة! ي يـــدها  
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معقيــدًا، أننــي ف أ  ــم  يــ  ســسهتدي إلــب هــذا الرجــل    

الذي ن قني ال   م  أج ـ ! هـل سـي ون اسـمي م توبـًا      

 ن  ب جبهت  مثاًل !.. ها.. ها.. ها..

ثــــم مابعــــت: نف أريــــد أن اشــــتر  فيــــ  أن ي ــــون   

ــًا، إلــب آنــر ال   ــًا، أ  غنيف مواصــفات التــي   ســيمًا، أ    يف

يتود ، بها  ل البنات.. أن  قد ي ـون  سـيمًا  البـدر،    

   يفًا  ما لم ي   م  قب   أي رجـل آنـر،  ل نـ  يع ـ      

   مل   ل نالم انن.. هـذا الم ـان! السـحري الـذي     

يتحد ا  ن  ن ار.. أجل!.. هذا الم ان! الـذي يد ونـ    

د فــي بعــ، اأســر المطمجنــة: الســعاد ..  ل نــ  بالتس يــ  

 شي  آنر غير السعاد !ن 

انتصــــبت  اقفــــة، ثــــم ام هــــت نحــــو المــــرأ  مناــــر  

مبتسمة إلب  جههـا الـدقيق المتـوهو المحتوـد بالنقـا       

 الحيويـة  مابعــت: ن.. ف.. إنــ  ف يم ـ  مصــور الحــأل   

ــة    ــر فــــــي  م يــــ بهــــــذا اأســــــ وب.. إن م ــــــرد التف يــــ

نالتفتي ن هذ ، مثير في نفسـي الضـحك.. إنهـا مهحـوفل     

  إلــــب مه لــــة.. ف شــــك أن هــــذا اإليرانــــي الحــــأل نفســــ

 م نون!..ن  
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موــــت حافيـــــة القــــدمي .. فـــــي ثوبهــــا الوـــــحيح،    

 مفامنها المتفدقة.. ثم أنرجت لنفسها في المـرآ  التـي   

انتصبت   ب أحد جدران الصـالون.. أظهـرت أ ثـر مـ      

نص  لسانها.. ها هـي مغنـي  هـي مت ـ  نحـو البـال ون       

سي الموهور ميوـيل  أغنية نقصة جمي ةن ل مغني الفرن

فوغــان..   لمــا اســتقرت   ــب البــال ون  انــت ممســك       

ــب     ــمها إلـــ ــاج  الحديـــــدي الـــــذي يقســـ ــتيها الحـــ بقبضـــ

نصــفي .. نصــ  يــرا  المــار ،  نصــ  ف يــرا  أحـــد..       

ــابري        ــب الع ــو !.. أنــذت مناــر إل يم ــ  فقــط أن يتخي 

ــوههم..     ــتفحص  جـــــ ــل.. مـــــ ــي  المقابـــــ ــب الرصـــــ   ـــــ

هم.. بعـــــد لحاـــــة،  قامـــــامهم..  مالبســـــهم..  أشـــــ ال

 أنذت متمتم ب  مات م اد م ون مسمو ة:

ن ف.. هذا مسـتحيل! إننـي ف أرى فـيهم أي رجـل     

مناسأل..  مع  لك م  يدري ! ربما  ان الرجـل الـذي   

ن قت م  أج   بي  هـ ف !.. مـرى هـل يتعـي    ـي  أن      

أجـي   ـل يـو  إلـب البـال ون أناـر إلـب العـابري ، لع ـي          

اسـأل!!..   نـدما أجـد  أقفـ  إلـب      أ ثر   ب رج ـي المن 

 نقـ !..  أقـول لـ : قـ !.. فسنـت  حـدا الـذي سـتقيم         
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فــي صــدري، ق عــة شــامخة مــ  افقتنــاع يتــدا ب ن فهــا   

ــي     ــ، أننـ ــو رفـ ــر..  لـ ــع آنـ ــثاًل  –أي مط ـ ــت  –مـ لسـ

ــبأل      ــ   .. أ  أي سـ ــ  متـ ــد.. أ  أنـ ــي يريـ ــرأ  التـ المـ

آنر! ف يس لي إف أن أشهر مسدسًا في  جهـ ، أسـحب    

ربطــة  نقــ  إلــب الــدانل، ثــم أقفــل   يــ  البــاب!..      مــ 

 ها.. ها.. هان.  

ــي معـــا د الـــدنول إلـــب       ــح ت مـــر  أنـــرى،  هـ ضـ

ثــــم ســــ تت ق ــــياًل،  قالــــت: ن ل ــــ  مــــا هــــذا   الغرفــــة

ــل،       ــم يقـ ــو لـ ــ ي  ! فهـ ــ ار المسـ ــأل نـ ــا  نـ ــي  ! مـ الت بـ

 فغير  قال: إن النا   نـدما يحبـون فبـد أن يسـبقوا     

ــرى      ــذ  الخطـــو  بخطـــو  أنـ هـــي نالتفتـــي ن  ـــ    هـ

الوــريك المناســأل.. بــل لقــد قــرأت فــي م ــان مـــا، أن        

هناا إلهامًا دان يفًا غامضـًا معقـدًا، هـو الـذي يم ـ  أن      

 .ني ذب امرأ  ما إلب رجل ما، أ  الع س

ف ــس  رن  جــر  الوــقة..  ــادت مقــول فــي نفســها،   

 هي مت   نحو الباب.. مفتح  نأ تقد أنني أستطيع أن 

اًل مثل  ال  ن ار.. ليتنـي  تبـت مـا دار    أقول  المًا جمي

فــي رأســي قبــل ق يــل.. أ  ليتنــي أســتطيع مرديــد    ــب  
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ــ      ــب ف ياــ  أن ــادر  – حــد   –مســامع  اآلن..  حت الق

   ب التف س !ن.  

دنــل نــ ار، فبادرمــ  بهــذا الســ ال الــذي لــم يســبق  

 لها أبدًا أن  جهت  إلي  قبل اليو :  

 هل محبني ! -

مامــًا بهــا،  يــدا أل شــعرها   أجابهــا  هــو ي تصــق م 

ال تســنا ي المنســدل   ــب  تفيهــا.. يدا بــ  ب  تــا يديــ    

م  اليمي   م  اليسار، ي مع  نحـو الخ ـ ، ثـم يد ـ      

 ينهمر:

أجل!..  هذا هو السبأل الوحيد لوجـودي معـك    -

 اآلن!

 مردف..  هي مسنذ  نحوها م   تفي  العاليتي :

إجابتـك  ف.. أجبني بصراحة..  ف ماـ  أبـدًا أن    -

ست ون قاسية، حتب لو  انت بالنفي ال امل.. ف يس لي 

 نأل في أّف أ ون المرأ  التي ممأل فيـك  ـل نالم ـانن،    

 هــذا بالضــبط  مــا لــو   ــ ت أنــت  ــ  القيــا  بهــذ           

المهمة معي، هل لك  نأل في  لك !.. أجبني بصراحة، 
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 ســــوف ف أقــــذفك إلــــب الخــــار ، فسنــــا أقاســــمك هــــذا 

 المفهو !

 ياًل، ثم قال:  م عثم ق 

يع بنـــي  ـــل شـــي  فيـــك.. أقـــول:  ـــل شـــي !.  -

 أشـــعر بســــعاد   ارميــــاح بـــالغي ،  نــــدما أ ــــون إلــــب   

جانبــك..  مــا ينقصــني هــو نالحنــي ن.. أ  نالحاجــةن   

 –مـــثاًل   –الدان يـــة العارمـــة لـــد ا  حضـــورا.. فسنـــا     

أ تقد أنني سـسمغ أل يومـًا مـا   ـب ألـم ابتعـادي  نـك..        

شـعر  بسنـ ، سـيتم حتمـًا.. إمـا      أ ني نافبتعادن الـذي أ 

بالعود  إلب بالدي يومـًا مـا.. أ  بم ـرد شـ ار مبتـذل      

يقـــع بيننـــا،  مـــا يقـــع بـــي  أي امـــرأ   أي رجـــل.. إن       

الحني  الدا م، هو ما نسمي  نالحألن.. الحأل الحقيقي 

طبعـــًا..  هـــو قـــد يـــسمي..  قـــد ف يـــسمي.. ف أدري!..  

 لعّ   يسمي أحيانًا في أ قات متسنر !!

 بتسمت  قالت:  ا

 أه ذا محبون في الور، ! -

 أجابها:

النا  في  ل م ان يحبون ه ذا!،  ل   في  ل  -
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م ان أيضًا هناا مـ  يحـأل المـرأ  نرغبـةن،  هنـاا َمـْ        

يحبهــا نمصــيرًان..  اأنيــر ن ي ونــون دا مــًا أقــل يــا     

ــل     ــي  ـ ــا م فـ ــد أن المحـ ــبأل، ن ـ ــذا السـ ــيدمي..  لهـ سـ

ــايا الطـــال،   الخيانـــة إلـــ ..  أرجـــا  اأرض م يجـــة بقضـ

 لهذا السبأل أيضًا، ن د أن الووارع فـي أنحـا  الـدنيا    

م يجـــــــة ببا عـــــــات الهـــــــوى،  باأطفـــــــال الموـــــــردي ،     

  المطر دي ،  التا هي .  

فــي  ــل لقــا  لهمــا بعــد  لــك  ــان فبــد أن يتحــدثا   

 ـــ  الحـــأل ســـا ات طوي ـــة ف منتهـــي..  انـــا يتحـــدثان  

القــات أيضــًا  ــ  النــا  الــذي  يضــطر ن ل  ــذب فــي    

ــا      ــال ب ،  ربمـــ ــانهم بـــ ــا يتهمـــ ــنهم.. إنهمـــ ــود  بيـــ المـــ

بالنذالة..  أحيانًا يعـذرانهم؛ أن النـا  فـي بحـب دا ـم      

 ـــ  أي قـــدر متـــاح مـــ  الســـعاد . النـــا  فـــي  القـــات 

المود  بينهم ن هميونن؛ أنهم يحبـون أن نيح مـوان،   

ــوا       ــم أضــع  مــ  أن يتحم  ــدما ي ــد ن أنه  ناصــة  ن

 الواقع د ن ما يا .

 ل لها يومًا:قا

لو جا ا رجل يط أل يدا،  ا تـرف لـك بسنـ  ف     -
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ــي    -اآلن   ــب اأقــل -يســتطيع أن يقــول لــك   بسنــك مم ج

  ل نالم انن، هل مقب ي  ال  ا  من  !

 قالت مستن ر:  

ــت ف أمــأل  ــل       - ــأل يــدي، إن  ن  ل ــ  لمــا ا يط 

 نالم انن !

 أجابها:

إما أن  ضا، بحيام   حيدًا، فهو في حاجة إلب  -

ة مهبــدفد  حوــت ، بعــد أن يــجس مــ  العثــور   ــب       شــري 

ــون  نــد         امــرأ  )يحبهــا( فعــاًل..  إمــا أنــ  يــود  أن ي 

 أطفال..  ال  ا  هو الوسي ة اأمثل لهذ  الحادثة!  

ف أ تقد أنني سس افق   ب ال  ا  من    ب أي  -

 حال! )أجابت (

 فرد   يها:

أن فــي هــذا الموــر ع مــا يفســد أحالمــك، أ        -

 ا!..  أليس  ذلك ! ج  ًا منه

 ثم أضاف:  

إن هــذا يــا ســيدمي هــو مــا يوــ ع الرجــال   ــب   -

 ال ذب   ي   معور النسا !
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 أنت م نون! -

 بل أنا م رب! -

 هل سبق أن م  جت بهذ  الطريقة  -

ــي فــي  ــل يــو  أرى       - ــم  أمــ    قــط..  ل ن ــا ل أن

 مواهد م  هذا الطرا !

ــيس      - يم ــ  فــي إيــران.. أ  فــي الوــر،!  ل ــ  ل

آســــفة جـــدفًا.. لقــــد نســـيت أنــــك رســــا     هنـــا! أ    .. 

 .سوريالي

 ثم أضافت: ..  

ــك  - ــت  جما تــــ ــورياليي  أنــــ ــ  أن الســــ ، ف يم ــــ

 مت  موا أ  مرسموا بواقعية.. ف   م معقد ن!

نحـ  يـا سـيدمي ف نرسـم إف الواقـع أ  الحقيقـة        -

ــق       ــع المنطـ ــدًا مـ ــا أبـ ــا ل أن ن يفهـ ــال نحـ ــي.. فـ ــا هـ  مـ

ل الحقيقــة فــي  البوــري.. أن المنطــق البوــري ف ُيمثـّـ   

 ل اأحيان..  نـدما مـري  فـي الح ـم أن طـول جسـمك       

ثالثــــة أمتــــار، بينمــــا طــــول ســــاقيك ف يتعــــدى  وــــر   

ســــنتيمترات فقــــط ، فهــــذا ف يعنــــي أن هــــذا الوـــــ ل      

ــي       ــك فـ ــد  لـ ــا يبـ ــة،  مـ ــيس حقيقـ ــت لـ ــدي الم قـ ال سـ
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ــق البوــــري       الميــــ ان العق ــــي الم ــــرد، أ  فــــي المنطــ

ا، فسنــت رأيتيــ  بــس   اليــومي، بــل إنــ  هــو الحقيقــة نفســه   

 ينــك.. بــل أ ثــر مــ   لــك، أنــ  أثــار موــا ر معينــة فــي   

ــك العــادي       دان ــك،  الدهوــة،  ربمــا الخــوف؛ أن  ق 

لــيس مهيجــًا فســتيعاب هــذ  الحقيقــة! التــي لــم م ــوني         

 معرفينها.

 انــت إف ــي  م ــد لــذ  بالغــة،   مــا أثــارت حماســ     

ــا     ــ ..   ــي.. أ  د  بوفي ــدفاع  ــ  بي اســو.. أ  دال ن ل 

.. يتفتــق..  هــي مقــذف هــ ف   رخيع بهــا أن مــرا  يصــ 

ــتا م، مـــع أنهـــا ف معنـــي أي    بسقســـب الـــتهم،  أ قـــح الوـ

شي  ممـا مقـول.. فـالغرض أ ًف  أنيـرًا، هـو أن يعمـد       

نــ ار إلــب حــل )أ اريــر( قميصــ  مــ  شــد  الحــر، الــذي   

ينـــتو دا مـــًا بفعـــل الحمـــا  العنيـــ  الـــذي ي ســـو  ـــل  

فــي حومــة الــدفاع  ــ  أ صــاب ،  قســمات  جهــ ،  هــو 

أصحاب  الذي  يد ونهم م ـاني ! مريـد أن مـرى صـدر      

ــعر  ال ثيــــ ..  م يــــد مــــ      ــًا،  هــــي محســــس شــ  اريــ

ــ     ــها   يـ ــل انقضاضـ ــب الســـورياليي .. بـ ــها   ـ انقضاضـ

هو.. موـم .. مهقبف ـ .. م ـري شـفتيها الغ يايتـي    ـب       
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رقبت ..  محـت أ نيـ ..  أسـفل  قنـ .. ثـم مرمفـع ق ـياًل        

 يأل      ي !إلب أن يغ

 ــان فــي  ــل نقــاب آنــر يبــد  هاد ــًا ر ينــًا، ُيــدلي    

با تراضــام  د ن أي انفعــال.. أمــا حــي  ي ــون الحــديب  

فّنًا، فإن أف ي  م ـاد مقـول فـي نفسـها: نلقـد نـر   ـ         

صــواب ! أنا أريــد أن أنــر  هــذا ال عــي   ــ  صــواب !..  

 ي يتدفق أ ثرن..  ان هذا يع بهـا!..   انـت فـي  ـل     

م توــ  مفســيرات جديــد  لعــدد مــ  ألغــا      يــو  فحــق  

لوحامـــ ، التـــي  انـــت ممـــأل  ـــل أجـــ ا  غرفتـــ  الطالبيـــة 

الصغير ..  هذا هو أحد اأسباب التـي جع تهـا مع ـ ،    

م  يو  آلنر،    م ايد  الرغبة الم حـة فـي مسمـل م ـك     

ال وحــــات أ ثــــر فــــس ثر،   مــــا جــــا ت لرؤيــــة نــــ ار، أ  

  أســــج تها ل حـــديب معــــ  فــــي م انــــ .. لــــم معــــد مســــسل 

السا جة اأ لب: لما ا ال ون اأصفر هنا،  لما ا ال ون 

اأســـــود هنـــــاا !.. لمـــــا ا رســـــم حـــــوا  مس ـــــل رأ   

)ثع ــأل(،  هــي لــم م ــ  أ  ــت ســوى التفاحــة !  لمــا ا    

م  ، م ك ال وحة، مع أنها جمي ة،  استبقب اأنـرى مـع   

 أنها أقل جماًف !.. إل . 
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لهـا بـسن هنـاا    أصبح ن ار ليس في حاجة أن يقـول  

أســج ة ي ــأل أف مطــرح إطالقــًا   ــب الفنــان!  لــيس فــي    

حاجة أن ُيردفد لها بسن  ف يحـأل الحـديب  ـ  رسـمام ؛     

أنــ  هــو نفســ ، يع ــ  ممامــًا  ــ  مفســيرها..  الفنــانون 

 ليسوا مطالبي  أبدًا بتفسير فنهم!

لقد  انت إف ي  في البدايـة ف مفهـم  يـ  يم ـ  أن     

ــ  مفســـ   ــان  ـ ــ  الفنـ ــا اآلن  يع ـ ــة، ل نهـ ــ  الفنيـ ير منت امـ

ــر       ــك، أ ث ــو،  ل أصــبحت مفهــم  ــل شــي .. أصــبحت، ف

إدرا ًا لرسـم نـ ار مـ  نـ ار نفسـ ؛ أنهـا أضـحت معـي          

 في ر ح .. في دان  !

يو  أن جا  يرحـل  ا ـدًا إلـب بـالد ،  هبـت مهودف ـ        

فــي المطــار..  ل ــ  قبــل أن يصــعد إلــب الطــا ر ،  انــت  

 مقول ل :  

أ ــ  أ تقــد أنــك ســت ون الرجــل    فــي البدايــة لــم  -

الــذي ســيمأل نالم ــانن، أ  الرجــل الــذي ســيبني فــي     

 صدري ق عة شامخة يتدا ب ن فها أي مط ع آنر..  

 ثم مضي :  

ــأل      - ــ  أن يحــ ــل يم ــ ــي.. هــ ــ  طمجنــ  ل ــ
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 اإلنسان في حيام  مرمي  !

مســح الدمعــة المنحــدر    ــب نــدإيف ي  الـــوردي      

مهحـأل  دا مـًا   ب مسة نفيفة م  أصـابع   هـي التـي  انـت     

مدا بـــة م ــــك اأصــــابع،  نــــدما يقــــص    يهــــا إحــــدى  

أســـاطير الفـــر  اأ ا ـــل.. أ  إحـــدى مغـــامرات ن ـــو   

الرسم في غضون التاري .. لقد  ان، لحاتهـا، يعتـرف   

في دان ـ  بـسن هـذا ال ـال  الـذي مقولـ  لـ  إف ـي  ينـ ل          

  ــب رأســ   الصــا قة!.. فهــي لــم يســبق لهــا أن قالــت    

!..  ف أم نــ ، يومــًا، أن يســتقرم  لــك لــ : بسنهــا محبــ 

 بنفس !

 أجابها:  

أن نحــأل فــي حيامنــا مــرمي ، هــذا هــو الســ ال        -

الــذي ما لــته أطرحــ    ــب نفســي  ــل يــو  منــذ ســنوات  

  ديد !.. أي منذ أن سف ت دمي المرأ  اأ لب!.

ممتم بسشـيا  أنـرى لـم مفهمهـا،  هـو يـدير  جهـ         

نهــــا إلــــب نحــــو الطــــا ر !.. الطــــا ر  التــــي ســــتسنذ    

 البعيد!  ربما إلب اأبد!
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 نـــــوم

 

 انــت آنــر   مــة قالهــا لــ  أبــو ،  هــو يصــعد ســ م   

 الطا ر :  

 َنّ ك رجال. -

ابت ــع نالغصــةن  مــا يبت ــع  ومــة مــ  ال مــر.. ثــم    

 مرا ن ف   ل شي ..  رحل!

... انقضت   ي  سنون طوي ة لم يـر ناللهـا لحيـة    

 الوالد..  ف بنت المرحو !..

 أن يتم نالح ايةن قاطع  صاحب :   قبل

د نــــا مــــ  لحيــــة الوالــــد اآلن!..  امــــرا بنـــــت       -

 المرحو !..  

هذا ما  ان يخوـا .. فهـو ف يريـد أن يفسـد   ـب      
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نالوايألن مصور ،  ف يريد أن ينت ع م  م ك البد يـة  

 نقا  الويمة  الو د!

 سن صاحب  أراد أن ُيغيفـر م ـرى الحـديب   يفـًا، إ      

 أنذ يسسل :  

قـــل لـــي: لمـــا ا مس ـــل  ـــالغول..  موـــرب قهـــو     -

ــك ف مســــــم    ف قــــــاع لطعمهــــــا..  ســــــحيقة ف   ل نــــ

 نمنتف ن 

لــم ي ــأل،  إنمــا بهــد   أن ــب ال رســي الــذي  ــان   

الخارجي يحت   في مواجهة صاحب ، ثم موجف  إلب الباب 

 يفتح ،  هو يقول:  

 اقف   لو سمحت!! -

 ما ا .. الباب ! -

ــل فمــك.. فالبــ    - ــا ســيدي.. ب ــا  ف ي اب ســسقف   أن

 ن فك!.. إني قررت أن أنا !

 لما ا نإنـين !.. قـل: قـررت أن أنـا .. بـد ن       -

 نإنين 

 حسنًا!.. أنر  اآلن!   -

بعـــد أن نـــر  صـــاحب .. أنـــذ ينخـــر نالمو يـــتن 
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بإبها  رج  ،  هو في طريق  إلب سرير  الصغير، الذي 

يحتلُّ جانبًا صغيرًا أيضًا مـ  الغرفـة الضـيقة.. الضـيقة     

ــ نر   ام ،  بتصـــوربهواجســـ  ــ .. أنثنـــب   ـــب مـ ،  ق قـ

ــو ..    ــتعدادًا ل نـ ــذا  . اسـ ــع حـ ــرير يخ ـ ــمالسـ ــدل  ثـ أهـ

 جفني ،  لم ينم !

إن  يخاف!.. يخاف أن يفّ ر.. يخـاف أن ي ـر إليـ     

دفتر الحساب!  مع هذا، فهو يف ر  ثيرًا..  ي ري مـع  

نفســ    ــب  ســادم  الغ ياــة فــي الاــال  أقســب  م يــات 

 ال مع  الطرح!..

دأ لي ت  السودا  هذ ، بترديد هذ  ال  مـات التـي   ب

ــيهم       ــو    ـ ــرف المح ـ ــا ي ـ ــ ،  مـ ــ  دان ـ ــا مـ ــان ي رهـ  ـ

باأشــغال الوــاقة الصــخور الضــخمة التــي ســيبنون بهــا    

 الحيطان الحصينة لس نهم. 

أنــا يتــيم  تبــت أمــ   صــيت  قبــل أن يولــد!.. فــي    ن

طبعــي جمــوح، ف يحــد  ســوى  نفــوان اأيــا  التــي منــ ف  

جحت القاسية!. في  ينـي نوـيد مبحـوح، ف يثنيـ      بالمفا

إف أني  الموبوبي  بوهو الحرمان م   ل شي !.. أنـا  

ف أبحب  ـ  الرحمـة فـي ق ـوب اآلنـري ، ففـي  بريـا ي        
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ما يعصـمني مـ   لـك..  ل نـي أبحـب  ـ  النـا ..  ـ          

الحأل!. أبحب     وق لم يولد..  أنا.. أنا ف أ ـرف  

ــي ف أقــوى     ــا، إف أنن ــي    مــ  أن ــي  ف ــب البحــب  التفت   

  هويتي.. شي   احد أ رف .. هـو أن أيـامي    دان ي 

 .  نحب ب ب ل ما ينبغي،  ما فينبغي

ــل     ــي  ـ ــ  فـ ــرى نيهـــدرب!ن يعبـــب ب م متـ ثـــم سـ

ام ــا ،   ــب غيــر رضــا منــ ، فهــو يريــد أن ينــا ،  ل ــ     

ــت م هــأل        ــال ناــا ،  ان ــ  ب هواجســ  الم دســة فــي دان 

أقبــــل..  انــــت م ــــك     مــــا  بســــيالها الم عونــــة  النــــو 

الهـــواجس مفـــتح أمـــا  نيالـــ  المتعـــأل م يـــون طريـــق،       

 طريــق.. متــوف  ســراديأل طوي ــة قا مــة، ف ي ــاد يضــع  

نقطة النهاية في أحدها، حتـب يتـوف  آنـر.. ي ـري فـي      

 ل منحب،  بد ن موق ،   سن  را    ـل جـ ف اأ ديـة    

المه ور ، م هب  بسيا  غ ياة  قاسية، أ   سن  يطـارد  

ــة فـــي أدغـــال غابـــة      إحـــدى  ــوارد الخيـــول المتوحوـ شـ

أفريقية ما مـة ف يعـرف نهايتهـا..  ـان يتعـأل!..  انـت       

أنفاس  متالحق!  ل ن  فيستطيع أن يسـتربح.. لـم ي ـ     

يتوقــ  فــي نهايــة موــوار إف ليســتسن  آنــر جديــدًا!..   
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 غالبــًا مــا م ــون بدايــة هــذا الموــوار ال ديــد هاد ــة..  

 أل  الخوف!.  حالمة..  ل نها منتهي بالر 

فــي أحــد الســراديأل،  هــو ي هــب،  جــد نفســ  فــي    

أحد المقاهي القديمـة أمـا  حسـنا  محتسـي مـ   يونـ        

ــال    ــحرا ،  الرمـــ ــات الوـــــمس،  الصـــ الســـــودا   بقريـــ

الســاننة.. مســتس ن  ل ــذهاب إلــب نالتواليــتن، لتعــديل   

مــــا أفســــدم  ناــــرات النــــا  ال ا عــــة مــــ  مســــريحتها   

ط ــأل إليهــا أن نمرفــع   ال مي ــة.. ل ــ  قبــل أن مقــو ، ي   

في يبهـا: نبـالنهيق!ن..   نصومهان .. مسسل  نبمـا ا!   

لقد  انت رأس  منحوـر ب ـل الطـي .  ب ـل الغـر ر!..      

فما  ان م  هذ  الفامنة التي يتمـنـب  ـل الرجـال  دهـا،     

إّف أن حم ت حقيبتها  نرجت!..  ل ـ  قبـل أن مـدل     

يم ـ   إلب الوارع، التفتت مقذف إلي  مـ  البـاب  ـل مـا     

ــر    ــاتن مــــ  ســــخط   ــــب ناأ فدن غيــ ــ  نالبنــ أن ُي ّنــ

 الم دبي !.

نــر   را هــا ي ــري.. يفــت   نهــا بــي  ال حــا ،       

ــًا        انــت مقــ  أمــا  بــا ع الســ ا ر الــذي  ــان يحتــلُّ ر ن



 

 278 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

متواضــعًا مــ  المقهــب المقابــل.. قبــل أن يصــ ها،  انــت  

نارام  المتغطرسة مورد في  ـل م ـان..  انـت مالحـق     

لعـــابري    ــب الرصــي ..  أمــا  بـــا ع    فــي شــراهة  ــل ا   

برفــق، الســ ا ر مقــد   إليهــا يخ هــا فــي  تفهــا بســبابت ،  

رفق شديد، بل  انت أنفاس  المتالحقـة أ ثـر ج بـة مـ      

ــون  ..  ــك الـ ــي     م ـ ــرى فـ ــر  أنـ ــيع مـ ــو ، لتضـ ــ  بقـ دفعتـ

ال حا .. فرا جبهتـ   هـو يناـر حولـ ، يحصـي العيـون       

ــب جهـــنم!!.      ــ ن إلـ ــر  التـــي حم ـــت ننعوـ .  انـــت ال ثيـ

ــامع ،     ــد  مسـ ــهد مسـ ــذي  رأ ا الموـ ــا  الـ ــح ات النـ ضـ

 مح أل     ينيـ  الرؤيـة.. فخـر  إلـب الوـارع ي ـري       

مــ  جديـــد،  حــي  أدر هـــا ألقاهــا   ـــب الرصــي  بـــي      

أقدا  المار ، ثم أنذ ير  ها في  جهها،  فـي صـدرها،   

ب عـــأل حذا ـــ  الطويـــل، حتـــب أنـــذ الـــد  يســـيل مـــ         

مها بو ل يثير الر أل،  جنتيها..  م   ينيها..  م  ف

  الف ع،  افشمج ا !

 ان شيجًا يوب  ال ريمة!.. أقعد  فـي سـرير  قبـل    

 أن يتصو ر قيود البوليس مطو، يدي    نق  النحي ة!
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ــ   ايب ـــي.. فال يـــل يقســـو   يـــ . فبـــد  أن  ـــاد   سنـ

يط ــأل الن ــد  مــ  صــاحب ، الــذي طــرد  قبــل ســا ات،  

رفة، ثـم أنـذ   سحأل إلي  الت يفون الم قب   ب أرض الغ

يتــذـ ر نالــرقمن،  هــو يناــر إلــب م شــر ســا ت  الــذي   

  ان يقترب في  ه  م  الخامسة صباحًا!

بعــد أن أيقــ ، أن الــذي   ــب الطــرف اآلنــر هـــو       

 صاحب ، بدأ حوار  مع  ه ذا:  

ــدما      - ــًا !  ن ــدن ال مــل برغوث ــود  أن ني   يــ  م

يوا  ال مل أن ني دن برغوثًا.. أنـا أ د أن استنوـق   

   اأجيال الصا د !رثا

 ما ا مقول  ! -

أقول:  ندما يوا  ال مل أن نيصبحن برغوثًا،  -

 أنا أ د أن أحتسي دموع الحفا !

 أقسم بال   أنني لم أفهم شيجًا! -

ــقن    - ــل أن نينهــــ ــا  ال مــــ ــدما يوــــ ــول:  نــــ أقــــ

  الحمار.. أنا أ د أن أ  ق في م نرمي نَ َنبًان.

 هل هذا ما  نت مردد  منذ لحاة ! -
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 بالضبط ،  لم أهغيفر حرفًا  احدًا! -

ــر     - ــا   ـــ ــ  فيهـــ ــم ي ـــ ــب لـــ ــة اأ لـــ ــ  ال م ـــ  ل ـــ

 لـنالحمار!ن

بالع س يا أهبل!... فـ نالحمارن يـسمي   ـر  فـي     -

  ل حي !

 قل لي بال     يك.. هل أنت م نون ! -

ــر ر ..     - ــق بالضـــ ــبع نينهـــ ــدما يوـــ ــار  نـــ  الحمـــ

  !نينهقن باحترا !. فهو ُيحيِّي سيد .. يا أستا

 ي ..  بعدي  !إ -

  ـــب طـــول المـــد  يفقـــد هـــذا نالســـيدن حاســـة    -

السمع!..  هذا أهم ضمانات بقا   سـيدًا!.. يـا سـيدي    

 الضابط!

 ضابط ما ا يا رجل !.. هل فقدت  ق ك ! -

ضـــابط نإيقـــاعن، ضـــابط فـــي البـــوليس.. ضـــابط   -

 نحمارن!

 أنت موتمني ! -

 !أستغفر ال  !.. بل اشتم الحمار، قبح  ال   -
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حســنًا..  ل ــ  يبــد  أننــا لــ  ننتهــي ال ي ــة مــ          -

 قصة هذ  ال مل..  هذا البرغوا..  هذا الحمار !

ف يا سيدي، ل  ننتهي منها، حتب مغني ال مـال،   -

  الحمير،  البراغيب!

 أقف   لو سمحت! -

 ما ا !.. الت يفون ! -

ف.. فمك.. فسنا الـذي سـسقفل الت يفـون! نإنـين      -

 هل ما لت متذـ ر نإنين ! قررت أن أنا !..

ــ  د ن حــراا،       ــب أ ن ــون إل بقــي يوــد ســما ة الت ف

ــة،     ــد لحاـ ــ  بعـ ــون..  ل ـ ــاحب  الت يفـ ــل صـ ــد أن أقفـ بعـ

انف ــر يضــحك بهــد  ،  هــو فــي طريقــ  إلــب الحمــا ..    

 قبـــل أن يعـــود إلـــب ســـرير  م ـــر ع  سســـًا مـــ  الح يـــأل 

ل ن  مـ  جديـد   . البارد الذي ف مخ و من  ثالجت  أبدًا.

ــم  ــ ال يخــاف!.. يخــاف أن ُيفّ ــر!..      ل ــا ي يــنم.. فهــو م

يخاف الفول.. يخاف الخطيجة! يخاف النا !.. يخاف 

ــا !..       ــال انتاـ ــ  بـ ــي جم متـ ــر فـ ــي منحوـ ــ  التـ هواجسـ

 بفعـل مق بـ  المسـتمر مــ  جنـأل آلنـر،  انـت الوــرا         
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مت ــد   فــي مــ نر  ســرير ،  ال ثــة الهامــد  المهر ســة 

ــة ال   ــا را حـــ ــ  ثناياهـــ ــل التـــــي منبعـــــب مـــ مـــــوت  ال ســـ

 الوحوة..  بتق    اشمج ا ، دفعها حتب سقطت   ـب  

.. اأرض.. ثم أنـذت نارامـ  موـرد فـي ضـو  الوـارع      

الذي  ان يتســ ل مـ  نافذمـ  إلـب دانـل       ضو  النهار..

ــتطياًل     ــتن اأ ر، مســ ــب نالمو يــ ــ اًل   ــ ــة، موــ الغرفــ

ضو يفًا صغيرًا، يوب  قطعة صـافية مـ  البحـر م قـا  فـي      

 ..  نحر ن سودا 

أنـــــذ صـــــاحبنا ينط ـــــق فـــــي ســـــرحات هواجســـــ    

الم نونــة مــ  هــذا المســتطيل الضــو ي اأ ر،..  ــان      

 نيال  المتعأل ي ـد فـي هـذا المسـتطيل محيطـًا جبـارًا،      

الســف  ال بيــر   الصــغير ، مبــد   ،  هــذ البــوانر  هــذ 

مو  ـة موــتتة،  الفراشــات الصـغير  الذاب ــة فــي الحقــل   

 الواسع الواحأل!

بـــس ثر مــ  رح ـــة بحريــة م يجـــة    يومــ   اا قــا  فـــي  

بالمفاجــس ،  ال ـــرب،  الخطــر،  المغـــامر .. مبــدأ م ـــك    

الــرحالت فرحانــة  لهانــة..  منتهــي غالبــًا بغــر، الســفينة 
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أ  باشــتعال النــار فيهــا..  أحيانــًا باف تــدا  اإلرهــابي       

ــ ع لقراصـــنة البحـــر  ســـارقي ، الـــذي  ف يعرفـــون       المفـ

 الرحمة  ف ال ي !

فـي هـذا    -أحيانًا أنـرى   -عأل ي د  ان نيال  المت

ــباحة     ــغير  لســ ــر  صــ ــو ي اأ ر، بحيــ ــتطيل الضــ المســ

ــي بدايـــة       ــر  فـ ــون البحيـ ــغار يحفُّـ ــ ف  الصـ ــال، هـ اأطفـ

فـــي أرديــــة   محــــو  نالســـرحةن،  النوــــو ، أ   مال  ـــة  

بيضــا  بريجــة ناصــعة،  فــي ابتســامة بســيطة  ســا جة       

 يطفــون   ــب ،  مــا يــراهم،مته  ــة..  ل ــنهم فــي النهايــة

السطح..  جوههم مغر، في الما !..  أيديهم موـر ة  

   ب سطح البحير ،  سجنحة م سر !.

م  نالل الحيطان اأربعة التي م تنف ،  انـت ممتـد   

لتسنذ بتالبيبـ  أصـابع طوي ـة جـدفًا!.. م تسـي بوـعرات       

مبعثر    ب أنحا ها،  الحراب..  منتهي بسظافر  حوية 

 حاد    ريضة،  سظافر الغول!

حت سرير   انت منبعب نحو  رؤ   منقوشـة  م  م

منفونة.. لها قر ن طوي ة مدببة..   ان يراهـا حمـرا    

 موتعل  الوهأل!
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محو لـت الغرفـة إلـب مقبـر  موحوـة..   انـت منفــر        

مقبـر    ..مقابرها    مومب السني ، التي  لـت  راحـت!  

م يجة بالحورات القبيحـة الغربيـة الم  يـة..  ـان يخـر       

ــاد    مـــ  القبـــور أنـــا  ــاههم ننـــاجر حـ   منغـــر  فـــي جبـ

يتقـطــر مــ  مقابضــها الــد   الصــديد  القــيح!!..  تــأل     

  ب صد رهم نالقام ون م  أجل القتلن..  ان يخـر   

م  م ك القبور أيضًا أنا  ي تفون حول  ومة  الية م  

ــل     ــا منوـ ــنانهم،  مـ ــ ونها بسسـ ــة ينوـ ــةن العتيقـ ناأحذيـ

اأ ـل ألهبـ    السباع الفريسة..   مـا موـقـ  أحـدهم  ـ      

 بالسيا  رجل  الحصان،  ان يق    ب رؤ سهم..  

 ان يرى أناسًا ي ر  ن ببط   بـوه   ربـات  بيـر     

جدفًا، محم ة بصخور  بير ،  بس يـا  ثقي ـة مـ  الرمـل     

مفـوح منـ     النا م، متفصفد جباههم  رقًا أسود  القـار،  

 را حة  ريهة يتساقط منها الطير..

ــي     ــان يــرى أناســًا شــاحبي  م   ه  ــي ، يمســ ون ب

أيــديهم حيفــات رماديــة طوي ــة، ينــدي الســمف مــ  بطونهــا 

البيضا   مـا ينـدي المـا  مـ  بطـون نالقـربن..  انـت        
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م ــك الحيــات مت ــوفى   ــب بطــونهم    ــب صــد رهم..       

ــي      ــغير  فـ ــوب صـ ــب ثقـ ــا إلـ ــدت أ ناقهـ ــت مـ ــا ظمجـ    مـ

رقابهم، مرضع م  دما هم ما ير ي  طوها،  ي يد فـي  

  هم.  نحولهم  انطفا

 أنـ   فـي الواقـع  .. ما ا  ان يرى !  ان يرى  ذلك!

ــا         ــط جهـ ــمع فقـ ــان يسـ ــدًا..  ـ ــيجًا أبـ ــرى شـ ــد يـ ــم يعـ لـ

الت يفـــون الــــذي بــــدأ يوــــتت صــــمت الغرفــــة القامــــل..  

ــان ينبعــب مــ        ي ــذي   ــر ضــو  الوــارع الخافــت، ال بعث

 النافذ .!

  ان الصوت البعيد المنبعب م  الت يفون يقول ل :  

الــذي  تبتــ  قبــل لحاــات،   اســمع هــذا نالوــعرن  -

  أنا أمنا ل قهومي الصباحية:  

 أب يك يبت عني الخوأل!

 أب يك مبت عني الح ار !

 أب يك  ما ابت ع الح ار   الخوأل!

 هذ  هي البداية يا أستا !.. أي  رأيك 
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 )ردف   ي (  فت!! -

أيهمــا أفضــل يــا قــذر: شــعري أ  قصــة الوــايأل،    -

  البرغوا ! بنت المرحو ،  ال مل،  الحمار، 

 أقف   لو سمحت!.. إني..   -

 حسنًا.. حسنًا.. نإنكن قررت أن منا !.  
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 *بوسعك أن متوت
 

طرقــوا البــاب.. أ  لــم يطرقــو !.. ن عــوا أحــذيتهم 

 نـــد مـــدنل البيـــت.. أ  لـــم يخ عوهـــا!.. المهـــم أنهـــم  

 أمام  اآلن..

 ها هم   ب مقربة شديد .. من !

جانبـــ ، أ  أنهـــا مقـــ    ـــب      انـــت إلـــب  !  جتـــ  

 النافذ ، مستنوق هوا  البحر!  

 انــــت نا مــــة.. أ  أنهــــا مته ــــب قصــــيد    !ابنتــــ  

ــان     ــير  لغســ ــة قصــ ــ ، أ  قصــ ــود در يــ ــة لمحمــ طوي ــ

  نفاني!..

                                      
أبو جهاد   يم ف سطيني م  م سسي حر ة فتح،  ندما اغتالت  إسرا يل في  *

  . 1988من ل  في مونس العا  
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هــذا   ــ  لــيس مهمفــًا.. بــل المهــم أنهــم يقفــون اآلن 

 فو، رأس ..

لــــيس بوســــع  أن يــــنه،، أ  ي حــــ ، أ  يتــــنـفس، 

أن يمــوت!..  –فقــط –بوســع  هــو    ــان  إنمــا  ــل مــا 

أن ينتثـر هـذا الـد      أن يتبد د هذا ال سـد الضـخم..    

أن يتبعثـر هـذا ال حـم الوـهي      م  اأفـق إلـب اأفـق!..    

فــو، الســرير.. محــت الســرير..   ــب طا لــة الم تــأل..    

فو، س اد الغرفة..   ـب جـدار المـدنل..   ـب مرايـا      

 الحما .. في  ل م ان.

بـد أن منتوـر را حـة ال حــم..    يـا ُمديـة المـوت!.. ف   

 ال حم المحر ، بالبار د..  بالبغ،!

 ل حـــم العربـــي يـــا أبـــا جهـــاد قصـــة مدهوـــة مـــع        

البــار د، ف ريــأل أنــك معرفهــا.. لــ  قصــت  قبــل أن ي ــون 

ــون      ــد أن ي ــ ــت  بعــ ــًا قصــ ــ  حتمــ ــت ون لــ ــك!.  ســ لحمــ

 لحمك!.

 لحاـة أن اقتحمـوا من لـك، أ  دن ـوا   يـك غرفــة      

ألــم مالحــب  لــك الهــد   الع يــأل   نومــك )لــيس مهمفــًا!( 

الـذي  ـان يعتـري  جـوههم.. لقـد فحاتـ  أنـا، لدرجــة        



 

 289 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

أن نال تني ف ر  غير معقولة!.. غير معقولة أبـدًا.. إْ   

 ـــدته أنـــادي بـــس واب القهـــو ، أ  أقـــداح العصـــير، أ       

     البير  الضخمة.. نعم، البير  التـي نسـميها نحـ     

بـة السـ ا ر، أ    العرب نالع ةن    دت أط أل أيضًا   

صــند ، الســي ار الفــانر لنهَضــيففهم قبــل أن يــذبحوا..  

أجــل!..  نــت أ ــرف أنهــم ســيذبحونك!، إنهــم يــدن ون  

يــا صــديقي باطمجنــان مــده !.. براحــة بــال   يبــة!..   

ــمعتهم يهنجونـــك    ــسني سـ ــب ل ـ ــالب  –حتـ ــان  –ال ـ برمضـ

ــدا      ــي جسـ ــرانهم فـ ــان لنيـ ــوا العنـ ــل أن يط قـ ــريم قبـ ال ـ

 الوافر.   الضخم!.. في لحمك

لقد سبق أن  ّ رمك بسن ل حم العربي قصة مدهوة 

مـع البــار د.. إن لــ  قصــت  قبــل أن ي ــون لحمــك،  بعــد  

 أن ي ون!..

 هـــذ  الوـــقرا  التـــي جـــا ت معهـــم، أف مـــرى أنهـــا 

 بد ن سالح .   هم  انوا مس حي  إف هي..  

لــم يعــد مهمفــًا أن م ــون مرمديــة فســتانًا جمــياًل، أ  

ــًا ــاًف فضفاضــ ــد    بنطــ ــ  الــ ــا الــــذي أحســــ  يضــ ،  ق بهــ

 الطمــوح فــي اســترنا  لــيس  مث ــ  شــي .. بــل المهــم 
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أيهــا الع يـــ ، هــو أن نفســـي قـــد را دمنــي  قـــد نســـيت    

ــة     ــع مقطو ـــ ــذبحوا، أن أضـــ ــاؤ ا ليـــ ــم جـــ ــة أنهـــ لحاـــ

نفالسن، ثم أد وها ل رقص!.. رقصـة  احـد  فقـط!..    

نطومــان نطــو ! نطــو .. نطومــان!. إنهــا مــدل  إلــب   

ــي  امــــ  ــك فــ ــي   مه عــ ــمح لــ ــا.. ف تســ ــا  أناقتهــ ل أبهتهــ

 سيادم م بسن أد وها ل رقص!

يــا !.. لقــد نســيت اآلن  يـــ   نــا ســنرقص معـــًا!      

ــت منوـــغ ة       ــا  انـ ــدًا  محديـــدًا.. أنهـ ــذ ر جيـ ــي أمـ ل ننـ

ــي م مــذ اري لمومــك، أ  لطريقــة  بحــك.. أ       بالتقــا  ف

ف تســم  نشــريطًان  مــا يقــول أحباؤنــا التوانســة الــذي  

  اآلن   ب اأرض التونسية التـي  أ د ناا  ندهم، فنح

ــل حمــرا        ــون: إنهــا نضــرا ..  ستصــبح بعــد ق ي يقول

 الحة.  هذ  الوـقرا  سـتعود بالوـريط بعـد ق يـل إلـب       

ــاا    ــرا ي يي ،  هنــ ــبا  اإلســ ــل الضــ ــرا   ــ المعســــ ر، ليــ

سـيدلقون   يــ  م يـون  جاجــة نشـمامبانيان مــ  النــوع    

 الفانر ف محالة!

 جاجة شـامبانيا مـ     مصوفر يا أبا جهاد!!.. م يون

 أجل  جاجة  احد  أ   جاجتي  م  دمك!..
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دمـــك الـــذي أرا  اآلن يب ـــل ســـترمك..  يســـتطيل     

  ســد الثعبــان   ــب الــبال  ،  فــو، الســ اد..  فــي        

ــد ال ــــــدران..  أرجــــــل الطا لــــــة،  طفايــــــات      م ا يــــ

الســ ا ر.. ثــم يقــتحم  ــل هــذا الفضــا  الها ــل لينتوــر   

ينمـو فـو،  را ـي..     فو، مالبسي.. يتســ ق أصـابعي..  

يصــعد إلــب أنفــي.. إننــي أحســ   الســم!..  الســو !..   

ــ  نــــار! ه ــــذا موالــــت فصــــول نالن هــــةن         وــــواظ مــ

 اإلسرا ي ية د نما ضوضا !..

ــات،    ــاد،.. أ  الرشاشـ ــات.. أ  البنـ ــب المسدسـ حتـ

التــي أحــدثوا بهــا ثقوبــًا  ثيــر  فــي لحمــك،  انــت هاد ــة  

ة  انــت ممامــًا، لــم محــدا قــط أي ضوضــا !؛ فالرصاصــ 

ــة        ــا ، بثقـ ــي اأنفـ ــد ،  فـ ــي الـ ــم،  فـ ــي ال حـ ــتقر فـ مسـ

 مفرطة،  بال صوت!.  

الصــوت الوحيــد الــذي  ــان يربــك ســمعي هــو أنــي   

ــ       ــي  تـ ــي معت ـ ــة التـ ــاميرا الت ف يونيـ ــذ  ال ـ ــ  هـ أ  أ يـ

الوقرا ..   انت مطل   ب صـدرها الم ـتب!.. آخ مـ     

 صدرها الم تب!!

هــــا هــــي مصــــوفر بهــــا رأســــك،  جســــدا،  لحمــــك  
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منتثـر.. الممــ ،.. المثقــوب فــي  ــل م ــان.. ألــم أقــل  ال

لك بسن ل حم العربي قصة مدهوة مع البار د.. قبـل أن  

ــا       ي ــون لحمــك،  بعــد أن ي ــون لحمــك!.  مــا الفــر، ي

ــ        ــا.. إنـ ــي أنـ ــت،  لحمـ ــك أنـ ــي  لحمـ ــرى بـ ــ   –مـ  –  ـ

لحم!.. لحم  انوا يقولون لنـا فـي در   المحفوظـات:    

أنهـم  ـانوا ي ـذبون يـا أبـا       إن  مرم  الع قم.. ل نني أظ 

ــامر ن النا مــة.. أ       ــب هــذ  نالمغ ــاد!  إف فمــا معن جه

ن هــة الصــيد الهاد ــة المطمجنــة التــي جــا ت مــ  أج هــا     

هذ  الوقرا ..  ما جا  م  أج ها رفاقهـا السـبعة.. أ    

 السبعون !

 هل ق ت: نن هة الصيدن !

ــل! لقـــــد اصـــــطاد ا     مـــــا  -يـــــا   يـــــ ي!  –أجـــ

الو ل، أ  قل: الذ أل إن شجت..  يصطاد ن الب عة، أ 

لم يعد  لك مهمفًا، بل المهـم هـو أننـي قبـل أن يخرجـوا      

م  دارا،  دت أط أل إليهم ط بًا  احدًا فقـط،  هـو أن   

ــي   ــوا لـ ــ ر    –يبعثـ ــب المعسـ ــولهم إلـ ــد  صـ ــخة  –بعـ نسـ

 احد  م  الفي م، أ  نسختي ..  نـت سـس طي النسـخة    

ة( لُمــدرف  اأنــرى فبنــي الــذي قــد ُيقــدفمها )مــع التحيــ 
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المحفوظات..  لك ال ـذاب اأشـر، الـذي مـا فتـ  يغنـي       

فــي الصــ  الدراســي  ــل صــباح، مــرددًا أشــعارًا  ثيــر ،  

  ها ي  د بما ف يدع م اًف ل وك بـسن دمنـا مـرف.. مـر     

 ـــــالع قم..   قـــــم  الســـــم.. ســـــم  ـــــالموت.. مـــــوت      

  الغضأل!.

ــع       ــواقح مــ ــًا أن يتــ ــي أيضــ ــب ابنــ ــسط أل إلــ ــت ســ  نــ

صبع  في  يني ، ثـم يتحـدا  أن يـر ي    مدرس .. فيضع أ

ل  بصد،  ش ا ة فصـاًل  احـدًا فقـط مـ  قصـة ال حـم       

العربــي مــع البــار د، قصــت  قبــل أن ي ــون لحمــك،  بعــد  

أن  ــان!.. م ــك القصــة المدهوــة التــي أثــارت مــذبحتك  

الع يبـة فـي من لـك، بـي  حرسـك  أه ـك!  ـل مفاصــي ها        

 القام ة في  ا رامي!

 اد مصـد، مـا ي ـري أمامـك     لقد لمحتك  أنت ف م

 حولــك!.. م ــك  انــت موــ  تك يــا أبــا جهــاد! أمــا أنــا     

فقـد  نـت دا مـًا أقـول لـك،  فبنـي،  ل مـدرِّ  ال ــذاب:        

ــار د مســحو، ســحري، ســري،       ــدًا.. فالب ــر أب ــ  ف مف إن

  يأل،    نا  ما لنا نع ـ   ـ  ا توـاف أسـباب هـذ       

تف  ـر  العالقة المريبة بين   بي  أجسادنا، فهو لـم يعـد ي  
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إف في أجسادنا،  هـو لـم يعـد،     –يا سبحان المولب  –

ــل فــي   –يــا لعامــة اأقــدار   –يوــتعل  إف  نــدما يتوـغ

دما نــا.   ــم مــ  مــر  رأيتــ  رأى العــي  ي تهمنــا بــنهم        

ــالي!..      ــب رجــل،  ف يب ــالي.. رجــل    ــان  ف يب  اطمجن

يتصـــا د فـــي  ر قنـــا ب ونـــ  ال مهريـــري الـــدا  ،  ف      

في نب ا اتن أطفالنـا، يقت ـع أظـافرهم،     يبالي!.. يند  

ــ       ــالي!.. يختب  يتف ــر فــي جمــاجمهم الصــغير ،  ف يب

فــي  جاجــات  طــور نســا نا، فــي أد ات  ينــته ، يس ــل     

صــــد ره ، ي ــــ ف شــــعوره ،  يعبــــب بسحوــــا ه ،  ف     

يبــالي!.. ي تحــ  الســ ادات التــي مصــ ي   يهــا أمهامنــا 

هـم قـد شـر وا    أ  آباؤنا.. فحي  يهمون بالصـال ، أ  أن 

فيهـــا، يخـــر    ـــيهم مـــ  محتهـــا، فيســـري فـــي لحيـــة        

ــب فــم      ــد إل ــالي!..،  يمت ــ ،  ف يب نالوــايألن  فــي  يني

 نالع و ن  جبهتها   جهها،  هو دا مًا ف يبالي!.  

 ــم مــ  مــر  رأيتــ  رأى العــي  )الوجــ  فــي الوجــ (،  

يدنل إلينا م  محـت البـاب.. ينسـل نحونـا مـ  شـقو،       

  مسـا  ال ـدران.. ينفـذ بام اهنـا     النوافذ.. يقتحمنا م

م  سقوف المنا ل.. ينوق  لنا م  أ اني الطعـا  الـذي   
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نس  ــ ..  يخــر  لنــا بعنقــ  الطويــل اأحمــر مــ  صــنابير  

ــا!..     ــا  فينـــد  فـــي أحالمنـ ــربها!.. ننـ ــا  التـــي نوـ الميـ

نســتيقب فيختــر، يقاتنــا  النصــل.. قصــتنا قصــة مــع       

 البار د يا أبا جهاد!

فـــي  ـــل م ـــان..  إنـــ  لي هـــأل   إنـــ  لـــي فح  جوهنـــا

 سحنامنا في أي  مان.  

 قصتنا مع البار د معرفها يا أبا جهاد!

 المدرســـون ال ـــذابون أنـــت معـــرفهم أيضـــًا..  هـــا 

أنــت نفســك، ب ــل مــا أ ميــت فــي جســدا مــ  رصــاص،     

ــو  شـــاهدًا   ـــب  ـــذبهم!. فالما ـــد  ما الـــت        مقـــ  اليـ

قا مة!..  هي حاف ة ب حمك الضخم!! .. لحمـك الـذي   

بسنــ   – مــا يفع ــون دا مــًا  –أـ ــد أبطــال م ــ ر  الف ــر 

لــــيس ُمــــرفًا  ف مــــ  يح نــــون!.. هــــل مب ــــ  ال ــــرأ  أ   

 لـو لمـر     –الو ا ة بو ار  التربية العرب أن يعرضوا 

  ـب أطفالنـا فـي المـدار  الفـي م الـذي نقــل        – احـد   

مواهد  بحك ! هل يستطيعون أن يقص وا   ب هـ ف   

قصـة اغتيالـك   طريقـة الوـوا  الـذي      اأبريا  الصـغار  

نضــو   يهــا لحمــك ! فيقولــون مــثاًل.. مــثاًل فقــط!..:     
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ــ   أطفالــ  مســ نًا ن ربيفــًان        ــد  ــان يســ   مــع   جت لق

قصيفًا، في  ط  ن ربين قصي أيضًا،  في لي ـة ربيعيـة   

أ هـــــرت بـــــالموت،  ـــــان أبـــــو جهـــــاد )  يـــــر الحربيـــــة  

جتــ ، الف ســطيني نفســ ( يتمــدد   ــب ســرير  ب انــأل    

يطالع بع، التقـارير  ـ  نوـاطات المقا مـة، أ  يقتعـد      

ــي      ــار التـ ــار النـ ــابع أنبـ ــذياع، يتـ ــأل المـ ــب جانـ ــيفًا إلـ  رسـ

ــيس     ــار   لـــ ــب الح ـــ ــار  )فحـــ ــال الح ـــ ــع ها أطفـــ يوـــ

البار د!(،  ف س  هبط اإلسرا ي يون مـ  السـما !.. ف،   

بــل قــل: انوــقت  ــنهم اأرض!.. ف أحــد يــدري!  لــ    

مهمفــًا!!  الحقيقــة أنــ  لــم يعــد  يــدري أحــد! فهــذا لــيس 

هنــاا أي شــي  يهــم.. غيــر أن بــاب نالمســ  ن العربــي 

الــذي نيســ ن ن أبــو جهــاد انفــر  ف ــس ..    ــب الفــور   

بدأت الحف ـة.. حف ـة الـد  الـذي انتوـر،  ال حـم الـذي        

انتثــر.. لحمــك أنــت!.. ال حــم الــذي نقــل  ــل مفاصــي      

ــ ر     ــي المعســـ ــل فـــ ــد ق يـــ ــيعرض بعـــ ــي م الـــــذي ســـ الفـــ

را ي ي!..  نــدما يصــعد اإلســرا ي يون مــ  جديــد    اإلســ

إلـــــب الســـــما .. أ   نـــــدما منوـــــق اأرض فتبـــــت عهم،  

  يختفون هنا أ  هناا!..  
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يختفون محـت أظافرنـا.. بـي  أصـابعنا.. فـي مسـا        

ج ودنا.. إنهم ير ننا دا مًا،  نح  ف نراهم أبدًا. إنهـم  

  حـي  –هنا أ  هناا.. بيننا.. أ  حولنا.. يس  ون معنـا  

 –فـــي آنيـــة  احـــد .. ينـــامون إلـــب جوارنـــا  –يريـــد ن 

فــــي ســــرير  احــــد،    ــــب  ســــاد    –حــــي  يوــــاؤ ن 

 احد !. يذهبون معنا إلب الوـغل..  يوصـ ون أطفالنـا    

ــ       ــح ون مـ ــًا يضـ ــم دا مـ ــل..  هـ ــة  الفصـ ــب المدرسـ إلـ

ح ايامنــا الصــغير  مــع   جامنــا بعــد منتصــ  ال يــل، أ   

مقتضــب الهمــة قبــل منتصــ  ال يــل، حســأل المــ ا ، أ  ب

  الع  !

إن أ يــ  هــذ  ال ــاميرا التــي محم هــا هــذ  الوــقرا     

  ــب  تفهــا يــ  يني يــا أبــا جهــاد! مصــوفر!.. لــم يخفنــي  

البــار د  مــا أنــافتني هــذ  ال ــاميرا!.. أنــت مع ــم أنهــم   

 ــانوا يقت وننــا فــي الســابق بــال مصــوير أ   ــاميرات!..  

نحـ   فسي شي  دفعهم يا مرى إلب هذ  البد ة اليـو  !  

ف نعارض أن يذبحونا  يفمـا شـاؤ ا، أمـا أن يصـور نا     

بمثــل هــذا افطمجنــان القامــل، فــذلك هــو اأمــر المــ  و   

 حّقًا!!
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لـــم نـــسل  التصـــوير إف  –أبـــا جهـــاد  -ثـــم إننـــا يـــا 

 قوفًا، أ    ب صهو  حصان أبي، أ  أشهأل، أ  فو، 

 رسي  ثير ي مع  يسطع.. ف ي  يحق  لهم أن يرم بـوا  

ــي من     هــذ  الفع ــ  ــا هــذا نالف ــر الال قــة، في تقطــوا لن ة غي

 نح    ـب اأرض.. ممـدد ن   ـب اأرض.. مسـا  ن     

 ممامًا ممامًا لألرض!!

أ نـي   –لقد سـمعتها سـمعًا م   ـاًل بـس ني هـامي       

ــك الوــقرا !   ــا: نــذ لــي بال ــ        –م  مقــول أحــد رفقا ه

  يــك نلقطــةن بهــذ  نال وفيــةن العربيــة قبــل أن نرحــل   

 وفيتــك يــا أبــا جهــاد أ   وفيــة أحــد      مــ  هنــا!  انــت   

 أبنا ك.. لعنها ال   م ك ال اميرا!!.

لقـــــد رأيـــــتهم بعينـــــي هـــــامي .. أ نـــــي الســـــبعة أ   

الســبعي ، الــذي   فــد ا إلينــا ليقت ــوا )ف يهــم العــدد،    

 لــم يعـــد هنـــاا مـــ  شـــي  يهـــم أصـــاًل!( رأيـــتهم، بعـــد  

ــاط       ــب نالوـ ــ ون   ـ ــوير، يغتسـ ــة  التصـ ــا  الحف ـ انتهـ

ــي..  ــر..    التونســـ ــا  البحـــ ــي مـــ ــادهم فـــ ــون أجســـ يغرقـــ

 الوــقرا  مصــر  مــر  أنــرى   ــب أن ي تقطــوا لهــا لقطــة 

ــان     ــا   ـ ــباحة.. فالمـ ــايو  السـ ــي مـ ــي فـ ــي ،  هـ أ  لقطتـ
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باردًا.. باردًا جدفًا..  الهوا   ان منعوًا.. منعوًا جـدفًا  

 يا أبا جهاد.  

 بعد ق يل، رأيتهم ي مفون ثيـابهم،  نيضـبونن آلـة    

نتفـوا انتفـوا هنـا أ  هنـاا.. بيننـا أ       التصوير!.. ثم ا

بعيــدًا  نـــا.. صـــعد ا إلــب الســـما .. انترقـــوا طبقـــات   

 اأرض.. أ  قل: إن البحر قد ابت عهم.  

 المهم، مع أن  لم يعد هناا م  شـي  يهـم، سـوى    

 الفي م! لعنة ال     ب ال اميرا    ب الفي م!!

ــاد: هــل مســتطيع أن متصــو ر       ــا جه ــا أب ــر ي أمــر أني

احــد  أننــا نســتطيع أن نــدنل مــل أبيــأل لنقتــل    لحاــة  

  بابة نإسرا ي يةن  احد  !..  احد  فقط !

هل مستطيع أن متصو ر  لك ! س ال بري  جدفًا.. 

 بري  حتب م  العقل!

  الفي م الفي م يا أبا جهاد.. ف منس الفي م!!

******* 

ــرا أ      ــ  ننصــ ــوت مــ ــك المــ ــم أن يسميــ ــيس المهــ لــ

.. م  قـدمك، أ  أنفـك،   بنصرا.. م  صدغك أ  رسغك

 أ  فمك، أ  نأ ن رأسك.
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ــاير  .. أ      ــة فــ ــي هيجــ ــك فــ ــم أن يسميــ ــيس المهــ لــ

جرثومــة! أ  ينفــذ إلــب  اامــك  لحمــك فــي شــ ل مــاد   

موــتع ة اســمها البــار د.. أ  ســا ل حــار، نافــذ اســم    

 الرصاص.

 أجل! فهذا     ليس مهمفًا!

بل المهم المهـم، هـو أن مسـتقبل المـوت  أنـت فـي       

را!.. فــي بــذلتك البيضــا .. متوــحًا بســيفك   أبهــب صــو

 الذهبي..   رد  الحبيبة!

 اقفًا.. ظهرا إلب الحا ط..  ابتسامة ن ـال   ثغـر   

الف ر! م تهم  ل  المات الح ن في  جهك،  مسمي   ب 

  ل ارمسامات الب   في  ج   مانك/ الال.

 المهم المهم أيضًا، هو أن مسنذ  بيد  إلـب م تبـك   

لموت نفس (.. مط ع  هنـاا   ـب جميـع    الصغير )أ نب ا

ــ        ــك!.. مخــر  ل ــت ل ــا، أ   هتب ــي  تبته رســا ل الحــأل الت

جميع صور النسـا  الالمـي أحببـته ، أ  هـ  أحببنـك!..      

مهقــدف  لــ  قا مــة أصــدقا ك الــذي  انتــار ا. أ  انتــرمهم  

أنــت!.. ثــم مضــع جم متــك بــي   فيــ ..  يــديك   ــب        

: أدنــــل فخذيــــ ..  ر بتيــــك فــــي ر بتيــــ ،  مقــــول لــــ  
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اآلن!.. أدنــــل يــــا  ي ي إلــــب هــــذا ال ســــد الضــــخم. 

  ا بب بهذا ال حم الوافر  ما موا !..  

المفتـــرض اآلن أنـــ  )أي المـــوت  امـــ (، قـــد  ـــرف  

 نـــك  ـــل شـــي ، قبـــل أن ينق ـــك إلـــب حيـــا  أنـــرى، ف  

 معرف أنت  نها إف الق يل الق يل.

أمــا مراســم اقتحامــ  إمبراطوريــة جســدا المديــد،    

ريقتنا نح !.. أي في هد  ..  في  ثير فستتم   ب ط

 م  المود   افستسال  التا !

ــاد     ــا جهــ ــدي، أن أبــ ــبي  حقــ ــر غضــ ــذي يثيــ إن الــ

ــة،    المســـ ي  لـــم يعطـــ  المـــوت مه ـــة  افيـــة، م ـــك ال ي ـ

ــيا        ــب أشـ ــ    ـ ــغيرن، فيط عـ ــ  نالصـ ــب م تبـ ــذ  إلـ ليسنـ

نال بيـــر ن صـــور   الـــد    الدمـــ  فـــي دموـــق، صـــور   

 ل الثاني في ف سطي .نجهادن  رفاق  م  ال ي

لــم يعطــ  المــوت مه ــة ليســتقب    اقفــًا.. فــي بذلتــ  

ــل     ــور  طفـ ــدا  ،  صـ ــ  الـ ــحًا بمسدسـ ــا ين، متوـ نال ـ

 ف سطيني في يد  ح ر.. ح ر  موت!

لم يعط  مه ة ليستقب   ظهـر  إلـب الحـا ط.. فيقـدف      

 ل  نفس ، م  جديد،   ب طريقت  الخاصة.
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هـاد لـ  أسـ وب     أجل! ق ت طريقت  الخاصة؛ أن أبا ج

ــوار مــــع        ــي الحــ ــًا فــ ــ   ــــ  أســــ وبنا جميعــ الــــذي يخت ــ

الموت!.. فإن بينهما نصداقةن قديمة،  مربطهمـا  القـة   

 نمصالح موتر ةن، فهما يسهران في النادي نفس ..

  ير بان في الصباح القطار نفس .

يوربان مـ  قـدح  احـد..  يخيطـان ثيابهمـا لـدى       

 نمر ين  احد..

ــذ    ــوت هـ ــ  المـ ــر بـ ــد ظفـ ــت  لقـ ــ  محـ ــر ، فطحنـ   المـ

ــ       ــد  ــ ــ  بعــ ــم متوقــ ــة لــ ــقرا  ال عينــ ــنان !..  الوــ أســ

التصــــوير!.. إننــــي أراهــــا هنــــا، معنــــا اآلن فــــي مقبــــر   

الوهدا .. في نمخيم اليرموان، م تقط صـور نال فـةن   

ل وــهيد ال ديــد!.. مقــول: إنهــا قــد دن ــت إلــب هــذا        

الم ــان أيضــًا..  أيضــًا.. د ن أن يراهــا أحــد..  أنهــا     

  ،  ل  يراها أبدًا أحد.ستخر  من

حتب أنا ف أراها،  ل نني أثـق ممامـًا أنهـا هنـا معنـا      

مند   في  مي.. مدنل إلب جيبي.. متدثر فـي  بـا مي   

الفضفاضة..  مسر، صومي،  را حتـي،  مالمـح  جهـي    

 القديم..
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إنهـا متـذ ر اآلن  مـال  ـد ان،   مـال ناصـر حــي        

وات دفنـــا هنـــا.. فـــي الم ـــان نفســـ .. قبـــل نمـــس ســـن  

مضي  م  اآلن!..  قد قتل معهما بالرصاصة نفسـها..  

  بـنالوحنةننفسها م  البار د، أبو يوس  الن ار.

 المده  أن هنـاا أ جـ  شـب   ثيـر  بـي  الطريقـة       

التي  هبح بها أبو جهاد،  الطريقة التـي  هبـح بهـا هـ ف      

ــي       ــد  فـ ــ ي  العـ ــة بسـ ــ ف  الثالثـ ــل هـ ــد قهتـ ــة. لقـ الثالثـ

نة،   ات سـياد ،  يحيطهـا العـرب     اصمة  ربية، حصـي 

 م  نأ ثرن ال هات..   ذلك قهتل أبو جهاد.

ــومهم، فـــي        ــي غـــرف نـ ــة فـ ــل هـــ ف  الثالثـ ــد قهتـ لقـ

بيــومهم، فــي العاصــمة العربيــة الحصــينة،  ات الســياد ،   

 التــي يحيطهــا العــرب مــ  أ ثــر ال هــات..   ــذلك قهتــل  

 أبو جهاد!..

 بالتحديـد  لقد قهتل ه ف  الثالثة في فصل الربيع، 

 في شهر أبريل..   ذلك قهتل أبو جهاد.

لقد  ان يس   هـ ف  الثالثـة فـي فـردان قريبـًا مـ        

نالبحرن..   ذلك أبو جهاد، فقد  ان يس   هو أيضًا 

ــرف       ــب طــ ــي   ــ ــو حــ ــعيدن،  هــ ــو ســ ــيدي بــ ــي نســ فــ
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 نالبحرن.. في فوهة البحر، بي  أنياب البحر!

ــر ى أن الوــقرا   رفاقهــا الســبعة.. أ  الســب    عي  ي

)فيهـــم العـــدد(، قـــد دن ـــوا   ينـــا مـــ  بـــاب البحـــر!.. 

البحـر نفســ  الــذي دن ـوا منــ  فــي المـر  الماضــية   ــب    

 أبي يوس  الن ار  رفيقي .

 بالمناســبة  ــذلك، فإنــ  يح ــب أن الــذي  ق تــوا أبــا 

يوســــ  الن ــــار  رفيقيــــ ،  ــــاد ا إلــــب قوا ــــدهم فــــي   

ا إسرا يل نالعـد  ن سـالمي  غـانمي ، ف ـم ي حقهـم، منــ      

أ  مــ  غيرنــا، أي أ ى،  ل ــ  الحمــد!.. ف، بــل إننــا ف  

نعرف حتب اآلن  ي  انترقـوا نفـار  العاصـمة العربيـة،     

  يـــ  امتهنـــوا قداســـتها،  مـــا ف نـــدري مـــ  أي جهـــة 

 غادر ها، بعد أن أغ قوا اأبواب ن فهم بسدب  إح ا !

إنهم ينته وننا  الوياطي  المرد ، فـال نـراهم حـي     

نعرف م  أيـ  يخرجـون،  لـم ن ـد ننسـب      يدن ون،  ف 

لغ  شارع نفردانن في بير ت ما قبل الحرب، أي منـذ  

نمســة  وــر  امــًا ) هــذا لــيس بــال ثير(، حتــب فاجسنــا  

لغـ  حــي نسـيدي بــو سـعيدن هــذا العـا .. قبــل دنــول     

 رمضان ال ريم.
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  يأل  ل هـذا الـذي يحـدا يـا أبـا جهـاد! هـ ف         

ن متـب نمـوت!..   هم الـذي  يقـرر ن متـب نحيـا،  يقـرر      

 هــم الــذي  يختــار ن إن  نــا ســنقتل فــي الوــارع، أ        

سـنذبح فــي غــرف النــو .. بـي  أطفالنــا، أ  فــي أحضــان   

   جامنا..  اقفي  أ  جالسي .. يقاي  أ  نا مي .

ــة نعــي ،      هــم الــذي  يقــرر ن فــي أي  اصــمة  ربي

  في أية  اصمة  ربية نه ك..

يــر ت،  مــذ ر أبــا جهــاد، فعنــدما ق نــا: نبقــب فــي ب  

 -يـا حبيبـي   –قالوا: ف.. بل مذهبون إلب مونس،  فعاًل 

ر بنا البانر   نح  نب ي  ما مب ي النسـا !..  غادرنـا   

ــم ســ نا   ــب         ــر ت،  لــم نعــد بعــدها إليهــا أبــدًا.. ث بي

طرف البحر.. في فوهة البحر.. بي  أنياب البحـر.. فـي   

 مونس!

هم الذي  يختار ن الفصل اأجمـل ل ـذبح،  إ ـالن    

ياد الموت، فهي قـد م ـون فـي الربيـع )مصـوفر(.. فـي       أ 

 ،   مـــا 1973أبريـــل،  مـــا حـــدا فـــي نفـــردانن  ـــا   

 ..  هــل 1988حـدا فــي سـيدي بــو ســعيد هـذا العــا     

ننســب أيضــًا مقتــل الــد تور  صــا  الســرطا ي جهــارًا       
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نهــارًا فــي أحــد فنــاد، نالبــوفيران فــي البرمغــال!.. لقــد  

ــل أيضــًا  ــا       ــذ ر  1983حــدا هــذا فــي أبري  ،  هــل م

حمـدي رحمــة، الــذي نســقو  فــي مثــل هــذا الوــهر  ــا   

  فــي ســيار  م غومــة فــي بيــر ت، أ  نبيــل  ادي، 1975

  .1982الذي نده و ن في مدريد  ا  

 هـي )أي أ يــاد المــوت(، قـد م ــون فــي الصــي ..   

 هـــو فصـــل إنصـــاب..  حصـــاد. د نـــك يـــا أبـــا جهـــاد 

ا فــي قا مــة بــبع، الــرؤ   التــي أينعــت، ثــم مــم قطافهــ  

 هذا الفصل، فصل التثاؤب.. ف، بل فصل الحصاد!

ــو   ــاني )يوليـ ــان  نفـ ــي  1972غسـ ــو ن فـ  (.. ننفضـ

ســـيار  م غومـــة فـــي بيـــر ت،  فـــي الوـــهر نفســـ  ) ـــا    

 (  هبــح  هيــر محســ  فــي فرنســا،   ــذلك نــاجي    1979

 الع ي في العا  الماضي في نأيفس ستريتن ب ندن.

ن، أما في أغسطس،  هو م  فصل الصـي  نأيضـاً  

 ( يثقبـــون جســـد   رأســـ    1972فهـــذا  ا ـــل   يتـــر )  

بمــد  ن يــأل فــي ر مــا.  فــي الوــهر نفســ  مــ   ــا          

ــاريس،   ــذلك      1978 ــق فــي ب ــدي  ق    استوــهد  ــ  ال

  .1983مسمون حري   ا  
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أمــا فــي يونيــو،  مــا أدراا مــا يونيــو،  هــو شــباب    

الصــي ، فحـــدِّا  ف حـــر ، محمـــد بوديـــة فـــي بـــاريس  

 ، نعــيم 1978  فــي ال ويــت   ،   ــب ناصــر ياســي 1973

ــل   ــي بر  سـ ــر فـ ــا   1981نضـ ــي ألمانيـ ــ  فـ ــد طـ  ، محمـ

 ، ن يــ  مطــر   مــال حســني، فــي ر مــا       1982الغربيــة  

  . 1986 ، نالد ن ال في اليونان 1982

 أ   يا أبا جهاد!.. لقد مذ رت اآلن..

أنهـــم لوجـــ  الحـــق يقت وننـــا موـــ وري  فـــي جميـــع   

اد ا،  متــــب الفصــــول بــــال اســــتثنا ، يقت وننــــا   مــــا أر

 شاؤ ا.

ففي الوـتا  )حتـب الوـتا ( قت ـوا.. مـثاًل.. أقـول:       

 ( فـي أثينـا ) هـو صــحفي    1985مـثاًل.. ميوـال النمـر )   

 (،  صـــالح 1986 ناشـــر(،   ـــذلك منـــذر أبـــو غ الـــة ) 

ــميري )  ــب الضـــ ــي   1973موســـ ــدانمارا.  فـــ ــي الـــ  ( فـــ

ــول:    ــثاًل.. أقــ ــوا مــ ــب الخريــــ (.. قت ــ الخريــــ .. )حتــ

 ( فــــي بيــــر ت،   1979مة )مــــثاًل..   ــــب حســــ  ســــال    

 ( فــي بــاريس،  يوســ  مبــارا  1977 محمــود صــالح )

ــر يوســــ     1980) ــراهيم  مــ ــًا. إبــ ــاريس أيضــ ــي بــ  ( فــ
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 الصباح هذا قبيحة أنِت

 ( في 1984 ( في بنغا ي،  إسما يل در ي  )1975)

  ( في  مان باأردن.1984ر ما،  فهد القواسمة )

 يقول العارفون بو  ن السياسة ) أنا  مـا معـرف   

الحرب افنتقا ية قد شم ت العالم  لست منهم(: إن هذ 

العربي  اأ ر بي بصـفة  امـة،  دنـل فيهـا   ـب الخـط       

ــر إســرا يل،  هــم       ــا إســرا يل  غي ــات متعــدد .. منه جه

يقصد ن هنا ناإلنو ن أ  اأشقا  الذي  يحطبون فـي  

 حبل إسرا يل!..

 أنـــا ف أريـــد أن ألـــوح بوـــعار الخيانـــة أ  العمالـــة  

ب،  ف  ضــوًا فــي إحــدى  )فسنــا لســت مناضــاًل فــي حــر   

جمعيات الرفق بالحيوان(، ل نني  أنا أقـ  فـي جنا مـك    

اآلن.. هنا في مقبر  الوـهدا .. أجـد الحمـا  يـدفعني     

إلب أن أشـير بسصـبعي نالصـغير ن إلـب حقيقـة ن بيـر ن       

يتعـــذر   ــيف فهمهــا ممــا  الفهــم..  يصــعأل   ــيف معيــي      

صـيغة   أبعادها، التعيي  الـدقيق،  هـي سـتخر  اآلن فـي    

مســــاؤل يمــــر، مــــ  حن رمــــي ه ــــذا،  الســــهم غيــــر       

الم تهــــأل،  يــــ  ف مســــتطيع افســــتخبارات العربيــــة أ   

الف ســـــطينية أن مخ ـــــق لهـــــا، بالمقابـــــل،  مـــــال  مـــــ   
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اإلســرا ي يي  دانـــل إســـرا يل، فنصــحو يومـــًا مـــا   ـــب   

نموسادن  ربية مضرب بقو  فـي ق ـأل إسـرا يل، فنوـم     

ــامير،     ــار ن، أ  شـ ــوا  شـ ــد  شـ ــر   احـ ــا.. مـ أ   اهانـ

مـــــثاًل.. أقـــــول: مـــــثاًل.. أي منتقـــــي ن يتانـــــا بعنايـــــة      

ضــــــحاياها،  مــــــا يفع ــــــون هــــــم معنــــــا.. فتهــــــ  فــــــي   

اإلســرا ي يي  ثقــتهم..  مــا يهــ  ن هــم ثقتنــا..  محــا ل 

أن مفقدهم شيجًا ضجياًل م  مـوا نهم،  مـا يفقـد ننا هـم     

 ـــل موا ننـــا.. أجـــل!.. أ ـــرف.. أننـــي قـــد  قعـــت فـــي   

أهلوفح م  نطرف نفين بتهمة الخيانـة  التناق،، فها أنا 

ــة..  ل ــ  مــا ا أفعــل ! أننــي أنــاف.. أنــاف      أ  العمال

الوـــقرا  التـــي موـــار نا ن فتـــكن اليـــو  إلـــب قبـــرا..       

 أنــاف العســ ر الــذي  أقــاب هم فــي المطــارات..    ــب    

ــد      ــة..   نــ ــراب المدينــ ــي أحــ ــات..  فــ ــواب ال امعــ أبــ

ــت    ــاهي..  محــ ــواب المقــ ــر ر..    ــــب أبــ ــارات المــ إشــ

 نافذمي ..  بي  دفامري  أ راقي..

إنهم ف يخيفـون مـع اأسـ  إف أنـا،  أنـا أنـاف أن       

ألو باب الس  ..  أنـاف، بطبيعـة الحـال، أن ألـو بـاب      

 الموت..
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 حي  يـسميني المـوت، ف محالـة،   نـدما لـ  ي ـون       

ــر        ــي أ ثـ ــي فـ ــاب ) ربـ ــل أي شـ ــا مثـ ــار، فسنـ ــي أي نيـ لـ

يــــر، مــــ  اأحـــوال(، ف يخ ــــو مـــ  شــــي ، ق يـــل أ   ث   

الغر ر، أريد أن يسميني الموت  أنـا فـي أبهـب صـوري..     

فـــي بـــذلتي البيضـــا .. متوـــحًا بســـيفي الـــذهبي   رد   

 الحبيبة!!

أجل، إنني يا سيدي ف أستطيع أن أمهـم بصـراحة،   

أ  أ تأل بصراحة، أ  أمنفس بصراحة..  السـبأل بسـيط   

بســـيط جـــدفًا،  أنـــت معرفـــ ، أ  ربمـــا ف معرفـــ .. إنـــ         

لااهر ن  الخفيون،  إن  أيضـًا هـذ  الوـقرا      س رنا ا

التي أجدها في  ل م ـان،  هـي منـذ اآلن سـتال منقـل      

  ب  تفها  اميرات التصوير، ال ـاميرات التـي مطـلُّ مـ      

فو،، م  فو، صدرها الم ـتب!  ماـل مطـّل، مـ  فـو،      

أيضــًا،   ــب  اهامنــا  موــوهامنا التــي أصــبحت )بفضــل   

 ف محصب!!..  م  يـدري  الع م  الت نولوجيا( ف معدف 

يــا أبــا جهــاد، ف عــل هــذ  الوــقرا  ال عينــة التــي مختــر،   

صــفوف جنا مــك اآلن، مقــرأ بطريقــة ســحرية   يبــة  ــل  

هــذ  اأف ــار التــي ممــو   معــت و فــي صــدري، مــع أننــي  
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أقفــل حولهــا جميــع أبــواب فمــي  نوافــذ ..  ــل شــي        

مم ــ  يــا   يــ ي!.. إن هــ ف  هــم القــادر ن   ــب  ــل   

 أنا نا  .. نا   حد الضمور.. إنني أنتنـق  شي .. 

 في هذ  المقبر .. مقبر  الوهدا .

ــم      ــهودن هـ ــ  نالوـ ــر ن، ل ـ ــل  ثيـ ــهدا  بالفعـ فالوـ

 اأ ثر.. اأ ثر  رب ال عبة!..

ما بالك متهافت مسر ًا ه ذا يا   ي ي إلـب قبـرا،   

ممه ــل ق ــياًل يــا أبــا جهــاد،  ســس ف إليــك بعــ، اأنبــار 

 منق ها إلب م  قب ك م  الوهدا :التي ربما يهمك أن 

مقول مصادرنا الخاصـة المط عـة: إن العـرب بـدؤ ا     

يف ــر ن اآلن فــي بنــا  أســوار  اليــة، بــل شــاهقة، مــ         

اأســمنت المســ ح حــول  واصــمهم ال بــرى،  يف ــر ن      

أيضًا فـي مسـقيفها مـ  جهـة السـما .. فـال ينفـذ إليهـا،         

 ه ذا، ف الهوا ،  ف اأ دا ..

ــول المصــاد  ــم يف ــر ن أيضــًا فــي      مق ر نفســها: إنه

نمب ــيطن البحــار التــي محــيط بت ــك العواصــم مــ  بعــ،   

جهامهـــا، فقـــد مس ـــد ا اآلن أن اأ ـــدا  إن لـــم يهبطـــوا  

  ـــب  واصـــمنا مـــ  الســـما ، فـــإنهم حتمـــًا ســـيدن ون  
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إليها سباحة.. م  طرف البحر.. م  فوهة البحـر.. مـ    

 بي  أنياب البحر.  

العــرب قــرر ا فصــل   مضــي  المصــادر  امهــا: إن  

جميـــع رجـــال المباحـــب،  افســـتخبارات،  طـــرد جميـــع  

ــد د؛ أن     ــواحل  الحــ ــر الســ ــوا ات،  نفــ ــ ر ال ــ  ســ

ب ـــداننا بهـــذ  اأســـوار الوـــاهقة العايمـــة،  الســـما       

ــ       ــد مــ ــتمّ   أحــ ــ  يــ ــب ط، لــ ــر المــ ــقوفة،  البحــ المســ

اقتحامهــا، أ  امتهــان قداســتها.. لــ  يــتمـ   أحــد مــ     

ا ، أ   الــــدجا ، فــــي غــــرف دنولهــــا ليــــذبحنا  النعــــ

النــو ، أ    ــب مــدانل البيــوت!..  لــ  يــتمـ   بالتــالي  

ــي      ــدما نا، التــ ــة لــ ــال  التذ اريــ ــا  اأفــ ــ  التقــ ــد مــ أحــ

مســتطيل   ــب اأرض،  مت ــوى  سجســاد الثعــابي ، أ     

 الرماح المحطمة.. لقد ق ت لك: إن أ ثـر مـا ي   نـا    

ُيـرا،  في أ را   بحنا، هـو هـذ  اأفـال  الخبيثـة التـي      

م  أج ها ماليي  ال جاجات م  الوـمبانيا..  الموـهد   

ــار د..     ــوي  البـ ــا يوـ ــر ..  لحمنـ ــ ا ي  م ـ ــر ..  السـ يمـ

  را حت  منتور م  اأفق إلب اأفق.. في  ل م ان!
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ا هأل إلب قبرا اآلن يـا أبـا جهـاد، لقـد اسـتوقفتك      

طـــوياًل،  أنـــت رجـــل ف محـــأل ال ـــال !.. )غريـــأل هـــذا   

العــرب بــسي صــ ة(،  ل ــ  قبــل أن       سنــك ف ممــتُّ إلــب  

مــــذهأل، أ د  أن أهمــــس فــــي أ نــــك بــــسن آنــــر مع يــــق  

ــان مــ  أحــد ال نــرافت اإلســرا ي يي ، بعــد        ســمعت ،  

 م يــة ديمونــا.. م ــك العم يــة التــي معــرف أنــت جميــع     

مفاصـي ها، يقـول ال نـرال: نحـ  نبحـب فـي  بـح العـرب         

   غير المـسلوف..  هـم يبحثـون فـي افنتقـا  منـا  ـ         

ــا      ــد  يـ ــت الفـــر،  يبـ ــل لمحـ ــسلوف.. هـ ــو مـ ــا هـ  ـــل مـ

ســيدي أن هــذ  بالفعــل هــي موــ  تنا ال بــرى،  لهــذا       

فــنح  نمــوت  ــل يــو ..  هــم بالمقابــل ف يمومــون  ف 

 يو .

قبــل أن نهيــل   يــك   -يــا أبــا جهــاد  -  مــة أنيــر  

التــراب.. اناــر إلــب  جــو  هــ ف  النســو  الالمــي جــج    

ــد مـــ  الب ـــ   ــهدا  لم يـ ــر  الوـ ــب  إلـــب مقبـ ــر إلـ ا .. اناـ

 جوهه ! هل مالحب هذا السفور القامل  إنهـا  جـو    

غيـــر محصـــنة يـــا ســـيدي! فهـــي قاب ـــة لّ طـــم فـــي  ـــل    
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حي .. في  ل لحاة! أليس هذا مخ اًل يـا أبـا جهـاد!    

ب ـــب  ال ـــ  يـــا حبيبـــي، رغـــم بـــذفمنا البيضـــا ،  رغـــم   

 سيوفنا الذهبية،   رد  الحبيبة!
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 جمرد كالم!

 

 * فْل!في نيالي يق  ط

ــل      ــخمًا مـ ــرًا ضـ ــرًا! ح ـ ــل ح ـ ــام ه يحمـ ــٌل شـ طفـ

 ال  .. بل هو، في الحق، مل  الف اد!

 في نيالي أيضًا يقـ  ياسـر  رفـات.. أجـل! إننـي      

أرا  يقـــ  أمـــا  بوابـــة  بيـــر .. ثقي ـــة جـــدفًا.. مرمفعـــة       

جدفًا.. يغيأل أ الها في السحاب!..  قد قيل لـي: إنهـا   

ــا   ــة!!..  إن العـــــ ــا العايمـــــ ــة أمري ـــــ ــر.. بوابـــــ لم الحـــــ

الناي !.. المعقـم.. يقبـع ن فهـا بانتاـار المطـر!.. أ       

 بانتاار ما ي ود ب  البحر!.  

لما ا الطفل يتسهأل بالح ر ..  لما ا يق   رفات 

                                      
 المقصود طفل انتفاضة الح ار .  *
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ه ـــذا ســـاهمًا أمـــا  البوابـــة ال بيـــر .. ف ي ـــوي   ـــب       

 شي   هل هو هول المفاجس  !

نعم!.. ف   يفتحوا ل  البـاب.. إْ  ف أحـد هنـاا!..    

 * ي  أن يطوي  وفيت ، ثم يرجع م  حيب أمب!  

أما الطفل فما ي ال رافعـًا يـد  بـالحق  بـالح ر!..     

  اأهم أن  ف يبالي بسحد البتة!

 رفات يت ـفت اآلن إلـب أي ام ـا .. لـيس مهمفـًا إلـب      

 أي   المهم أن  يت فت..  

الطفـل متصـ أل  ال بـل،  مـا ال يتسهـأل  ــالهول!..      

أنـذت متهـا ى حـول رج يـ ..      الع يأل أن الح ـار  قـد  

ـــ ،     ـــت منــ  اآلن إلــب ر بتيـــ مــدب  نحــو .. حتــب لقــد ب غـ

لـــم ينفـــك يتسهـــأل  سنيـــاب  –يـــا ســـبحان ال ـــ !  – هـــو 

 الموت.  

ف س  اسـتطال الطفـل.. اسـتطال  ثيـرًا، حتـب غـاب       

رأس ، هو أيضًا، في السحاب.. أمـا الح ـر فقـد محـو ل     

   لمغادر  ال  .  إلب شي  مهيأل.. صخر  ها  ة.. متحـف

                                      
 . ندما ُمنع ياسر  رفات م  دنول أمري ا *
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ه ــذا  انــت مت ــو ن هــذ  العالقــة الغريبــة بــي  بــاب     

أمري ا..    ف الطفل..  م ا يد ياسر  رفات،  لحيتـ   

 المهم ة!..

المهـــم أن أبـــا  مـــار يت ـفـــت منحـــدرًا أ  صـــا دًا،      

مسنو ًا إلب ام ا  ما.. ف أدري أي ام ا .. فقـد ق ـت:   

 إن المهم هو أن  ما  ال يت ـفت!

الضـر ري أن يعبـر أبـو  مـار بوابـة أمري ـا        هل م 

العاليـــة  هـــل مـــ  الضـــر ري أن يقـــتحم هـــذا الرجـــل       

 الصانأل هد   الم تمع نالمتحضرن..  

ـــنالمتحضرن،    شـــولت  هـــو الـــذي ينعـــت م تمعـــ  بـ

 يع ــ  بــسن رفضــ  لــدنول  رفــات إلــب أمري ــا يعــد  مــ   

 باب حماية نالم تمع المتحضرن م   د ى  رفات!

 ــي الوــهير!  ــان يقــول فيمــا يقــول:    الــو ير اأمري

هــذا رجــل غيــر نمتحضــرن،  قــد يتفوــبن..  العيــا       

بال ــ !.. فــي شــوارع نيويــورا.. فينوــر العــد ى بـــي        

المواطني  اأمـري يي ، فنصـحوا غـدًا أ  بعـد غـد   ـب       

ــي      ــر نمتحضــري ن.. أي أمــري يي  متخ ف أمــري يي  غي
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متوحوـــــي .. إن أمري ـــــا ف مســـــتطيع أن مقبـــــل بهـــــذ  

ف ـــر ، مهمــــا  انــــت المبـــررات..  قــــد أثبتــــت مرا ــــ    ال

اأبحـــاا   هـــا، أن الهم يـــة أ  التخ ـــ  ينـــتقالن إلـــب      

اآلنري  بسر ة البر،.. ليس فقط بافحت اا المدمي.. 

بـــل حتـــب بم ـــرد المالمســـات ال طيفـــة..  ربمـــا أيضـــًا  

باأنفـــا  الحـــار ..  قيـــل: بالبـــارد   ـــذلك.  حيـــب إن 

نية!.. نقي الطوية!.. طـاهر  الم تمع اأمري ي س يم الب

ــة..       ــة قطـ ــفور   دا ـ ــأل  صـ ــ  ق ـ ــذيل!.. لـ ــرأ   الـ الـ

 بــرا   فراشــة بريــة بيضــا .. فإنــ  لــيس مــ  حــقِّ أي        

ــاظ     ــيانت ..  الحفــ ــ   صــ ــب حمايتــ ــا   ــ ــد أن ي ومنــ أحــ

  يـــ ..  الـــدفاع  نـــ .. فيـــا أيهـــا النـــا !.. )يصـــيح       

الــو ير اأمري ــي(: إن شــعبنا محســود   ــب  ــل شــي ،   

لســذاجة التــي حولتــ  إلــب دجاجــة!..  حتــب حتــب   ــب ا

  ــب العفويــة التــي ف يوــبه  فيهــا ســوى طيبــة الــذ ر        

 ننبويةن )ف أدري م  هي نبوية هذ !(.

يا حبيبي يا  رفات!..  ل هذ  اأ بجة فيك،  نح  

أه ـــك  أبنـــا   مومتـــك، ف نـــدري  نهـــا شـــيجًا..  يـــا       
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ل هــول! )  ـــب طريقـــة المرحــو  يوســـ   هبـــي(! بال ـــ    

ــ ــراض       يـ ــذ  اأمـ ــتر هـ ــت مسـ ــ   نـ ــر، أيـ ــا أخ ياسـ ك يـ

   ها !.  

ســنقبل منــك أي  شــي ، إف    –بصــراحة  – نحــ  

ــ   ل مرافـــق       ــ   اأمـ ــة أجهـ ــذ  الرب ـ ــل هـ ــبِّأل  ـ أن مهسـ

 الصحية في بالد أصدقا نا اأمري ان.  

ــالوا       ــا ق ــو  أمري  لقــد ســمعنا مــ  اإل ا ــات أن   

ب ســـان  احـــد..   ـــ  ق ـــأل رجـــل  احـــد: ن  ـــ .. إف  

رفــات!ن لقــد ســمعتهم شخصــيفًا بــس ني هــذ ..  أ نــي     

 هذ  ) أشرت إلب اأ ن اأنرى طبعًا!(.  

 لقد قرأنا أن صح  اأنذال قـد  تبـت بوـي  مـ      

ــي موـــ  ة      ــ  ة.. )أ نـ ــ  الموـ ــو ية  ـ ــاد  الموضـ الحيـ

 رفــات،  ليســت موــ  ة الطفــل الــذي يتضــخم فــي يــد   

ــر!( فقالــــت  ــة   –الح ــ أي م ــــك الصــــح : إن الخارجيــ

ــر ممــا ينبغــي،  إف      اأم ــد نفخــت الموضــوع أ ث ــة ق ري ي

فإن  رفات ف ي يد نطر   ثيرًا    نطر اأيد  الـذي  

يعوا في أجساد شعبنا النبيل بال رحمة أ  رأفـة، حتـب   

ل ــسن القــدر ف يعــرف مــا ا يعنــي أن يمــوت أمري ــي، أ    
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أن يختفي م    ب اأرض. ثم مسـتطرد م ـك الصـح :    

يــد  ــ  نطــور  اإلدمــان     نطــور   رفــات  ــذلك ف م   

  ــب المخــدرات، الــذي يفتــك بــس ثر مــ  ســبعي  م يونــًا  

ــادر،   ــسن المــوت البوــع ف ُيقــدفر ح ــم       ــا الن مــ  جي ن

الخسار    ب ماري  البوـرية،   مـا الـتهم التـراب    ـًا      

م    وجنـا الصـغار! ثـم متسـا ل م ـك الصـح : فمـا ا        

هـذا  يضير لو اقتحم  رفات البوابة  دنل.. ثـم مفو ـب   

الرجل في شوارع نيويورا.. إن  جود  رفات ل  ُيغيفـر  

 ثيــرًا فــي اأ ضــاع.. فالوــعأل اأمري ــي ســيال شــعبًا     

نمتحضــرًان  مــا يصــف    يرنــا الغبــي شــولت  ) صــ        

ــ       ــيس مــ ــها،  لــ ــة نفســ ــحافة اأمري يــ ــ  الصــ ــي مــ الغبــ

 نــدنا(.. إْ  لــ  مــنخف، فــي م تمعنــا نســبة البغايــا..    

ا ي ،  المنحـرفي ،  القـوادي ،    ل  مقـل في  أ داد الوـ 

ــا(    ــا  غيرهـ ــابات )المافيـ ــتحتفب العصـ ــاقطي .. سـ  السـ

بقومهــــا نفســــها  نفو هــــا نفســــ .. ســــي ون افنفتــــاح      

اأنالقــي   ــب حالــ .. أي   ــب مصــرا ي .. سيغتصــأل   

الم يــد مــ  النســا  فــي العمــارات الما مــة..  مواقــ      

السيارات..  الووارع الخ فيـة،  الغابـات..  سـتختط     
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ــ      أ ــر مـ ــم آنـ ــيقتل  ـ ــال..  سـ ــ  اأطفـ ــرى مـ ــداد أنـ  ـ

ــا  ال نـــــا  فـــــي أمهـــــامهم،    العـــــواجي ..  ســـــتت ايد أرقـــ

 أنــوامهم،  بنــامهم..  ســترمفع نســبة اف تــدا ات   ــب  

البنــوا )هولــد أب(،  نســبة اف تــدا ات   ــب اأفــراد..  

ــاللم،     ــي الســ ــة م هولــــون فــ ــًا قت ــ ــاا دا مــ ــي ون هنــ ســ

الـــــ نأنــــدر    الممــــرات،  محطــــات القطــــار،  ممــــرات   

ــارات،    ــات،  البـ ــي ال ابريهـ ــًا فـ ــنرى دا مـ جرا نـــدن.. سـ

ــة     ــا العايمـ ــ عان أمري ـ ــ  شـ ــاًف مـ ــد ار  رجـ ــار الـ  أ  ـ

يخرجــــون مسدســــامهم )بعــــد  سســــي  مــــ  الويســــ ي(  

لي ربوهـــا )فقـــط ي ربونهـــا( فـــي أجســـاد بعـــ، ر ـــاع   

الم سيك مثاًل.. نقول: مثاًل!!  بهذا يـا سـيدي الـو ير    

 يـــــة  مـــــا يـــــذ ر ر امنـــــا    )مســـــتطرد الصـــــح  اأمري 

الخاصون!(: فإن شعأل أمري ا متوـفر فيـ  جميـع شـر      

ــا.. حتــب      ــة منه حضــارمنا المعاصــر ،  فســيما اأنالقي

  لو اقتحم هد    رجل بح م ياسر  رفات!!

نعـم!. إن صـح  أمري ــا موـير دا مــًا إلـب أن هنــاا     

شــــــوا ًا  قت ــــــة مــــــ  اأمــــــري يي ،  هــــــي مــــــرى فــــــي  

ــرى فــي     الف ســطينيي  أيضــًا نم  ــةن..  م ـــ نالقت  و جــًا ل
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 رفــات )الــذي  ــان يقــ  أمــا  البوبــة المهيبــة( محرضــًا   

أ لجك القت ـة.. ل ـ  الفـر،، هـو أن مـا يحـدا مـ  ِقبـل         

الف سطينيي  في أمري ا نقتلن حضاري، أما ما يحدا 

في اأرض المحت ة مثاًل فـن قتـلن غيـر حضـاري.. إنـ      

، أ  قتــل هم ــي متــوح ، فــاأ ل يحــدا بســبأل طمــع    

ــد      ــثاًل،  بعـ ــاهر  مـ ــل  ـ ــ  أجـ ــهو .. أي مـ ــ   ، أ  شـ نـ

 اسي  م  نالويسـ ين.. أمـا الثـاني فيحـدا مـ  أجـل       

ن طـــــ ن،  أنـــــت فـــــي  امـــــل صـــــحوا!.. مـــــ  أجـــــل   

ــاري      ــل مــ ــ  أجــ ــل  ق ــــك.. مــ ــت ب امــ ــا ن،  أنــ ن بريــ

 حضار ،  أنـت فـي  نـ   هـوا..  فـي الحالـة اأ لـب،        

بسن  –! يا حبيبي –قانون الم تمعات المتحضر  يقول 

ــ        ــ  بعــد اســتف ا  م ــح لغري م ال ــاني قــد اقتــرف جنايت

البورية م  ِقبل الضحية، الذي  ان يعطي مو ـدًا آنـر   

ل عاهر  إياها   ب مرأى  مسمع م  هذا الطفل الوديـع  

)الذي هو طبعًا ال ـاني(،  هـو لـم ي ـ  ليرم ـأل جنايتـ        

بهــذا الوــ ل الحاســم، لــوف فعــل المســ ر اإلســ ت ندي    

ــب ا ــة،     الخبيـ ــة الثانيـ ــي الحالـ ــا فـ ــ . أمـ ــأل  ق ـ ــذي أ هـ لـ
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فالوضع مخت   ممامًا، فسنال، الم تمعـات المتحضـر ،   

  ق يــة نافنفتــاحن   ــب اإلنســانية، مــرى أن أرض ال ــ   

الواســعة   هــا ن طــ ن.. فسنــت معــي  فــي القــد ، أ     

بر  البراجنة.. في الخ يل، أ  في صبرا  شاميال.. فـي  

نهــاغ ، أ  أمســتردا ،  غــ  ، أ  موــردًا فــي شــوارع  وب  

أ  لنــدن، أ  العــالم   ــ .. فــاأمر ســيان.. هنــاا بيــت        

 هنـــا بيـــت.. ثـــم إنـــك هنـــاا مســـتطيع أيضـــًا أن مس ـــل،  

 مورب،  مستحم،  مت   ،  مهعاشـر النسـا ..  من ـأل    

 ذلك.. ف ما ا القتل !.. لما ا ضر ر  أن ي ـون هنـاا   

ــاا  ا ـــر        ــون هنـ ــر ر  أن ي ـ ــا ا ضـ ــ  ! لمـ ــ  بعينـ  طـ

   ! لما ا أنت موجود أصاًل ! ماري

مو  ة  رفات أن  رجل    نم  ن أسود..  ماري  

ــو   ــود.. فهـ ــل..     –أسـ ــب القتـ ــرفض   ـ ــ !! ُيحـ ــع اأسـ مـ

 يــد و إلــب المــوت.. ل نــ  المــوت مــ  أجــل الــوط ..        

 هذا هو نطـ   ال بيـر!!  ـم يبـد  هـذا الرجـل متخ فـًا        

 غير متحضِّر.. لو  ان يد و إلب القتل مـ  أجـل شـي     

ر.. لو  ان  ضوًا في المافيا، أ  في إحدى  صـابات  آن
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ــ  مالمــح نالمتحضــري ن،      ــدت في التهريــأل، ل ــان قــد مسـ 

  فستطاع أن يدنل أمري ا د ن مردد أ  نوف!

مو  ة  رفات أن  يه  في يمين  راية لمعر ـة شـعأل   

 امــل موــرد،  لهــذا قــا  الســيد جــور  شــولت  يمنــع         

نالمتحضــــرن، دنولــــ  إلــــب أمري ــــا؛ حمايــــة لم تمعــــ  

 أستغفر ال   أن نفتجت أ  ن ذب   ـب الرجـل، فهـذا مـا     

قالتـــ  اإل ا ـــات،  هـــذا مـــا رددمـــ    ـــافت اأنبـــا  فـــي  

مخت ــ  أرجــا  اأرض..  هــذا هــو بعينــ  الــذي  مــ        

أج   شق  نساؤنا جيوبه ..  بسبب  أنذن ي طم ، فـي  

الغد   فـي الـر اح،   ـب نـد ده ، فمـا ا نحـ  بـد ن        

سـي ون مسـتقب نا غامضـًا  حال ـًا، إن لـم       أمري ا..   م

مسنذ هي بسيدينا..  نحـ  نـدي  لهـا بسشـيا   ثيـر  فـي       

رقابنا.. أجل، لقد ط بنـا الحـرب، فقمعتنـا أمري ـا.. ثـم      

نادينا بالسـال ، فسـحقتنا أمري ـا.. أجـل! هـي نفسـها..       

هـــي بعينهـــا.. بوـــحمها  لحمهـــا.. فـــي قامتهـــا الفار ـــة 

  مالمحها الصارمة!..

ف نعــــرف بالضــــبط مــــا ا مريــــد منــــا هــــذ       نحــــ  
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رب مر قهــا حــي  م ــون حربنــا، ــــــال الحــــــة.. فـــــــالم عون

ــد      ــا ا مريـ ــالمنا! مـ ــون سـ ــي  ي ـ ــا حـ ــال  يع بهـ  ف السـ

 بالضبط !

  سنني أحس، نو ًا ما، بذلك الذي مريد !..  

أ تقد أن الوي  الوحيـد الـذي يم ـ  أن يرضـيها،     

ل، نذبح  بالس ي .. هو أن ننذبحن ياسر  رفات.. أج

أ  ننحر ،  ال مل، ثم نس   ج د  بسنا ، ثم نع قـ  مـ    

ــت اأبــي، بسنــا         ــ    ــب ثــالا نوــبات، أمــا  البي رج ي

أيضًا!..   ل  لك نفع   ن اًف ب ؛ أن  غير نُمتحضفرن، 

 فهو يقامل م  أجل  ط .  

 ســـي ون  بـــر  لغيـــر  مـــ  نالوـــوفينيي !ن الـــذي   

لوط ،    ــــب ال فــــاح مــــ  ُيصــــرف ن   ــــب المطالبــــة بــــا

 أج  !..

أ تقــد أنــ  ممــا سيرضــب الحبيبــة أمري ــا  ــذلك، أن 

نخّف، رأ   لـك الطفـل الوـام !.. رأسـ  الـذي يغيـأل       

فــي الســحاب.. ثــم ن ــرف  مــ  أ نــ  جــرفًا شــديدًا، حتــب      

ي قــب  لــك الح ــر الضــخم الــذي يمــأل ال ــ .. بــل هــو    

 يمأل الف اد..  
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 يــك اآلن يــا  ي ــدر بنــا أن نقــول لــ  بعــد  لــك:    

بنيف أن منسب النويد الذي   منـاا!  أن مقتـل الحنـي     

ــذي شــرفبناا!..      ــد الطمــوح ال ــاا!..  أن مج ــذي لقحن ال

ــاا!..  أن    ــي لقنــ ــة التــ ــد د ال غرافيــ  أن موــــطأل الحــ

ممحو فصول التاري  التـي درفسـناا  حّفانـاا!..   يـك     

يـــــا بنـــــي، أن مع ـــــم بـــــسن نالتحضـــــرن   ـــــب الطريقـــــة  

ــة، هــو أن  ــد     اأمري ي ــال  طــ ،  أن ال رامــة  ن معــي  ب

هــــــ ف  الع ــــــو ، هــــــي أن يد ســــــك أ غــــــاد اليهــــــود   

بسقـــــدامهم..  أن يســـــحقوا ب عـــــوب أحـــــذيتهم..  أن  

يفوفووا جم متك بهرا امهم  حراب بنـادقهم..   يـك   

ــ        ــد هــ ف  الغ  ــا   ن ــا صــغيري، أن ال بري أن مــدرا ي

العطــر، هــي أن م غــي  ا رمــك..  أن منســب مالمحــك..    

  إلــب دمــك ق ــياًل مــ  ال يــت فتحرقــ ..  إلــب   أن مضــي

رأسك شـيجًا مـ  البـار د فتف ـر ..  إلـب ق بـك ننتفـة!ن        

م  الم ح، ف تو   بي  ف يك، ثم مقذف  ل قطط  ال ـالب  

  الد د.  
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ــا مريـــد      ــل إلـــب مـ بمثـــل هـــذ  اأمـــور، نقـــدن نصـ

أمري ـــــا مـــــ  الف ســـــطينيي .. فتسنـــــذهم ق ـــــياًل إلـــــب      

صـدرها.. مضـمهم ضــمفًا..   حضـنها..  ق ـياًل أيضـًا إلــب    

 م ـــثمهم لثمـــًا.. فـــال مـــد هم أبـــدًا ل وحـــوب  الـــذ اب  

  أشبا  الذ اب..  

  نـــدها فقـــط ســـت  ب النســـا  إلـــب رشـــده !..      

سيرني    يه  مـ  جالبيـبه ..  سيضـع  أيـديه  فـي      

 الما  البارد،  يتوقف     الب ا .

 هنا لم يعد م  الضر ري أن مفتح أمري ـا بوابتهـا   

ــوا   أ  ف مفتح ــواد ي  ألقــــ ــال الــــ ــع اأطفــــ ــا.. ف ميــــ هــــ

ح ــارمهم،  أصــبحوا فــي حضــنها..    ــب فخــذها )مــا   

أفخمــ   أنصــع   لــك الفخــذ!(  هــا هــم أ لجــك اأطفــال، 

قــد  فــوا ممامــًا  ــ  العبــب بت ــك الح ــار ، التــي  انــت     

ــي  ــل        ــي الهــوا !..  ف ــ   ــ  القفــ   التطــاير ف فمتوـق

ــا  بيـــرهم الـــذي   مهـــم  لـــك ا   لعبـــب )أي ام ـــا !.. أمـ

 رفـــات!(، فهــــا هـــو ُمعّ ــــق مـــ  رج يــــ  أمـــا  محــــراب     

 نالبيتن، الذي لم ي   قط نأبي،ن. 
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مـــا رأي ـــم فـــي هـــذ  الف ـــر  ال هنميـــة يـــا شـــباب        

العـرب ! ف مسـتع  وا فــي امخـا  القــرار، فمـا ال هنــاا     

  قت ل عار!!



 

 329 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

 

 
 

 

 احملتويات

 

5

65

97

111

117

139



 

 330 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

145

151

169 

6185

197

205

219



 

 331 

 الصباح هذا قبيحة أنِت
 

231

247

251

273

287

315



 

 332 

 الصباح هذا قبيحة أنِت

 

 صدر للمؤلف

 . 1990/هـ1411 الرياض السياسة، في!ن ل عار  قت* ن

 مــــحني فــــي فصــــولن  ا وــــة حــــدثتنا..  بــــا  إبــــ  قــــال* ن

ــين ــة فـــــين الوـــــر ين ن اأدبـــ  الريـــــاض العربيـــــة، الثقافـــ

 . 1995/هـ1416

ــ *  ــع لـــ ــري  مـــ ــاب آنـــ ــات: ن تـــ ــاب ام اهـــ ــعوديي  ال ّتـــ  الســـ

ن العــــــــرا،   ـــــــب الحـــــــرب نحــــو السعوديــــــة المطبــــــو ات 

 . 2003/هـ1424

ـــي أمري ــــــا* ن ـــا التـــ ـــة مع منــ ـــدل الديمقراطــيــــ  بيـــر تن  العـــ

 . 2007/هـ1428

 . 2010/هـ1431 بير ت!ن أيضًا  الحرية.. قو  المعرفة* ن

 . 2012/هـ1433 الرياضن  أنا.. ه ف * ن

ــِت* ن ( قصصـــــــية نصـــــــوصن )الصـــــــباح هـــــــذا قبيحـــــــة أنـــــ

 . 2013/هـ1434
 

  المعاجم الموسو ات م  م مو ة  إصدار إ داد   ب أشرف

 :منها  الم لفات

ــو ة*  ــبارن موســ ــا  أســ ــي  ل ع مــ ــي  المتخصصــ ــريعة فــ  الوــ

ــة المم  ــة فــي اإلســالمية  م  ــدات ثالثــةن الســعودية العربي

 . 1999/هـ1419
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ــم*  ـــارن مع ـــــ ـــا  أسبـــــــــ ـــاتالسعــوديــ ل نســـــــ ـــدانن ـــــــ  م  ـــــ

 . 1997/هـ1418

 . 2002/هـ1423ن السعوديي  السـفرا ن مع م* 

: بال غــات   ،1999/هـــ 1419ن الســعودي اإل ــال   مسيــــر * ن

 .الفرنسية اإلن  ي ية، العربية،

. اإلنســان. اأرض )ماضــيًا  حاضــرًا( :الســعودية العربيــة المم  ــة* 

 . 2013/هـ1434ن الحضار 

 التسسيسـية  الدراسـات  بإ ـداد  قـا   الذي الع مي الفريق رأ * 

 العمــل فريــق  قــادن الــوط ن صــحيفة إلنوــا   اإلستوــارية

 .الصحيفة مسسيس مرح ة ناض الذي

ــق رأ *  ــل فريــ ــذي العمــ ــوّلب الــ ــاد  مــ ــيس إ ــ ــحيفة مسســ  صــ

 ن.الند  ن

 اإلســــترامي يةن موــــر ع أ ــــدف الــــذي الع مــــي الفريــــق رأ * 

ــة ــد ل اإل المي ــس ل ــ التعــا ن م     وــر  مــدمهان ةالخ ي ي

 . 2020  ا  - 2010  ا  م ( 2020) سنوات

 أدا  بتحــديب    فــت  التــي البحثيــة  الم مو ــات  بعــ، رأ * 

 الطبا ة م ال في سيما  ف هي  تها،  إ اد  الور ات بع،

 . اإل ال   الصحافة

  غيرها* 


